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ÚVOD. 
Ú če1enl přítonlného spisu jest, aby podán byl přehled činnosti, 

která se v oboru práva a zákonů postoupně vyvíjela v úzel11í 
českomoravském po celé tisíciletí od konce IX. do konce XIX. věku. 

Poskytuje se tu pohled na zákony a práce právnické spolu 
se zprávami životopisnýlui. i knihopisnými, při čenlŽ pro snadnější 
porozumění připojeny jsou také dle potřeby spojovací články děje
pravné. Jsou tu tedy zevnitrné dějiny práva v Čechách a na 

Moravě. 

Prvotně byl náš úmysl, aby dílo toto stálo na závěrk;u velké 

sbírky práva zákonů českomoravských, kterouž jsme rokenl 1869 
vydávati začali pod názvem »Codex juris bohen1ici«. Sbírku tuto ' 

dovedli jsme rokenl 1900; d~1' dJlův ·. thná~te) t~% .ž~j~š}ě následovati 

nlají díly čtyry. Že pak 'př~Onl11,Ý, l~it j".~ ~. t~~tečilÝ díl sbírky 
té rozsahem svým velice , vzrostl á .'ťa:l~é·, ·~e ': podle " předmětu svého 

dobře luůže státi o sobě/' o·El1iodlali . j §.J;g~_·. ?~ .-vyd-atijj~j salTIostatně, 
tínl více, že k vůli historickému zpytování'-p~i\;-' ~'eškého zamlouvá 

se publikace raději časnější nežli po~dější. 

Obsah rozložen jest na doby, a to ne podle století, nýbrž podle 
věku panujících rodů. Roztřídění podle století bylo by příliš nle
chanické a vývin práva poněkud také souvisí s panovnickýnli věky. 

Hlavní doby jsou: 

1. Věk Přemyslovců do r. 1306. 

II. Věk Luxenlburků do r. 1438. 

I II. Meúkráloví do r. 1471. 
JV . . Věk J agail1 V ii do r. T S;4 6. 
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V. Věk Habsburgovců prvn! do r. 1620. 

VI. Věk Habsburgovcú druhý do r. 1800. 

VII. Věk Habsburgovcú třetí do r. 19°0. 

Doba I. představuje právo starodonlácí, slovanské, s prvotina1ui 
práva církevního, práva ll1ěstského, 1uanského a horničího. Latina 

panuJe. 

Doba II. líčí rozkvět práv těchto spolu s vysokýnl učenÍ1n 

práv v Praze za I{arla a Vácslava. Jazyk právnický latinský, český 

a německý. 

Do ba III. podává o braz rozruch u válkanli husitskými způso
beného, z1110hutnění 1uoci šlechtické i povznešení stavu nlěstského. 
Pan uj e čeština. 

Doba IV. vyniká kodifikací práva zenlského a vyrovnánín1 
111ezi 11lěsty a šlechtou. Panuje dále čeština. 

Doba V. znamenita j est hlavně utvořením společné soudní 
instance městům a kodifikací práva městského. Čeština panuje. 

Doba VI. zobrazuje absolutism i v oborech práva, jednotu 
práv městských po Čechách i po Moravě, panování »práva českého « 
(jus bohelllicum, bohlTIisches Recht). Vládne latina a vedle ní 
ně111čina. 

Do ba VII. dobře ID úže slouti rakouská, j ešto obě země obdržely 
zákony s ostatnÍllli rakouskými zeměmi společné. Vládne němčina, 
ale hlásí se také zase i čeština o své historické i přirozené právo. 

Mnoho n1ísta věnováno životopisům, zvláště v dobách starších. 
Po našelll zdání právě líčení životopisná velice přispívají k oživení 
látky. Vidinle velmi záhy vystupovati na jeviště N ěm.ce a Vlachy 
vedle don1ácích Čechúv. Také nejuristé hlásí se o svůj podíl 
v pracích prá vnických, a to u nlíře znamenité (Všehrd, Koldín.) 

Knihopisná dáta sbírali jsnle po třicet let; nicluéně 'vyskytnou 
se tušínl nlezery některé. Kdo takové práce zná, přisvědčí, že v látce 
tak bohaté a v době časové tak rozsáhlé nelze na ráz docíliti úplné 

dokonalosti. 

Žádoucno bylo by, aby při každé111 spise dána byla zpráva 

o ,obsahu i o ceně jeho. Pokud nán1 bylo 111ožné, pečovali JSlTIe 
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jednak kupováním starších spisů právnických, jednak opisovánínl 
vzácných rukopisú o bezprostředný náhled v texty; ale látku do
kona vyčerpati nebylo nálu lze, i zbývá do budoucna ještě dosti 
práce v oboru tomto. Hlavní ovšem požadavek bylo by ~aložení 
úplné bibliothéky práva českého buď při Zemském museji nebo 
při Klenlentinské knihovně v Pral1,e. 

A takž odevzdávál11e dílo své veřejnosti, ukážíc Jen ještě 

k tOlllU, že obě zel11ě, Čechy s Moravou, po celé tisíciletí, od sanlého 
počátku dějin psaných až po dnešní den, v oboru práva činí jedno 

těleso; v obou těchto ~enlích vyvíjelo se právo slovanské starodo. 

mácí, církevní a řÍ111Ské, ně1necké, 11lěstské, manské, horničí, bez 
přetržení jednostejně, až se sloučilo a splynulo v jeden útvar sanl0-
statný, v právo, jak: mu v XVII. a XVIII. věku říkali , české, jus 

bohen1iclll11, bohmisches Recht. 
A ještě i jin}r úkaz dosti ~ajÍ1navý poskytují dějiny práva ' 

v Čechách a na Moravě, že totiž závěrek četných století označen 
jest vynikajícílni zjevy v oboru právnictva. Století XIII. zavírá se 
panlátnýnl zákoníkenl horničínl, jehož skladatel jest doktor Gozzius 
de U rbe Vetere, jus regal l11ontanonlnl, jež se základel11 stalo 
všemu horničín1u právu v Evropě i v Al11erice. Ku konci XIV. stol. 
vyniká ~aložení smllostatné university právnické v Praze a vedle 
toho pan Ondřej ~ Dubé sVýln Výldaden1 na právo zemské české. 

N a závěrku XV. věku skvěje se právnické dvojhvězdí, pan Tova
čovský a Všehrd. K:onec XVI. věku o~l1ačen jest zákoníkenl l11ěst

ského práva, jehožto skladatel, n1istr Koldín, tak jako Všehrd, byli 
chovanci vysokého učení Pražského. Následuje století XVII., kdež 
na vysokén1 učení Pražskénl jakožto skvělý professor práva působil 
prof. Kristofor Schmll bogen. Závěrek XVIII. století' označen jest zna
l11enitÝ1l1 spisem o právu českélu dvorského raddy Vácslava Stephana 
ryt. z Kronenfeldu. Konečně poslední čtvrť XIX. věku dala nám 
vysoké učení české s právnickou fakultou, za jejíhož duchovního 
tvůrce pokládati nutno professora a dvorského raddu Antonína rytíře 
Randu, tohoto předního repraesentanta l11oderního právnictví a duši 
právnictva českého. 

Zakončujíce dílo příto111né pronášÍ1ne vděčnou uznalost všem 
spisovatelůnl , jichžto prací nálll popřáno bylo užiti; též nesmÍllle 
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opo1l1ellouti, díky své vysloviti Moravské akci,ové l~nihtiskárně v Brně, 

jenž se postarala o zevnější úpravu rozsáhleho tlskn tohoto. . . 

Věnován buď konečně pOlllník tento, jejžto jsnle snažllI se 

t t "ko cV eskolllol-avsky'n1 z dob dávno i nedávno pos a Vl I pra vnl um 
n1inulých, Právnické družině naší, nynější i potOlllní. 

Psáno a dáno v Mýtě Vysokéu1 dne 13. dubna 1903· 

Spisovatel. 

, 

DOBA PRVNI: 

Věk Přemyslovců. 

I. Prvotiny práva domácíbo. 

a) Pospolitý život starých Čechů, těchto dle Kosmy prvních bydlitelů 
v zemi české, líčí nejstarší dějepisec náš týmiž barvami, jako stav starého 
lidstva líčen vůbec od autortl dávnějších, Ovidia, Tacita, Justina, Boěthia, 
kteří všichni blouzní o jakémsi věku zlatém, ve kterém dle jich názoru lidé 
na počátku živi byli. 

Pomíjejíce co básník Ovid (Metam. I. 89--93) napsal, uvádíme slova 
přísného historika Tacita: "Nejstarší otcové lidského pokolení, nemajíec 
ještě žádné žádosti zlé, bez výčitky, bez zlých činů, a proto také i bez tresttl 
a bez pravidel život svůj trávili. Aniž odměn bylo potřebí, ježto věcí 
počestných z vlastního vnuknutí, z vlastního popudu vyhledávali. Že pak 
ničehož proti mravu nepožadováno, nic také pohrůžkami nezapovídáno. 
Avšak jakmile začala mízeti slušnost a na místo mírnosti a ostychu vkročila 
dychtivost a moc, vzniklo panování a zůstalo pak navždy mezi národy." 
(Ann. III. 26.) 

A Kosmas: "Přešťastný byl onen věk, přestávající na skrovné útratě 
a nenadutý hrdopýchou. Darův Cérery a Baccha neznáno, protože jich ani 
nebylo ; pozdní obědy odbývali žaludy neb zvěřinou. Studánky nezkalené 
dávaly jim nápitek zdravý. Jako slunce lesk neb vody tok, tak luhy a háje, 
ano i sňatky byly jim obecné, nebo na spůsob zvířat každou noc zkoušeli 
sňatky nové. Vlny a lnu i oděvu potřeby neznali, v zimě kože z divých 
zvířat neb kožichy z ovcí za oděv jim sloužily. Také žádný neznal říkati 
"moje", nýbrž na spůsob řeholnického života co měli, to "naše" ústy, 
srdťem i skutkem býti hlásali. U chlevů nebylo závor, ani dveří neuzavíráno 
před nuznými, poněvadž těch ani nebylo; nebylo ani zloděje ani loupežníka 
ani chudobného. Žádný zločin nebyl u nich těžší nad krádež a loupež. 
Zbraní žádných neznali, toliko šípy měli, a to ke střílení zvěře. Potom pak 
bohužel dobré obrátilo se ve zlé, společné stalo se osobním, chudobě ondy 
milé vyhýbali se a zamítali ji, poněvadž dychtění po jmění prudčeji u všech 
zahořelo nad žár Aetny." 

K tomuto líčení užil Kosmas, jak nyní zcela určitě víme, barev odjinud 
vzatých. Poskytli mu jich zejmena JustiIius (ze IV. stol. De Scythiae situ, 

Jireček, Práv. život. 1 
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lib. II. cap. 2., apud Reginonem) a Boethius (De consolatione philosophiae, 
z počátku VI. věku). Hned vstupní slova Kosmova: "Felix nimium erat 
aetas illa, Cereris et Bacchi munera haud norant, quia neque erant; sera 
prandia solvebant glande vel ferina carne" - vzata jsou z Boěthia: "Felix 
nimium prior aetas; sera solebant jejunia solvere glande; nec Bacchica 
munera norant." - Slova Kosmova: "Nullum scelus apud eos furto gravius" , 
se kterými by se shodoval český název "zlodějstvo" t. j. maleficium, zločin 
po výtce, nejsou než ohlas výroku Justinova o Skytech: "Nullum scelus 
apud eos furto gravius et latrocinio." - Boěthius píše: "Somnos dabat 
herba salubres, potum quoque lubricus amnis" - a 'Kosmas; "Ubi nox 
quemque occuparat, ibi fusus per hE)rbam frondosae arboris sub umbra 
dulces carpebat somnos. Incorrupti latices haustus dabant salubres." -
Justin praví o Skytech: "Lanae his usus ac vestium ignotus et quanquam 
continuis frigoribus afficiantur, pellibus tantum ferinis ac murinis in duuntur " , 
což u Kosmy toliko ve slovích proměněno jest, an dí: "Lanae vel lini eis 
usus ac vestis ignotus; hieme ferinis aut ovinis pellibus utuntur pro vestibus." 
Ano dokonce i závěrečná slova u Kosmy nejsou než ohlas z Boethia: "Sed 
saevior ignibus Aethnae fervens amor ardet habendi", - což u Kosmy: 
"Quia amor habendi saevior ignibus Aethnae in omnibus ardet." 

Ze svého domyslu Kosmas přidal větu o společenství žen a nevázanosti 
pohlavní, pak větu o společném jmění: "Ut solis spendor vel aquae humor, 
sic arva et nemora, quin etiam et ipsa connubia erant illis communia. -
N ec quis quam "meum" dicere norat, sed ad instar monasticae vitae quicquid 
habebant "nostrum" ore, corde et opere sonabat." K tomu jestě také dodává, 
že když mrav mezi lidmi víc a víc poklesával, nebylo ani soudců ani knížete, 
ku kterému se žalobou by se mohli utíkati, tak že nezbývalo než trpělivě 

křivdu snášeti. 
Nebuď divno nikomu, že tu přednášíme věci, dílu právnickému vlastně 

cizí. Máme k tomu pohnutku až příliš závažnou, právě vzhledem ku právu 
a právnímu bytu " starověkých Čechů. Vždyť slova Kosmova osudnou byla 
příčinou, že protivníci Čechův ve středověku, obzvláště v dobách pohusitských, 
na základě jich českému národu přičítali nejhrubší chyby a nejhnusnější 

vlastnosti. Spůsobil to bezprosttedně dějepis český Eneáše Sylvia, potomního 
papeže Pia II., jenž založen jsa na kronice Kosmově, opakoval slova této 
kroniky. Nicméně Eneáš sám - dlužno to výslovně pověděti - nevěřil 

všemu tomu, co v kronice Kosmově bylo řečeno: Non assentimu~ "Bohemorum 
Historiae", quae Czechium omnemque familiam suam glandibus ac silvestribus 
pomis tantum vitam duxisse affirmat. N ec rursus apud me pondus habet, 
omnia fuisse communia atque tam viros quam foeminas incessisse nudos." 
"Dále praví, a to opět podle Kosmy, že až do Kroka Čechové byli bez 
knížat a bez zákonů, "sine principe, sine certa lege." Z těch slov vyvodili 
protivníci Čechův, že národ český nezná práva ani že má zákonů, ale že 
žijí jako cyklopové; co se komu líbí, to že u nich dovoleno (quod libet, 
licet!) Tak ještě na počátku XVI. věku psal Vlach Coccejus Sabellicus a po 
něm to tupě "opakoval Aubanus Theutonicus (viz čís . 216 a 239). "Proti 
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Čechům jako "kacířům" bylo tehdáž ovšem všecko dovoleno; ale neuvěřitelno, 
že se našli, kdo se slepým záštím spojovali takovou zjevnou blbost! 

b) Kosmas z on?ho báj ečného věku přecházej e na půdu historickou, líčí 
počátky práva mezi Cechy v tento Spllsob: Kdo prý v plemenu svém nebo 
v rodech svých byl věhlasnější a mocnější, k tomu strany sporné "bez 
Pllhončího" (sine exactore), "bez soudní pečeti" (sine sigillo), z vlastní 
ochoty přicházeli a o věcech sporných i o "křivdách sobě učiněných v plné 
volnosti a svobodě pted nimi mluvili, aby o,d nich rozsouzeni byli. Jeden 
z mužů takových byl Krok, kníže plemene Čechův, ku kterémuž jak z jeho 
vlastních rodll tak i z jiných plemen celé země všichni se na rozsudky 
utíkali (ad quem tam ex propriis tribubus, tam ex totius provinciae pl ebibus 
omnes ad dirimenda convolabant judicia). Dle toho počátky knížecí moci 
v zemi české Kosmas spatřoval v soudcovství; proto také praví, že po smrti 
Krokově všechen lid obral sobě Libuši , dceru jeho, "za soudkyni" (Liubussam 
sibi praefecit in judicem). Po této stopě šel za Kosmou také i Dalemil, 
jenž dí: "Krok zemiu všiu(;ku súdieše", "Liubušě prorokyní bieše a všiucku 
zemiu súdieše" . 

Další představy o zákonech spojovaly se u Čechů s osobou Přemyslovou. 
"Právo zemské české jest dávno nalezeno, ještě ot pohanstvie, a najviece 
ot Přemysla oráče a ot těch pánóv, kteříž sú té chvíle byli." Těmito slovy 
začíná se "Výklad na právo zemské české", složený koncem XIV. a po?íátkem 
XV. věku od pana Ondřeje z Dubé, zemského sudího. Jest to zřejmá 
upomínka na slova Kosmova, jenž dí, že Přemysl byl první, co vymyslil 
práva "na hrdla a hlavy vaše" a že všecka práva, kterýmiž se země " česká 
řídí a spravuje, Přemysl sám s Libuší nalezl a ustavil (postquam jura 
instituit legum). Opíral se tedy pan Ondřej o Kosmu, tak jako sto let před 
ním Da]emil, jenž dí: "Přemysl bieše múdré mysli, on s Liubušjú všě právo 
zemské zamysli". Zatím Ondřej velmi případně odůvodňuje slova svá 
o pochození práva zemského "ot pohanstvie"; pravíť: "A toho jest jistý 
dóvod; neb mnoho obyčejóv pohanských v právě českém jest držáno, jako 
očista železem horúcím aneb uvrženie na vodu. A ten obyčej stál bez 
přietrži až do ciesaře Karla a do kněze arcibiskupa Arnošta." 

První historická zmínka o právích a zákonech českých děje se r. 849 
v annalech franských; praví se tu, že Slované čeští zvláštní důvěru měli 
k Tacholfovi, hraběti rodu českého, ale po boku Franků s Čechy bojujícímu, 

" jelikož prý "znal zákony a obyčej e slovanského lidu" (cui prae caeteris 
credebant, quasi scienti leges et consuetudines Sclavicae gentis.) 

c) Dospěli jsme ku slovu "zákon", jenž jest společné všem Slovanům, 
což samo sebou svědčí o vysokém stáří jeho. První nám je zapamatovala 
Legenda pannonská, psaná ještě před pádem říš e moravské, tedy před r. 907, 
anať praví: "V zákoně že věste pišeť ... " Druhý svědek jest- cár Konstantin 
Porfyrogenita z X. věku, jenž řecky píšíc praví "xara TG. (axav{J.". N estor 
(v XI. věku) napsal o Polanech Kyjevských, že "imja,chu obyčaja svoja 
i zakon otec svojich ", což nápadně licuje se ke slovům letopisll franských 
právě připomenutým. I ve starém překladě smluv mezi Rusy a Byzantinci 

1* 



4 Doba 1.: Věk Přemyslovců. 

mluví se o "zákonu" a "pokonu", což věcně jsou synonoma. Kořen slova 
"zákon" jest "kon-ati" , t. j. umluviti, uzavříti, na místo postaviti. Odtud 
také "kon-ec". Ještě r. 1406 v Půhonech Brněnských značí zákon úmluvu 
(z toho zákona co by mělo na páté leto sp~avedlivého úroka jíti). Všaktě 
i ve slovech Zákon starý a nový kryje se smysl úmluvy, smlouvy. Doklady 
na slovo "kon-ati" jsou: "Kterým právem Ido začne, tím také konati má" 
(K. Tovač.). "Takto svou poslední vůli zavírám a konám" (Hosius ze XVI. stol.). 
"A před kterýmkoli súdcí súd bude začat (inchoatum), před týmž má. konán 
býti (terminetur. Pro Horn. XVI. stol.) 

Jako slovo "zákon", tak i slova "prav" a "křiv", "pravda" a "křivda" 
jsou všem Slovanům společná, tudíž prastará. Filologicky zavírá se v nich 
pojem rovného, přímého, oproti nerovnému, křivému, v čemž se s nimi 
shoduje starolatinské aequum iniquum, rectum (directum) tortum; vlasky 
diritto torto; franc. droit tort; německé recht (angl. right) jest prostým 
překladem lat. rectum. 

Nejstarší zákony mají formu rozkazu neb zápovědi. Viz De~atero: 
"Nezabiješ 1" - "Nepokradeš 1" - "Nepromluvíš křivého svědectví 1" Rímské 
Dvanáctero: "Rem ubi pagunt, orato 1" - "Sol occasus suprema tempestas 
esto 1" - "Adversus hostem aeterna aurtoritas 1" - "Mulier faciem ne cal'pito 1" 
- "Si nox furtum sit, si eum occisit, tunc caesus esto 1" - Pravda ruská: 
"Ašče ubijuť tatja na svojem dvorě, to toj ubit 1" - "Ašče poznajet kto 
svoje, to nerci jemu: "Moje," no rci jemu: "Poidi na svod, gdě jesi vzal." 
S tím se licují výroky RZel: "Však ot svej čelědi vojevodi 1" "Buděta im 
(dědinám) oba vjedno vlásti." Také přísloví mají túž formu jako výroky 
a nálezy svrchu připomenuté, ku pf.: "Dobrélio nepálí." - "Z cizího jest 
prostřed moře ssiesti." - "Koně nekupuj ušima, ale očima." 

d) Ze zlomků Zelenohorských ostatně víme, že Slované čeští znali také 
desky t. j. tabule dřevěné, na nichž vryty byly stanovy ~ákonní (desky 
pravd~datné). Starodávné místní jméno Črto-ryje, r. 1256 v Cechách známé 
a v Polsku podnes trvající (Czarto-ryje), výmluvné dává svědectví o čertání 

. nebo rytí písma . na deskách. Slovo "deska", kteréž podnes značí tabuli 
dřevěnnou, významem svým souhlasí se slovem "kniha". Ještě nyní máme 
u nás osady Kníže-Klady a Knihy (384 a 308). Když pak na knihy (desky) 
začali písmo rýti (čertati), přešel význam kniha na list psaný, a kdež více 
takovýchto listů pohromadě bylo, vzniknul význarll "knihy". Praví Dalimil: 
"Pětiú pramenóv bude kvísti; to budú na knize čísti." A legenda o 10.000 
rytířích: "Neb na knihách v skříni skryto". 

e) Přejděme nyní k otázce osazení slovanského v Čechách a na Moravě, 
k vůli lepšímu porozumění právnického života za dob nejdávnějších. Kterého 
času Slované v Čechách ',a na Moravě se usadili, zdali všecka jich plemena 
přišla najednou nebo porůznu a posloupně, s jistotou se neví: jist~ho j,est 
tolik, že zde sídleli již nejméně ve 2. pol. V. stol. (450-500). V Cechach 
rozeznávala se ještě koncem X. stol. četná pIe m e n a, vesměs sice slovanská, 
ale mezi sebou rozdílná: byli tu Čechové. Sedličané, Lúčané, Děčané, Pšo
vané, Charváti, Zličané, Dúdlebi, N etolici. Přicházejíce do nových vlastí, 
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zachovali Slované svoje staré řády a spůsoby. Plémě jedno zasedlo vedle 
druhého a založilo dle toho, jak bylo lidnaté, hrad jeden nebo hradů více 
jakožto společné středisko náboženské i národní, též i ke vzájemné obraně 
a ke schůzím pospolitým vůbec. Kolem hradů rozsazeni byli v osadách 
vesních jednotliví rod o v é, ze kterých se plémě skládalo. Hrad slul pravi
delně jménem plemena (Dúdlebi, Netolici, Děčané, Holasovici), též tak 
i osada vesní jmenována jménem rodu v ní usedlého (Ješutborici, Nezamyslici, 
Vojnici, Bojmané, Domažilici, Priběnici, Radonici, Přáslavici a j.) Pravidlo 
bylo, že jedno plémě mělo i jeden hrad; když se však plémě rozmáhalo, 
přibývalo hradťl, ale ty nesluly již po plemenu, nýbrž po zakladateli nebo 
po poloze. Zřejmě se to vidí u plemene Čechův, kteří měli hrady Krakov, 
Tetin, Ljubošin, Kazin, Děvin, Chvrasten, Pragu, Budeč; Charvaté v Polabí 
měli hrady Ljubici, Čáslav, Ljutomyšl, Vratislav, Chrudim, Chlumec Do
broslavův, Havran; hradové Moravanů sluli Olomúc, Brnen-hrad, Znojim, 
Děvín a j. 

Až do konce XII. stol. nebylo v Čechách a na Moravě než toliko hradů 
a sídel vesních; tak to bylo ti všech Slovanů bez rozdílu. U hradťl vytvořovala 
se pod hra dí nebolí př e d hra d í, kdež bydleli řemeslníci ke hradu pří
slušní a cizí kupci, hosté řečenÍ. 

Plémě (tribus) bylo soubor rodů. Rodové živouce v sedliskách ves
nických, měli společný statek, společnou hlavu, zvláště pak společné jméno. 
Osada sama co osada neměla jména; obyvatelé nazývali sami sebe svým 
jménem a toto jméno utkvělo konečně na osadě: Utěšinovici jest prvé 
a původně název rodu, potom teprv název osady: Utěšinovice. Tím se 
vysvětluje úkaz ten, že nejstarší osady mají názvy rodové, patronymika, 
nikoli topické nebo osobní; takové vznikly teprve v dalším vývinu. Tou 
pak měrou, jak přibývalo členů rodových, t. j. jak přibývalo lidnatosti 
a ukazovala se potřeba ósad nových, vznikla i sedliska nová, jichžto obyvatelé 
pro rozdíl od starých rodťl potřebovali také názvů nových. Tu povstaly četné 
názvy dle duchovní povahy, dle mravů a spůsobů, tytýž i nemravů a ne
spťlsobů: Vše-hrdy, Vše-soky, Pře-pychy, Se-liby, (Sebe-liby), Se-mily, 
(Sebe-mily), Kvílici, Stýskaly, Strádaly, Žestoky, Divoky, Libo-sváry, Sobě
chleby, Sobě-druhy, Sobě-drahy, Doma-žilici a j. Dále dle tělesného vzezření: 
Kosmo-nosy, Bělo-úsy, Hnědo-úsy, Crno-úsy, Tlsto-úsy, Podě-brady, Podě
úsy, Podě-čely, Púcho-brady, Krch-Ieby, Holo-hlavy, Holo-úsy, Chvíště

nosy, Křivo-ústy, Zibo-hlavy, Vše-chromy, Krato-nohy, Holo-črěvy, Boso-nohy 
a j. Dle zaneprázdnění: Bečváry, Štítary, Kováry, Rataje, Pole-rady, Země
těhy, Vodě-rady, Pece-rady, Ceto-rady, Žrno-seky, Mydlo-vary, Kolo-děje, 
Klado-ruby, Kníže-klady, Pně-tluky, Suko-rady, Rudníky, Jamníky, Dehtary, 
Smolotely, Mentúry, Šepetely, Koně-prusy, Kobylníky, Kravaře a j. Podle 
polohy sídla: Borované, Lúčané, Lúžané, Slatinané, Rokytěné, Dubané, 
Hvožďané, Chrášťal1é, Chlumčané, Řečané, Budnané, Pusto-věty, Chudo-Iazy, 
Chudo-plesy. Podle některé případnosti: Hrdlo-řezy, Pobi-strýce, Tato-bity, 
Zaje-kury, Měcho-Iupy, Kravo-Iupy (Krá-lupy), Kozo-lupy, Koto-peky, Peče
kozly a j. Četné konečně jsou přezdívky: Hlupo-hlavy, Koro-hlody, Dřevo-
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hry~y, Mreho-jedy, Koto-jedy, Žabo-vřesky, Žabo-kliky, Črto-úsy, Sucho-mely, 
Kah-vody, Drbo-hlavy, Dolo-plazy, Mrkvo-jedy, Mízho-lezy, Tříbřichy, Vel
truby, Vel-trusy, Možno říci, že starý řád rodový, kdež na · dědinách sídleli 
jednotliví rodové, trval až do konce X. stol., takže osady o názvech patro
nymických i jinak hromadných, pocházejí z doby nejdéle do konee téhož 
století. Podle toho představoval by počet osad v Cechách a na Moravě 
ježto ·mají název patronymický neb jinak hromadný, číslo starých dědi~ 
rodových čili počet starých rodů v zemích těchto; tím by také bylo najevu, 
kterého stupně dostol1pila starověká kolonisace zemí těch do konce X. věku. 

f) Předmětem vlastnického práva byla u dávných Slovanů Pllda ne
movitá, náležejíci celému rodu, v češtině "dědina", v ruštině "otčina" , 
v polštině "otčizna", v srbštině "baština" zvaná (kořen, děd, ot, bašta = 

batja). Základem živnosti bylo orné pole, role (o-role, kořen or-ati), ku 
kterénlu přidružovaly se louky, lesy, pastviny. Sama půda, na níž stála 
osada, slula a na Moravě podnes slove "dědina". 

Dědina náležela rodu, t. j. členům netoliko přítomným, živoucím, ale 
i budoucím, potomním, potomkům. Z přítomných přecházela na potomní 
bez odkazu, bez závětu. Bylať společná, nikoli jednotlivcova. Pokolení právě 
živoucí požívalo dediny v ten Spllsob, že požitky z ní sloužily všem členlun 
k živobytí. Požitky byly dvojí: Zboží, t. j. obilí a statek, t. j. dobytek. 

Správcem rodu byl u českých Slovanů ot (ot-ec), kteréžto slovo prosté 
jest tak jako vsecka příbuzná: Děd, stryj, uj, syn, vnuk, brat, zeť, tchán, 
svak. Ot byl hlavou rodu buď z přirozené autority nebo volbou. S otectvím 
souvisela také bohoslužba domácí. Se jménem "ot" střídaly se názvy 
"vládyka", "hospodář", "starosta". Jednota rodu jevila se ve společném 

jménu rodovém, jež později přešlo na sedliště: Radonici= Radonice, Radi
mici= Radimice, Přáslavici=Přáslavice, Úsiniei=Úsinice a j. a j. Ve svém 
rodě každý člen nacházel nejen opatření životní, ale i ochranu, která se 
vztahovala i na zlé skutky nebo na viny jednotlivcovy. Rod odpovídal za 
takové viny a zlého člena (zlý-syn, zlá-dci) trestal sám, namnoze vyloučením 
z rodu, takže zlý (chudý, lichý) stal se nemajetným (chudým), povrženým 
(lichým). 

Z tohoto zřízení rodového vysvětlují se všecky pozdější úkazy v oboru 
právním u slovanského lidu. 

2. Zlomky Ze~enohorské. 

Pokud se nevědělo, že čtyry rukopisné listy, r. 1818 Zemskému Museji 
v Praze zaslané, pocházejí z archivu na zámku Zelené Hoře nad Nepornuky, 
což teprv r. 1859 Tomkem najisto postaveno, říkalo se listům těm "Libušin 
soud", ač jsou vlastně zlomky dva, jeden bez počátku: "Sněmy", druhý 
bez závěrku: "Libušin soud". První onen zlomek má 9, druhý 112 veršů 
~~tistopých, desítislabičných. Oba zlomky jsou zbytky z větší sbírky zpěvů, 
1 Jest zhola nemožné, aby "Sněmy", jakž spočátku někteří pravili, závěrkem 
byly "Libušina soudu". Oba obsahují v sobě nálezy, ve dvou rozličných 
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sporech sněmem pronešené. "Sněmy" týkají se rodového bytu českých 
Slovanů, předmětem "Soudu" jest pak otázka slovanského nedílu. Povahu 
a podstatu tohoto rodového a majetkového bytu českého poznáváme teprv 
nyní, po rozborech skoro 80letých o právu slovanském konaných; výsledky 
pak upřímo vedou k tomu, co spůsobem nad míru úsečným pronášejí právě 

zlomky Zelenohorské. 
Případ, o kterémž jedná "Libušin soud", znám byl Kosmovi (t . 1124). 

Píšeť Kosmas, že za Libuše vznikla pře nemalá o meze a hranice mezi 
dvěma občany, vynikajícími bohatstvem a rodem, tak že byli jako vůdcové 
a předáci lidu. S velikým hřmotem (tak se vyjadřuje Kosmas) předstoupili 
před kriěžnu, žádajíce, aby spor jejich spravedlivě rozřešila. Což když ona 
učinila a celou rozepři ve stav pravý uvedla, tu ten, jehož pře nedostala 
vrchu, ryčně zvolal: O křivdo mužům nesnesitedlná! Vizte, kterak žena 
svárlivá soudy mužské lestnou myslí koná! - Toť jádro věci, kterou Kosmas 
po svém spůsobu křiklavými šprýmy vyšperkovati neopomenul. Nicméně 
máme tím doklad vehni vážný, že se z dob Libušiných dochovala tradice 
až do konce XL věku, tedy nejméně po čtvero století! 

Podrobněji pojednáme o Zlomcích na závěrku této naší knihy, v Exkursu 
1.; sluší jen vůbec připomenouti, že texty Zelenohorské dokonce nejsou 
slátaninou prázdných slov a hluchých vět, naopak ze jsou plny vědomostí 
věcných, vynikajíce při tom vysokou cenou básnickou. 

Zde toliko připomínáme, že rozepře o dědinu i v dalším postupu času 
slušely před soud zemský, jenž se vyvinul ze soudů sněmovnkh. Ještě kniha 
Rožmberská svědčí, že "nelze se o dědinu súditi před menšiem úřadem". 
Soud sněmovní rozsuzovalo dědinách . rovněž jako o vinách proti panovní
kovi a proti obci. Víme zajisté, že jeden z vražedníků kněhyně Ludmily, 
Gomon, odsouzen jest r. 921 soudem sněmovním na smrt spolu s bratrem 
svým (Gonlon synodali sententia addictus cum fratre vitam amisit. Leg. 
o sv. Ludmile, kdež výraz synodus nevztahuje se k soudu církevnímu, nýbrž 
světskému). Jiný příklad poskytuje soud nad panem Miroslavem z r . . 1130, 
za knížete Soběslava I. Z X. věku známe ještě jeden případ soudní, ješto 
r. 994 Vrševici ženu cizoložnici, choť jednoho z rodu jejich, mečem dali 
zabiti, skutek to soukromého dobývání práva, u starých národů pro cizo

ložství všeobecně dovoleného. 

3. Prvotiny práva církevního. 
Působení zákonů a pravidel církevních v zemích našich vzalo počátek 

svuJ samým zavedením křesťanstva. Víra křesťanská zavládla zde během IX. 
století, na Moravě dříve nežli v Čechách. Morava přijala křest v prvních 
desítiletích toho věku, před rokem 830. Hned první kníže moravský, jejž 
známe z r. 830, Mojmír L, byl křesťanem. Komu Morava za křest děkuje, 
není zřejmo; pracovali tam duchovní z Řek, z Vlach a z N emec. Když se 
jednalo o založení biskupství v těch stranách, hájil Řím svou přednost. 
Avšak země sama přičíslena jest k bavorskému biskupství Pasovskému, 
odkud také církev dosáhla oné organisace, kterou bratří Solunští, byvše na 
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. Moravu z Cařihradu vypraveni, zde nalezli. Knížeti Rostislavovi, žádajícímu 
u císaře byzantského za učitele křesťanské, nešlo o pokřesť~nění, ale o utvr
zení lidu moravského ve víře a v mravu křesťanském. V Cechách, kde se 
sice z Řezna pokoušeli o pokřesťanění, víra zavládla teprve křestem knížete 
Bořivoje, jejžto r. 874 s chotí Ludmilo·u přijal z rukou arcibiskupa Methoděje 
na Velehradě. 

K první době biskupství pannonského, pozdějšího to arcibiskupství mo-
ravského, vížou se dlHežitá ustanovení církevní. Podrobnější vylíčení podáváme 
v E x k u r s u II. 

4. Edictum Boleslai II. 
Kníže Boleslav 11., zakladatel biskupství Pražského, vydal r. 992, za 

druhého biskupa Vojtěcha Slavníkovce, trojí ustanovení: Předně že biskup 
právo má rozváděti manželstva mezi příbuznými zavřená, jelikož zákonům 
církevním odporující; zadruhé, že má moc zakládati kostely v lnístech pří
hodných, a zatřetí, že mu sluší vybírati desátek biskupský. Jakou povahu 
měl desátek biskupský Giného desátku v ten čas ještě nebylo), o tom nás 
poučuje Kosmas, an dí, že ustanoveno bylo hned při založení biskupství, 
za prvního biskupa Dětmara (973-82), aby z každého popluží odvádělo se 
desátku po dvou kopách sklizeného obilí, počítajíc kopu po 50 snopích 
(dicimus autem acervum 50 manipulos habentem), a to kopu pšenice a kopu 
ovsa. Toto zřízení trvalo za druhého biskupa Vojtěcha (983-97) i za třetího 
Thiddaga (998-1017), až za Ekkarta, biskupa čtvrtého (1017-23), stala se 
změna v ten spůsob, že se místo obilí ve snopích dávalo obilí ssuté, a to 
po dvou korcích, korec pšenice a korec ovsa. (Korec: přitom měl míti pět 
pídí a dva palce zvýší.) 

Sousedním Slovanům polabským, odkud systém desátkový přinešen 
také do Cech, slul desátek biskupský příhodným názvem "biskupovnica" 
(collectura Sclavorum, quae biskupounizha dicitur. Cod. Pomer. ad 1221). 
Píše Helmold, že dáváno biskupovnice z každého popluží měřici (mehsura) 
žita, 40 resticuli lenu a 12 penízů ryzího stříbra. 

Edictum zachovalo se v rukopise kláštera Svatokřížského v Rakousích, odkudž 
otištěno ve spise Wattenbachově "Beitraege ZUl' Geschichte der Christlichen Kirche in 
Mahren u. Bohmen" (18M»). Viz text v Cod. jur. boh. 1. 6. 

5. Decreta Brecislai I. 
Kníže Břetislav 1., dobuda v letě r. 1039 velkopolského hradu Hně'ldna, 

nad hrobem sv. Vojtěcha v tamním chrámě Panny Marie uloženého, pro
hlásil skrze biskupa Pražského Severa (Šebíře) některá pravidla, nimiž měly 
uspořádány býti poměry jmenovitě manželské a i jinak zjemněny mravy 
a spůsoby českého lidu. Dekreta zachovala se v letopise Kosmově, kdež 
výslovně jmenují se "decreta" a jest jich dvanácte na počet. Dl11ežitost 
těchto stanov jest tím větší, poněvadž toho času pravomoc župních soudů 
byla ještě v plné nloci a platnosti. Stanovisko zákonodárcovo jest sice 
zcela církevní, ale vidomo, že byla a kterak byla církev pokázána na moc 
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světskou, aby svým rozkazům zjednala průchodu. Také i závod arcijáhnů 

neboli arcipryštů (archipresbyteri) zračí se nám zde ještě v plném pťlsobení 
svém, čehož později v té míře nebylo. Konečně jeví se v Dekretích mnohé jestě 
spůsoby pohanské, jež církev všemi silami hleděla vyhubiti. 

Nejvíce šlo o · pořádek v manželstvu. Oč pracovali Konstantin-Cyrill 
a Methoděj v IX., oč se vynasnaž oval biskup Vojtěch v X. věku, o to šlo 
církvi české a knížeti Břetislavovi i v XI. věku. Všaktě ještě za Oldřicha 

(1012-37) bývalo, že mnozí měli až i tři ženy, aniž bylo kladeno za úhonu, 
unesl-li jeden ženu druhému a žena manželka vdala-li se za jiného. Proti 
tomu Dekreta nařizovala, aby manželstva dle církevních zákonů byla zákonitá 
(legitima] , výhradná (privata) a nerozlučitelná (insolubilis). Který manžel 
zanechal by druhého a nechtěl se vrátiti do svazku manželského, takový 
měl býti sice ne jako posud kladen za otroka a prodán do ciziny, ale vy
povězen ze země bez možnosti návratu, ani kdyby výkupu podával. Kdyžby 
žena vinila muže, že ji trýzní, tedy mělo soudem božím mezi nimi rozho4-
nuto býti, kdo vinen a trestu hoden. 

V celku obsahují Dekreta Břetislavova 12 kusů: 1-4 o manželstvn, 5 a 6 o vraždách, 
7-9 o pijanstvě, 10. a 11. o slavení dnů nedělních a svátečných, 12. pochováváni mrtvých. 
Jsonť vážným pramenem ku poznání právních poměrů za doby župní, spolu s pozdějšími 
Statuty Ottonovými z r. 1189 a s Konkordátem z r. 1222. Otisk v Cod. jur. boh. I. 7. 

6. Jus GedČanorum. 

Kníže Břetislav, konaje r. 1039 pověstnou svou výpravu do velké 
Polsky, zmocnil se na pochodu z Poznaně do Hnězdna hradu Hedče (castrum 
Gdec). I prosili obyvatelé, aby se směli vystěhovati do Čech. K čemuž 
kníže přivoliv, obdaroval Hedčany, jichž bylo velmi mnoho na počet, 

bohatých i chudých, končinou na knížecím lese Crnínu, tu kde podnes 
osada Černín (Pal. 273), v podkrají řeky Litavy, a také osada Zdici (Pal. 
272), což není než rodové jméno té rodiny, ze které pošel letopisec Kosmas 
a syn jeho Jindřich, biskup Olomucký (Henricus qui et Zdik). Dobře Hájek 
osídlení toto klade na Litavu, do končin nynějšího městyse Lochovic (Pal. 
270), ne na Domažlicko mezi Chody, což jest mínění zcela nepodstatné 
a mylné. - Hedčanům kníže ponechal vlastního správce i soudce, tak 
aby žili podle zákona obvyklého ve vlasti polské (simul eis unum ex 
ipsis praefectu:ql et judicem constituit, decrevitque ut sub eadem lege, 
qua in Polonia usi sunt, quum ipsi tam ipsorum posteri viverent). Zprávu 
o Hedčanech zachoval Kosmas v kronice své. Byla to jedna z prvních 
exelupcí ze župní pravomoei v Čechách. Zdá se však, že · se tato polská 
kolonie v zemi české záhy rozešla, nebo že se osadníci brzo sloučili s obyvateli 
domácími. 

K o m are k E mil, Die pol n i s che K o Ion i e der H e d č a n é in B ohm e n. (Král. 
spol. nauk v Praze 1868.) 

7. Břetislavův ústavo posloupnosti. 

Až do knížete Břetislava I. (1037-1055) bylo následnictví na knížecím 
stolci českém spořádané tak, že po otci následoval nejstarší syn a neměl-li ten 
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syna, nejbližší bratr. Břetislav I. byv samojediným dědicem, sám měl syn-LlV pět. 
Obávaje se neshod z toho pro následnictví, zůstav~l nedlouho před svou 
smrtí (t 1055), meškaje na hradě Chrudimi, quatinus inter meos natos 
sive nepotes semper major natu summum jus et solium obtineat in principatu, 
omnesque fratres sui sive qui sunt orti herili de tribu, si nt sub ejus 
dominat.u" (Cosm. ad a. 1055). K tomuto ustanovení vztahují se pozdější 
slova Kosmovy kroniky: Justitla erat Boemorum, ut semper inter prindpes 
eorunl maior natu solio potiretur in principatu (ad 1100). Tím založen 
seniorat a "ustanoveno následnictví dle stařešinstva pti stolci českém i také 
jednotná moc panovničí v Cechách i na Moravě. Tím pravidlem řídily se 
nejblíže budoucí případy následnické. Vratislav II. r. 1091 přiřknul sMl 
knížecí po sobě s vyloučením syna svého Břetislava (II.) bratrovi svému 
nejbližšímu, toho času v rodu nejstaršímu, Kunratovi, údělnému knížeti 
Brněnskému (quod post suum obitum frater ejus Chuonradus obtineat 
solium ac Boemiae ducatum. Cosm. ad 1091). Po brzké Kunrátově smrti 
r.' 1092 následoval řečený Břetislav 11., syn Vratislavův, toho času tuší~ 
v rodu nejstarší. Tento Břetislav II. umíraje s lítostí velikou pravil, že synovI 
svému Břetislavovi nemůže zůstaviti než loveckou troubu a loveckou sudlici 
svou, caetera non est meum sibi dare, quae Deus posuit in sua potestate. 
(Cosm. ad 1100). Následoval vskutku také ne tento syn Břetislav, ale 
Bořivoj n., Břetislava II. bratr. Tu se strhnul boj o stól knížecí, ježto 
Oldřich, údělný kníže Brněnský. syn KunrátLlV, volal se na své staršinství 
proti Bořivojovi: Jactat se esse aetate majorem et secundum patriae morem 
debituITi sibi injuste sublatum per fratrem juniorem poscit principalis sedis 
honorem. (lb. ad 1101). 

Břetislavovo stařešinstvo mělo dobrý následek v tom, že údělní knížata 
moravští majíce vždy naději dostati se na knížecÍ stól česky, drželi se Čech 
a odolávali všelikým popudllm k odtržení té země od Čech. Avšak nejistota, 
která vždy panovala co do osoby následníka, rozbíj ela všelikou trvanlivost 
veřejného života, tak že poměry politické a pospolité nikterak se nemohly 
ustáliti. Také dána panovníkllm říše římské vhodná příležitost, aby zasahovali 
do OSUdll zemí českých, víc než Čechám bylo prospěšno a užitečno. Celé 
XII. století jest toho svědkem. Konečně na samém sklonku toho století 
sama příroda společně s dobrou rozvahou politickou konec učinila neblahým 
běhllm těm, když kmen Přemyslovců z11stal na čtyrech očích, Přemyslovi I. 
Cl Vladislavovi Jindřichovi, kteřížto brattí po přátelsku se srovnali. 

Loserth J., Das angebliche Seniol'atsgesetz des H. Bretislav I. u. die bohmische 
Succession in der Zeit des nationalen Herzogthums. (Arch. f. ost. Gesch. LXIV.) 

8. Marcus praepositus 

Biskup Pražský, Jaromír - Gebhart, bratr knížete Vratislava 11., na 
biskupském stolci zasednuvši r. 1068, hned po svém nastolení pečoval 
o pevnější řád při kapitule Pražské. N apomo~en byl mu při tom kaplan 
jeho, kněz Marek, jenž pocházel z německé rodiny šlechtické, vyznamenávaje 
se moudrostí a věhlasem; ve svobodných uměních byl vzdělán vysoce, 

} 

r-

- - - -~,--T-= -- -

Století XI. 1-1 

v bohosloví znal se znamenitě a v učení víry i v zákonech církevních byl 
znalcem ptímo výtečným (in lege ecclesiastica doctor magnificus). Tak jej 
vychvaluje kronista Kosmas. Marek vzdělání svého patrně dosáhl na některé 
metropolítní nebo klášterské škole v Němcích, kde toho času při bohosloví 
pilně ohled brán na "sanctorum patrum decreta et conciliorllm statuta". 
Není nepodobné, že Jaromír seznámil se s ním hned za mlada, jsa někde 
v Německu na učení školském. Proboštem učiněn Marek asi v červenci 
r. 1068, i z11stával ním až do r. 1098, tedy po plných 30 let. t 14. list. 1098. 
Co hlavní skutek probošta Marka slaví Kosmas obnovu kapituly Pražské. 
Kapituly stávalo ovšem hned od té doby, co založeno bylo biskupství, 
nejvíce přičiněním druhého biskupa Vojtěcha a péčí spolupracovníka jeho 
Velicha, ale poměry byly nedosti spořádané, tak že kapitula postrádala 
náležité úpravy. Probošt Marek zařídil stálých míst kanovnických 25; 
kanovníci měli míti výživu slušně pojištěnou, řád životní urovnaný, zevnějšek 
duchovnímu povolání přiměřený. (Bylo prý do těch dob kanovníkú něco 
neučených a nespořádaných.) Probošt z požitkúv, jež jemu z desátku 
biskupského náležely, tři díly obětoval kanovníkúm a podržel sobě toliko 
čtvrtý díl; tím docíleno, že každý z kanovníkú měl ročně 30 korcú pšenice 
a 30 ovsa i krom toho po čtyrech penězích týdně na maso. Z r. 1091 
máme první zprávu o domě kanovnickém, jenž slul "Monasterium Pragense 
S. Viti. Wenceslai et Adalberti" i stál v těch místech, kde se nyní nalezá 
dúm šlechtičen Theresianských, na východ od kostela Všech Svatých. 

9. J us curiae hospitum mercatorum. 

Koncem XI. a počátkem XII. stol. činí se první zmínka o Týně, ješto 
kníže Borivoj II. (1100-07) jisté poplatky z Týna daroval kapitule Pražské. 
Co jest toho času Týn, jehož památka podnes trvá v názvu kostela Panny 
Marie před Týnem ?~Pod hradem Pražským prostíralo se podhradí (suburbium) 
tu kde nyní Menší Město i kde nyní Staré Město. Obě tyto části podhradí 
spojoval vjedno most Vltavin. Každá z nich měla tržiště. Tržiště Malostranské 
zaujímalo náměstí nyní Štěpánovo i náměstí Radeckého s celým městištěm 
kostela svatomikulášského a domll při něm postavených. Tržiště staroměstské 
zabíralo Malé náměstí i Veliké s nynější radnicí i s domy při ní vystavenými, 
prostranství tu i tam právě ohromné. Na východní straně tržiště staroměst

ského nacházel se dvúr hostinský neboli kupecký, ve kterém ciZÍ kupci, 
hosté (hospites) zboží své ukládali a i sami také přebývali. Latině říkali 

dvoru tomuto "Curia hospitum", "Curia hospitum mercatorum", kterýžto 
název shoduje se se jmenem podobných dvorll na Rusi, kdež sluly "Gostin
noj dvor". Cesky se mu říkalo Týn t. j. budova o sobě ohražená. Němci 
dávali mu název "Frohnhof", t. j. dvúr, kde se vybíraly poplatky a dávky 
z hostinského zboží knížatúm povinné, t. z. frohne. Z toho povstal název 
velmi nepřístojný Laeta curia. Týn slove nyní u lidu Ungelt, což jest synonym 
staroněmeckého frohne. 

Před Týnem nacházel se kostel ke cti Panny Marie, kterémuž se dle 
polohy říkalo "Ecclesia S. Mariae ante Laetam curiam". Tento kostel 
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slušel k Týnu samému i byl ve svazku s hostinským dvorem. Říkalo se mu 
také "Kupecká kaple" (Hájek). 

Týn měl svou vlastní právomocnost (judicium ad curiam pertinens). V pří
padech trestních mezi hosty v Týně zběhlých nesměl ani komorník ani 
rychtář vkračovati, z čehož jde, že hosté nepodléhali právomoci knížecí 
nebo zemské ani právomoci městské. Žaloval-li kdo domácí na hosta, pří
slušel soud knížeti i vykonával jej sudí dvorský. Žaloval-li host na městského 
člověka, konal se soud skrze rychtáře německého, byl-li žalován osadník 
Němec, nebo skrze komorníka, byl-li žalován Čech domácí. Požitky soudní 
příslušely knížeti, tak jako i poplatky tržní z kupll a prodejů v Týně 
vykonávaných. Z těchto důchodů jistou týdenní částku prikázal Bořivoj 
kapitule Pražské. Z listiny Týnské víme, že již na závěrku XI. stol. stávalo 
německé osady v podhradí Pražském, neboť se mluví o rychtáři německém 
a o osadnících Němdch; jiný doklad na to máme ve výsadě Němcům 
v podhradí od Soběslava II. dané, kde se dí, že Němci sídleli u kostela 
sv. Petra (na Poříčí) hned za krále Vratislava II. (Viz č. 13). Ale přicházeli 
sem i Rusové, Moslemové, Židé a Uhři s kupectvím. 

10. Právní listiny. 

Původních listin obsahu právnického, kteréž by současny byly svému 
datování, tudíž originály formálně správnými, nemáme až teprvé ve stol. 
XIItém. Ovšem máme řadu listův, ponejvíce zakládacích a darovacích, hlavně 
sborům církevním, klášterům a kapitulám svědčících, jenž obsahují podrobná 
dáta o donacích, ale listy tyto, jenž sice obsahem svým nejsou podezřelé, 
strádají formalními vadami i jsou ponejvíce antedatovány. Takové jsou 
zakládací listy kláštera Břevnovského z r. 993, Ostrovského z r. 999, Raj
hradského z r. 1045 a 1048, kapituly Boleslavské z r. 1052, kapituly Lito
měřické z r. 1057, kláštera Hradištského na Moravě z r. 1078, Opatovského 
z r. 1086, kapituly Vyšehradské z r. 1088, kláštera Kladrubského z r. 1115. 
Zatím dáta v takovýchto listech Gbsažená nejsou nesprávná; z nich vážíme 
množství vědomosti z X., XI. i XII. stoldí, jako na př. o hradech župních, 
o zřízení župním, o úřadech zeměpanských, o celnicích pohraničných, 
o dávkách a službách. 

Dosti jasný pohled, kterak se postupovalo při takových donacích, 
poskytuje nám ·letopisec Sázavský, jenž podle spolehlivých pamětí kláštera 
tohoto píše, kterak kníže Břetislav I. PllVodní darování otce svého Spyti
hněva II. mocí svou potvrdil a požadavk11ll1 majitelů darovaného újezdu 
d~sti učinil, při čemž svědci byli syn jeho Vratislav a županové zemští. 
O tom o všem Prokopovi prvnímu opatovi vydáno sepsání listinné za 
svědectví spravnýrh svědkův (et abbati scriptis et legitimis testibus reconsignavit. 
Fontes II. 244). Bohužel že písemnost tuto připomenutá nikdež se nevynachází. 
Za to máme z brzké doby potom listinu, která svědčí, že se donace sborům 
duchovním učiněné ve formě prosté zaznamenávaly, donace pak pozdější ke 
starším jednoduše připisovaly. Jest to darovací listina kostela Litoměřického 
brzo po r. 1057 zhotovená a podnes zachovaná. Takovéto zapsání sloužilo za 

Století XII. 13 

základ konečnému vyhotovení listin právních, kterých zvláště Přemysl Otakar I. 
jal se vydávati, když se jednalo o to, aby sbory duchovní a lid jim přikázaný 
osvobozeny byly od robot zemských a vyjmuty z právomoci soudů župních. 
Což se dálo právě za Přemysla I. Tu pak se stávalo, že sbory daly sobě 

psáti listiny antedatované, tak aby se zdálo, že všecka práva v nich zapsaná 
pocházela hned z doby samého založení sborův. 

Nejstarší listina z kancelláře české jest darovací list knížete Soběslava 1., 
r. 1130 daný kollegiatní kapitule na Vyšehradě. Originál chová se v archivu 
téže kapituly. Listina proto důležita, že obsahuje výčet 19 žup českých, 

ježto byly: Praha, Vyšehrad, Žatec, Sedlec, Litoměřice, Bělina, Děčany, 
Boleslav, Kamenec, Hradec, Opočno, Chrudím, Kúřim, Plzen, Libice, Vratno, 
Rokyten, Čáslav a Chýnov. (Reg. I. 211.) 

Jinak za nejstarší listinu knížecí klade se list Vladislava 1., z r. 1160, 
jímž potvrzuje Hradištským benediktínům na Moravě statky jim darované. 
(Originál v Museji českém, otisk v Piterově Thesaurus absconditus a u Bočka 
I. c. 293., regestralně v Reg. I. 304). 

Nejdávnější listina kancelláře české v archivu Vatikánském uložená 
pochází z měsíce září 1217, i jest opatřena zlatou pečetí; máme tu tedy 
první známou zlatou bullu českou. (Pal. Děj. I. 2., str. 131. Opis v českém 
Museji.) Listina tato zvláště proto jest zajímava, že král Přemysl I. v ní 
praví: "Nec enim meae consuetudinis est nec praedecessorum meorum, 
quempiam, quanto magis clericos, ad mortem condempnare". 

V pozdějším listě Přemyslově do Říma z r. 1219 připomíná st' pečeť 
zemská, nesoucí obraz sv. V ácslava : "Sigillo nostro speciali cum sigillo 
communi regni Boemiae, vid. S. Wencezlai, quia comites nostri specialibus 
non utuntur in facto communi sigillis". (Reg. I. 605.) 

I!. Daniel episcopus. 

Pražský kanovník Magnus, jenž okolo r. 1144 slove kustodem kostela 
sv. V ácslava na hradě Pražském (custos ecclesiae S. Wenceslai I. 245), měl 
dva syny, kteří oba, obdrževše vychování velmi znamenité a vzdělání na 
ten čas neobyčejné - proslavili se ve službách knížete Vladislava II. Starší, 
Alexander, byl proboštem Vyšehradským i kancléřem knížeCÍm; vypraven 
v jistém poselství k císaři řeckému Manueli Komnénovi, zemřel v tom poslání 
r. 1145, dne 18. října. (Chron. Vinc.). Probošt Alexander vymohl v Římě, 
že kapitula Vyšehradská uznána r. 1144 za bezprostředně podřízenou pod 
stolcem papežským (quod eadem ecclesia S. Petri juris sit) , za kteréžto 
uznání zavázala se odváděti poplatek 12 hřiven do Říma. (Reg. I. 242). 
Druhý SyIl~ Magnův byl Daniel, jenž konal studia svá tak jako nepochybně 
i bratr jeho, na universitě Pařížské (dum ipse studeret Parisius. Chron. Sil.) ; 
podle všech úkazů mladý Daniel se zalíbením studoval právo církevní. Na
vrátiv se asi r. 1140 z Francie, stal se záhy proboštem Pražským, nástupcem 
probošta Juraty, kteréhož legat Guido jelikož nekněze a ženatého ok. r. 1143 
s důstojenství toho složil. R. 1149 zvolen jest za biskupa ar. 1149 v Mohuči 
svěcen. 



14 Doba I.: Věk Přemyslovců. 

V následujících letech stal se Daniel předním rádcem knížete Vladi
slava II.; vplyvem jeho stalo se, že Vladislav sblíživ se s cís. Fridrichem 1. 
a uvoliv se táhnouti s ním do Vlach, dosáhl za to důstoj enství královského. 
Domácí panstvo politiku tuto neschvalovalo; nejsouc ani slyšáno, zle na 
biskupa nevražilo, přičítajíc jemu všecko toto konání knížete svého. 

Od té doby stal se biskup více služebníkem císařovým nežli královým. 
Vyžádalť si císař na králi, aby biskup zllstal u něho ve Vlaších; znal prý 
se dobře v řeči vlaské. Ve Vlaších zůstal s biskupem i kanovnjk Vincen
tius. Císař potřeboval biskupa zprvu za svého kommissaře, aby od měst 

bornovlašských přijímal rukojmě za věrnost a přísahu oddanosti. Na začátku 
1159 došlo biskupa druhé nařízení, aby po městech ustanovoval podesty 
a konšele. Tu se stalo, že meškal jednoho dne ve sv. Heleně, jedva míli 
vzdálí od Bononie; i vyšel oheň a ztrávil byt biskupllV. Vincenti us meškal 
zatím v Bononii, kam ho biskup poslal byl, aby koupil Dekreta Gratianova 
a jiných kněh více (pro emendis enim Decretis et aliis libris ab episcopo 
Boloniam missus fueram.) R. 1160 když vykůnána byla volba papeže Viktora, 
vypravil císař posly své po říších křesťanských, aby volbu tu všudež ozna
movali. Daniel poslán do Uher, odkudž se navrátil sice do Čech, ale brzo 
jel zase do Vlach, provázej e císaře s brannou mocí svou (Daniel cum sua 
militia). Tu jej ustanovil císař spolu s Hermanem, biskupem Verdunským, 
který stále jsa při dvoře císařově i obydlí s Danielem sdílel, za sudího 
císařského pro celou Halii (imperialis curiae in to ta ltalia judex. Vinc.), důkaz 
o neobyčejné právnické vzdělanosti biskupově i o státnickém věhlasu jeho. 
Avšak do vlasti se více nenavrátil; zemřel v ltalii na mor r. 1167 dne 
9. srpna (lb.) 

Není pochyby, že Dekrety, jež kan. Vincentius v Bononii koupil, rozuměti 
se musí Decretum Gr ati ani , dílo slavného professora Bononského Gratiana, 
složené právě v ten čas, co se odbývala výprava cís. Bedřicha I. do ltalie, 
okolo r. 1145 (mezi r. 1141 a 1151). V krátkých Letopisech českých děje 

se zmínka o něm k r. 1151: Gratianus monachus Decretum componit et 
magister Petrus Sententias (t. j. Liber sententiarum Petra Lombarda). 

Decretum Gratiani je snůška kánonů apoštolských, kánonů koncilů 

církevních, děkretálů papežských, výňatků ze SpiSll sv. Otců, ze světského 
práva, římského i franského. Dílo rozděleno jest na tré částí: První 
o osobách, druhá o věcech, třetí o výkonech církeyních. Dílo samo má ráz 
práce učené, soukromé, i mělo obsahovati encyklopaedii všeho církevního 
vědění' z prvního tisíciletí křesťanského pro ty, kteří se právu církev
nímu učili. 

Gratian dílo své sám nepojmenoval; říkali mu zprvu "Concordia 
discordantium canonum", později" Concordia canonum", avšak název "Decreta" 
záhy se objevuje, jak to vidíme z letopisu Vincentiova, psaného mezi 
1171 a 1173; tento název s proměnou dosti nepřípadnou (Decretum místo 
Decreta) od konce XII. věku vůbec zobecně1. 

Gratian byl mnichem benediktinského kláštera sv. Felixe v Bononii; 
biskupem nebyl; na Bononské universitě professoroval co mistr (magister). 
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Žil tuším do r. 1158, jistě ještě v prvních letech padesátých. Dílo své 
skládal dle Schulte mezi r. 1139-42, dle Maaszena 1150-51. V Řínlě bylo 
Decretum známo hned r. 1144. i přikládáno mu víc a více autority, až se 
stalo zákonníkem vůbec platným. 

Že by se byl kodex kanovníkem Vincentiem z Bononie do Čech pf'inešený zde 
zachoval, o tom ovšem slušno pochybovati. Avšak opisů tuším mnoho pořízeno v Čechách, 
a to hned počínajíc XII. stoletím. Rukopisy tyto jsou: 1. Kláštera sv. Apolinaříše v Sadsce, 
nyní v Českém Museji (sign. I. B. 1.), pergamenový ve fol., psaný rukou XII. nebo 
XIII. století. 2. Metropolitní Pražský (sign. J. XIX) ve fol. na pergaméně, psaný počátkem 
XIII. století, pocházející ze kláštera sv. Maří "in Vyhel" (liber canonicorum regularium 
mono S. Mariae in Vyhel, quem donavit magno vir dom. Ctyborius et fundator gratiosus 1424). 
Ne-li ze kláštera Roudnického? 3. Jiný metropolitní Pražský (J. 1.) ve fol., perg., původně 
Pražský universitní (in seola canonistarum studii Pragensis 15. Maii 1415). 4. Codex kláštera 
Tepelského ze XIV. věku: Explicit Decretum compilatum a Gratiano monacho monasterii 
St. Felicis de Bononia. 

12. Mysloch abbas. 
Klášter Opatovský řádu sv. Benedikta měl ve své bibliothéce rukopisné 

dílo "Liber constitutionum", kteroužto knihu dle přípisku na titulu přinesl 
opat Mysloch z Pařížského klaštera Cluniackého (portatus de Cluniaco per 
abbatem Mislozium). Opat Mysloch jmenuje se v listině z r. 1160 (Reg. 1. 
304). Seznam kněh kláštera Opatovského poehází ze XIV. věku (OU 94: 
Nota, quod subnotati libri sunt Opatovicensis monasterii.). Klášter Opatovský 
na pravém břehu Labském, mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, vzal 
za své v bouřích husitských. (Jméno opata Myslocha upomíná na patrony
mika Myslochovici, Myslešovici.) 

13. JUS Teutonicorum Pragensium. 
Prvotní sídlo Němeů Pražských bylo Poříčí podnes tak zvané, s kostelem 

sv. Petra ještě nyní stávajícím. Toť byl onen" vicus Teutonicorum", o něnlž 
mluví výsada Soběslava II. z r. 1174·-78 a pokračovatelé Kosmy z r. 1245. 
Osadě té ještě i ve XIII. věku říkalo se "v Němcích" (1253 in Nyemdech 
Reg. II. 2056). Lezela v podhradí (in suburbio) t. j. v prodloužení podhradí 
Pražského na pravém pobřeží, při dráze, která šla dále do východních 
Čech přes Sadskou. Když pak r. 1253 za Vácslava I. obezděna ona část 
podhradí, jež tvoří nynější Staré město, Poříčí zůstalo za branami tohoto 
města, vně hradeb městských (ante fores Prag. civitatis, extra civitatem. 
lb. 2646 a , 2770). Téhož času dostal se kostel sv. Petra křížovníkům 
špitalártlm (hospitalarii vel stellarii ad S. Petrum in vico Teutonicorum). 
Touto osadou protékala bystřina Skytina, pochodící od Olšan (kde ještě 
r. 1449 jedné vinici říkalo se "ve Skytinách". Tomek Praha VlIL). Osada 
sama byla otevřena, neobezděna, neboť přívalenl vod Skytinských zachvácen 
sám kostel i mnoho budov (patrně dřevěnných) odplaveno do Vltavy. 

První stopa německého osazení v podhradí sahá do časův krále 
Vratislava' II. (1061-1092); listina Soběslavova II. praví totiž, že Němci 
mají "legem et justitiam a tempore \Vraczlai". Za Soběslava II. měla osada 
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na Poříčí již několik ulic (per vicos Theutonicorum). Němcům v podhradí 
Pražském na Poříčí udělil jistá práva a výsady týž kníže Soběslav II., 
rečený princeps rusticorum (1173-78). 

. Osnova tohoto privilegia známa jest z potvrzení krále V ácslava I. (asi z r. 1231) 
Cod. Jur. boh. I. 35, z potvrzení krále Přemysla O. II. ze dne 26. list. 1274 (lb. 65), 
z konfirmace krále Jana ze dne 27. července 1319 (Viz také Čelakovského Priv. měst. 1. 
1174-78 a Cod. jur. boh. I. 17). 

14· Postup kolonisace. 
a) Světští majitelé velikýeh statků, knížata zemští, páni i, vládyky, 

během XI. i XII. stol. pilni byli u zakládání nových osad, jimiž množili 
jmění své. Osady tyto vyznačují se tím, že jim dávána jména o s ob ní, po 
zakladatelích, anebo že brány názvy od polohy, řek. hor, lesů, z čehož 
původ braly názvy top i c k é. Kolonisace tato vztahovala se ke krajinám 
úrodným tak jako ke krajinám lesním, kdežto stará sídla rodová výhradně 
se nacházela v úrodných rovinách a při řekách. 

b) Osobní názvy jsou Staniměr, Divišov, Benešov, Markvartice, Tasov, 
Budíšov, Ranožíř, Slavnič, Radim, Jičině-ves, Miliče-ves, Cetoraz, Tuchoraz, 
Zderaz, Oldříš, Těptin, Chotěšov-Újezd, Medly-Újezdec, Slavkov, Hroznětin 
a j. a j. Jména topická od řek vzatá jsou: Sebranice, Trstenice, Desna, 
Lubný, Javorník, Slúpnice, Třebová, Třebovice, Třemošnice, Lubchava, 
~vitava, Medhuje, Ledhuje, Vztekelnice, Ponikva, Crmná, Debrník, Cidlina, 
Up a, Dpice, Orlice, Přísečnice, Jihlava, Brod, Slapy, Most a j. Horské názvy 
jsou Chlum, Chlumec, Chlumek, Ples, Kamenec, Rozsochatec, Žďár, Hora, 
Brdo, Bradlo, Vysoká a j. Lesní: Chvojno, Voštice, Březina, Bučina, Dúbrava, 
Seč, Proseč, Hvozdec a j. Názvy od polohy vzaté jsou: Převlaka, Příluka, 
Slatina, Blatno, Mlaka, Žleb, Džina, Záblatí, Podhůří, Debrno, Debřec, 
Záhoří, Mezilesí, Mezimostí, Zápotočí, Zařečí aj. 

, c) Důležité v kolonisaci české jsou osady řečené Ochoze, Újezdy, 
Uj ezdce a Lhoty. Och o z e a Ú jez d y by ly obory země s vesnicemi a všelikým 
příslušenstvím hospodářským, rolemi ornými, lukami, pastvinami, lesy i vo
dami v jede!1 celek spojenými. Názyy pochodí od toho, že se mezníky 
sázely obcházením při menších nebo objížděním při rozsáhlejších statcích 
(al~bitus, circuitus). Hlavnímu dvorci říkalo se "Na ujezdě". Podnes čítáme 
v Cechách ok. 150 osad toho jména. Mladší útvar než Újezdy JSou L hot y. 
Majetníci velkých statků dávali části svých pozemků, ponejvíce lesy, jedno
tlivým podnikatelům ke zkolonisování du jisté lhůty bezplatně; osady na 
takovou smlouvu založené obdržely název Lhota, Lhůta, Lhotka. V Čechách 
samotných počítá se výše 300 Lhot. 

tJ) Po venkově měH knížata, zemští i údělní, II rad c e, t Ý n y neboli 
t Ý n ~ e, t. j. dvorce neveliké, ponejvíce pobytu letnímu a zábavám loveckým 
sloužící (arces, curiae, curtes). Takové byly Levý Hradec, Ztbečno, Křivoklát, 
Lysá, Jaroyměř, Oldříš, Sadska, Týnec na horkách (T. super monticulos), 
Chvojno, Zivohošt. Po příkladě knížat zakládali také biskupové týny a hradce 
pro sebe, jako Žirčíněves, Rúdnice, Týn Horšův neboli biskupský, Týn nad 
Vltavou, Chuchel, Sekýř-Kostel, Kroměžír. 
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e) Ve XII. stol. připomínají se o s 11 d Y trh o v ~, (fo~~, villae f~renses) 

t. j. osady. kde se odbývaly značnější trhy. Takova trzlska na~hazela s.: 
hlavně při branách zemskýcl?-, na stezkách po~ez;ní~h, ale I v krajI 
při drahách. Známe Slivnici blíže hradu Břecslavl, Ust~ nad, Labem. Ku 
konci téhož století dáváno takovýmto osadám název burgl. Zname z,:' 118~ 
Argentaria super Msea (dnešní Stříbro), z r. 1186 Kladruby klasterske, 
z r. 1183 Kadaň (burgus novus), 1203 Velehrad (olim civitas, modo burgus),' 
z r. 1240 Tišnov (Předklášteří) a j. Vlllae forenses říkalo se s ťočátku take 
rněstům vlastně tak řečeným, dokud nebyla ohražena a opevnena (1'. 1~41): 

Jestliže knížata zemští, páni a vládyky v XI. a XII. stol. z.akladah 
osady rolnické, jali se ok. pol. XIII. věku, stavěti z á,mky" pon:Jvíc~ na 
nepřístupných výšinách; narnnoze povstaly zamky takove na zaklad,e ~:~dk~ 
nebo týnů loveckých; počátek učiněn z:: V ácslava 1., samotu vyhledavaJIclho , 
tak vzniknul Křivoklát (Burgleins), Zebrák (Bettlern), Castellum ;etus 
(Týřov), Lapis regius. Veliký popud ke stavění zámků dán tatarským vpa~~~ 
r. 1241, ježto se ukázalo, že hrady staroslovanské, byť sebe mohut~eJsl, 

jako Vladin1ěř nad Kljazmou, Novohrad Svatopolč, Kyjev, Krakov, ~ra~lsl,av, 

nebyly s to odolati útokům tatarským. Z ámkův. přiblvalo valem: I davano 
'im podle módy tehdá panující názvy německé, Jako Sternberk, Zmnenberk, J . . 
Lowenberk Leuchtenburk, Rosenthal, Waldenberg a J. a J. 

f) Zakládání k I á š t e r ů počíná se kOlicem X. stol. a trvalo po vše,cku 
dobu Přemyslovskou. Zprvu pocházelo zakládání takové od kníyŽa~Vz~mskych, 
později přidružili se hlavně rodové panští k dílu tomu. MestIste voleno 
zprvu na hradech (Sv. Jiří) nebo při hradech (Břevno;, Stra~.o~), napo~om 
i po kraji, v končinách úrodných a živných, dílem. t~k~ v kon.cll1ac~ lesmch: 
První řehole do zemí českých uvedená byli BenedlktIm, po mch nasledovalI 
Praemonstrati a Cisterciani, potom Johanité, Božehrobci, Křižovníci, Tem
pláři. Sborům duchovním, klášterským i neklášterským, ne,d~vali .za,klada~~:~ 
krajiny pusté, aby jich teprve vzdělali, nýbrž . statky p:ave, ne~vy~osneJsI, 
položené v krajinách nejúrodnějších, opatřené lIdem sluze~nym I n~bytkem 
hospodářským. První příklad klášterského osazení na les~~h ~ v ustup~ch 
nepřístupných poskytuje klášter Sázavský. Postup hospo.darstvl

v 

na ystatclCh 
duchovenských lze takořka krok za krokem pozorovatI, pon:vadz .sta~k~ 
tyto byly uzavřeny aniž přecházely z ruky do ruky. Duchovl1l velmI radl 
dědinám od nich zakládaným dávali jména na povahu duchovenstva uka
zující, jako Biskupice, Popovice, Opatovic~, Pro~oštov" Opa:ov, Děka~ovi~e, 
Klášterec, Mnichovice, Dusníky. K osadam pusobemm Clrkve zalozenY~l 

počísti dlužno také četné Církvice, Cerekve, Cerekvice (z řeckého XUpWX"Ij) , 

pak Kostely, Kostelce, Kostelany (ecclesiae incastellatae). . , 
g) O s ad y mě s t s k é. Názvem tím míníme osady ne již výhradně rolmcke~ 

ale řemeslnické a obchodnické, mající obecné zÍ'Ízení se samostatnou obecm 
správou. Osady takové započaly se počátkem XIII. věku, ponej;ríce p~i 
starých hradech slovanských na jich podhradích, nebo na podstave vesm~ 
trhových, anebo na vesnických dědinách výhodně položených. V podhradl 
Pražském, na Poříčí, vyvinula se hned v XI. věku německá osada se samo-

Jireček, Práv, život, 2 
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statnou obecní správou (vicus Teutonicorum); také na levém btehu, pod 
hradem, tu kde nyní Malá Strana, v 2. pol. XIII. věku vytvořilo se město 

na základě podhradí (Nova civitas sub castro Pragensi). Jako město Praha, 
tak i město Brno vyvinulo se ze starého podhradí i slove r. 12 10 burgus 
Brunensis s obyvateli Němci (Teutoniei), Vlachy (Romani), Gally i Slovany. 
Nejinak i město Olomúc, kde z podhradí vzrostla osada městská. Tak 
i Znojem, Břecslav a j. Ze starší trhové osady vytvo řilo se město Bzenec 
(1214), Opava (1222). z osad na drahách Freudenthal, , Hlubčice. Zvláštního 
pozoru zasluhují městské osady, horníky zalidněné, jako Jihlava, Jamnice. 
Tyto městské osady byly zprvu otevřeny, jako jiné osady vesnické; teprve 
vpádem tatarským stalo se, že tak jako stavěny zámky, také města jsou 
opatřována hradbami. Počátkem XIII. stol. konečně vysazovány jsou mnohé 
vesnice právem německým; dálo se to nejvíce pllsobením sborův 

duchovních a mohutné podpory došlo tím, že osadníkům takovýchto osad 
dostávalo se immunity a výjimky z pravomoci župní. První jména německá 
při vsech pochodí ze samého konce XII. věku: 1196 N eudorf, 1207 Schonvelt, 
Fridbach, Zlawkowerde, Pasengrune a j. 

15. Zřízení župní. 

Země česká i země moravská v XL, XII. a XIII. stol. rozděleny byly 
na župy (provinciae, civitates). Dle našeho názoru počítalo se těchto žup 
v Čechách 36, na Moravě 18. Říkalo se jim krátee také Bělsko dle hradu 
Běliny, Děčsko dle hradu Děčany, Holešicko dle hradu Holasovici. Župní 
hradové byli sídla úřadů župních (officia castri, beneficia, officia suppae), 
jenž byli tito: 

Ž li pan s tví (urbís praefectura). Župan (praefedus, comes, castel
lanus, suppanus, rector provinciae), náčelný, přední úředník v župě, zastu
poval osobu knížete zemského, od něhož byl ze předních rodů v župě 
usedlých jmenován, byl velitelem župního lidu v čas války a správcem 
politickým, chranitelem řádu a pokoje, předsedou soudu župního v míru. 
O ustanovování županů svědčí Kosmas, an dí, že kníže Jaromír, odevzdávaje 
1037 vládu Břetislavovi, poroučel mu rod věrných Těptoviců a Municů: 
His urbes et populum ad regendum committas. R. 1061 odňal Vratislav 
županát Bělský županovi Mstíšovi a dal jej Kojatovi Všeborovici: Ablata 
est ei urbis praefectura et data Kojatae, čemu se Mstíš bez reptání podvolil, 
řka: Dux est et dominus, de civitate sua faciat, quod sibi placet. R. 1101 
kníže Bořivoj Vršovicům vrátil županství jim odňaté, Božejovi Žatecké 
a Mutinovi Litoměřické atd. Na soudu župním byl župan předsedou, aniž 
cudař směl koho souditi sám o sobě, bez přítomnosti župana neb několika 
šlechticů. Nunquam judex debet judicare solus, nisi praesente castellano 
aut aliquibus nobilibus (JConr. 29). Při každém svodu musel býti také 
mladší druh nebo-li posel županův: Quando ducitur svod, debet adesse 
castellani nuntius (8. 10), též tak při půhonu, při opovídání atd. 

C ú d a nebo-li s u d s tví (czuda, judicium). Sudl neboli cúdař lat. 
slul czudarius, judex provincialis. Nejstarší zpráva o soudech župních děje 

• 
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se v Dekretích , Břetislavových, ježto arcipryšt měl moc a právo vrahy 
oznamovati županovi toho kterého hradu, aby k nim saženo bylo podle 
práva. Nejčastěji připomínají se soudy župní, kdykoliv šlo o vymínění 

některých obyvatelů z právomocnosti soudů těchto. Sudí měl působení při 
všech výkonech soudních, při půhonu, při opovědi, při svodu, při vzetí své 
věci, při zavazení obviněného, pti vině porubání lesa. Na soudu panském 
měl pravidelně předsednictví, kdežto při soudu vladyčím v předsedání 

zastupoval vladaře. 
Komornictví (camerariatus). Komorník (camerarius) byl výkonným 

organem župního soudu a sběratelem knížecích důchodů, ze soudu ply
noucích. Půhony konány od komorníka skrze půhončí. 

V 1 a dař s tví (villicatio )., Latině vladai' slul villicus, také procurator. 
V podruží jeho nacházely se dědiny zeměpanské při hradech, lid služebný 
v podhradí; vladař sbíral dávky peněžité i přírodní, které šly z lesův; ve 
své opateře měl zásoby hradské, i byl také účasten řízení soudního, před

sedaje soudu vladyčímu a konaje předběžné zabavení statkův obviněného. 

Co se týče soudů, tedy za doby župní byly soudy řádnými: 1. Soudy 
s 1 i b n é, jichžto moc vztahovala se na sporné věci neveliké ceny. Podle 
významu jazykového i podh~ zpráv positivných byl slibný soud soudem 
smluv čím, kde se strany rovnaly a na rozhodnutí oběma libém přestávaly. 
Ve XIV. věku říkalo se jim "roky domácí, na nichž více po pravdě než po 
právu souditi sluší a smlouvati lidi" (Štítný). 2. Sondy župní neboli hradské, 
kteréž měly pravomoc v celém úkraií župním, nade všemi obyvateli žup
ními bez rozdílu, i ve všech rozepřích i trestních skutcích, pokudž tyto 
nebyly zůstaveny soudům slibným nebo vyhraženy soudu zemskému. Župní ' 
soud skládal se ne z úředníkův hradských, ale z pánův a vládyk té které 
župy jakožto soudcův, kterýmž k ruce byli úředníci hradští. Konečně 

3. soud sn ě ln o vn í, z něhož teprve ve XIII. věku vyvim,ll se soud zemský 
(judicium terrae). Zejména rozsusoval sněm o vině proti panovníkovi, 
o vině proti zemi; jemu také slušel rozsudek ve sporech o dědiny, o zlato 
,a o cla. 

. 16. Statuta ducis Ottonis (J us Conradi). 

R. 1189 držán jest v knížecím dvorci na Sadsce valný sněm česko

moravský, jakž o tom svědčí listina z téhož roku, uložená v archivu Johanitů 
Pražských (Dobner Ann. VI. 590, Erben Reg. I. 401). V listině té uvozují 
se Otto dux Boemiae et alii multi abbates, elerici, monachi, milites tam 
de Moravia quam de Boemia, kteří se v Sadsce sešli, aby slyšeli statuta 
knížete Otty (qui convenerant ad Sadzka ad audienda statuta ducis Ottonis). 

Tento kníže Otto slul jiným jménem Kunrat; jakž to vyplývá ze zpráv 
současného chronografa Želivského; několikráte jmenuje se tu Conradus 
Moraviensis qui et Otto, Conradus qui et Otto, Conradus qui etiam Otto. 
Tím dokázáno, že připomínka o knížeti Kunratovi ve statutech králem 
Přemyslem I. potvrzených docela je správna a že "Statuta ducis Ottonis" 

2* 
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v Sadsce přednešená totožna jsou se Statuty Kunratovými z r. 1222, 
1229 a 1237. 

Práva neboli Statuta Kunratova známa jsou z trojího potvrzení, a sice 
z r. 1222, kdež král Přemysl Otakar I. obnovuje a potvrzuje jich oběma 
župám, Znojemské a Bétovské (Opis nalezal se v bibliothéce kostela 
sv. Mikuláše ve Znojmě; otisk u Bočka V. p. 224, u Erbena I. Addenda 
n. 7 p. 621). Potvrzení stalo se ve Znojmě, u přítomnosti královny i četného 
panstva. - Druhé obnovení dáno jest r. 1229, dne 17. btezna v Brně; 
obnovují se tu práva tato župě Brněnské (Originál v zemské registratuře 

moravské. První otisk 1786, druhý u Bočka II. pag. 206, třetí u Erbena I. 
n. 742). - Potřetí stala se obnova župě Břecslavské skrze Oldřicha, údělného 
knížete r. 1237. (Opis z originálu Velehradského u Pelzla, Reg. I. n. 920.) 

V ten čas, co Statuta Kunrata-OUy byla sepsána a v Sadsce vyhlášena, 
ano i v ten čas, co potvrzena byla od Přemysla Ot. 1., V áeslava I. a Oldřicha 
Břecslavského, zřízení župní neboli soustava hradská byla ještě v plné své 
platnosti a moci, tak že Dekreta Břetislavova z r. 1039 a Statuta Kunratova 
z r. 1189 vedle listin jsou hlavním pramenem ku poznání právních poměrů 
za doby ještě čistě slovanské. 

První otisk Práv Kunrátových učiněn v Habrichově knížce "Jura primaeva Moraviae" 
(1781), napotom v Diplomatáři Bočkově, v Jirečkově dissel'taci U eber Eigentbumsverletzungen 
(1855) a v Codex jur. boh. 1. 29. 

17. Studium právnické. 

Právnické studium ve středověku mělo za předmět právo církevní 
Uus canonicum neboli ecclesiasticum) i pěstováno jest jakožto část studia 
bohosloveckého na školách, jichžto stávalo při kapitulách. Podle nařízení 
pap. Innocentia III. (1181- 88) zavíralo totiž bohosloví také základy práva 
církevního v sobě, neboť právo toto pokládáno zprvu za theologii praktickou, 
pro foro externo. Pravilo se, že inter caeteras theologiae disciplinas sanctorum 
patrum decreta et conciliorum statuta non postremum bbtinent locum 
Rufinus (ok. r. 1160) v předmluvě ke své Summě do Dekretu Gratianova 
dí: Palam est, summam quandam totius t.heologiae paginae contineri 
in hoc libro. Takové školy kapitulní byly v Čechách na Praze i na Vyše
hradě, roku pak 1305 zmínka se činí o posluchačích církevního práva -
říkali jim tehda parvi - při kapitule Olomúcké, kdez učil Radslaus doctor 
parvorum (Reg. ll. 2017.) Hodnost školastika při kapitulách vyžadovala 
toho, aby hodnostář tento vyučen byl v naukách a znal se v právích; 
svědectví máme z r. 1305, že Wernher, školastik Pražský a kanovník 
Olomúcký, v držení svém měl knihu Dekretálů (Reg. II. 2017). _ 

Mnohem více působilo na rozšíření známostí právnických v Cechách 
a na Moravě navštěvování učení Pařížského. Již Kosmas (t 1125) praví, že 
odedávna do Francie putují jinoši z Čech, ' aby odtamtud navrátili se co 
noví filosofové (exhaustis totius Franciae thesauris novi philosophi redeunt). 
Ve XIII. stol. bylo pravidlem, že třeba býti chovancem učení ve Francii, 
bys došel vysokých hodností ve vlasti; napsal tak učený dominikán Vincentius 
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Belfovacensis (t 1264). Kdo se v Paříži učili z Čech, přičísleni jsou k aka
demickému národu anglickému. V Paříži studoval Daniel, pozdější biskup 
Pražský (tedy před r. 1148), a Jindřich Břetislav, potomní biskup Pražský 
a kníže zemský (tedy ok. r. 1182). 

Jiné slavné učení, Bon o n s k é, na kterénlž hlavně pěstovalo se právo 
(římské i církevní), poprvé se v Čechách připomíná v Kronice Vincentia 
Pražského. Vincentius doprovázeje r. 1157 biskupa Daniela Pražského na 
císařské výpravě do ltalie, navštívil Bononii, aby tam z rozkazu biskupova 
zakoupil Decretum s jinými knihami právnickými (viz Č. 11). I mluví s velikou 
úctou o učencích Bononských, řka, že Bononie se svými legisty a věhlasníky 
(sapientibus) podporovalo záměry císařovy. Ve věku XIII. navštěvováno 

učení Bononské, kdež mezi léty 12!0-15' professoroval mistr vDamasus 
Boemus (viz č. 20), od posluchačll z Cech, z Moravy i ze Slezska. Skolárové 
tito později zaujímali důležitá místa ve službách veřejných. Známe z r. 1250 
mistra Jakuba doktora práv, kanovníka Vratislavského a kaplana krále 
Přemysla O. II., r. 1268 Mangolda, též kaplana králova, r. 1270 Filipa, 
kanovníka Vratislavského, r. 1277-79 Jana, probošta Sadského, r. 1277 
Mikuláše, kanovníka Vyšehradského, r. 1278 Kunrata, probošta i Jana, 
kanovníky Vratislavské, mag. Aegidia quondam d. Petri de civitate Pragensi, 
r. 1284-87 Jana ze Hlavna, r. 1290 Fridricha de Boemia, Rogeria de Rovigi 
Prag. dioec., r. 1292 Mikuláše z Prahy (Santi, Tadra, dr. OU). 

V Bononii byli Čechové národem akademickým vedle Němců, Bur
gundů a Basků, až r. 1310 pojati jsou do sdružení ultramontanů, kteří 

tak jako citramontani měli svého vlastního rektora. Od 1. května 1315 do 
1. května 1316 rektorem takovým nyl Čech neznámého jména. Statuta toho 
času složená stanovila, že na Čechy připadati má volba. rektora vždy za 
21 let, kdežto Němcům přiřknuta doba pětiletá (Natio Boemorum de 21. anno 
in 21. debeat habere rectorem). Kdežto dříve rektorem mohl býti buď mistr 
nebošk6lár, utvrzeno nyní, že ním mají býti toliko školárové, a sice kněží, 
jelikož laik nemohl souditi klerika. Toto :vše týkalo se učení juristského, 
ku kterému teprve r. 1316 přidružila se fakulta filosofická a lékařská. 

Podobně jako v Bononii, nacházelo se učení právnické od starodávna 
v sousední Pad o v ě. Teprve r. 1222 rozšíteno tamní studium na tré fakult, 
právnickou, lékařskou a, artistskou. Čechové byli zde podle stanov zvláštním 
sdružením v universitě ultramontanů, vedle Němců, Polanů, Uhrll, Proven
calů, Burgundů, Angliků, Škotů, Španělll, Katalánů i národll zámořských 
( ultramarini). 

Studium juristské nacházelo se také v Řím ě, při samém dvoře 
papežskénl (studium in curia Romana); založil je pap. Innocenc IV. (1244-45) 
Také v A v i n i o ně, kamž ve XIV. věku ptenešeno sídlo papežův, vzešlo 
studium generale, r. 1303 potvrzené pap. Bonifacem VIII. I ve Vicentii 
bylo učení vysoké; r. 1209 uvozuje se tam co školár Martinus de Boemia. 

První "doctores legum", t. j. doktoři práva římského, jmenováni jsou 
z rozkazu císařského r. 1130 při učení Bononském, načež papeži dali 
universitám právo jmenovati "doctores canonum" (t. j. doktory práva 
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církevního). Nicméně pf;evládalo za dlouhé věky pojmenování "magistri", 
pochodící hned z oněch dob, kde všecko učení zavřeno bylo ještě v mezkh 
"sedmera umění". Takovým magistrem slove v XI. věku učitel Leodienské 
(Lutišské) školy, slovutný Franko, jehož posluchačem byl sám náš letopisec 
Kosmas (Leodii · sub Francone lnagistro). V Čechách prvním mistrem slove 
Gervasius, liberalium artium quibusque studjis plenitel' imbutus, jemuž 
Kosmas připisuje první knihu své Kroniky (ad magistrum G. Pl'aefatio 
operis). 

Slovo "magister" prodlením času měnilo svůj význam několikráte: 

U starých Římanů magister populi, magister equitum značily hodnost 
civilní; ve III. stol. přešel název ten na vojsko: magistri militum; za cís . . 
Konstantina byl magister prafedus praetorio nejvyšším nad vojsky. Napotom 
říkalo se dvorskému maršálkovi neboli ministrovi cís. dvora magister 
officiorum, magister aulae. Ve · středověku někteří řádové řeholní svým 
představeným dávali název "magistri", ("ož se podnes pamatuje v názvu 
velmistrů řádu křižovnického. V kapitulách byl mezi hodnostáři vedle 
probošta, děkana, školastika, thesauráře a kustoda také i "magister", jako 
ním v Čechách slove r. 1143 magister ecclesiae Wissegradensis, Henricus, 
a r. 1160 při kapitule Pražské Jeroným, vedle probošta a děkana. 

Na universitách stal se název "magister" konečně totožným s pojme
nováním "doctor". Zajímavo, že také slovo "doctor" počátky svými sahá 
do vojenství, ježto staří Římané cvičitelům, jenž mladé vojáky ve zbrani 
cvičili, říkali "doctores armorum". Později, a to ještě za Římanll, přijalo 
slovo to význam učitelů naukových, kteří učili filosofii, grammatice a rheto
rice. Ve středověku název "doctor" by I čestným titulem nlužův vysoko 
v učenosti vynikajících; Tomáš Aquinský slul "doctor angelicus", Alexander 
"doctor irrefragabilis", Duns Scotus "doctor subtilis", Roger Baco "dodor 
mirabilis", William Occam "doctor singularis". 

Stupen hodnosti akademické, doktorát neboli magisterium předcházející, 
byl "bakalareat", což zmatečně 9dvozuje se od "bacca" a "laurea"; nepsalo 
se " baccalaureus " , nýbrž "bacalarius". Francouzské bachelier, anglické 
bachelor, vlaské bacalare, české bakalář nikterak neukazuje na bakalaureus. 
Slovo to je zkrácenina franc. bas-chevalier vysutím třetí slabiky povstalá: 
bas-che-lier, bachelier. 

Joannes Andreae na počátku XIV. věku pí~e, že doktory byli "in jure 
canonico vel civili", kdežto při theologii a umění svobodném říkalo se 
"magistri"; tak prý to bylo v Italii, ale ultramontani že říkq.j í vůbec 

"lnagistri" . 

18. Magistrorum series prima. 

Řada mistrů v Čechách počíná se koncem XII. století. Které z nich 
známe, tuto na základě listin (Reg. Erb. a Eml.) zejména uvádíme: 

Alexandr mag. 1181, 1184. Al. magister et cancellarius, mag. A. 
1189, 1194. 

Století XII. 

Bar t o lom a e u s mag. 1184. B. et fere omnes canonici Pragenses. 
Ar no 1 d u s mag. 1194, jenž toho roku poslán jest od knížete-biskupa 

Jindřicha Břetislava ku papeži Coelestinovi III. (Chron. Jarl.) 
Petr u s mag. canonicus Pragensis 1209. 
Johannes mag. 1211, 1214 scolasticus, scolastieus et ecclesiae Prag. 

cancellarius. 
Ar no 1 d u s protonotarius in urbe Praga 1216, decanus Sacensis. 
Martin u s canonicus Wissegrad. 1219, nepochybně onen Martinus 

de Boemia, o němž se zmínka děje, že r. 1209 byl školárem university 
Vicentinské. 

Her man n u s, regis notarius 1222 a 1224, praepositus Lutomeric., nota
rius curiae 1226. Heřman byl též kanovníkem Pražským a kaplanem 
královským, i zemřel u vysokém věku dne 3. bř. 1254 (Cosm. Cont). 

Zdesl.aus 1226. 
St e p han u s 1226, mag. St. archidiaconus Horssov (1229). 
Bernardus mag. scolasticus Prag. 1229, episcopi Prag. cancel- ' 

larius 1233. 
A e gi di u s, archidiaconus Tynensis 1229. 
Hi 1 a r i II s 1234- 35, mag. H., notarius marchjónis. 
G e rv a s i u s canonicus Olomúc. 1238. 
Her man n u s minister fratr"?-m minorum in Znoyma 1239. 
D.i ony s i u s, aulae nosŤrae vicecancellarius 1240, za kancléře Filipa 

probošta Vyšehradského (KancI. 10). V 'dubnu 1245 mag. D., aulae nostrae 
cancellarius; v červenci 1245 kanovníkem Pražským, 1248 proboštem 
Vyšehradským a takž kancléřem. Ještě v srpnu 1254 svědkem na listině. 

Zemřel v říjnu 1254 vzdálen od vlasti, ve Forum Julii (Cosm. Cont.), dnešní 
Cividale ve Furlansku. 

Balbín ve svém Epitome píše, že v 1. pol. XIII. věku Heřman z Micha
lovic; probošt Boleslavský, r. 1257 zemřelý, slaven byl pro známost práva 
Guris ecclesiastici peritia et laurea in Parisiensi universitate), avšak nevíme, 
odkud Balbín tuto zprávu čerpal. . 

Nelze ovšem říci, že všickni tuto jmenovaní a přívlastkem "magister" 
znamenaní vesměs byli právníci; sluliť tak i lékaři. Avšak s většiny jistě 

' byli právníci, zvláště ti, co sloužili v povolání notářův. 

19. Concordia, 

Jakkoli církev od prvních počátků křesťan~tví výdatné docházela 
podpory knížat českých (připomínáme Bořivoje 1., Spytihněva 1., Vácslava 1., 
Boleslava II. atd.), přece duchovenstvo domnívalo se, že nemá té svobody, 
kteréž by u vykonávání poyinností bylo jemu zapotřebí. Jednání, jež se vedlo 
z Říma za Přemysla 1., dlouhá léta trvalo, až se konečně svršilo dohodnutím 
a smlouvou mezi králem a stolcem římským, prvním konkordatem. Stolec 
římský hlavně stál o to, aby kostelům a duchovenstvu udělena a pojištěna 
byla náležitá svoboda, aby soudy nad duchovními vyhraženy byly biskupovi, 
aby investitury ke kostelům zůstaveny byly biskupům, konečně aby přestaly 
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nátisky kostelům a zadržování desátkův, jak od krále tak i od jeho pod
daných. Tak prý se to sluší na krále katolického (List ze dne 22. června 1217.) 
Jednatelem v té věci byl od stolce papežského Řehoř de Creseentio, 
s. Theodori diaconus cardinalis. Smlouva uzavřena ve slavném shromáždění 
dne 2. června 1221 na Šacském vrchu v pohoří Mailberském, na rozhraní 
mezi Moravou a Rakousy, i obsahovala předně osvobození biskupstva. 
Pražského, kostelů českých a lidu na biskupských i vůbec kostelních statcích 
usedlého ode všech břemen, platů a robot zemských, zadruhé přiřknutí 

pokut soudních, byl-li který poddaný duchovních statků soudem světským 
odsouzen, zatřetí zrušení společné ruky, kdyžby vražda se stala na statcích 
duchovenských a vražedlník prchnul, konečně navrácení hradu moravského 
Podivína kostelu Pražskému. 

Toť první konkordát český, uzavřený mezi králem českým a stolcem 
papežským o věcech církevních po Čechách a na Moravě. Přidružuje se k němu 
list krále Přemysla I. ze dne 10. března 1222 immunit klášterův se t.ýkající 
a v osmnácti článcích bližší podrobnosti o svobodách řeholníkll obsahující. 

Výjimky z obecného práva, z pravidelné pravomoci hradské, jenž po 
latinsku slovou irnmunity, vyskytají se koncem XII. století, a sice při klá
šteřích a sborech duchovenských, na to pak po celé XIII. stol. mnohem 
četněji, jakmile bylo pravidlo v té věci vysloveno v konkordátu z r. 1221. 
Vyjímání dálo se ostatně po stupních: První stupeň bylo přikazování důchodu 
z rozepří a soudů nad lidem klášterským a duchovenským do komory 
knížecí nebo do rukou soudu plynoucího, oněm sborlun duchovním, jichžto 
lidé byli souzeni. Druhým stupněm bylo, že lid ten poháněn k soudu ne 
již přímo skrze půhončího komorníka, ale skrze prokuratora duchovenského 
in temporalibus, a že stával na soudě za assistencí duchovní kll. Třetím 

-stupněm konečně bylo přenešení soudní moci nad poddanými kostelům 
a · klášterům, při čemž vyjmuty toliko některé těžké pře, jenž zllstaly buď 
při soudu župním nebo vyhraženy jsou soudu dvorskému. První výsada 
taková, označující spolu po.čátek SOUdll patrimonialních, dána jest kapitule 
Vyšehradské r. 1187 v Újezdě Svatavině (fratribus concedo, quod omnes 
culpas et causas, quae contingunt in eodem circuitu, praepositus cum decano 
et custode in capitolio judicent. Reg. I. 392) Podobných svobod uděleno 

r. 1208 klášteru Oseckému, r. 1213 Tepelskému a Chotěšovskému, r. 1220 
Břevnovskému, r. 1221 kostelu Pražskému. 

20. Mag. Damasus Boemus. 

V první polovici XIII. stol. na universí Bononské professoroval kano
nista značného jména, mistr Damasus, řečený Boemus. Universí Bononská 
v ten čas měla dva sbory akademické: Citramontany Vlachy a Ultramontany 
Nevlachy. Ultramontani dělili se na osmnáctero národll, mezi nimiž 15tým 
byli Uhři, 16tým Polané, 17tým Čechové. Bononské učení, jak z toho vidno, 
navštěvováno jest ze všech končin Evropy, hlavně pro skvělý stav vyučování 
právnického. Stalo se siCe r. 1222 rozdvojení a rozkol, tak že značná část 
školárů fakulty právnické, lékařské a artistské přestěhovala se do sousední 

• 
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Padovy, kdežto jiná část s celou fakultou theologickou Bononii zůstali věrni. 
Zatím potomní návštěva učí, že učení Bononské rozkolem tím neutrpělo, 
ano že svou starou slávu i dále rozplozovalo. 

Mistr Damasus učil v Bononii dle jedněch mezi r. 1210-15, dle jiných 
dokonce i r. 1237. V přednáškách svých i ve spisech svých co do římského 

' práva sledoval prof. Pillia (t 1207), ve spise Brocarda cituje Tancreda 
(učil 1218) i Azzona (žil ještě ok. r. 1230). Že přednášel v Bononii, o tom 
přesné svědectví dává nadpis knihy : Summa mag. Damasi Bononiae composita 
de Ordine judiciario. 

Damasus byl Čech (Boemus); svědčí o tom Guilelmus Durantis, jenž 
studia svá konal v Bononii-a později professol'em církevního práva v Modeně 
se stal; jmenujeť zajisté v úvodu ke svému "Speculum judiciale" z r. 1272 
Damasa upřímo Boemus. (Příjmení podle národů na universích toho času 
nikoliv nebyla neobvyklá ani neobyčejná; jmenujeť se Richardus-Anglicus, 
Joannes - Hispanus, Joannes - Teutonicus, Paulus - Ungarus.) Druhý slavný 
kanonista Bononský, Joannes Andreae, jenž o sto let později byl živ, r. 1346 
uvozuje mistra Damasa již jen prostým tímto jménem, bez přídavku Boemus. 
Teprve po 300 letech kanonista Tomáš Diplovataccius (žil 1468-1541) pojednou 
Damasovi dává příjmení Ungarus, což ovšem VllČi klassickému svědE;ctví 

Durantovu tím méně mllže míti váhy, jelikož žádného důvodu přitom 

nedoloženo. Všaktě Diplovataccius píše jméno jeho ne Damasus, ale Da
mascus, a přičítá mu autorství spisu "Historia Decretorum", čemuž učenci 

jako Schulte odpírají. Někteří znalci vysvětlují si poklesek Diplovatacciův 

tím, že Damasus byl snad co slavný kanonista povolán do Uher, což však 
jest domněnka ničím neopodstatněná. Spíše pochodí odtud, že Joannes Andreae 
ve' svém "Additamentum ad Speculum Guilelmi Durantis" vedle Damasa uvo
zuje Pavla Uhra (Paulus Ungarus), což snad bylo příčinou zmatení. Buď 

jak buď, Diplovataccius naprosto nemůže být svědkem, že by Damasus 
nebyl býval Boemus. 

SpiSll Damasových po stu letech uvozuje Joannes Andreae čtvero: 

Summa titulorum nebo Summa super primam collectionem Decretalium, 
,Liber quaestionum nebo Quaestiones super Decretalibus, Ordo judiciarius 
a Brocarda. 

Podrobnější zprávu o spisech Damasových viz v Exkursu III. 

2 I. Prvotiny práva horničího, 

Obě země naše, Čechy a Morava, proslaveny jsou ve světě nejen 
starověkým dqbýváním drahých kovů, ale i předáctvím ve právnidví . hor
nickém. Květ hornictva českomoravského připadá sice do století XIII. a věků 
po něm následujících, ale počátkové jeho sahají do časů o kolik století 
starších. První a nejstarší zpráva - ovšem že ne zcela jistá, ale velice 
pravdě podobná - pochází z posledního století před Kristem. Píšeť Caesar, 
že jedna větev Tektosagů vyšedší z Gallie zmocnila se úrodných krajin 
Hercynského lesa a osadila se tu. Měl tu Caesar na mysli veliké stěhování 
Keltů z Gallie, za Belovesa a S.igovesa, kterémužto druhému vykázány byly 
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hornatiny Hereynské. Volcae 'I'ektosages podle zpráv, jež o nich a o zemi 
jejich podávají Polybios a Strabon, přebývali na severním úpatí Pyrenejí, 
ve lu"ajině velice bohaté na drahé kovy, tak že jich pokládati třeba za 
důkladné znatele dobývání kovův. Poseidoňios Rhodský mluví o velikém 
jich bohatství na zlato a stříbro. Hned pak vedle nich seděli Tarbellové, 
mající ložiska ryzího zlata velice výdatná. Jelikož se tedy pokládati může, 
že Tektosagové byli zruční kovkopové a zběhlí jílovci, vábila těch, jež pro 
přílišnou lidnatost opustili vlast, . do končin Hercynských pověst o zlato
nosných řekách a jiných ložiskách zlata. Jílování zlata v pošumavských 
řekách Vltavě a Otavě podle mínění důkladných znalců bylo mnohem star
šího původu nez se za to má. Zbytky a stopy starého průmyslu v Šumavě 
jsou podnes tak velkolepé, že se jimi ona dosti malicherná produkce, kterou 
historicky dokázati možno, nikterak nevysvětluje, tak že snad ono velkolepé 
dobývání sahá do dob předhistorických. Také i na horách nyní Tauern 
řečených, pak i ve dnešním hořejním Štyrsku kopáno a dobýváno zlato 
hned od keltských Taurisků, jež dle Polybia vynášelo tolik, že pojednou prý 
zlato v !talii zlaci.nělo o třetinu a že se tam tiskli také i podnikatelé římští. 

V dobývání zlata z řek zlatonosných pokračovali zdatně Slované 
čeští, kterým těžení z jílu neb pisku slulo jílová~í, odkudž osadní názvy 
Jílovci, Jílové, Jílové hory (nyní Eylengebirge mezi Cechy a Slezskem). Vedle 
jílOVCll známe také jamníky, jenž zlato' dobývali z hloubi země prostředkem 
jam, t. j. šachet. O velikém bohatství země české na zlato svědčí poklad 
zlatých peněz nalezený na Hradišti v lesíeh Křivoklatských a zpráva Arabů, 
že za knížete Vácslava (svatého) Čechy sluly bohatstvem zlata, majíce vý
datné doly zlaté. S tím souvisejí všecky ony pověsti o drahých kovech, jež 
nám zachovala kronika Hájkova. V horách Svatoborských, odkudž počátek 
beře "zlatonosná" Otava, známe z XII. věku Sušici a z počátku XIII. věku 
zlaté doly Chotěšovské, Hartmanické a Reiehensteinské. Osada Písek byl . 
střediskem hornictva Otavského. Tam, kde Lužnice vchází do Vltavy, dolo
váno za krále Jana v Pomukách a Všechlapech. Všecky skoro potoky, jež 
z hor Třemšenských a z Brd sbíhají k Vltavě, měly zlato; středi.skem byl 
Knín na levém pobřeží Vltavy, kdežto zlaté zdroje na pravém břehu (viz 
Karmberk) měly sUed SYlij na Kamýku. Zlato Jílovské blíž ústí Sazavina 
do Vltavy těženo hned okolo prostředka XI. věku. V potoce Hlubokém 
u Teplé dobýváno zlato ve 2. polovici XIII. věku. Jílováním proslula také 
Zlatá Olešnice za Trutnovem a Zlatý potok II Jílovic ve Hradecku. 

Jakým bohatstvím oplývala země česká hned za dob letopisce Kosmy! 
Kosmas sice nemluví tak jako Hájek o dolech neb horách stříbrných, ale 
vypravování jeho nad pochybnost svědčí o velikém výnosu stříbrných zdrojů 
českých. Hned na počátku IX. s~ol. odváděly Čechy 500 hřiven stříbra 
k říší, obchod se stříbrem česk}rm dle Nestora provozován hned v X. stol. 
až do Bulhar na dolejním Dunaji. V podhradí Pražském a v ulici Vyše
hradské obchodovali Žid~ oplývající zlatem a stríbrem. R. 1101 hnali se 
rakouští Němci hltavě do Cech, majíce za to, že tu zlato a stříbro v celých 
balvanech zrovna leží po silnicích a ulicích. R. 1107 žádal dsař Jindřich IV. 
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na Čecháeh 10.000 hře stře R. 1124 složili Pražští židé 3000 hře stře a 
100 hr. zlata pokuty. Sám cís. Bedřich I. r. 1158. povyšuje Vladislava II. 
na krále, dí o zemi české, že oplývá zlatem a stříbrem i všemi drahocen
nostmi, tak že knížeti českému nic není vzácného. 

První listinně zaručenou zprávu o hornickém dobývání stříbra máme 
z r. 1183, a to u hradu Mže nad řekou Mží. Z tamních stříbrných dolů 

daroval kníže Bedřirh r. 1188 dvanácte hřiven ročního dtH~hodu Johannit.ům. 
Mže sama po lat. slula Argentaria. Další zprávy pochodí z počátku XIII. stol., 
kdež objeveno stříbro na pomezí českém u Jihlavy v lese Borek řečeném 

v končinách Staré Hory (viz Č. 20). 
Jakými pravidly těžení zlata a stříbra v Čechách se řídilo, o tom 

svědectví není, avšak podobá se, že vyhraženo bylo knížatům zemským, 
kteří brali podíly své z výtěžku. 

Ze starého slovanského názvosloví při dobývání (zlata zachovalo se 
nám několik výrazů z končin Jílového z r. 1399: Wastrzeg = aquaeductus, 
sczyny = labores in locis prius elaboratis, czele = integritas laboris, 
zapranye = labor unius diei, provazec = funis mensurationis. 

Sem patří také ještě název rudníky, t. j. rudníci, o rudě pracující 
(ministeriales qui rudnici, v Knovizi 1088). 

22. Počátky práv městských. 

Samo slovo "město" ukazuje k tomu, že tento tvar osad jest původu 
německého; u Čechů i u Polanů je město, miasto, prostým překladem slova 
stadt. Města vytvořila se u nás ponejvíce na základě slovanských hradtl a 
podhradí, i možno říci, že nebýt měst rázu německého, byly by se v našich 
zemích ustavily obce rázu městského na základě hradů a podhradí po
dobným způsobem, jako se to dálo ku pře na Rusi. Místo měšťanů lněli 
bychom hradčany, cives (u Ditmara Merseb. r. 1004) a cives suburbani 
(u Pokr. Kosmy r. 1142). Již Kosmas k r. 1110 uvozuje starostu hradského 

' v Praze, senior in urbe Praga. 
První města rázu německého vyvinula se u nás pomocí immunit a 

vynětí z práva zemského i zůstala po všecka pozdější století komorou 
zeměpanskou, městy královskými, jimž představen byl podkomoří královský. 

Po sborech duchovních následovala města počátkem XIII. věku čím 
dál tím hojněji zakládaná; osadníkům takovýchto osad, ponejvíce z Německa 
přivolaným, udělovány rozličné výsady, zejména výjimky z pravomoci župní. 
R. 1247-49 nařizuje král Vácslav 1., quatenus nullus baronum, nobilium 
vel militum aut provincialium sive curialium regni aliquam praesumptionem 
vel violentiam exercere praesumat in aliqua civitate nostra, nec aliquem 
hominem invadat nec cap iat nec in aliquo negotio suo impediat, sine licentia 
et scitu judicis civitatis et juratorum. Et quicumque cives et montani habent 
homines et possessiones extra civitatem vel intra, nullam de ipsis judex 
provincialis vel beneficiarii terrae habeant judiciariam potestatem vel ali
quod jus terrae. Reg I. 1226. 
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Práva, kterýmiž se obyyatelé těch měst spravovala, líšila se od obec
ného práva zemského. Počátky byly nejednostejné, podle toho, z kterých právě 
končin německých osadníci pocházeli, zdali od severu nebo od jihu. Podle 
toho různila se práva městská od samého prvopočátku jedno od druhého. 
Rozeznáváme familii severoněmeckou (saskou) a familii jihoněmeckou (šváb
skou), ku kterýmž přistupuje familie v Čechách a na Moravě z obojích 
těch prvků samostatně utvořená. 

Do m á c í h o útvaru jest právo městské S t ar o p r a ž s k é (viz čís. 87), 
Hl u b či c k é, Hod o ní n s k é a Jih 1 a v s k é (viz č. 26). S a s k é h o pochození 
jest právo města Litoměřic, Olomúce, Hradce nad Labem a j., po
chození švábského jest právo města Brna (viz č. 25) a města Chebu 
(viz č. 51). 

První německá osada v Čechách byl onen "vicus Teutonicorum" 
v podhradí Pražském na POfÍčí (o němž mluveno v č. 13). Tito osadníci 
byli tu stálí i jsou pokládáni za občany země české, ježto byli povinni 
přispívati k hájení a k obraně hradu Pražského, této hlavy celé země. 

Z Poříčí osazovali se osadníci němečtí ponenáhle po celém podhradí na 
pravém břehu Vltaviným. Král Vácslav I. potvrdil jim okolo r. 1231 starý 
privilej Soběslavovský, sídliště jich nenazývá již vicus Teutonicorum, alebrž 
suburbium, podhradí vůbec. R. 1234 připomíná se první rychtář německý 
jménem Siffridus. Toho času založeno nové město pti kostele sv. Havla a 
do Lž doby připadá také ohrazení té části starého podhradí, kteráž nyní 
tvoři obor Starého Města. N apotom město toto přijímalo víc a více ráz 
německý na se, ačkoliv bylo dosti majitelů městišť a domll rodu českého 

(r. 1253) v oboru podhradí tohoto, tak jako podhradí na levém břehu až 
do panování Přemysla O. II. ještě zcela bylo slovanské. 

Obrat tento připadá do prvních let krále V ácslava 1., neboť r. 1233 
královna Konstancie koupila kostel sv. Petra na PoNčí, prvé středisko Němců 
podhradských, i s dvorem a hospodářstvím k němu náležitým, a to z rukou 
řádu německých rytířů, jenž tu patrně měli správu duchovní německé obce. 
Tito rytíři sami přestěhovali se ke kostelu sv. Benedikta v o~oru nynějšího 
Starého Města. 

Osadníkllm německým byl privilej Soběslavovský, ačkoliv stanovy 
v něm obsažené již byly pozbyly platnosti, přece dosti cenným, sice by se 
byli nebyli starali o potvrzení jeho skrze krále Vácslava I. Avšak základem. 
práva Staroměstského nikterak nebyl; právo toto vyvinulo se bez písem
ného napsání samo sebou, nejvíce autonomními nálezy a ustanoveními obce 
městské. 

23· Mag. Albertus Boemus. 

V onom velikém zápasu, jenž ve 3. a 4. desítiletí XIII. věku t.očil se 
mezi papežským stolcem a římským císařem Fridrichem II. Hohenstaufem, 
znamenitou úlohu měl mis{r Albert, řečený Boemus. Jsa ještě dosti mlád, 
meškal již u papežského dvora i byl za pap. lnnocentia III. (1198-1216) 
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a Honoria III. (1216-27), tedy bezpečně hned před rokem 1216 a ještě 
mnoho let potom jedním de majoribus curiae advocatis in Romana curia. 
Již z tohoto děje zjevno, že byl právníkem; další svědectví jest, že v po
slední vůli o právnických knihách svých pořízení činil. - Záhy se stal 
členenl kapituly Pasovské, již asi r. 1210, neboť se r. 1256 praví o něm 
po jeho úmrtí, že po 47 let pracoval pro dobré kostela Pasovského, pro 
svobody města Pasova i vlasti, což dává r. 1209-10 a zároveň dotvrzuje, 
že vlast jeho byly Bavory. Když r. 1233-34 pap. Řehot IX, mistra Filipa 
z Assisi do Němec a do Čech vypravil, aby tam vybíral desátek papežský, 
za koadjutora přidělen mu mistr Albert, kaplan papežský. 

Již pak r. 1240 jmenován jest plnomocným sudím stolce římského 

v celém Německu (judex per totam Alamanniam et Germaniam generalis). 
Slove toho času Albertus Patavinus archidiaconus (Reg. I. 1001). 

Toho roku na jaře meškal na Moravě, kdež z Brna nařizoval zejmena ' 
opatovi Zabrdovskému, aby se modlitby konaly za pap. Řehoře, do velikých 
bojů s cís. Fridrichem zapleteného. Z Prahy vypravil dva řeholníky kláštera 
Sedleckého (de Cedlitz) a opata Pomuckého (de Pomouk) do Salcburka, 
aby tamního arcibiskup:J odvedli od císařovy strany (lb. 991, 995, 1004 
a 1006). Dne 6. června meškal v Kladorubech (Chladoraub), odkud kapitule 
Řezenské nařizoval, aby vynesla kletbu na biskupa Siffl'ida (lb. 992). V čer
venci kázal opatovi Strahovskému (de Zetrahu), aby kapitulu Vyšehradskou 
pohnal pted něho na počátek srpna 1240 do bavorského Landshutu; šlo 
tu o nějaké pohanění, poslům kapitulním skrze biskupa Pasovského pro 
list od Alberta učiněné (996, 1001). 

Okolo prostředka r. '1240 dává Albert stolci papežskému zprávu, že 
král česk) přidružuje se ke straně císařově, i žádá důtklivě, aby papež 
pllsobil na některé pány české (Bohuslava syna Slavkova a Budislava syna 
Jaroslavova), též i na sestru královu, řeholnici minoritův, jejížto rady král 
prý rád poslouchá, aby odtržen byl od císaře a získán papežsk~mu stolci 
(lb. 1000). Při tom vévodu bavorského Otu jmenuje pánem svým. Vůbec 
mistr Albert úsilnou činnost jevil ku prospěchu papežského stolce. Dne 
27. března 1241 psal do Říma, aby neotáleli a poslali legáta do Němec po 
moři ptes Uhry; on že se přidruží k němu a přikloní také vévodu bavor
ského i postará se o to, aby ho přivítal král český V ácslav a vévoda Jindřich 
slezsko-polský, sousedé Uher. Zatím stal se onen strašný a záhubný vpád 
Tatarů ' do Uher. .Již dne 10. dubna píše Albert biskupovi Bononskému a 
Ferrarskému, dóžeti benátskému, měšťanllm v horní Italii, že národové 
Hyrkanie a Skytie, jenž vůbec slovou Tartarové, vrazili do Uher, chtějíce 

ktesťanství dokořán vyvrátiti. Proto Němci, Čechové, Poláci i Uhři že žá
dostivě očekávají příchod papežského legáta, aby pomocí jeho Tatati byli 
zapuzeni. Po Německu roznášejí se řeči, že ve vojště tatarském vidíni byli 
posli císaře Fridricha, kteří ten národ vzbudili ke vpádu do Evropy. Nebude-li 
poslán legát do podzimu, že větší část biskupů německých i knížat světských 
prohlásí se pro císaře a že půjdou do Vlach proti papeži. Bude-li poslán, 
tedy že ke cti církve a k útěše Lombardska nový král římský volen bude. 
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Císař, aby se Alberta zbavil, psal ve 2.polovlci r. 1241 Otě vévodovi 
bavorskému, že slyší, kterak kněžourek jakýsi (sacerdotulum quendam 
Albertum) s vědomím papežovým císaře ostouzí; v jiném pak listě nařizuje 
kapitule Pasovské, aby tohoto svého spolubratra a spolukanovníka z kruhu 
svého vyloučili (mandat: Excludant!) Mistr ostatně hned dne 6. května, 

tedy uprostřed bouře tatarské, stěžoval si u papeže z Landshutu, že pro 
věc papežovu všechen majetek svůj vynaložil, knihy zpeněžil a důchody své 
v zástavu dal, stoupenci císařovi pak že mu škodí na všech stranách, tak 
že za všecko své vynasnažení nedochází než svrchované bídy a tísně .. 
Duchovníci němečtí, přátelé jsouce císařovi, dokonce že i o život mu ukládají; 
a vskutku málo chybělo, že by r. 1242 zabit byl v klášteře Dol~o-Altahském. 

Podobné nebezpečenství hrozilo mu r. 1243 také i v Cechách. Král 
V ácslav I. zj evně jal se straniti eísaři i chystal se dokonce k válecnému 
tažení proti arcibiskupovi Mohučskému, stoupenci papežovu a tím odpůrci 
císařovu. Tu se mistr postavil proti králi a hrozil až i kletbou (lb. 1078). 
Ale král nedal se odhroziti; Alberta rozkázal prý zahladiti, tak že se mistr 
jen úsilným nočním útěkem tou cestou k Landshutu do Bavor spasil. 
Litoval ho proto provisor kláštera Kladrubského, že tak náhle a tak skrytě 
zmizel z Čech (1081). Vykonal prý cestu jinak trojdenní za den jediný! 

Ze zámků svých bavorských pokrevenců, ve kterých se skrýval, během 
leta 1243 dále vedl svou: kapltulu Salcburskou i arcibiskupa, biskupy 
Pasovského, Řezenského i Freisingského stihl kletbou. Též tak učinil 
i opatům Milevskému, Vilalmovskému, Postoloprtskému, Sadskému i Svato
prokopskému, že prý pohrdli jeho rozkazem; také obořil se z Wasserburka 
na kapitulu Pražskou, že dovoluj e opatLlm těm mši sloužiti. 

R. 1244 meškal na zámku Wernsteině, ale vlastní příbuzný, Vilém, 
zradil ho tu za 1000 hř. stř. I prchl na Thierberg, kde dřepěl v úkrytu za 
půldruhého léta, ale ani tu nebyl jist a zrazen byv biskupům utekl se na 
zámek Wasserburk, až se r. 1245 zase dostal do Čech. Odtud odebral se 
k arcibiskupovi Mohučskému a s ním k církevnímu sboru v Lugduně (Lyoně), 
kdež toho času sídlel také dvůr papežský. Odtud smířil se s biskupy 
německými, jsa té naděje, že se jemu, jenž byl arcijáhnem a potom děkanem 
kapitulním Pasovským, dostane biskupství tamního, jelikož biskup Rudiger 
měl býti církevně ssazen. Přijel také sJ.{utečně k Pasovu, ale nepustili ho 
do města a takž musel zase na Wasserburk, až ho i odtud r. 1248 bisku
pové vypudili. Konečně se poměry jakžtak urovnaly, zvláště když biskup 
Ru~iger r. 1250 skutečně byl ssazen; tu se vrátil na sv.é .místo co kapitulní 
děkan do Pasova. 

Z r. 1253 máme zprávu, že mu pap. Innocent uložil, aby se přičinil, 

by Angelovi de Pontecurvo, knězi diecése Pražské, přijatému za kanovníka 
na Vyšehrad, po smrti kan. Engescalka dostalo se skutečného požívání prae
bendy (Reg. I. 1339). 

Mistr Albert zemřel v Pasově r. 1256 (aspon jest poslední o něm 
zmínka ze dne 18. srpna' toho . roku). V poslední své vůli velmi štědře 

obmyslil kanovníky Pasovské; právnické knihy své (libro s meos legales) 
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daroval sestřenci nebo bratrovci svému (nepoti meo) Albertulo. Pozdější 
doba smyslila o mistrovi legendu, že nepřátelé jeho dřeli kůži z něho a že 
místu, kde se to stalo, říkali proto "krvavá skalka". 

Nás ovšem nejvíce zajímá otázka, byl-li mistr Albert, jemužto říkali 
Boemus, opravdu Čech rodem anebo z Čech pochozením? Tolik víme z jeho 
vlastních zápisek, že dobře uměl česky. V jedné sbírce těchto zápisek jsou 
tato jeho slova: Habuimus aput abbatem Altahensem in deposito dewadeset 
hrivny zelata. A v druhé: "V geptice moje mosny ze kenihami, a u kaplana 
Wikperta moy Uzty (wessekrne) we zude deriweneme. It. cosuch de lisca. 
n. V keneze w wecomiri koztelnem moje komara v mesczv a ma nadoba. 
n. listi papeschovi (nad řádkem dobre milostive) i Kolinzkeho. H. u Ditmara . 
popa moie rucho a ma bibla." Pak dále na jiném místě: "Herba, que in 
theutonico liesse dicitur.... dete mlade y ztare v materi umori". _ 
"Plantago rozte welme nazilne". (Co se týče vsouvání samohlásky e mezi 
dvě souhlásky, opakuje se týž úkaz také v českých jménech osobních u něho: 
Bochuzlaus fil. Zelauconis at.que Budizlaus Jarozelai filius. Též Setrahu 
(= Strahov). Již r. 1860 ukázal Jos. Jireček v Rozpravách, že vkládání 
písmen e a i v pravopise XII. a XIII. století vůbec velmi jest obyčejné: 
wecelnik (včelník) 1197, Zenoim (Znojim), Cedelice (Sedlice), kessice (kčice) aj. 

Mistr měl sluhu, jenž jmenoval se slovanským jménem Miclaff t. j. 
Mislav (zkr. Měčislav). Jména některá v listech jeho připomenutá psána 
jsou podle sluchu češtině zvyklého: Joffredi (místo Goffredi), Wolfkangi 
(místo W olfgangi). 

Do Cech byl opět a opět posílán, jmenovitě r. 1240 jako koadjutor 
výběrčího papežských desátků, Vlacha, patrně proto že se vyznal v češtině. 
Konečně v listech Albertovýeh jmenovány jsou kláštery české jmeny čírému 
Němci neobyčejnými, ale u Alberta dosti správně psanými: Sabordowicz 
(Zábrdovice), Cedlitz (Sedlec), Chladorub (Kladoruby), Reingard (Raj grad) , 
Mileuscho (Milevsko), Wilhelmu (Vilhelmov), Postoloport (Postoloprty), 
Zetrahu (Strahov), Zetchu (Sadska). Avšak, že by Cechem byl, není možno 
mysliti; on sám sebe nikdy nenazývá Boemus; nazývá jej tak Aventin, jenž 
měl jeden ze dvou zápisníků Albertových, nyní ztraeený, před rukama. 
Z tohoto zápisníku vypsal Aventin množství pamětí, tak že přídavek "Boemus" 
jistě bylo čísti v zápisníku tomto. Z výpisů těch stfljtež zde místa dvě: 
Fridericus II. imp. Ottoni duci . . . že consensu Gregorii nomen suum (impe
ratoris) blasphemari per Alberturn Boemum clericum . " Ait Imperator se 
audisse, Albertum Boemum quondam confratrem et concanonicum Pata
viensem . . . Císař sám zase zprávy o Albertově postupu dostal do Halie, kdež 
Faenzu obléhal (1241), jednak skrze Fridricha vévodu rakouského, jednak 
skrze arcibiskupa Salcburského. 

Jiná svědectví ukazují k tomu, že mistr Albert byl Němec bavorský; 
všickni zajisté příbuzní jeho byli Bavotíci: Wilhelmus cognatus suus, jenž ho 
protivníkům za 1000 hř. stř. zradil; Conradus pán hradu Wasserburka, Albertus 
Vurtarius consanguineus noster, Fridericus Bogobergius Eichstetensis sacerdos, 
cognatus Alberti, Heinricus de Lerchenveld .decanus Ratisbonensls, proximus 
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, . T de Pogen Rozhodným momentem Alberti, Kunegundis uxor Bertholdl eoml l~ 1 s < vé~odou Ottou bavorským: 
jest také blízký svazek, jenž Alberta spoJov~ _ Ottonis _ compater 1247). 
b lt" kmotrem dětí Ottových (Alb. decanus, eJus 'o B 

y e. " v kt rémž Albert byl ku panum z ogen. 
Tu pi'lchazlme k ~~meru, ve 1 ře:tné 'méno Adalbert (Albert), kteréž 

U hrabat z Bogen oby~eJllO by~o c 'de~icus Bo obergius, kněz svrchu
také shledáváme u mIstra nase~lo. Fdrl

l 
hrad"l BogO'enberka nad Altahem, 

vl" B 'oberO'lUs po e " l!:l 
spomenutý, me Jmeno og l!:l, d b orský jemuž Albert byl kmotrem, 
i byl "cognatus Alberti". Otta, vevo a av 13 I-tě tento Adalbert syn 
byl polobřišný bratr Adalb.ert~ IV. zl BOge~. hr:b Adalbertem lIL, kdežto 
z prvního manželstva LudmIly řemys ,~vny LUdovíkem vévodou bavorským. 

'Otta byl synem jejím z manžeIS~t~ dr~hev ,~; z Anežky' ~ Wasserburka, a hle, 
Ludvík tento byl za:se sylle:TI y s ~rsl z Wasserburka, byla nejusilovnější 
hraběnka Kunegundls, manzelka. Kun~ ~tal o • h ' S klášterem Altahským 

v . t Alb ta proh neprate um Je o. , 
ochrankyne mlS ra . er, , v k Alt 1 ky' stál pod patronátem hrabat byl Albert v čilém spoJ em, klaster pa a lS 

z Bogen. Bo 'en vede k další domněnce, že 
Tato souvislost s rodem hrabat ~ ,g bla češtině se vyučil v Sušici 

mistr Albert za svých mladýc~ let vyc-<, oVl an
d 

YXII věku do XIII. náležela 
' , 1 Podmokhm na plec 10 u . , česke, ktera spo u s v' , . t t tiž Ludmile, dceři Bedřicha, kmžete 

hrabab':lm z Bogen. SuslCe ~ana Jes o Sňatek slaven před r. 1198, 
českého, za věno Adalb:rt~v~ I~L t z II~o~::řel. Věno Sušické držel ještě 
neboť toho roku hrabe a er . v ak i tento Adalbert r. 1242 
r. 1233 syn Ludmilin, Adalbebrt IV'

k 
,Kd!Zko~to syn Ludmilin z druhého 

zemřel táhl se vévoda Otta avors y, Ja 

manželství, r. 1246 ke věnu Sušickému. i z dalšího 

Pocházel-li tedy mistr Alberlt. zkrro~:l hrsabšal'~kzá BJ'~žgepl~e~e:~ 198 v držení 
v, t B' kého a byla- 1 aJlna u , v' 

pnbuzens va ogens , . d' 'h v la'sV Albert J'ehožto zrozem pn-B b 10 by l1lC Ivne o ze I " . . 
hrabat z ogen, .ne y, 1 d ' chován byl v Čechách, v SUŠICI, 
padá do let vmezl 1h1180-9v~t" z~ mkya ~ak~: ten jazyk ani co starec 70letý kde se dobre mo naucI 1 ces , v 

"I a zVe mu proto říkali Boemus = Cech. nezapomne, 

24. Mag. Wi1helmus. 

, v' "se r 1233 notarius et capel-
Wilhelmus notarius poprve pn~o~ll1a tl' r 1237 i provázel kr~le 

36 k 'kem Prazskym s a se. , 
lanus slove r. V 12 ,anovm d' magister" poprvé objevuje se 

' I d R' (Reg I 972) Po nazvem" . 
V aclava . o lma ... s mag W protonotarii regIs '1 V' 1 I (per manu .. 
r. 1239 na listině kra ~ ac av.a . W b velice milá; r. 1243 propůjčil I 972) K T VáclavovI byl mIstr . oso a 
. . ra I. . v 1 ť t ho času mag. mistr W.. capellanus 

mu ze vděčnosh za sluzby ~ s ove. l' o vesnl' 0l' Walteřovice kostela sv. . egIs specla IS - . v 

regis et custos corporIs r .. I. t W Jakožto farář svatomichalský 
Michala ve Znojmě, kdež f::raremL bYl é:~s. r táh~ul se totiž na desátek fary 
měl rozepři s opatem ,klast:~~ uc C 'kl' vteru' avšak podlehnul i musel 
Svatomikulášské, že pry patn Jemu a ne a~vt '1 dl' tl' 

'1 v't v brany' klas eru lra . desátek za čtyry roky nena eZI e vy , 
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Ještě i r. 1250 byl mag. W. kanovníkem Pražským i protonotářem 
královským (aulae nostrae protonotarius). Stejné přízni těšil se mistr i u Pře
mysla II., neboť ještě před smrtí krále V ácslava (t 1253, : 22. ~ září) jeví se 
ve službách mladšího krále Př2mysla, dne 6. září (summus notarius curiae 
juvenis regis Boemorúm). Písařem královským byl také i roku 1255 
(aulae nostrae protonotarius), roku 1256 (též, při čemž slove také plebanus 
de Butzbach = ne-Ii Russbach v Rakousích), ano i r. 1262, kdež měl 
mistra Arnolda za koIIegu v písařství. Naposledy jeví se r. 1264 co kanovník 
Pražský (II. 440). 

25. Jura originaria civitatis Brunae. 

Předchlldcem nynějšího města Brna byl hrad slovanský, Brneh-grad 
slovoucí. Kosmas píše "urbem, cui 110men Brinen" 1091 a podruhé "juxta 
urbem Brinen" 1099, což po slovansku doslovně jest Brnen-grad. Brnen pal, 
(Br.nen) ve staroslovančině dle svědectvi Miklosichova znamená hliněný
luteus (neboť brmie jest lutum, br.nodějatel = figulus). Netřeba tu mysleti 
na močály nebo bahno, spíše na jíl, na hlinu, ze které se vyrábí zboží 
hrnčířské. Jestli ale Brnen-grad značí hliněný hrad, jako že značí, tedy se 
název tento dokonale srovnává s keltickým Eburo-dunum, t. j. Lehmburg, 
jak výrazn~ vykládá Kiepert (Lehrb. d. alt. Geog. 1878 st. 535). Však i stará 
GalIie zná dvé osad téhož jména: Eburo-dunum = Embrun, a Eburo-dunum 
= Yverdun. O moravském Eburodunum zprávu dává zeměpisec řecký ze 
II. stol. po Kr., Claudius Ptolemaeus. Podle toho přejali Slované Brnen-grad 
přímo od Keltů. Brnen-hrad jest nynější vrch sv. Petra, nikoli Spielberk. 
Pod hradem rozkládalo se podhradí. N a základě tohoto podhradí vzniklo 
nynější město, jenž poprvé r. 1210 slove "burgus Brunensis". Obyvatelstvo 
skládalo se ze Slovanfl moravských, z N ěmcll, z Vlachťl a z Franků. Píše 
se zajisté r. 1222: Ecrlesia S. Jacobi, quae est sita in burgo Brunensi, debet 
habere limites, quos tempore Wladislai (marchionis 1197-1222) consueverat 
habere, vid. quod omnes Theutonici et Gallici ecclesiae CUll1 decimatione 
et omni jure ecclesiastico debeant subjacere, a r. 1231: Quia cives circa 
ecclesiam S~ Jacobi maxime erant Romani et linguam Moravorum vel 
Theutonicorum non intel.1igebant, ideo facta fuit capella S. Njcolai et con
secrata". R. 1229 řeč jest poprvé o rychtáři Brněnském, r. 1238 o měšťanech 
(omnes cives Brunenses, cives de Brenna). R. 1243 král Vácslav 1. udělil 
měšťanům Brněnským výsady a práva, první to památku psaného práva 
městského v Čechách a na Moravě. Královský ten list dělí se na dvé: 
Jedna část slove "privilegium majus", tak že by druhá dle toho slouti 
měla "privilegium minus", avšak druhou částí doplňuje se první a obě 
činí celek jeden. V pozdějších spisech právnických, jako v Liber sententiarum, 
označuje se list tento názvem "Jura originaria", "Jura antiqua civitatis". 

Pl'vopis chová se v archivu města Brna, odkudž první otisk učiněn v Habrichových 
"Jura primaeva Moraviae", druhý v Bočkově Diplomatáři III., 22, 23; tř'etí (s překladem 
německým) v Roeszlerově Stautrechte von Brunn, čtvrtý v Regestál'i Erbenově, pátý v našem 
Cod. jur. boh. I. č. 37. 

Jireček-, Práv. život. 

3 
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26. Jura et privilegia civitatis Iglaviae. 

o počátcích města Jihlavy a tamních hor stříbrných podnes panují 
zmatky nelnalé, tak že třeba všechny zprávy o nich znova prozpytovati. 
Jedno jest jisté, i podle skutečnosti i podle listin, že jmeno Jihlava jest 
původně a počátečně název říčný: Jyglaua, Gyglaua. Koncovka - ava 
neomylným jest toho svědectvím. (Viz říčná jmena Vltava, Sázava, Otava, 
Morava, Ostrava, Oslava a j.) Řeka Jihlava poprvé se jmenuje r. 1197, 
podruhé 1227. Prýští se u Vilemče, teče okolo Cerekve a činí hranici mezi 
Čechy a Moravou až po to místo, kde stojí pomník přísahy královské. 
V těch místech, kde nyní silnice překračuj e řeku, překračovala ji ve XII. stol. 
stezka Haberská, a kde nyní město Jihlava, nacházelo se stanovisko celní, 
poprvé r. 1243 připonlínané. Župniho hradu Jihlavy nebylo; jmenují se sice 
v listinách diplomatáře Bočkova župani (praefecti) v Jihlavě r. 1174 Stanimír 
a r. 1214 Budiše; ale listiny tyto jsou zmatečny, zrovna tak jako zprávy 
o perkmistrech z r. 1227 (magi3ter montium de Igla) a o rychtáři, urbu
réřích a přísežných horských z r. 1234 {judex, urburarii, caeterique jurati 

montium in Igla). 
Jinak znějí zprávy listin bezpečných. Nejstarší doly na stříbro zaraženy 

jsou při řece Jihlavě v těch místech, kde podnes osada Staré Hory, Alten
berg, s kostelíkem sv. Jana Kř. Osada tato stojí na levém břehu, na pl1dě 
české, v krajině, která ještě r. 1233 pokryta byla velikým borovým lesem, 
jenž slul Borek. Tento lesní újezd náležel klášteru Želivskému, ale táhli se 
k němu synové moravského pána Wolframa; král V ácslav I. chtěje přetrh
nouti spory budoucí, potvrdil řeholníkflm držení újezdu Boreckého listem 
ze dne 25. srpna 1233 (Reg. I. 812). Z toho vidno, že r. 1233 ještě nestávalo 
dolů Jihlavských; neboť městiště Starých Hor (Mons antiquus, Altenberg) 
i s kaplí sv. Jana Kř. leželo v samém lesním újezdě Bor~ckém, i jest zcela 
nemožné, že by o tomto mě3tišti nebylo r. 1233 řeči, kdyby tam již bylo 
dolováno na stříbro. Ba což více: Ještě před r. 1233 rytíři řádu německého 
prodali statky, kteréž nlěli "nad Jihlavou (super Gyglaua)" témuž klášteru 
Želivskému (Reg. I. 819), nové to svědectví, že tam před r. 1233 hor 
stříbrných ještě nebylo, sice by rytíři němečtí jistě byli neprodali statky 
tak lllnohoslibné. Prodej ten ztvrzen jest od biskupa Olomúckého, a tu se 
Gyglaua uvozuje již výslovně co osada, quae ad nostrae spectat dioecesis 
jurisdictionem (Reg. I. 819, II. 1996). K duchovní správě Jihlavské počítalo 
se tehdá 14 vesnic desátkem k ní povinných, a sice na pravém pobřeží 
řeky Pobikozli, Boníšov, Vícenov, Košov, Dobešovice, Lhota, Bolenlilice, 
Ctiboř dvojí, Buková dvojí, Zářečí, kdežto dvě jiné ležely na .levém 
pobřeží, tedy na půdě české: Smrčná (Pal. 200) a Porječí (197). Králem 
schválen prodej ten (1243) s tím pozoruhodným doložením, že v tom prodaji 
obsažena jest také kaple sv. Jana Kř. (capella s. J. B. in Gyglaua) i s po
zemky staré fary. (Při této příležitosti nutno připomenouti, že Tišnovská 
listina markrabí Přemysla ze dne 31. října 1234, jakož i list krále Vácslava I. 
ze dne 4. dubna 12'38 - Reg. I. 861, 939 - co do obsahu jsou ve zjevném 
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odp~ru se sp:áv~,ými listinami Želivskými.) O faru sv. Jalla Kř. ve Starých 
Horach, neb J~k Jl r. 1304~07 .nazýváno, Antiqua Iglava (Reg. II. 1996 atd.), 
~t~hly ~e .. ostrve ~pory ,meZl .blskupem Olomúckým a biskupem Pražským, 
Jezto Sl Jl obe dlOecesl osvoJovaly, což se ovšem lehce vysvětluje, neboť 

kap.le~ :v. !ana sta~a s: střediskem horníků Jihlavských. Poměry tyto zkalily 
se Jeste VlCe, kdyz behem 2. pol. XIII. sto1. kaple podřízena jest farnímu 
kostelu sv. Jakuba v městě Jihlavě (Reg II. 2089). 
',. Li~~na Bočk~~a z l~ě~. září 1234, obsahujicí rozsudek o horách Doblinských a jmenu
JICl ry~htare, ru:burere a Jl~e přísežné ~ montium in 19la", (Boč. II. 268, Erb. I. 852) jest 
~aleš~a: Do SpISU hrab. Sternberka dostala se prostřednictvím Bočkovým. Totéž platí 
1 o lIstmě z r. 1238, kdež se mluví o rychtáři hor v Jihlavě (Boč. II., p. 353). 

Stříbro nad řekou Jihlavou objeveno jest správně ok. r. 1240. Dolování 
u ka~le sv. Jana Kř. v lesním újezdě Borku na české půdě započaté: 
rychlym krokem postupovalo, tak že se i stará trhová osada nad Jihlavou 
proměnila v osadu ponejvíce horníky německými osídlenou. Toť jsou počát
kové hornického města Jihlavy. 

V oněch známých rozbrojích roku 1248-49 mezi králem V ácslavem I. 
a synem jeho, kralevicem Přemyslem, drželi se Jihlavští krále starého 
i .podporov~li jej , v boji hlavně sestrojením oblehacích strojů (viros de 
Glhlaw dUXlt. C. Cont). Když pak dne 16. srpna 1249 mír uzavřen mezi 
otcem a synem a Přemysl učiněn markrabím moravským, stal se měšťanům 
vděk od obou, a to tak, že jim oba, král i markrabí, potvrdili práva od nich 
~epsaná, městská jedna, horničí druhá. Mezi dnem 16. a 20. srpna odevzdána 
Jest Morava mladému markraběti, a král otec podržel toWw polovici důchodů 
z mincovny Jihlavské. 

Práv~ Jihlavské má tré částí: První obsahuje propůjčení královo 
a :nar~abmo sťolu s vyčtením svobod, druhá drží v sobě stanovy práva 
mestskeho (kusuv LIV), třetí konečně stanovy práva horničího. N a listě 

visejí peč.~,ti dvě, ~álova s nápisem lícním: ,Jn manu sancti Wenceslai pax 
Wenceslal a rubmm: "Sanctus Wenceslaus Boemorum dux" markrabina 
s nápisem: "S. Premisl filii regis Boemorum marchionis Moravie'". Prodlením 
dalších let XlII. sto1. přičiněno ke stanovám práva městského ještě osm 
kusův, tak že mají práva městská v celosti kusův LXII. 

27. Jura montanorum et montium Iglaviensium. 

Hornické právo Jihlavské dělíme od tamního práva městského, jakžkoliv 
stanovy obojího práva obsaženy jsou původně v jedné a téže listině. Činíme 
to ze příčin věcných, vnitrných, ježto právo horničí jest samostatnou 
větví právnickou. "Jura montanorum" zahrnuta jsou tu v šesti hlavních 
odstavcích. 

. . Vážnost horničího práva Jihlavského rostla tak, že jiná města hornická, 
Jako Freiburg v Sasích a Kutná Hora v Čechách, záhy si osvojila právo toto 
a že rozsudky a nálezy stolice Jihlavské vyhledávány jak ve XIII., tak i ve 
XIV. a XV. století netoliko od horníků po Čechách a po Moravě, ale i ve 
Slezsku a jinde za hranicemi. 

3* 
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Horničí právo Jihlavské, jsouc přispůsobeno k potřebám a poměrům 
horníkll vllber, stalo se vládnoucínl právem jednak pro veliký počet nálezů 
horníky Jihlavskými na rozličné případy učiněných, jedn~k ná~l~dkem brz,kéh? 
sepsání v písmě, ač horníci s obsahem práva svého psaneho radl se pokryvah, 
aby tím netrpěla závažnost horničího rozsuzování (Steinb eck, Gesch. des schles. 
Bergbaues 1857). , 

Nejhlavnější dílo o právu tom jest Uml'iss der Geschichte des Bergbaues ... hrab. 
Kašpara ze Sternberka r. 1838 vydané. , 

Německý překlad zpořízen jest v posledním desítiletí XIV. věk~ skrze mIstra Jana 
Reichmuta z Gelnhausen, písaře městského v Jihlavě; překlad ten vytIštěn od Zychy 19~O. 
Český text pochází z druhé polovice XV. století, z r. 146,~' i ~lá ~uším za p~v~dc: VIta 
Tasovského z Lipoltic, t. č. písaře Kutnohorského. Kteryzto cesky text podava preklad 
rozšířenějšího práva, i jest otištěn u Čelakovského II. č. 5 str. 27-29. 

28. Bernardi Compostellani "Casus decretalium" S přípisky 

českého pochození. 

Papež Innocent IV. (1243-54) byl plwodem, že k Dekreta~iím pap. 
Řehoře (1227-1241) zdělány byly tak řečené "C.asus". Je~en rukopIs t~h~t9 
dila chová se v bibliothece Musea českého (slgn. M. 1'; druhdy nalezel 
řeholním kanovníkům v Roudnici). Podle poznámek v rukopise učiněných 

nalezal se v ' rukou duchovního, zastávajícího úřední postavení při dvoře 

biskupském v Praze a majícího obročí při kapitu~: :yše~l~ad~ké., ~ento 
držitel zapisoval na místech příslušných spory, o Jlchzto resem prave dle 
právních předpisů v rukopise se jednalo. Takž připsáno na fol. 28: Iste 
est casus in causa Bertholdi et domini mei episcopi; fol. 33: Nota ad quae
stionem Lutmeric., Belinens., Horzoviens. et Siloens.; fol. 33: Ha processum 
fuit in causa B. super capella S. Aegidii; fol. 34: Nota ad quaest~onem 

Strahoviens. pro eccl. Sti. Ny[ colai] in Praga; fol. 46: Bonum notablle ad 
quaestionem Welinen. et custod. Pragens .. etc. Rovněž ptip~o~:íná :last~ík 

rukopisu, v čem shodují se výklady spIsovatelovy s oby~e~l v .Ce.chacl: 
a při kurii římské zachovávanými, poznamenává změny vydamm Llbn sexh 
Dekretalů Bonifáce VIII. (1294-1303) a konečně mínění své od názorů 
skladatelových odchylné (hoc non credo). 

29. Prager Rech t. ' 
Dr. Roeszler, vydávaje památníky práva městského v Čechách a na 

Moravě našel v krásném kodexu městského archivu Brněnského (číslo 1.) 
na liste'ch 209-223 zákonník německy psaný, jenž nadepsán jest slovy: 
Der prager recht, daz kunic Ottacker gegebín hat und bestetigit hat in de~TI 
anno Domini als er gecronet wart. Po krátkém úvodu, kdež zákonmk 
ten opět slove "des kunigez ottackers recht" a i rok 1.~6: ,připo~en,ut, 
následuje text v 126 odstavcích. Nálezce postaral se o ohstel:l pamatmka 
tohoto, přidruživ jej co dodatek k pojednání svému: ".Deber dle Bedeutung 
U. Behandlung der Geschichte des Rechts in Oesterrewh" (1847). . 

Od té doby našel se ještě i druhý exemplář zákonníka tohoto, a Sl~~ 

v kodexu cís. dvorské bibliotheky Vídel1ské (sign. Supp1. 2051); exemplar 
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tento má nadpis: "Dise recht hat kunig Ottakorus geseczt nach Cristi geburt 
MCC vnd in dem newen vnd sechczigisten iare vber alle in Behemen lande." 
Otisk podán v našem Cod. jur. boh. II. 4. str. 1-25. 

Jiný exemplář nalezá se v kodexu města Olomúce; popsal jej prof. 
Bischof ve svých "Osten. Stadtrechte" 1857. Zde stoji napsáno: "Hye hebt 
sich an Prag'er stat recht und auch in des reyches czu Beheim." 

Ještě jiný exemplář, ale již v obnoveném jazyku, z péra Jihlavského 
měšťana Marka (stol. XVIII.) má bibliothéka Českého Musea. Nadpis: "Diese 
nachgeschriebene recht hat kiinig O. gesetzet nach Chl'. geb. im 1269 jahr 
ueber alles Behmerlandt." 

Co se týče obsahu, prof. Tomek (Děj. Pro I. 226) první pronesl 
pochybnost, že by zákonník tento držel v sobě právo Pražské; v díle samém 
nic prý nepřichází, co , by na Prahu se vztahovalo, naopak, mluví se tam 
o celém království i o všech městech, ba o všech obyvatelích království 
bez rozdílu. Porovnání obsahu s authentickými právními nálezy staro
městskými nikterak neukazuje, že by bylo jaké souvislosti mezi těmito 
nálezy a zákonnikem. Naproti tomu pravidla v něm obsažená že očividně 
shodují se s městským právem Brněnským. Konečně pronáší Tomek domněnku, 
nemá-li se místo "Prager recht" čísti "Purger recht" 

Mohlo by se mysleti, že sepsání zákonníka Otakarovi připisovaného 
původ mělo v oněch poradách, kteréž dle Beneše minority král Otakar 
o třetích suchých dnech r. 1272 držel na Hrádku (Castello, t. j. Ktivoklátě, 
Burgleins). Králův itinerát dopouští tuto domněnku; neboť právě r. 1272 
mezera jest v něm od 14. června až do počátku září, čehož v jiných lete~h 
nebylo, a právě v ten čas připadá quadragesima tertia r. 1272 (quatuor
tempora Pentecostes ab 19. Junii usque ad 14. Septembris). Avšak poněkud 
vadí připomínka, že porady se hlavně dály "de jure Magdeburgensium et 
aliarum terrarum et regionum", aniž se také dokládá, že by byly měly 
jakého makavého výsledku, kterýmž by přece bylo písemné složení zákonníka, 
jakým jest zákonník, o kterémž tuto jednáme. Spíše mínil král složiti 
zákonník obecný celé zemi a všem třídám obyvatelstva, tak jakž to později 
zkoušel V ácslav II. a ještě později Karel IV., ale nepodařilo se mu dílo 
takové pro odpor panstva, s kterýmžto odporem potkal se i pokus V ácslavův 
i pokus Karh'h. Citát z Beneše minority klademe zde pro vynikající jeho 
důležitost v právní historii české z rukopisu bibliotheky Guelferbytanae 
(Wolfenbúttelské), pochodícího z věku XVHého: Ad a. 1272. Eodem anno 
rex Ottagarus per totam quadragesimam tertiam in Castellum se recepit et 
de jure Magdeburgensium et aliarum terrarum et regionum .. meliora quae 
sibi et suis fidelibus videbatur exigere et jus formare et confirmare in regno 
suo, jura vilia et inutilia amputando, consuetudines malas in melius com
mutando; quod suis displicuit baronibus." 

Že se opravdu ani při našem zákonníku nejednalo o právo nějaké 
Pražské, nýbrž o právo ustanovené pro celé království, vidí se z nápisův 
textu Vídel1ského : Dise recht hat kunig O. g'eseczt vber alle in Behemen 
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lande. I V textu Brněnském: "Hy hebin sich an des Kunigez Ottak~ers recht, 
das ir herren scheppfin, ritter und hern, knechte, kaufleute vnd bawleute ... " 

Připomenouti sluší, že ve XIV. věku, ze kterého patrně pocházejí 
první opisy zákonníka, Vídeňský i Brněnský, rádi připisova1i zákonníky králi 
Otakarovi; zjevný toho příklad máme při Kutnohorském opise městského 

práva Brněnsko - Jihlavského, kdež se čte nadpis: "Liber sententiarum 
Primislai, qui postea dictus et Ottogarus, anno 1261," kdežto Liber tento 
pochází z prostředka XIV. stol., tedy právě sto let po Otakarovi. 

Z téhož století pochází také zpomínka v kronice Františka kanovníka, 
že Ptemysl "fuit reipublicae sedulus instaurator, leges condidit et populum 
suum justitiae regulis illustravit". 

30. Mag. Angelus de Monte Curvo. 

Okolo prostředka XIII. stol. dostal se do Čech Vlach jménem Angelus, 
pochodící z osady Ponte eurvo (dnešní Ponter,orvo). Přišel nejsa kněz, 
manželku měl Petruši, s kterou zplodil syna Petra. Petruše zemřela a tu 
Angelus dal se na kněžství a že měl velikou ' přízeň u dvora papežského, 
učiněn jest z rozkazu pap. Innocentia IV. (1243-54) kanovníkem Vyše
hradským (clericus in ecclesia Wissegrad. literarum nostrarum anctoritate 
canonice receptus in canonicum et fratrem ... ) Stalo se pak, že praebenda 
smrtí kanovníka Engelscalka uprázdněná od kapituly přirčena jest Dominikovi, 
synu Lambertovu. a ne Angelovi, i nařídil papež mistrovi Albertovi, děkanovi 
Pasovskému (viz čís. 23), aby se postaral o uvedení Angela na praebendu 
Vyšehradskou (I. 1339). Později stal se Angelns praebendovaným kanovníkem 
Pražským, ve kteréžto hodnosti i zemřel. Mistrem slove v listáři Zdenka 
z Třebíče: Licet in eadem ecclesia quondam magister A. de P. C., pater 
Petri, canonicatum et praebendam obtinuerit (Reg. II. 2527, 2528). V listáři 
Henrika z Isernie zapamatováno, že "praebendam olim. mag. Angeli cuidam 
collatall1 fore Ytalico". Angelův syn, Petr, též magister, stal se za V ácslava II. 
protonotářem královským, kancléřem a konečně i biskupem Olomúckým 
(viz č. 53), kterýžto Petr na svět přišel ještě než otec Angelus stal se pod
jáhním a ovšem prvé než byl kanovníkem; ostatně se dokládá, že Angelus 
řádně byl oddán s Petruší, matkou Petrovou (Reg. III. 81 ad 1312.) 

31. Bruno episcopus. 

Na biskupském stolci v Olomouci zasedal od r. 1245 do r. 1281, tedy 
po 36 let, Bruno rodilý Němec, ze saského rodu hrabat Schauenburg
Holšteinských, kteří původně sídleli na hradě Schauenburce nad Weserou 
a r. 1106 obdrželi hrabství Holsteinské (Bruno ep. natione Saxo.) Nebylo 
mu ještě ani 30 let, i byl již kanovníkem v Magdeburce a brzo potom 
proboštem Lubeckým. Pap. Innocent IV. (1243-54) jmenoval ho svým 
kaplanem, v kterémžto postavení chválen jest co diligens executor et capel
lanus d. papae. Z čehož j de, že byl členem Rotae romanae a tudíž mistrem 
práv. Ne bez odporu živlů domácích dostal se Bruno konečně na biskupský 
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stolec Olomúcký. Králi V ácslavovi I. věrně sloužil, zvláště velikou zásluhu 
měl o urovnání sporův, jenž byly r. 1248-49 zavládly mezi otcem králem 
a synem Přemyslem II. králevicem. Také i Přemyslovi věrně sloužil i byl 
z předních rádcův jeho. R. 1254 spolu s pány českými uzavřel smlouvu s Uhry. 
R. 1255 provázel krále do Pr-us i pokřtil prvního velmože pruského, jemuž 
Přemysl byl kmotrem. Ve válce s Uhry r. 1260 účastnil se se svými many, po 
válce pak učiněn zemským hejtmanem Přemyslovým ve Štýrsku. Za panování 
pap. Řehoře X. (1271-76) vyznarr:enal se svým spisem o potřebě mohutného 
státu ve středisku Evropy, zpracovaný ještě před koncilem Lugdunským 
(Reg. U. 845). Nastaly spory mezi králem Rudolfem a Ptemyslem; i zde 
byl zástupcem a jednatelem Přemyslovým Bruno; avšak horlivost jeho 
ochabovala tou měrou, jakž pozoroval, že stolec římský víc a více kloní se 
k Rudolfovi. V první válce 1276 ještě jakžtak podporoval Přemysla, ve 
druhé 1278 úplně ho zanechal, protože papež klatbu vydal na protivníky 
Rudolfovy. Někdejší přítel a rádce krále českého po porážce na poli Mo
ravském stal se stoupencem Rudolfovým. Rudolf důvěřoval mu ve všem a 
svěřil mu dokonce i jednání o mír s Čechy. Též i správu Moravy jemu 
odevzdal. 

Bruno v brzkém čase na to, r'oku 1281 dne 17. února, zemřel. Kro
nista Jindřich Heimbu·rský praví o něm, že byl otec a ochránce kněžstva; 
že radami a pomocí svou ve mnohých věcech prospíval Přemyslovi; jsa 
statečný že na postrach byl všem protivníktlm svým, ale vážen a ctěn ode 
všech ptátel svých; byl milovníkem spravedlnosti a pln vědomostí i cností. 

Biskup Bruno byl státník vznešeného ducha a znamenitého rozhledu, 
šťastný mířitel rozezlených stran, válečník udatný a org·anisator prohlídavý, 
opatrovník duchovenstva, oddaný ve všem papežskému stolci. Na poli práva 
zůstavil památku velikou tím, že jest původem manského zřízení na 
statcích biskupství Olomúckého, kteréž přetrvalo dlouhou řadu věktl. Práci 
tuto vykonal Bruno na základě manských práv areibiskupství Magdeburského, 
počínaje hned r. 1251. Podáme tu několik podrobných údajů, abychom 
poznali systém, jímž Bruno postupoval. R. 1251 proměněno jest dědické 
dědictví Bertolta, kteréž o osmi lánech měl tento sluha biskupův v Hrsicích, 
na majetek manský (ut villam per te et heredes tuos, filios dumtaxat et 
non filias, titulo feodi teneas et possideas ac ratione ipsius feodi jus vasal
lorum ecclesiae Magdeburgensis habeas). R. 1255 dáno jest pět vesnic na 
pomezí polsko - slezském spolu s polovicí zámku Fullmšteina stolníkovi 
biskupovu, Herbortovi z Fullemšteina a mužským potomkům jeho. 

32. Počátky práva manského. 

Právo rnanské v zemích českomoravských vzalo počátek svůj hned 
v prvních desítiletích XIII. věku; byl to závod právní do těch dob zde 
neznámý. První příklad držení manského máme z r. 1220, kde Kunrat 
hrabě z Hardeku, Němec rakouský, obdržev od Přemysla Ot. I. a Vladislava 
moravského vesnici SkoršiCl právem dědickým, podal ji y manské držení 
jistému Bertherovi. R. 1222 klášter Velehradský propůjčil dva lány u Opavy 
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Ekhartovi a synovi jeho "in beneficiunl". Avšak hlavním zakladatelem mansLví 
byl Bruno biskup Olomúcký, rodem Sas (viz č. 31). Ješto za ním šlo mnoho 
sourodáků saský~h, uděloval jim biskup statky na Moravě ve formě manství, 
tak že se stal tvůrcem manské soustavy na rozsáhlých statcích biskupství 
Olomúckého. Také v éechá~h pokoušel se o zakládání manství, ale nedařilo 
se mu to tak jako na Moravě. Manům dal za pravidlo právo mam1v arci
biskupství Magdeburského (ratione feodi jure ministerialium Magdeburgensis 
ecclesiae, quod omnibus infeodatis a nobis concedimus 1251). Toto Jus mini
sterialium, něm. Recht der dynstmanne to Magdeborch, složené z 12 paragrafů, 
otisknul Gaupp ve svých Alte Magd. u. Hallsche rechte (viz Cod. jur. 
boh. 1. č. 42). Manové biskupští povinni byli obvyklými závazky manskými, 
zejména věrností (devotione, obsequio, fideque debita) a službou vojenskou 
(servitia militaria cum armis), též i výroční dávkou na uznání vrchního 
panství (in recognitionem bonorum). Manský~h statků biskupství Olomúckého 
vrchním pánenl byl král český, jenž r. 1274 biskupovi udělil moc, propůj
čovati statky pod právem manským: 'I'ales, qui militaria nobis praestent 
obsequia pro defensione terrarum nostrarum et ad resistendum adversariis 
nostris, volentes habere mansione stabili infra dominii nostri rete, consensum 

. nostrum super infeodationibus hujusmodi adhibemus . (Cod .. Jur. boh. 1. (4). 

. 33. Lex Judaeorum. 

Přezajímavá jest otázka historická, kterého času asi Židé objevují se 
v Čechách. Jako obchodníci přicházeli sem nepochybně již za dob římských, 
ješto obchody již tehdá provozovány jsou od nich více než od kterého 
jiného národa. První výslovná zpráva poehází z počátku X. věku, jesto 
listina Raffelstattská z r. 903 oznamuje: "Judaei et caeteri mercatores, 
undecunque venerint de ista patria vel de aliis patriis (de Baemanis vel 
MOl'avis), justum teloneum solvant tam de mancipiis, quam de aliis rebus, 
sicut semper in prioribus temporibus regum fuit." Svědectví, že se . Židé 
rádi zanášeli kupováním a prodáváním dětí neboli otrokll, dotvrzuje se 
zprávami o sv. V ácslavu i sv. Vojtěchu z X. stoL, že z otroctví židovského 
vykupovali a Bohu dědili pohanské i porobné děti. Avšak jiná jest otázka, 
které doby Židé asi zarazili pevná i stálá sídla svá v zemích našich? 
Pozoruhodná jest v té věci zpráva Kosmova, ' jenž praví, "že hrad Podivín 
na Moravě založen jest od Podivy žida, jenž se polu'iestanil". Tomu ovšem 
nesmí se přikládati víry, ale jisté jest, že Podivín a blízká Slivnice byla 
důležitá místa obchodní. Také Praha sama ode dávna byla sídlem Židll 
stále tam usedlých; aspoň Kosmas zná je co stálé obyvatele domácí jak 
v podhradí Pražském tak i v podhradí Vyšehradském (ad a. 1091). R.1124 
měli již synagogu v podhradí Pražském na pravém břehu. Spravovali se 
staršími svého rodu, a to podle zákonů židovských. Židovská osada v Praze 
podle času starší jest nad osadu Němcův na Poříčí. Ve středověku byli 
Zidé pokládáni za vězně císař..ů římských; i v Čechách slušeli ku komoře 
zeměpanské, tou měrou, že panovníci dokonce i jmění jejich považovali za 
jmě.ní komory své, odkudž ono časté vydírání peněz na Židech, ale také 
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s druhé strany ona ochrana, kteréž se Židům ochotně od knížat dopřávalo. 
Právní poměry Židů konečně uzákoněny jsou v Čechách a na Moravě 

za Přemysla Ot. 11., jenž vydal zákon Židllm, složený ze dvou částí. První 
byly "Constitutiones papales" vydané papežem Innocentem II. mezi lety 
1243-54, druhou pak částí jsou Statuta Judaeorum, vydaná r. 1244 Židllm 
v Rakousích, potom pak Židllm uherským, Židům v Polsku. - Jest to 
zákon jednoho a. téhož znění (krom nevalných obměn), jenž hned ve XIII. 
věku platnost měl v Rakousích, v Čechách, v Uhrách a v Polsku. K tomuto 
zákonu vztahuje se tuším zpráva kodexu Zdenka z Trebíče, že lu'ál V ácslav II. 
Židi1m města Znojma potvrdil starodávnou výsadu od krále Přemysla Ot. II. 
Židlull danou (privilegium quoddam per O. regem B. ipsis concessum. Reg. 
II. 2390). 

Otisk práv Židovských nalezá se v Hermannově spisu "Geschichte der Israeliten 
in Bóhmen" 1819, v Bočkově diplomatai'i IV. lG, v Regestáí'i Emlel'ově n., v Cou. jur. 
boh. 1. 45. 

34. Mag. Arnoldus. 

,Dle listiny Vyšehradské ze dne 12. dubna 1252 byl Arnold hned za kl'ále 
Vácslava 1. členem kráL kancelláře. Ztvrzuje se to listem biskupa Brunona ze:dne 
22. ledna 1253, kdež spor mezi klášterem Oslavanským a notái'em Arnoldem 
o kostel N ova ecclesia rozhodnut, a to v ten rozum, že Arnold má podržeti 
faru do života, ale patronát že patří klášteru. Arnold jest patrně jedna 
osoba s Arnoldem kanovníkem Olomúckým a kaplanem královským, o němž 
zmínka 17. srpna 1254. Z první poloviee měsíce prosince 1255 pochází 
první listina, ve kteréž Arnold jmenuje se mistrem a spolu notářem král. 
dvora (per 111anUm mag. Arnoldi nostrae i. e. Otacari curiae notarii II. 77). 
Dne 1. ledna 1156 byl s králem v Brně (Lb. 86). Dne 30. března t. r. zase 
ve Vídni, kdež slove prothonotaeius ducis Austriae (lb. 94). Téhož roku 
obdržel z rukou Otakarových faru v Hollabrunnu, avšak kapitula Pasovská 
k tomu neprivolila. R. 1257, na podzim, přejal Arnold po mistrovi Wilhelmovi 
řízení kanceláře královské, ale již v srpnu 1258 byl mu přidružen mistr Ulrich, 
kanovník Freisingský. Zatím od počátku 1260 až do podzimku 12tH pod
pisoval všecky listiny sám, Od podzimu 1261 až do letní doby ' 1262 
podpisoval listiny protonotár Wilhelm, načež do konce 1263 všecky listiny 
královy nesou jméno Arnoldovo, a to bez rozdílu. zemí, kam která listina 
byla určena. Vedle kanonikátu Olomúckého (1~56) měl také kanovniekou 
praebendu v Praze (1261). Zemřel r. 1263 nebo počátkem 1264. (Emler, 
Kanzl.). 

35. Mag. Ulricus, 

Mag. Ulrieus poprvé se objevuje v kancelláři české dne 6. srpna 1258, 
a sice co společný datar listiny královské na Křivoklátě dané s mistrem 
Arnoldem. Li.stina tato tím jest zajímavá, že svědkem byl při ní pan 
Jaroš purkrabí Pražský a panoše jeho Křištan (Reg. II. 189). Pochozením 
byl Rakušan, dlls~ojenstvím kněz, ješt.o měl hned r. 1256 faru v Probst-
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dorfě. R. 1258 jmenuj e se v průvodu královu dne 12. října ve Welsu a 
9. listopadu v Brně. Toho času slove již kanovníkem kostela sv. Ondřeje 
ve Freisinkách (II. 192). O faru v Probstorfě soudil se s biskupem Pasovským 
ještě na podzim r. 1258 (II. 200, 201). Roku 1260.odešel ode dvora českého, 
jsa určen za notáře ve Štyrsku, i zůstal kromě Cech až do r. 1264, kdež 
znova objevuje se při dvoře v Čechách jakožto prothonotář, ale ve spolku 
s mistrem Petrem. Dne 17. června 1264 byli oba notáři s králem v Písku. 
Dne 31. srpna t. r. jmenuje se při králově dvoře ve Vídni regis Boemiae 
et ducis Austriae prothonotarius (ll. 460, 497). Kdyz pak r. 1256 probošt 
Vyšehradský Vladislav, blízký příbuzný králův, stal se arcibiskupem Salc
burským, a v proboštství po něm, tudíž také i v kancléřství uvázal se 
protonotář Petr, stalo se určitější rozlišení mezi kancelláří českou a kancelláří 
rakouskou, tak že listy české od té doby podpisoval ~etr a rakouské Ulridl. 
V týž čas dostalo se Ulriehovi fary Hartbergské ve Styrsku (II. 568, 575), 
slove tu prothonotarius per Austriam et Styriam (II. 675). R. 1269 začíná 
se psáti kanovníkem Pasovským, ale i tu má název "regis Boemiae protho
notarius" (II. 718). R. 1272 zjednal mu král co vévoda rakouský faru u Sv. 
Štěpána ve Vídni, ve kteréžto hodnosti zůstal až do konce r. 1276. S po
kořením krále Otakarovým klesla také platnost mistra Ulricha, jemuž nic 
neprospělo, že v míru mezi králem a Rudolfem uzavřeném (22. list. 1276) 
Ulrichovi vyhražena byla fara Vídenská: výminka tato od Rudolfa nebyla 
vyplněna, ani když se znova a znova za něho přimlouval Otakar (II. 1050, 

1057). 
Novým důkazem veliké vážnosti, kteréž mistr požíval u krále Otakara, 

viděti lze v tom, že od krále byl brán za jednatele míru s králem Rudolfeln 
dne 6. května a 12. září 1277, vedle biskupa Brunona Olomúckého a pana 
Smíla, purkrabí Bétovského. Po smrti krále Otakara 1278 odebral se mistr 
na svou faru v )Iartberku, kdež byl živ ještě r. 1279 jsa potahován od 
nového faráře svatoštěpánského ve Vídni, Wernharda, o náhradu za minulé 
důchody z fary t.é. 

Zajímavy jsou d\"a listy Vlacha Henricha z Isernie mistru Ulrichovi 
psané: V jednom prosí Vlach, aby mistr vplyveln a mocí svou přiměl krá
lovského lékaře, mistra Bernharda, by Vlachovi nepřekážel v užívání jisté 
zahrady v Praze; advertentes, dokládá Vlach, quod juri gentium contrari~ri 
censetur, qui agri exterminat terminos alieni (Reg. II. 2567). Druhý ~Ist 
jedná o volbě nového opata na Strahově i klade se prosba, aby mIstr 
vymohl toho na králi, by zvolen byl převor Strahovský, dom. H. (lb. 2618). 

36. P~ivi1egia civitatis Egrae. 

Končina Chebská, vlastně celé horejší poříčí reky Ohry, tedy také 
j dnešní Wunsiedelsko, v IX. věku patřila k území českému, tak jako k němu 
patřila končina Vítorazská na hořejším poříčí Lužnice. Srovnávala se ,toho 
času země česká přesně s hořejším poříčím Labským. Podnes pamatuJe se 
slovanský púvod chebských osad v názvech Wunsiedel, Mugelberg, P16::shiibel, 
Redtwitz, Lamitz a j. Vždyť i za Smrčinami, v hořejším Pomohansku, čteme 
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názvy Zedlitz (Sedliště), Oelschnitz (Olešnice), Oseck (Osek), Possek-Wald, 
Trebgast (Trebigosť), Lettmeusel (Ljutomyšl), P16ss (Ples) a j. Ale nehledíc 
ani k tomu, víme z letopisů franských, že ok. r. 800 Slované čeští daleké 
výpady podnikali po Mohanu, až dokonce k panenskému klášteru Milici 
před Fuldou. R. 805 Karel ustanovil schválně pomezního hraběte v Halaz
statu, tedy proti českým Slovanúm v těch stranách k Chebsku. Ok. prostředka 
IX. stol. hrabě Tacholf držel končinu Sárowe juxta Boemiam sitam jakožto 
comes de Boemenia, kterážto Sárová dle Dobnera i B6ttgera shoduje se 
s dnešní končinou Voigtlandskou "Sirau". R. 849 stala se právě na stezce 
Chebské ona pověstná srážka mezi Čechy a Franky, při které po straně 
Franků uvozuje se hrabě Tacholf, jemuž prý Slované čeští zvláště dúvěřovali, 
a to proto, že znal zákony a obyčeje národu slovanského (cui prae caetel'Ís 
credebant quasi scienti leges et consuetudines Sdavicae gentis. Ann. fuld.). 

Avšak již toho času odtrženo jest Chebsko od země české, tak jako 
Vítorazsko, a přibráno k diecesí Řezenské, kdežto Vítorazsko připadlo 
k diecesí Pasovské. Sám, Tacholf byl tuším jeden z těch "duces Boeman
niorum", kteří r. 843 v Řezně přijali křes't. Od těch dob patřilo Chebsko 
k panství a k říši římské. Nejprvé drželi je hrabata palatinští z Vohburka, 
až je ve XII. stol. dostal Fridrich Barbarossa, manžel Adelaidy Vohburgovny. 
Fridrich I. město Cheb nazývá dvorem svým (curia nostra apud Egare 1179); 
i Fridrich II. často tam meškal (1213, 1214, 1215). 

Král Vácslav I. maje za choť Kunhutu, krále Filipoyu dceru, táhl se 
ku krajině Chebské jakožto ke věnu manželky své; toť bylo pohnutkou, že 
také Přemysl Otakar II. požadoval tuto krajinu věnnou a mocně ji obsadil. 

37. Decretum comitiorum. 

Toto snešení sněmovní, z dob Přemysla Otakara II., má za předmět 
čtyry kusy: O minci falešné, O škodách a výtržnostech na pochodech 
válečný~h, o psancích, o utiskování klášterů a statkll klášterských za
hošťováním při schůzích a lovech. Ze článku II. (o škodách válečných) 

nejpříhodněji lze stanoviti dobu nebo rok, kteréhož se toto snešení stalo; 
vímeť z letopisův, že r. 1265 a 1266 veliké zádavy dály se pti válečné 

výpravě pruti Bavorům. Text nalezen v Kodexu Kraloveckém protonotáře 

Jindřicha Vlacha: Das urkundliche Formelbuch des k6n. Notars H. 1. 
(CXXXVI.). Otisk v Jirečkově Cod. jur. boh. I. č. 52. 

38. Jus Hll49čicense. 

Stará Morava za století XL, XII. a XIII. sahala na sever až po řeku 
Pštinu. Zde hraničila s polským územím knížat slezských. Hranice tyto 
trvají doposud, ješto biskupství Olomúcké na severu zaujímá končinu za 
Opavou až ke Pštině. Za starodávna slula končina ta dle plemene Hola
SOViCll Golešicko (t. j. Holasovicko), později Opavsko. Tu, kde se nyní rozkládá 
město Opava, byl přechod přes řeku téhož jména, odkudž dráha kupecká 
šla ke Hlohovu přes Hlubčici, poprvé r. 1183 připomínanou a r. 1224 
celní stanovisko vykazující. Z této celní a tržní osady vyvinulo se ve 

J 
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XIII. věku město královské, jehozto obyvatelé měli jistá privilegia hned od 
předkLl Ptemysla OL II. (antiquatum quoddam ipsorum privilegium et jam 
prae senio maceratum eis a nostris concessum praedecessoribus). Toto 
privilegium r. 1270 obnovil a rozšířil král Přemysl Ot. II. Prvníeh 9 odstavců 
jedná o povinnostech a dávkách měšťanll, kdežto články 10 až 41 incl. 
obsahují stanovy městského práva, městského soudu. 

Právo Hlubčické sluši pokládati za jednu z nejvážnějších památek německého práva 
měst česko-moravských. Originální listina podnes nachází se v městském archivu Hlubčickém 
i otištěna jest v knize Tschoppe a Stenzla (n Urkunden zur Gesch. der schles .. Stadte"), 
napotom u Bočka IV. a v našem Coel. jur. boh. 1. č. 61). Dle úsudků právníkův německých 
právo Hluhčické ve mnohých kusích uchyluje se od práva Magdeburského, na městech 
slezských i moravských rozšířeného, z čehož soudíme, že se rozvilo samostatně na půdě 
moravské. 

39. Frater Martinus Pol on us. 

Bratr Martin, člen řádu dominikánského, byl rodem Opavan, z té doby, 
kde Opavsko ještě bylo částí země moravské. Vychován a vysvěcen v do:nil i
kánském klášteře Pražském, odebral se Martin (mezi r. 1265 a 68) do Ríma. 
Tu se stal papežským kaplanem a poenitenciařenl. Slove Martinus de regno 
Boemiae, patria Opaviensis. Říkali mu také Martinus Polonus, z čehož 
soudíme, že rodiče jeho v české tehdáž Opavě osedlí, pocházeli z národu 
polského, což tím pochopitelnější, poněvadž Opava stála blízko pomezí 
slezsko-polského, na staré dráze polské. Že se v polštině vyznal, o tom 
pochyby není; nasvědčuje tomu volba jeho za arcibiskupa Hnězdenského, 
sice by Řím, jemuž na Polsku tehdá velice záleželo, sotva jej byl usta
novil na nejpřednější místo církve polské. Arcibiskupem jmenován byl 
v Římě r. 1278, avšak na cestě do Hnězdna zemřel téhož roku, ještě na 
půdě vlašské, i pochován jest v Bononii 

Za svého pobytu v Římě br~ Martin zván jest od papeže Klimenta IV. 
(únor 1265 - listopad 1268), aby sepsal kroniku světa. Kteroužto úlohu 
on skutkem také vykonal, složiv dílo" Cronica.de summis pontifiribus et impe
ratoribus et diversis gestis ipsorum, per fratrem Martinum s. papae poeni
tentiarium et capellanum composita". Pro.3tějším názvem slove dílo toto: 
"Cronica Romanorum" nebo ještě prostěji "Cronica Martiniana". Spis ten 
původně byl tak zařízen, že na levé straně otevrené knihy položena byla 
jména papežll a doba jich papežování, na pravé pak jména císa1'ův a doba 
jich panování. Na každé stránce bylo 50 řádkových rubrik s pi'iložením roku 
od nar. Páně. Každému papeZi i císaři ptipadlo tolik řádkových rubrik, kolik 
rokll panoval. Pro Čechy dílo Martinovo také tím nabývá zajímavosti, že 
na díle za vzor slouzilo kronice N eplachově, opata Opatovského (Emler). 
Spis ten po eelé Evropě se rozšítil a spisovateli velikou slávu zj ednal. 
Jeden opis poslal on sám z Říma klášteru svému v Praze, začež lichotivé 
poděkování obdrzel od převora Hyacinta. Opis jeden nalezá se v kodexu 
metr. bibl. Pražské na pergaméně ve 4') ze stol. XIV. (Schulte CCLXXXII). 

Unlv. bibliotheka Pražská chová mezi poklady svými jiné dílo Martinovo, 
a sice právnické: "Margarita Decreti", pak dva opisy: "Tabula Martiniana" 
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z XV. věku. Také i kapit. bibl. Pražská má dva opisy z XV. věku, oba 
nadepsané "Tabula Martiniana". 

Margarita Decreti seu Tabula Martiniana. 
Plný název zní: nMargarita Decreti et Decretorum a fratre Martino orel. Praedica

to rum per alphabetum composita". Jinak se název Margarita střídá s pojmenováním Tabula. 
Dílo toto podává krátkými slovy obsah Decretu v pořádku abecedním i sloužilo jednak 
k vyhledání kánonů, jednak k orientací v právu samém. Tím s počátku nahrazovalo učební 
knihu církevního práva i právě pro to velice bylo oblíbeno i horlivě rozšiřováno. Ačkoliv 

samo sebou valné vědecké ceny nemá, vynikalo hlavně tím, že bylo převelice rozšířeno, 

více nežli kterákoli jiná podobná skladba. Stintzing vypočítává do r. 1513 devatenáctero 
samostatných vydání. Také bylo připojováno ke všem tiskl1m Dekretu, starším i mladším, 
k Římskému z r. 1582, k Pařížskému z r. 1618, k Lugdunskému 1671, k Pithou-ovu 1687, 
k Bohmer-Richterovu z 1'. 1840. 

Také bibliotkeka Hassisteinská měla rukopis toho díla, nadepsaný 1) Kapi
tula Decretalium (vlastně Decretorum) Martiniana u t. e. per fr. Martinum 
ord. Praedicatorum (Bok. docta III. 123). 

40, Tabulae terrae et officia terrae. 

Okolo r. 1280 mluví se v jedné listině Pražské o registrech královských 
i dokládá se, že by podle vzoru register těchto měly zařízeny býti knihy 
městské (istos quaternos contractuum vel obligationum, regalium registrorum 
ad instar, in hoc congessi volumlne. Tadra. Mnich. ruk. fonu. Jindřicha 
Vlacha XVII. Věstník 1889)/ 

Výslovné toto svědectví o registrech královskýC;h dotvrzuje se listinou 
ze dne 25. srpna 1279, která podává přímý doklad, že register těchto stávalo 
hned za krále Přemysla Otakara II. Bylo se totiž stalo jisté rozhodčí na
rovnání o právích kostela Vyšehradského skrze bratry Mikuláše, ministra 
menších bratří, a Petra řečeného Odrance, kustoda u sv. Jakuba v Praze, 
pak Jiřího, komorníka kralovina, kteréž vloženo jest do register dvoru 
královského (in registro regiae curiae). Že však ani jedna ani druhá strana 
s touto rozhodčí výpovědí spokojena nebyla, rozhodnuto, aby vypravena 
byla deputace k markraběti Otě Braniborskému, generálnímu kapitanovi 
zemskému v Čechách, s žádostí o zrušení onoho vkladu v registrech (ut 
transcriptum in registro con"",ntum debeat annullari), což se dle zvyku státi 
mělo přemřežováním vkladu zrušujícími čárkami (per cassatorias lineas,ut 
moris est. Reg. II. 1182). 

Další doklad o registrech poskytuje listina ze dne 13. května 1287 
(Reg. II. 1409). Praví se tu, že vesnice Přeskače a Chyňava, věno paní 
Střezky, choti Ojířovy z Lomnice, nejv. komorníka zemského, zapsány jsou 
v registrech (ut in registro plenius continetur); když pak vesnice ty prodejem 
přešly na klášter Waldsasský, že prodej ten podobně vložen do reglster 
těchto (reglstro omnia inseri mandaverunt). Stalo se to na soudu zemském, 
za ptítomnosti královy v paláci královském odbývaném. 

Dokladů počátkem XIV. stol. značně přibývá, ale tu se již registra 
jmenlljí tabulae terrae, dsky zemské. 
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N a sklonku XIII. stol. známe tré nejvyšších úředníků zemských: N ej
vyššíhu komorníka, nejv. sudího a nejv. písaře. První zprávu máme o nich 
z r. 1240, kdež komorníkem byl Albert ze Slivna, 1259 Bavor, 1261 Ondřej. 
Sudí 'první jmenuje se r. 1234 Albert, ale jiný nežli onen ze Slivna, 1259-71 
Čéč, 1281 Děpolt. Písař zjevuje se r. 1257 (Přísnobor, regni notarius gene
ralis). Správná f;ada počíná se rokem 1284: Hogerus summus camerarius, 
Boleslaus summus judex provineialis regni Boemiae a Radoslaus notarius 
terrae (Reg. ll. 1315). Též tak r. 129l: Summus cameradus regrii, judex et 
notarius terrae (lb. 2734). R. 1320 camerai.ius, sudarius, notarius atd. 

Jiní byli úředníci dvoru králova, kteříž uvozují se vedle úředníkův 

zemských. Vedle komorníka zemského Alberta ze Slivna připomíná se 
1249-52 komorník dvorský, r. 1237-39 vedle sudího zemského sudí dvorský 
(judex regis), 1257-63 vedle písaře zemského písař dvorský. 

41. Mag. Wernherus. 

Hned při svém prvním vystoupení r. 1262 Wernher slove "magister"; 
byl toho času písařem královským (per manus mag . . Wernheri notarii, listina 
král. Kunhuty ze dne 15. července 1262 Reg. II. 377.) Roku 1273 slove 
jedním z královských kaplanů Přemysla OL II. i držel faru Rouchovanskou 
na Moravě (M. W. ecclesiae in R. rector, capellanus regis). Za jeho zásluhy 
dal mu král téhož času vesnici Priswicze odúmrtím na krále spadlou, 
s neobyčejným zajisté právem, aby v té vesnici vykonával soudy ve všech 
sporech, kromě zločinů, na něž by uložen byl trest smrti nebo trest zkale
cení na těle; v těch případech povinen byl mistr přibírati k soudu místního 
rychtáře za přísedícího ' (Reg. II. 821). Farářem v Rouchovanech byl Wernher 
ještě i r. 1275. Po smrti králově byl notářem královny Kunhuty, a to prvé 
nežli stal se kanovníkem Pražským (1279). Na něho vztahuje se tuším 
zprávička ve WaUenbachově zlomkovitém formuláři českém (Styky 158), 
j ešto tam zapsáno jmenování mistra W . . . .. notáře královny české za 
kanovníka. Královna Kunhuta sídlela po smrti Přemyslově r. 1279 a 1280 
v Opavsku, na hradě Hradci. Tím se také vysvětluje udaj, o němž se mluví 
r. 1285, že totiž mistr W. druhdy od královny Kunhuty obdržel byl vesnici 
V dechovice v Opavsku, kterouž on r. 1285 daroval jednomu oltáři v bi
skupském kostele Olomúckém, aby tam slouženy byly mše sv. za krále 
Přemysla II. a matku krále V áeslava 11., Kunhutu, i též na pamět mistra 
samého. Mistr W. byl r. 1282 kanovníkem v Praze i měl toho času rozepři 
s kapitulou Pasovskou o rozličná příslušenství fary Hollobrunské v Rakousích, 
kterouž snad za Přemysla držel z darování králova (Reg. II. 1272). Kanov
níkem v Olomouci stal se asi r. 1285, avšak nepřestal býti kanovníkem 
Pražským, kdež konečně r. 1305 učiněn školastikem. R. 1303 vyrovnán byl 
jistý spor v kapitule, anoť biskup Basilejský a rpistr Wernher a mistr C., 
kanovníci, stěžovali sobě, ze při volbě jedné byli zkráceni, nebyvše k ní 
voláni; zatím vyšlo na jevo, že pozvání obdrželi (Reg. II. 1944). R. 1305, 
dne 10. února, zdělal Wernher "scolasticus Pro ecclesiae et canonicus 
Olomucensis", v Olomúci poslední vůli svou, kdež na anniversář za krále 
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Přemysla II. a královnu Kunhutu v kostele Olomúckém věnoval dvě hřivny 
~tříbra a Wernusio (snad písaři svému) "decretales meas" (Reg. II. 2017). 
Ziv byl ještě r. 1305, dne 5. srpna, když kapitula Pražská kanovníkovi 
Divišovi z Ypern, od 30 let odešlému, kano-vnictví odňala (lb. 2774) 

42. Mag. Velislaus. 

S mistrem Velislavem obeznamuje nás list papežský dne 23. list. 1276 
ve Viterbě . daný; osvědčoval se před papežem, že dlouho studoval právo 
církevní i civilní (in jure canonico et civili) a že chvalné pokroky v něm 
učinil. Z té příčiny, i také proto, že byl odporoučen co do mravů a chování 
skrze bratra Martina (Polona), poenitenciaře papežského z řádu kazatelského, 
slíbil mu papež kanovnictví Pražské (II. 1051). R. 1377 ustanoven jest za 
veřejného notáře po Čechách (juxta sacrarum constitutionum canonem et 
tenorern examinatus, inventus sufficiens ad artem sive notariatus officium 
exercendum. Reg. II. 2463 Otto 47). Prvé však, nežli došlo na kanonikát 
Pražský, stal se mistr V. kanovníkem Vyšehradským. Již zajisté dne 14. čer
vence 1279 byl volen za rozsudího v rozepři mezi kapitulou Vyšehradskou 
a panem Půtou z Ryzmberka o vesnici Krč. Slove tu canonicus ecclesiae 
Wissegrad. i zároveň písařem zemským (terrae notarius II. 1080). Také i ve 
veliké rozepři, která se r. 1279 točila mezi proboštem a kapitulou Vyše
hradskou o vzájemná práva, byl mistr V. jedním z rozhodčích (1281-86). 
R. 1282 stal se místoděkanem Vyšehradským, r. 1283 také kanovníkem 
Pražským a r. 1285 Olomúckým. Úřad nejvyššího písaře zemského zastával 
od r. 1279 až do r. 1289 (v některých listech psán jest 1283 a 1287, omylem, 
Wenceslaus). Za věrné a ustavičné služby tyto (regni nostri B. prothonotario) 
dal jemu král r. 1288 půllán role u vesnice Ve]etic kostela sv. Prokopa 
ve Starém Brně, kterýžto kostel proplljčen byl písaři z legitimní moci 
královy, i s příslušenstvím. Aby pak IU'ál písaři svému osvědčil ještě více 
štědrost svou, rozkázal, aby poddaní kostela sv. Prokopa volni byli ode 
dávky lesní, jenž slula lovčí (II. 1451), - V písařství následoval po něm 
mistr Petr Angelův. Z dalších osudův jeho víme, že r. 1294 byl exekutorem 
poslední vůle Vyšehradského děkana Kunona (ll. 1655) a že se r. 1298 stal 
děkanem kostela Pražského Žil ještě dne 1. června 1302, neboť byl co 
kanovník Vyšehradský toho času účasten volby nového děkana (II. 1922). 

Z r. 1325 zachovala se pamět, že Velislav, děkan Pražský i spo]u
kanovník Vyšehradský, měl dvorec na Staréln Městě vedle kostela sv. Štěpána 
ve zdi (III. 1359). (Viz Emler Kanzlei 45 a 46). 

43. Mag. loannes. 

Proboštem Sadské kapituly byl a jmenuje se Jan od r. 1269 (praepo
situs Sazzensis. Reg. II. 635 a) až do r. 1300, kdež se za něho stal odprodej 
některých dědin od proboštství (II. 1865). Roku 1273 byl též kanovníkem 
Pražským (II. 849). Ve své hodnosti co probošt Sadský odebral se r. 1277 
na studia do Bononie, kde strávil také i r. 1279 (Johannes praepositus 
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Sacensis de Bohemia. Sarti). V Bononii dosáhl magisteria neboli misterství 
v právích, neboť od té doby (1'. ·1281) nazýván )est mag: Joha~nes, p~·ae~o- . 
situs Saecensis. Tou dobou byl plnomocným volItelem přI volbe Olomuckeho 
biskupa (II. 1236). Okolo r. 1253 stal se protonotářem markrabství morav
ského (mag. ,T. praepositus Saccensis, prothonotarius Moraviae II. 1301) 
i byl ním ještě r. 1287 (marchionatus nostri Moraviae protonotarius. lb. 1410) 
a r. 1293 (lb. 1(85). R. 1287 slove "Pragensis, \Vlssegradensis et Olomu
censis ecclesiarum canonicus" (lb. 1410). 

Z r. 1293 je zpráva, že . byl Janovi, správci kostela sv. Jiljí v Praze, 
dlužen 12 hřiven stříbra, kteroužto summu věřitel v poslední vini své s části 
odkázal kostelu Pražskému na hradě, s části pak na stavbu kůru při kostele 
sv. Jiljí. Toho času byl m. Jan skolastikem Pražským (II. 1603). Z doby před 
úmrtím biskupa Tobiáše Pražského (t 1. března 1296) poehází rozhodčí 
rozsudek probošta Pražského Oldřicha a mistra .Jana se strany jedné, a 
doktora Rapoty s druhé, vydaný v rozepř.i meZI biskupem a mistrem G., 
arcijáhnem Bělinským, o jisté statky a platy - archid~~konatu o~jaté. (II. 2~525): 
- R. 1300 probošt Jan odprodal některé dědmy Sadskeho prob~ststvl 

klášteru Sedleckému, kOll piv za to jiné, užitečnější, což biskup Rehoř 

schválil (II. 1865). - Poslední zpráva o Janovi jest právě z r. 1300, 27. října 
(II. 1865). Zajímavo konečně, ze r. 1296, .p.o s:nrti biskupa !obiáše, ra~il 
králi, aby nepodporoval kandidaturu neleglhmmho bratra sveho, probosta 
Jana Vyšehradského~ nýbrž aby se přiklonil k volběv starého již, 60leté~0 
děkana Pražského ŘehOře, kterýž také zvolen; po Rehoři že snáze bude 
promovovati probošta. Zatím probošt Jan, ač mlád, zemřel ještě před 

Řehořem (ille citius, existens juvenis, discessit quam antiquus. Franc. Chron.). 

44. Formuláře. 

Ke pramenllm k poznání práv sloužícím počítáme také formuláře t. j. 
sbírky listin, jež sloužily za vzor ke skládání listovnímu v p.~ípadech po
dobných. Slovou rozličně: Formularii dictaminum, collectarll formarum, 
libri a missionibus. Písařství neboli notárství ve středověku bylo mnemm 
velice váženým. Ars dictandi, ars dictaminis, ars dictatoria byla jemu zá
kladem. Nejslavnějším skladatelem listú v první polovici XIII. byl Petrus 
de Vinea, notář cís. Bedřicha II. 

Nejstarší posud známé formuláře české pocházejí z. dob krále ~ře

mysla II. Z jednoho zach5)Valo se toliko několi~o kusú, J:ž ~alezen~vJ:ou 
na deskách rnkopisu z Cech do severních Nemec zaneseneho, ohsteny 
Wattenbachem pod naplsem "Fragmente eines b6hmischen Formel
buches aus dem XIII. J ahrh." Právě tyto kusy obsahují zprávy pro dějiny 
právní dÚležité, jako vylíčení sporu opata Sedleckého v příčině jisté. fary 
v Kouřimště; žalobu rytíře ku právu duchovnímu proti manželu sestry Jeho, 
od něho zavražděné, aby navrátil věno její; žádost kanovníka Litoměřického, 
aby člověk jeho propuštěn byl z vězení atd. (Styky 158) - Jiný formulář 

z té doby zústal nám po mistrovi Bohuslavovi, písati královny Kunhuty 
(vIz 45). Opět jiný po mistrovi Jindf'ir-hovi Vlachovi, protonotáři krále Pře-
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mysla Ot. II. (viz 47) a po Jindřichovi z Isernie, písaři téhož krále 
(Exkurs IV.). - Načež sleduje Liber a missionibus regum, pochodící z dob 
krále V ácslava II., nesoucí jméno Zdenka z Třebíče (viz 57). - Z jiného 
formuláře, sahajíeího do dob téhož krále, objeveny jsou některé zlomky 
kanovníkem A. Frindem na desce kodexu bibliotheky Svatovítské, i otištěny 
J. Loserthem (Arch. f. oest. Gesch.). 

45. Mag. Boguslaus. 

Palacký dávaje zprávu o Formuláři královny Kunhuty, druhé manželky 
Přemysla Otakara II., přišel na stopu mistrovi Bohuslavovi, skladateli 
Formuláře toho, jehožto jméno na závěrku čte se "Explicit opus magistri 
et domini Boguslai". Není pochyby, že mistr Bohuslav protonotářem při 
dvoře kralovinu byl hned za živobytí krále Otakara II., nikoli snad teprv 
po smrti jeho, a to v Hradci Opavském; zachovalať se zpráva o něm, ač 
beze jména, ve formuláři Jindřicha Vlacha z lsernie. Jindřich z Isernie 
meškal v Praze od r. 1270 do 1278 a Bohuslav byl jeden z těch, ku kterým 
se Jindřich písemně obracel, aby sobě získal přizně jich. Pravíť Jindřich, že 
prý obadva jedno a též mají povolání, jsouce notáři; vlasť, pochození a 
jazyk že jich sice rozlučuje, ale známost nauk latinských, též i jeden a týž 
spúsob života že je zase slučuje. Přípis ten byl, jak se podobá, vykládán 
tak, že si Jindřich přeje nějaké hmotné podpory; tím se vysvětluje omluva 
v druhém jeho přípise, že ač postaven jest v potřebě, o jiného nežádá než 
o přízeň a náklonnost protonotárovu (Reg. II. 2597, 2598). 

Stopu protonotáře Bohuslava nalezáme také ve formuláři Jindřicha 
Halika (Tadra, Nově nalezené formuláře 1887), ješto král Přemysl II. dává 
protonotáři manželky své, královny české, plnou moc a povolení, aby dům 
svúj za duši svou odkázati mohl oltáti jistého kostela, prostý všeliké berně 
a všelikého břemena. 

46. Magistrorum series altera (viz č. 18). 

Ca. 1273. Ma g. Joh a n nes, farář Osoblažský (plebanus de Hoczeploz), 
kanovník 010múcký a KrornMížský, jenž studoval na učení Padovském 
(tunc in studio Paduae existens); umíraje ustanovil Jana z Homburka, mistra 
Jan~ de Nova Ecclesia a p. Henrika z -Měřin za vykonavatele poslední 
vúle své (Reg. II.). 

1278 Ma g. Joh a II II es deM och I ll, doctor decretorum. Toho roku 
byl spolu s mistrem Jindřichem de Vitis rozsudím v rozepři mezi Erklinem, 
farářem u Vsech Svatých v Brně, a židem Nathanem o zavazení záduší; 
rozsudek učiněn v biskupské osadě Modřici u Brna. (Název Mochln značí 
tuším Mocheln = Mohelno. lb.) 

1282 Ma g. B e nes s i II s, doctor decretorum. Byl r. 1282 svedkem při 
uklizení rozepře mezi kapitulou Pasovskou a mistrem Wernherem, kanov
níkem Pražským, o příslušenství fary Holobrunské v Rakousích (lb.). 

1270 Ma g. H e n r i c u s, doctor decretorum, komendór řádu německých 
rytířů. R. 1270 dne 2. září držána schllze komendórů řádu tohoto v klášteře 

Jireček, Práv. život. 4 
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Drobovickém u Čáslavi, kdež se dostavil také mag. H. Po dvanácti letech, 
r. 1282, slove svědkem v Opavě, když Beneš ze Ščitin biskupům Olomuckým 
za škody dal vesnici Skorotín v župě Přerovské; byl v ten čas commendator 
Opaviensis (lb.). 

Slušno zmíniti se tu ještě o Janovi ze Hlavna (Joannes de Glavna) , 
školárovi Bononském z r. 1284 a 1286 (Ott, Řeč), jehožto syn Antonius 
de Glavna Prag. dioc. r. 1341-49 byl veřejným notářem v Čechách (Kanc.) 

47. Mag. Henricus Italicus. 

Činnost mistra Jindřicha Vlacha v Čechách připadá do let krále Pře
mysla II. a V ácslava II. Máme sice listinu v kodexu Zdeňka z Třebíče, že 
sloužil také již králi V ácslavovi I. (t 1253); avšak Zdeněk v těch věcech 
není spolehliv, neboť vkládá jména do formulí dle své libosti, zvláště jméno 
mistra Jindřicha do celé řady listin, zcela bez práva. Určitější datum 
poskytuje životopis druhého Vlacha, též za Přemysla II. do Čech přišlého. 
Píšeť Jindřich z Isernie, podle svého povolání také písař, že přijda do Prahy, 
našel útulek u notáře králova, krajana svého (pauper veni Pragam, nonnisi 
post languores multiplices susceptus fui a terrae notario.) Byl mu mistr 
Jindřich odporučen od některého příznivce ze Vlach. Že míněn mistr Jindřich, 
vysvítá z oslovení: Domine reverende! byl tedy kněz; pak z toho, že 
příchozí i napotom těšil se z přízně mistrovy, jenž ho ku přání královu 
odporučil klášteru Strahovskému (cum ex mandato vestro in Strahovia 
fuerim). Že jmenován od příchozího "notarius terrae", toho ptíčina jest 
neznalost ve věcech českých. 

Otčina mistra Jindřicha Vlacha byla jižní ltalie, království Neapolské. 
V listině Přemysla 11., jednající o opevnění král. města Vysokého Mýta 
(Alta Muta), obsažené ve formuláři mistrově (Královecký text CXVII) , psáno 
jméno města tohoto ne Alta Muta, nýbrž Alta Mura, což jest název apul
ského města v dnešní provincii Barské~ z čehož soudíme, že písař tím 
změtením bezděky projevil svou vlastní domovinu. Mimo to jest ve Formuláři 
mistrově několik listin o věcech jiho-italských z dob Konráda Neapolského 
(1249-54), odkudž podobno, že jsou to listy mistrem Jindřichem co vzory 
nebo formuláře ze Vlach do Čech přinešené. 

V první leta (1270-74) byl Jindřich prostým písařem královským, 
slove aulae nostrae notarius, notarius noster. Dne 3. října 1273 byl u krále 
v táboře u Šoproně v Uhrách (Reg. II. 837), dne 28. května 1274 v Brně 
(883). Ale již téhož roku postoupil za protonotáře (11. listopadu; Mag. H. 
prothonotarius regni. Reg. II. 909). Ovšemť že sobě na listinách královských 
nikdy sám nepřikládá příjmení ltalicus; dáno jest mu po vlasti u veřejnosti 
české. 

Ještě před uplynutím měs. listopadu 1274 stal se farářem v Gorsu 
(plebanus in Gors 913), -faře dolno-rakouské, v sousedství Rohů (Horn). 
Ovšem že mu bohatá fara tato dána byla k vůli důchodům, neboť ačkoliv 

byl po kanonicku uveden v držení její, přece úřad farský osobně tam 
nekonal; museU stále býti při osobě králově. Toho času byl také již kanov-
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níkem Pražským i Olomúckým. R. 1257 obdržel čekatelství na kanonikát 
Vyšehradský, a to z práva králova, in jure quod habet (d. rex) in ecclesia W. ad 
primam vacantem praebendam. K tomu vztahuje se, co praví list kapituly Vyše
hradské ze dne 1. ledna 1275, že se kapitula ku prospěchu svému a pro 
dobré svého kostela usnesla mistru H. regni B. prothonotario, Pragensi atque 
Olomucensi canonico et plebano in Gors, spolubratrovi kapitulnímu, skrze 
děkana vykázati praebendu právě uprázdněnou. K tomu cíli zavázal se jiný 
čekatel, quod non intendo impedire magistrum in assecutione praebendae W., 
quae sibi promissa est per capitulum (Mnich. form.). Král za tu povolnost 
kapitule vyslovil své potěšení (2630). 

Za ustavičné dobré služby své obdržel mistr také ještě i berní písařství 
v Pražště a v Kouřimště, a to na doživotí, s tím doložením, že má právo 
a moc ustanoviti sobě náhradníka při každé berni, ješto přítomnosti jeho 
u dvora králova jest velmi potřebí (II. 2629). Jakožto zvláštnost připo
mínáme, že purkrabí královský v Kamýce obdržel rozkaz od krále, aby 
jisté množství drev splaviti dal do Prahy pro mistra Jindřicha Vlacha 
(Styky 159). R. 1278, když nastaly doby nebezpečné mezi Otakarem 
a Rudolfem, nalezal se mistr již ve skutečném držení kanonikátu Vyšehrad
ského. Maje se uvázati v kanonikát Olomúcký již dávno předtím jemu 
přirčený, píše kapitule Olomúcké, že pro veliké pohnutí v zemi české 
osobně tam se najíti dáti nemůže, protož že na ten čas posílá plnomocníka 
za se. "Jíti do Olomúce bylo by slušno, ale zase velmi neslušno, v takové 
době kde y Praze úplný zmatek panuje, odejíti z Vyšehradu." 

Podle datování listovního nacházel se mistr J. pti králi r. 1275 ve 
Vídni, na Kamýce, v Brně, na Křivoklátě, r. 1276 v Praze, v Brně, r. 1277 
v Praze, v Brně, zase v Praze, r. 1278 v Praze. Naposledy za Přemysla 
Otakara podepsán jest na listině ze dne 30. června 1278, tedy dva měsíce 
před smrtí královou (Reg. II. 1123). 

O faru Gorsskou měl lllistr těžké nesnáze, když Rakousy · odňaty jsou 
králi Přemyslovi r. 1276. Bylo sice v přípravném míru mezi Rudolfem 
a Přemyslem, též i v konečném míru ze dne 6. května 1277 výslovně 
vymíněno, že notáři, kaplani neb duchovní krále českého mají býti zacho
váni při těch beneficiích, kterých řádně požívají. Ale skutkem nedbáno toho, 
neboť r. 1277 prosí Přemysl Rudolfa, aby mistra Jindřicha chránil v držení 
Gorsské fary, a sám Jindřich žádá rytíře jednoho, aby mu zjednal ochranu 
Rudolfovu. Zatím mistr již ve 2. polovici r. 1278 přestal se psáti farářem 
Gorsským. 

Po nešťastném pádu krále Přemysla O. II. (26. srpna 1278) potkala 
mistra vážná nehoda: králova vdova kázala ho ve vlastním domě jeho pod 
hradem zatknouti a u vazbu dáti (22. září), při čemž jemu mnoho věcí 
cenných a i peněz mnoho pobráno. Zatčení duchovní osoby tak vzácné 
vzbudilo odpor bisk. Jana III. (t 1278, 21. října), jenž ihned vydal interdikt 
ná Prahu, dokudžby mistr vazby nebyl prost. Skutečně také, po málo dnech, 
mistr došel svobody zase. Osočení proti němu namířené ukázalo se tak 

4* 
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nepodstatným a bezzákladným, že mistr zachován při úřadě nejv. plsar~ 

dvorského i za nového krále, kterémuž hned r. 1279 učinil přísahu věrnostI 
jak v úřadě písařském tak i ve všem jiném. Li~t o to z~,ě~laný zachoval se 
ve formuláři Zdenkově i jest podepsán od blsk. Toblase (zvolen 1278, 
15. list.) a probošta Oldřicha Pražského. "My mistr Jindřich Vlach - ~ak 

zní úvod - slibujeme věrné služby panu Vácslavovi králi českému, net?hko 
v úřadě notářském, ale i mimo úřad; též zavazujeme se oznamovatI mu 
spěšně, o čem bychme se koli dověděli, že by čelelo p!,oti ct~ jeho~: ~e~é~ě 
zachovati v tajnosti vše, co by král sdělil nám, leda zeby sam pnkazal, ~e 
můžeme jinému dáti o tom vědomost" (ll: 2628) .. D~e 25: ~r~na 1279 ps~n 
jest mistr "mag. H. prothonotarius regl1l Boemlae v hstme Oty Bral1l
borského (II. 1183). 

Za poručnické vlády Oty Braniborského, tedy v ,letech 1279~81: 

nastaly spory jakési mezi proboštem kapit~ly Vyšehradske Petr~m ~s Jedne 
a děkanem Kunou i kanovníky a celou kapItulou se strany druhe; slo o to, 
kam sahati mají práva proboštova a kam děkanova super statu et eonditionibus 
vel libertatibus ecrlesiae Wissegradensis. Při tom ukázalo se, jakou vážnost 
měl mistr Jindtich: obrán jest za rozsudího ve sporu tom spolu s Gotfriedem 
proboštem Pražským a kustodem Vyšehradským, ,pak s :e~~slavem, kano:~ 
níkem Pražským a spolukanovníkem Vyšehradskym. BhzeJl, lze u~tanovI~I 

dobu sporu toho na r. 1280, neboť žádán Ota, toho času sp,ra,;-ce kralovstvI, 
aby přivolil k rozhodčímu soudu tomuto, Kuna pak prave v tom roce 
přestal býti děkanem Vyšehradské kapituly. 

Z dalších dějů vidíme, že mistr přese všechnu přízeň královu anebo 
právě pro tuto přízeň měl napořá,d, ve!ikvé a n~~ezp~čné pro:ivníky, a 
nepřátele v zemi. Ti vidouce, že požlva duvery a vaznostI u mladeho krale, 
namířili snahu svou k tomu, aby u dvora vzat byl v podezření a spolu 
ab očerněn byl u vysokého duchovenstva i u panstva obojí země. B!li 
to Ypatrně tíž sokové jako po smrti krále ~řemyslově. ~a prostředek .UŽlto 
podvržených lisb1, kteréž prý psal on Jin.dřlCh. v Ale ,Jmdnch tak, byl ved~m 
své neviny, že bez ostychu falešné ty lIsty predklad~l kan~:l1lk,ům. Vyse
hradským, svým spolubratrům. Tentokrát:v'prý dokonc~ 1 o be~zIvoh ,mlstr~vo 
ukládáno od sokův. V listě ve Formulan Kraloveckem zachov~nem mlst~ 

spůsobem nad obyčej klidným, ale n~méně. rázným ohra~uJe se. protI 
všelikému osočování své osoby. On že Jest CIzozemec a v teto zeml host, 
že nemá nikoho kromě krále a kapituly, s kým by byl sloučen. On sám 
že žádné příčiny neYí, která by takového záští mohla býti původem;v cho:val 
prý se tak ke každému, buď kněz, šlecl~tic ne~? člo~ěk obe:ný v Cevchvac~ 
a na Moravě, že dokonce 'prý nezasluhuJe nepratelstvI takoveho. Osvedcel1l 
toto, otištěné v Reg. II. 2633, jest pozoruhodno nejen svým obsahem, ale 
i jakožto klassická památka latinského slohl). 

Kdo · as byli tito protivníci mistrovi? Hádáme, že Záviše z ~alkensteina, 
od června 1284 manžel královny vdovy Kunhuty, matky Vacslavovy, a 
stoupenci jeho. Naráží na to list formuláře Zdeňkova z r. 1290, jenž dí, že 
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mistr za času mocného vplyvu Závišova "neznal klaněti se bohu jinému 
ani snášeti panství pána jiného" (Reg. II. 2631). 

Živ byl ještě i po r. 1285, a zemřel buď r. 1286 nebo 1287; tohoto 
druhého roku jmenuje se dům jeho již majetkem proboštů Pražských. 

Rozdílný od Jindřicha ltalika byl Jindřich z Isernie též Vlach též písař též při 
dvol'e krále Přemysla O. II. Pojednáme o něm na záVěrku: V E x k II r s'u IV. ' 

O souvislosti Jindtichově s Italií máme svědectví ve formulích R. 
Mnichovského, kdež stojí psáno, že mag. H., prothonotarius noster 
(i. e. královský) bratrovi svému, studujícímu v Padově, poslal po Vlach~vi 
Františkovi de Alba dvě hřivny ryzího zlata, kteréžto zlato zatím onen. 
Alba za sebou lstně podržel a proto od krále Přemysla ptípisem k úřadům 
vlaským stíhán jest. 

V Praze Jindřich dť1Věrně obcoval s měšťany, i byl původem, že obec 
Staroměst.ská založila zápisné knihy městské, jako byla registra královská 
neboli dsky zemské. Prostředníkem byl měšťan Engbert (viz č. 48). Engbertus 
civis et juratus Pragensis librum seu quaternos contractuum civitatis Pragensis 
confici curat per m. Henricum Italicum. Mistr zapsal netoliko paměť o tom 
do knihy r. 1280 založené, ale sám rozdělil oddíly či titule v ní dle před
mětů, ba dokonce sám první vklad do ní zapsal ku prosbě měšťana Oldřicha 
s jedné a Dětřicha kustoda Strahovského se strany druhé: Rogaverunt me, 
ut hanc confessionem seu assertionem - jednalo se o úrok Strahovského 
kláštera z jistého městiště Staroměstského - in quaternis contractuum 
civitatis Prag. deberel1l conscribere (Tadra, Kanc.). POhříchu není žádné 
stopy, kam by se kniha tato byla poděla. 

Jinou památku zanechal mistr postavením domu v sousedství Svato
tomského kláštera (nyní v ulici Waldšteinské č. 17). De domo illa, quam 
modo inhabitat magister ... , sita juxta muros civitatis sub castro Prag., 
juxta domum Th. de Sacz ~t juxta viam publicam, qua itur ad valvam 
(místo viam) et quam ipse noviter aedificavit (Form. Mnich. XII.). Toť onen 
dům pod hradem, ve kterémž mistr přepaden byl po pádu královu r. 1278. 
Po smrti mistrově dostal se dům v držení proboštů Pražských r. 1287 quondam 
mag. H. prothonotarii regni Boemiae (II. 2634, 1398). Při domě nacházely 
se lázně, kašna a sladovna. Proboštství prodalo jej r. 1287 klášteru Lito
myšlskému za 75 ht. ryzího stříbra váhy Pražské. 

Avšak nejvážnější památku po mistrovi máme ve formulářích jeho, 
ježto se dochovaly věku našeho: 

Liber formarum Henrici Italici. 

Známe rukopisy tyto: 

Rukopis kapituly Pražské: "Lib e r fo rm ar um H e nr i ci It a li c i," nejstarší ze všech, 
psaný před r. 1':278, tedy ještě za živobytu autorova. 

Z právnického stanoviska mají listiny v knize této v jedno snešené vážnost velikou: 
obsahujíC paměti četných úkonů právních, jako concessiones villarum et bonorum dona-
tiones, locationes, mutationes a j. ' 

Rukopis Kralovecký, tiskem vydaný historikem J. Voigtem "Das urkundliche 
Formelbuch des kon. Notars Heinricus Italicus". 
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R u k o p i s Celo v e c k ý, uložený v biskupské bihliothéce Celovecké (XXXI., b. 12); 
"Formae privilegiorum de subtili stylo". Viz Tadrovu rozpravu: "Nově nalezené 
rukopisy formulářů XIII. a XIV. stol." 1887. 

Rukopis Mnichovský, dvorské bibliothéky Mnichovské č. 22.303, z počátku 

XIV. věku. V pozdějsím přípisku jest doloženo, že sbírka tato zpořízena jest měšťanem 
Pražským Engbertem a Jindřich Vlach že ji toliko roztřídil na části; ale jest mýlka v tom. 
Engbertovo účastenství vztahuje se na cos jiného. totiž za založení deskových kněh měst
ských pro Staré Město Pražské (viz č. 48). 

48. Engbertus civis Pragensis. 

Rozbíraje obsah Mnichovského formuláře Jindřicha Vlacha, Tadra otisknul 
(Věstník 1889) také list Pražského měšťana Engberta, v němž touží na to, 
že ve městě Pražském - rozuměj Staré Město - až po jeho časy opomí
náno úmluvy, jimiž se lidé mezi sebou vážou, písmem ve knihá~h ukládati 
(obmissum, quod obligationes sive contractus, quibus plerumque mutuis 
alternisque ligaminibus homines adinvicem vinciuntur, in civitate Pragensi 
scripturae vel memoriae non tradantur). K Engbertově pobídce stalo se snešení 
obecní za rychtáře Vrowína a přísežných Hiltmara Fridingerova, Kunráta 
Dlouhého a Theodorika Velflína, aby založeny byly knihy, do nichž by 
kladeny byly "in futurorum memoriam et testimonium veritatis obligationes, 
pacta conventa, sponsalia, nuptiae, emptiones venditiones, locationes condu
ctiones, et demum omnes contractus, quocumque nomine censeantur, qui 
vel quae in praedicta civitate fient". K tomu konci požádali králov
ského notáře mistra Jindřicha Vlacha, " ut praelibata quaternis in istis 
conscriberet et contra~tus vel obligationes per differentias distingueret titu
lorum", což on Henricus také ku prosbě měšťanův učinil (viz č. 47). 

Založení knihy této připadá do r. 1380, neboť zachována jest v témž 
rukopise Mnichovském úmluva ze dne sv. · Alžběty řečeného roku, již uzavřel 
opat Strahovský s jedné a Oldřich Babič, měšťan Pražský se strany druhé 
o úroku z jistého městiště Staroměstského, ve farnosti Svatojilské. Kteroužto 
smlouvu Jindhch vlastní rukou do knihy zapsal (quae quidem omnia ego H. 
rogatus a praefatis . civibus in ipsa civitate Pragensi propria manu scripsi 
et meo signo signavi ad veram et publicam . notitiam posterorum). Není 
pochyby, že pobídnutí Engbertem učiněné pocházelo od samého mistra 
Jindřicha Vlacha, ten pak ~nal i povolával se přitom na registra královská 
neboli dsky zemské (regalium registrorum ad instar. Kanc 155). 

49. Mag. Petrus. 

První zprávu o Petrovi máme v zápiskách Vlacha .Jindřicha z Isernie, 
kde se praví, že Petr, jsa již proboštem Vyšehradským, stíhán byl od 
biskupa Jana III. z Dražic (1258-1278) za příčinou jisté praebendy, kterouž 
Petrovi propůjčil byl předchůdce Janův, biskup Mikuláš (1241-1258). Zpráva 
tato sahá tedy nejméně do roku 1257. Podle druhé zprávy, pochodící 
z r. 1262, nacházel se Petr ve vzácném postavení při dvoře krále Otakara 11., 
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jsa kaplanem královým, jehož král toho roku vypravil do Říma, aby papeži 
zprávu dal o přípravách v Německu k volbě krále římského směřujících. 
V listě papežově ze dne 3. června 1262 daném jmenuje se Petr již mistrem 
a papež odporoučí ho králi pro jeho bedlivost, starostlivost a opatrnost 
(multa diligentia, sollicitudine ac prudentia. Reg. II. 370). Král také skutečně 
učinil Petra členem své kancelláře a zjednal mu též kanovnické místo 
v kapitule Pražské, v kteréžto církevní hodnosti obdržel od papeže povolení, 
že nemusí být nu~en k osobní residenci při kostele sv. Víta (ne ad faciendam 
personalem in ecclesia sua residentia cogi possit. lb. 452). V ty časy slove 
Petr až do konce 1265 protonotářem královským. Toho času jmenován jest 
proboštem Vyšehrads:{ým, s kteroužto duchovní hodností spojeno bylo hned 
tehdá důstojenství kancléře českého. Poprve se Petr píše proboštem a kanc
léřem dne 4. května 1266 (Mag. Petrus, regalis aulae cancellarius et Wiss. 
praepositus et Prag. ecclesiae ar~hidiaconus. lb. 516, 520). 

Jakožto kancléř úřadoval Petr co hlava kancelláře královské, a to 
výrazně :při záležitostech zemí českých, kdežto věci rakouské vyřizoval mistr 
Ulrich. Ceské a moravské listiny vypravoval on, rakouské Ulrich. Tento 
poměr trval až do podzimka 1273, kdež podle něho vystupuje dvorský písař 
mistr Jindřich Vlach, podpisujíc listiny české a moravské. Okolo prostředka 1274 
přestává činnost jeho v královské kancelláři nadobro; avšak kancléřem býti 
nepřestal, ano jmenuje se tak ještě i za panování krále Vácslava II. až do 
r. 1288-89. Také i kanovníkem Olomúckým jeví se býti. Kaplanem papež
ským stal se za pap. Klimenta IV., tedy asi 1266-69; ze jména píše se 
ním teprve r. 1273. Že byl kanovníkem Olomúckým, vídíme z toho, že jej 
biskup Olomúcký Bruno takto jmenuje, an spisoval poslední vůli svou (20. 
list. 1267. lb. 571). . 

Kancléře Petra známý Vlach Jindřich de Isernia ve dvou listech vy
chvaluje; v jednom jemu samému, v druhém králi Přemyslovi daném. Král prý 
obral sobě Petra za kancléře, aby podporován jsa radou jeho, dovedně 
provozoval vládu a ním, jenž dobře rozeznává lidi a váží čas i okolnosti 
řídil se a spravoval. Kancléře přirovnává ke hvězdě veleskvoucí, kterod 
prý utvořili dva: papež, jmenovav jej proboštem a arcijáhnem, a král, 
svěřiv mu úřad kancléřský (Reg. II. 2605). Z listův téhož Vlacha dovídáme 
se, že Petr pocházel ze vznešeného šlechtického rodu (vos enim nobilium 
claritas extollit natalium), že měl vychování a vzdělání velice znamenité 
(vos fortunae liberalitas suis educavit uberibus, educatum provexit, provectum 
coluit), až konečně moudrostí královou povolán jest ku řízení dvorské kancel
láře (sapientia principis B. ad cancelli aulae regiae custodiam vos elegit lb. 2606). 

Petr ostatně byl muž velice majetný; máme zprávu z r. 1288, že 
vystavěl dllm v místnostech Ostrovského kláštera, blíže zdí městských, 
v samém sousedstvě kostela sv. Ondřeje v Starém městě Pražském, kdež 
patrně sám také přebýval. Později prodal dům ten klášteru Milevskému 
za 32 hř. stř. váhy Pražské. V dalším postupu dostal se dllm před 
r. 1310 klášteru Zbraslavskému, po němž nazván dVllr Zbraslavský, nynější 
číslo 287 v Poštovské ulici (Tom. Pr.). 
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50. J us Teutobrodense. 

Prastará stezka zemská, jenž ode hradu Čáslavi dlouhopustým hvozdem 
šla přes Habr směrem k Jihlavě, překračovala Sázavu tu kde nyní město 
Brod (Německý), a to jak sám název ukazuje, ne mostem, nýbrž brodem. 
Od tohoto Sázavského brodu táhla se stezka ustavičně v lesích přes dnešní 
Stoky až ku pomezní řece Jihlavě, kde se na počátku XIII. stol. nejprvé 
připomíná clo. Stříbrné doly Brodské mladší jsou Jihlavských; stříbro zde 
nalezeno as v 5.-6. desítiletí XIII. věku (1250-60), a to na pozemcích 
pánů Hronoviců. Pozemky ty prostíraly se končinami Sázavy, tu kde 
Brod, po obojím břehu jejím. Brod sám, jakožto osada, založen panem 
Smilem Hronovicem (1242-60), jenž po hradě Lichtemburce, r. ·1251 
postaveném, začal se psáti z Lichtemburka. S počátku slul Brod Smilonis, 
ale brzo vzešel název Broda Theutonicalis, podle německýeh horníků 

zde se usadivších. První výslovná a spolehlivá zpráva o stríbrných horách 
na pozemcích Hronoviců pochází z r. 1257, kdež Smil z Lichtemburka 
desátek z dolů ve Brodě (Pal. Pop. 203), na Stříbrných Horách (205), 
v Bělé (208), v Šlapanicích (200) a v Přibislavi (291) vykazuje klášterům 
Sedleckému, Žďárskému a Hradištskému, k čemuž r. 1278 ptistupuje jestě 
i Chotěboř (209). (Zmatečným jest udaj Bočkův, že by hned r. 1234 byl 
kdos urbureřem v Brodě.) 

Po Smilovi (t 1269) následovalo čtvero bratří Hronoviců, Heinrich 
(Haiman), Smil, Oldřich a Raimund. Ti 1278, dne 8. června, list dali 
Brodským o právích a výsadách jich, kterých prý užívali hned z dání Smi
lova (libertates et jura, quibus ex antiquo concedente patre nostro Zmilone 
et aliis nostris praedecessoribus annuentibus gavisi sunt.) Svědkové na 
listině té (podnes· v archivu Brodském chované) byli zemané z okolí Lichtem
burského hradu: Havel z Lipoltic (Pal. Pop. 165), Buslav ze Sobětuch (186), 
Juřík z Jeníkova (212), Petr z Háje (?), Vintýř z Malče (210), Budislav 
z Kroměšína (209)~ Beneda z Markvartic (201), Benek z Dlušína (205) a 
Načevoj z Tupadel (187). 

Svobody Brodské věcně neobsahují než eo se nalézá v právích města 
Jihlavy. Divno přitom, že by takováto práva \i svobody byly dávány od osob 
soukromých, byť i seb~ mocnějsích a výše postavených; vždyť to bylo 
výhradou královskou. Podobno, ' že dárcen1 těch svobod původně přece byl 
jen král a páni Hronoviei že Brods ,-ým sdělili je pouze dále pod svými 
pečetmi. O rozsahu původního dolování Brodského svedčí seznam pozemků 
stříbronosných: Schenkeldorf, Hruschenstein, Poywa, Veselé, Gerungsdorf, 
Gobelsdorf a r. 1303 Bartusdorf i Macerov. (Pop. 200, 202.) 

Otisk u hrab. Sternberka (Urkundenbuch zur Geschischte der bohm. Bergwerze), 
v Cod. jur. boh. L Č. 70 a u Čelakovského ll. Č. 23, spolu s českým překladem. 

SI. Privilegium civitatis Egrae. 

Podle zpráv v této knize k č. 36. podaných nlěsto Cheb spolu s kra
jinou k němu příslušející r. 1265 osazeno jest od krále · českého Přemysla II. 
Poměr tento trval do r. 1276, kdež Přemysl nucen byl vzdáti se nejen zemí 
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rakouských, ale i Chebska. Avšak hned rok na to zastavil král Rudolf 
město Cheb v summě 10.000 hřiven stříbra králi Přemyslovi jménem věna 
dceři Jutě Rudolfově, ustanovené za manželku Přemyslovu synu, V ácslavovi. 
Slova listiny o to r. 1277 zdělané jsou: "Item ut inter nos et regem prae
dictum specialis amicitiae foedera fortiori vinculo solidentur, fUiam nostram 
ejusdem regis Boemiae fUio dare promittimus in uxorem, et ei civitatem 
imperii, Egram se., cum omnibus attinentiis suis, castris, possessionibus, 
hominibus et aLis quibuscunque, quae dictus Boemiae rex ad praesens tenere 
dinoscitur, pro 10.000 marcarum argenti, nomine dotalicii sive dotis, titulo 
pignorio obligamus." Zatím po smrti krále Přemysla (1.278) navrácen jest 
Cheb zase k říši (ad nostrum et Romani imperii suave dominium sunt 
reversi). 

Z toho času pochodí potvrzení privilegií Chebských, s přičiněním výsad 
nových z r. 1279, dne 7. června. 

Otištěno poprvé z originálu ve Chbě uloženého u J. S. Grunera ~Beitrage zur Ge
schichte der kon. Stadt Eger und des Eger'schen Gebietes" (1834), podruhé, a sice správněji 
na základě téhož prvopisu nově prohlédnutého, v Gauppově ~Deutsche Stadtrechte des. 
Mittelalters" (Breslau 1851), potřetí dle Gauppa v Jirečkově sbírce ~Codex j. b." I. Č. 72., 
u Čelakovského II. 32, u Gradla, Monumenta Egrana I. 

52. Statuta sex juratorum Pragensium. 

Známo jest, kteraké rozbroJe povstaly v Praze za poručníkování Oty 
Braniborského; bohaté a mocné rodiny měšťanské nevražily na se, navzájem 
se potýkajíce. Král Václav II., uvažujíc tyto nepořádky a chtěje jim přítrž 
učiniti, na radu pana Záviše z Falkenšteina a Jaroslava ze Šternberka usta
novil soudní instancí šesti přísežných, kteří by takové různice rovnali. 
Povoláno těchto šest pánů z měšťanstva samého. Mír prozatím měl trvati 
jeden rok. Statuta úřadu šestipanského podle obsahu nejvíce se týkala 
domácího pořádku a mír-u ve městě i drží v sobě 16 článků. Soudní tato 
instancí trvala i napotom jakožto soud šestipanský se sídlem na Starém 
Městě. 

Právo šestipanské známo jest z formuláře protonotáte Jindřicha Vlacha (kodex 
Kralovecký), odkudž otištěno v Roeszlerově ~Altprager Stadtrecht" 18M3, ve Voigtově 
~Urkundliches Formelbuch des kon. Notars Heinricus Italicus" (CXLVI) , v Jireč.kově Cod. 
jur. boh. I. Č. 78 a v Čelakovského Privilegiích měst Pražských I. 352. 

53. Mag. Petrus de Ponte Curvo, 

Za krále V ácslava II. po Velislovovi (viz č. 42) přejal službu proto
notářskou mistr Petr, 1289, i zůstal v ní až do r. 1306. Petr byl syn Angela 
z Ponte Curvo a Petruše, narozen ještě před r. 1253, neboť toho roku 
Angelus, otee jeho, složiv stav světský, stal se knězem a slove kanovníkem 
Vyšehradským (viz č. 30). Bisk. Jan z Dražic (t 1278) slíbil Petrovi kanovnictví 
praebendované v Sadsce, kteréhož také po několika obtížnostech příčinou 

zrození jeho vzniklých skutkem dosáhl (1287). Dne 21. pros. 1289 podepsal 
listinu královskou j akož+o protonotář i slove tu již také kanovníkem Vyše
hradským. R. 1291 stal se kanovníkem Pražským, 1294 Vratislavským a 
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1296 Olomúckým. Počátkem 1296 byl také farářem u Sv. Petra v Brně, 
a když při tomto kostele zřízena jest kapitula, stal se prvním .probošte~ 
(protonotarius regis et praepositus Brunensis). R. 1298 uvozuJe se meZI 
kanovníky kapituly Boleslavské. R. 1305 slove kanovníkem Krakovským a 
Litoměřickým. Tu po smrti mistra Oldřicha jmenován jest r. 1305 proboštem 
Pražským a papežskýrrl přivolením z ledna 1306 obdržel čekatelství na 
proboštství Vyšehradské, jež dne 1. dubna 1307 po Petrovi Aspeltovi mělo 
býti uprázdněno, avšak titul probošta Vyšehradského i ~ancléře česk~ho 
přijal hned r. 1306 (praepositus Wissegrad. et Prag., regm B. cancellarms) 
co zatím důchody z proboštství plynuly ještě do r. 1310 do -pokladny 

Aspeltovy. _ 
Roku 1308 a 1309 výslovně slove kancléřem krále Jíndhcha Korutan-

ského (princeps et cancellarius noster dilectus). 
Jelikož se v rukou Petrových nahromadilo deset hodností církevních 

(proboštství Pražské a Vyšehradské, kanovnictví Pražské, Olomúcké, Vrati
slavské, Sadské, Krakovské, Vyšehradské, Boleslavské a Litoměřické -
proboštství Brněnského byl se již sám zhostil), nařízeno mu od stolce papež
ského aby praebendas in Cracoviensi, Wissegradensi, B1lezlaviensi et , " . . 
Lutomiricensi ecclesiis possessas dimittat". R. 1:311 volen Jest za blskupa 
v Olomouci; dle pamětí biskupství tohoto (Granum) měl příjmení Bradavice 
a byl šlechtic z Lomnice. Že pak statky biskupské převelice byly zpustly, 
prosil Petr co electus Olomucensis za pomoc u stolce papežského, které 
se mu také dostalo, a sice tou měrou, že-směl po deset let od svého na 
biskupství svěcení podržeti obojí proboštství i praebendy při kostelích Praž
ském Vratislavském a Sadském. Kancléřem českým dále nehyl, ani podle 
jmen~; neb se r. 1315 mluví o něm co o bývalém pro~onotáři a k~~cléři. 
Zemřel r. 1316, dne 7. června, tak prý chud, že co mel, sotva stacllo na 
pohřeb (Hic licet praepositus Prag. et Wišsegrad. ~ pra ví kr~nika ~~r~
slavská - simul et regni B. cancellarius díu fuent et ommbus dlVltllS 
plenus in vita extiterit, in morte sua vix tantum sibi remansit, quod 

poterat sepeliri!) . 
Mistra Petra historikové matou s Petrem Aspeltem, což jak Emler 

(Kanzlei) důvodně ukázal, naprosto jest vadné. Také jest dosvěd~eno, že 
Petr nepocházel z rodu 'pánův Lomnických, jakž se' za to mělo. Jmý Pe,tr 
jest ostatně Petrus de Ponte Curvo, jenž r. 1260 co kaplan papežský vyslan 
byl do Cech, na Moravu a do Rakous, aby tam vybíral desátek papežský. 

54. Mag. Rapota. 
Poprvé na jeviště vystupuje mistr Rapota r. 1290, a to jakožto 

kanovník Vyšehradský (mag. Rapotone canonico nostro, dí probošt Jan) 
i zároveň jakožto prokurator kostela Vyšehradského (II. 1521, 1525). R. 1294 
byl již také kanovníkem Pražským a probošte~ kostela Horšo-Tynsk,éh~ 
(Mag. Rapola Tynensis ecclesiae praepositus, canOl1lCUS Prag. II. 1653): kterymz 
byl také i r. 1302 (Tyn. praep. 1922). R. 1295 začíná se psátI "doctor 
decretorum". Toho času byl také členem kapituly královské kap ly Všech 
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Svatých na hradě Pražském, tudíž také jedním z kaplanů krále V ácslavo
vých II. (Ulricus praepositus capellae regiae in castro Pragensi de consilio 
fratrum ... mag. R. doctoris decretorum et totius capituli II. 1675). Dme
žitou úlohu hrál za posledních let biskupa Tobiáše. Jednak byl prokuratorem 
biskupovým ve sporu jeho s arcijáhnem Bělinským, mistrem G., kdež se 
jednalo o jisté statky a o desátky i úroky k arcijáhenství Bělinskému 

náležející; slove tu Ra. doctor decretorum, Pragensis et Wissegr. eccl. 
canonicus. (II. 2525). V ten čas stalo se, že biskup Tobiáš suspendován byl 
od kostela a od pontifikalií i také exkommunikován, proto, že legatovi .papež
skému, biskupovi Tusculanskému, jistou částku zůstal dlužen. Biskup 
summu tuto vypravil za legátem po svém poslu a prokuratorovi, mistru R., 
doktorovi dekretů. Avšak R. přepaden jest, ač měl list průvodIií vévody 
bavorského, od jistého Bavorčíka, Paulsdorfera, při samém výjezdu z Řezna; 
i vzaty jsou mu nejen všecky peníze, ale koně i zboží všecko násilím, neboť 
čeleď mistrova až do zranění se vzpírala. Sám mistr veden v zajetí, až 
k rozkazu biskupa Řezenského zase byl propuštěn, ale peníze a zboží zllstalo 
ztraceno (II. 2521 a 2522). 

R. 1302 intervenoval co kanovník Vyšehradský při volbě děkana 

kapitulního (II. 1922), rokem pak 1305 až do 1316 byl arcijáhnem Kouřim
ským a r. 1307-08 officialem b~.::~~upského dvoru :Pražského (2777, 2176). 
R. 1316 koupil od kláštera Sedleckého vesnici Langendorf i daroval ji 
panenskému klášteru ve Frauenthale (Vallis s. Mariae), jmenuje se tu doctor 
decretorum, archidiaconus Churimensis, Prag. et Wissegr. eccl. canonicus 
(III. 322). Zemřel brzo potom, neboť v měs. říjnu 1317 mluví se o něm již 
co o zemřelém (III. 395); účastnil se ještě v poradách o obedienciích při kapitule 
Pražské (lb.). 

Rapota r. 1312-14 vykonal soudní jednání mezi farářem z Běchar 
v arcjáhenství Kouřimském a proboštem kláštera Zderazského, jenž měli 

spor spolu o brání desátku. 
Průběh celého toho řízení i což dále následovalo, otisknu I dr. Ott v "Beitraege~ 

mezi přílohami, a to podle "Formuláře diversorum dictaminum" kláštera Wilherinského· 

55. Mag. Petrus' notarius. 

Na samém závěrku XIII. století seznamujeme se s mistr~m Petrem, 
písařem Většího města Pražského (mag. Petrus~ noiarius noster 1296, dictae 
civitatis publicus notarius 1297, 1301, 1303, 1306). R. 1303 podpisuje se 
mistr: "Per manus Petri Choristi publice dicti, notarii civitatis Pragensis." 
Příjmení "Choristi" jindy ani jinde neobjevuie se. Písař Petr jest osobnost 
zvláště proto zajímavá, že vedl k tomu, aby obec koupila dům na rynku 
Staroměstském, ve kterém by odbývaly se obecní schůze a sídlo měl 

městský písař, nejen Petr, ale každý nástupce jeho. Toť byl počátek 

nynější radnice Staroměstské (domus consilii et maniloquii, sicut aliae 
civitates capitales consueverunt habere). Že písař měl přebývati v tomto 
domě radním, mělo dobrou příčinu; byloť potřebí písaře vždy míU po ruce 
ke službě obyvatelstva, tak aby nemusili teprvé v bytech svých hledáni 
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býti po městě. Obec při té příležitosti (list o koupi domu Jakuba Kúbka 
ze dne 2. června 1296. Čel. I. 7) dává písaři svému vysvědčení velmi čestné 
a lichotivé (de cujus scientia, fidelitate et II onesta morum conversatione 
laudabile testimonium perhibemus). Také vyslovila přáni, aby budoucně 

povoláván byl na úřad písařský ne někdo z příbuzenstva mezi měšťany, 

ale muž obecný, v umění písařském zběhlý a věrný, qui sufficienter civium 
sciat dictare litteras et ipsorum negotia pertractare et qui omnibus civibus 
benivole et libenter serviat. Král V ácslav II. snešení toto listem, ze dne 
1299, 18. zátí schválil (lb.). 

56. Mag. Alexius. 

Mezi rádci, jež sobě obral V ácslav lL, velice vyniká mistr Aleš, rodilý 
Němec z Míšenska, jenž králi odporučen byl za osobního kaplana důvěrným 
rádcem královým, Bernartem, zprvu proboštem, později biskupem Míšenským. 
M. Aleš dle · kroniky Zbraslavské byľ muž velmi obratný, práva eírkevního 
výborně znalý (in jure canonico, ut putabatur, doctissimus) i získal sobě 
takové dúvěry u dvora českého, že král ke všem náradám jeho přisvěd
čoval a bez jeho rady ničeho nečinil. Alšovi velice šlo o to, aby se zblížil 
s Římem, i dovedl toho na králi, že jej poslal do věčného města, aby tam 
vyjednal sňatek Juty, dcery královy, ještě děcka; se synem pana de Gentilis, 
ze slavného rodu Ursinúv, též ještě chlapečkem. Dílo se povedlo. Při tom 
Aleš pilně pečoval o to, aby se mu v Římě dostalo církevních hodností 
vyššího řádu; neštítil se přitom ani zrády na dobrodinci svém, králi V ácsla
vovi, odporoučuje u papežského stolce kandidaturu Přemysla, vévody Kališ
ského, na království polské, na úkor králi V ácslavovi, kterýž ovšem i bez 
pomoci mistrovy království toho 'dosáhnul. Král vida nevěru Alšovu, 
odepřel mu, an ještě v Římě meškal, všeliké další podpory, tak že mistr 
nucen byl opustit.i Řím. Na zpátečné cestě potkala ho náhlá smrt: byltě na 
dráze ze Vlach do Korutan (in medio canalium) noční d obou od svého 
vlastního sluhy zavražděn. 

Důležitým pro Život právnický v Čechách · stal se mistr Aleš tím, že 
zprostředkoval přátelské styky mezi králem a kardinalem de Rubeis, který 
králi, chtějícímu zpoříditi zákoník pro říši svou, poslal k té práci mistra 
Gozzi de Urbe-Vetere. (Sám kardinál byl příbuzný řečeného rodu de Gentilis). 

57. Zdenco de Trzebecz. 

Jménem Zdenka z Třebíče označen jest formulář pochodíti ze samého 
konce XIII. slol. O sběrateli samotném nemáme zpráv žádných. Že Třebíč 
jest dnešní Třebíč na Moravě, samosebou jesl zřejmo. 

Liber a missionibus regum. Per manus Zdeneonis de Trzebecz. 
Tento formulář uložený v Zemském Museji v Praze č. 239 složený r. 1292, 

obsahuje v XV kapitolách 254 listinných textll. Formule své snášel Zdeněk 
z formulářů jiných, kde jmena a data obyčejně byla vynechána, ale jemu 
se líbilo, vkládati do svých opisů jmena, která se mu právě hodila, zcela 
samovolně, což spúsobilo přemnoho zmatku v dějepisu samém, ješto výmysly 
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tyto dlouho pokládány byly za správné. Máme tu formule listin dílem 
vlaských, sčásti říšských, ale nejvíce českých. Mnoho jich pochází z formu
láře Henrika Italika, z dob panování Přemysla Ot. II. Vedle toho jest jich 
hojně z prvních let V ácslava II. 

, Sbírka Z,denkov~ určena byla za návod ke skládání listllV; poučuje 
nas o tom zmmka v Jednom formuláři (Reg II. č. 2386) obsažená, jenž zní: 
E:at autem. i?sum privilegium non abolitum, non abrasum nec in aliqua 
hlC parte Vlclatum etc. Tun c di c a tur: Quia ergo id, quod rite ac rationa
b.iliter factum est a praedeeessoribns nostris - etc e t e r a u s q u e ad 
fl ne m. - Jména česká ve formuláři Henrika Vlacha zkomolená Zdenek dle 
pravého znění opravoval, tak místo "Jermer" - .Jermericz, místo "Turrim" 
- Currim, místo Altarnura - Altamuta. 

Rukopis pochodící z konce XIII. věku, nacházel se, pokud ·se ví," rukou Pražského 
probošta Jiřího Bartholda Pontana z Braitenberku, po něm v rukou slovútného Gabriela 
Svéchyna z Paumberka. Aspoií jmena obou těchto mužů připsána byla v kodexu. 
P~zd~ji . dost~l y se v drženoÍ Leopol~a Jana Viktorina z Winclischgratze, po něm pak 
VIdenske rodme Managettuv. - OpIS sobě ve Vídni r. 1748 pořídil Theodor Antonín 
Toulov z Rosenthálu, sekretář dvorské kancelláře české. 

58. Gozzius de U rbe Vetere. 

Král Václav II. umínil sobě vydati pro Čechy zákoník psaný, kterýž 
by práva posavadní, sama v sobě prý nedokonalá a rozptýlená, urovnal 
podle vzoru zákonú obecných a církevních, tak že by konec byl učiněn 
onomu nalézáni práva, kdež soudcové nespravujíce se žádnými pravidly 
napřed ustanovenými, vydávali rozsudky podle svého právního rozumu 
a citu. Na místo tohoto svobodného nalézání práva měla platnosti nabýti 
ustálená pravidla práva psaného. (Rex omnia jura regni sui hactenus 
diffusa et penitus imperfecta sub certis legum, canonumque regulis constrin
gere cogitavit. quatenus secundum suum sensum temerarias in suis causis 
sententias nullus amplius excogitare praesumeret, imo scripta lege contentus, 
quemadmodum potens ita et humilis, pro se pugna:re justitiam in foro 
cujuscunque judicii persentiret). Měl sice král u dvoru svého několik 
doktorú, avšak žádnému z nich nechtěl starost o nový zákoník uložiti 
(sollicitudinem autem hujuscemodi nulli inter curiae suae doctores voluit 
injungere). I obrátil se prostřednictvím rádce svého, Míšenského kněze, 
mistra Alexia (viz č. 56), kteréhož byl ve zvláštním poselství vypravil do 
Italie, ke kardinálovi Matheo de Rubeis (cognomento Rubeo), aby mu poslal 
učence ~laského k té práci spůsobilého. Kardinál skutečně pro tu práci 
získal znalce dobrého, mistra Gozzi de Urbe Vetere, obojího práva jak 
církevního, tak civilního professora (utriusque juris tam canonici quam 
civilis professorem, qui dogmata Legis et Jus canonicum novit. Kr. Zbrasl.), 
kteréhožto král s radostí velikou v Praze přijal a jeho jako přítele svého 
choval (quem rex ut amichm gaudens suscepit). Stalo se to ok. r. 1295. Mistr 
Gozzi uvázal se v práci, jejímžto předmětem byla kodifikace práva domácího. 
Avšak předsevzetí královo nemělo zdaru. Páni zemští, jimž náleželo vy ko
návati moc soudní na soudě zemském, při čemž žádnými stálými pravidly 
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nebyli vázáni, obávali se, že by psané právo konec učinilo posavadnímu 
nalézání práva (ne videEcet, si vigor scripti juris per hunc modum invales
ceret, frudus, quern de abusivis eorum adinventionibus hactenus consueve
runt tollere, ipsis forsitan deperiret.) Tak se o tom vyjadřuje kronista 
Zbraslavský; avšak pánům šlo o zachování svobodného práva, jakž ho 
odedávna stávalo a jakž i napotom trvalo, a proto postavili se proti onomu 
předsevzetí královu. Král odporu tomu odolati nemoha, práce kodifikační 
na ten čas nechal. Avšak věci samé se neztekl, což vidno z toho, že one
dlouho vypravil jinocha jistého Kunráta na slavné učení Aurelianské 
(Orleanské) ve Francii, za tím výslovně vytknutým účelem, aby tam vyučiv 
se věcem právnickým, jmenovitě právu římskému a církevnímu, po návratu 
do Čech text zákonů, jak si byl král umínil, 'na místo postavil (viz 
čís. 60). 

Nicméně přítomnost vlaského učence v Čechách nezůstala bez vážných 
výsledkiL Král uložil mu kodifikací Práva horničího, ve kterémžto směru 
páni zemští odporovati nemohli. Ale jsou jisté stopy, že Gozzi právo občanské, 
jak n1U králem původně bylo uloženo, skutečně také skládati začal a některou 
část také sepsal. Ze slov, kteráž postavena jsou v úvodu k Majestas Carolina, 
vychází na jevo, že cís. Karel měl nejen vědomost o zámyslu děda svého, 
krále V ácslava 11., ale že mu byla před rukama všelijaká sepsání a koncepty 
k zákonníku občanskému se vztahující, ač prý nespořádaná a kouskovitá 
(constitutiones et leges antiquas plurimas, quas partim in scriptis, licet in
composite et confuse redactas, partim vero sola consuetudine et utentium 
moribus approbatas per praedecessones nostros, reges plures Boemiae, 
factas adinvenimus vel concessas). 

Gozzi do Čech přišel nepochybně r. 1295, asi rok potom, co mistr 
Alexius vypraven byl do Říma. Dlouho-li v Cechá~h zůstal, povědíti nelze; 
nemámeť ani tolik zpráv o něm, jako o mincířích Florentinských. Nicméně 
musíme souditi, že pobyt ten bezpečně několik let trval, povážíme-li, že 
material jak k zákonníku zemskému, tak i ke právu horničímu musel jemu 
od znalců domácích být upraven a že Právo horničí samo sebou je spis 
dosti obsáhlý. 

59. Jus regale montanorum. 

Slavné Horničí právo, jehožto skladatelem byl mistr Gozzi, těsně sou
visí s Kutnou Horou a' sttíbrnými doly tamními. . 

O počátcích Kutné Hory, o vzniku tamních dolů máme podstatné 
zprávy z konce XIII. věku. V Horničím právu dí V ácslav král II. (III. č. 6, 
18.), že doly Horské uchovány byly jemu od stvoření světa (in argentifodio 
nostro Chutnae, nobis ab origine mundi coelesti providentia reservato). 
A Pulkava ze XIV. stol. přímo oznamuje, že stříbrné doly Kutenské počátek 
svůj měly za krále V ácslava II. (in argentifodinis Kuthnensibus, quae ejusdem 
Wenceslai regis temporibus sumpserunt initium). R. 1291 mluví se již 
o domích, mlýnech, rybnících a lázních infra limites argentifodii seu 
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montium nostrorum (Reg. II. 1538). O témž svědčílistina z r.1324, kdež Oldřich, 
farář Malínský, jenž ve faru tuto uvázal se r. 1306, sděluje, že již za jeho 
předchůdce na faře Malínské, tedy před rokem 1306, v místě, kteréž nyníl 
Kutná slove, uvnitř hranic Malínské fary vznikly stříbrné doly (in loco qui 
nunc Chutna vocatur, infra parochiae ipsius limites argentifodinae fuissent 
exortae), a vystavěno tam několik dřevěnných kaplí. Patronem kostela 
Malínského byl toho času cisterský klášter Sedlecký. Které by to byly 
hranice farnosti Malínské na městišti nynějšího města Hory Kutné, o tom 
poučuje nás listina z r. 1410 (Čel. II. č. 840) velmi podrobně. Jihozápadní 
část nynějšího n1ěsta s podměstím Čech řečeném a s městištěm nynějšího 
chrámu svaté panny Barbory slušela ku farnosti Pněvické, ta pak měla 
kostel zasvěcený na jméno sv. Vácslava (1401). Farnost Malínská slula 
jiným názvem KuteI;l.ská (ecclesia parochialis in Malín, alias in Cutna). 

Podle zpráv tuto položených otevříny jsou doly Kutnohorské za krále 
V ácslava, a to ještě před r. 1289, neboť toho roku připomíná "se již první 
známý hormistr tamní Sibota (Siboto magister montium in Kuttis. Reg. II. 
2729). Avšak týž král v listině své z r. 1292 mluví tak, jakoby doly tyto 
vznikly byly hned za otce jeho, Otakara II. (urburarii montium nostrorum 
in Kutta super balneis et stubis balnearibus abbatis et monasterii Sedle
censis, quas tempore patris nostri et nostro hactenus in eisdem Montibus 
possederunt. Reg. II. 1562). Odpor tento ve slovích krále Vácslava nelze 
tuším jinak rozluštiti, nežli že první práce na horách Kutných připadají 
sice do časů Otakarových, že však hlavní vývin a rozkvět dolů těch 
náleží do prvních let krále V ácslavových. Kdyby zajisté doly Kutnohorské 
byly hned za Otakara došly květu svého, byl by pověstný poručník krále 
Vácslava II. ,ve své hrabivost] hrubě byl z nich těžil, a také i Rudolfovo vojsko, 
jenž po smrti Otakarově přitrhlo až k Čáslavi, bylo by se jich zmocnilo, 
tak jako se r. 1307 o ně namáhal Albrecht. 

Ještě i na jednu věc sluší při tom ukázati: Mezi staršími denáry českými 
zjevují se také kusové mající nápis Malin ~ivitas (Fiala). Malín také vskutku 
r. 1101 slove "oppidum" (Kosm.). I jest otázka, zdali ražební místo Malín 
nepředpokládá dobývání stříbra v Malině nebo u Malína? 

Název zákonníka Vácslavova správně zní "Jus regale montanorum"; 
sám ,V ácslav dal mu název tohoto znění (cui nomen speciale ads~ribimus 

"Jus regale montanorum"). Prodlením času vzniknul druhý název "Consti- ' 
tutiones juris metallici". Dílo rozloženo jest kromě předmluvy na čtvero 

dílů (libri): První (capit. L-,XXIL) jedná o osobách (de personis), druhý 
(cap. L-IV.) o právě stříbrných dolů (de jure argentifodinarum) ; třetí (cap. 
L-IX.) o propůjčkách (de concessionibus), čtvrtý (L-XX.) o řádu soudním 
(de ordine judiciario). Král zákony tyto nemínil vydati toliko horníkům 

Kutnohoranům, ale všechněm horníkům po království českém (montanis 
suis per regnum Boemiae universis). Výrazně hájí král právo své k vydání 
pravidel a stanov práva horničího, tka : Quis · legum aenigmata solvere et 
omnibus aperire videtur idoneus, ni si is, cui soli post Imp. Maj. per 
regnum no strum legis esse latorerr: concessum est? Ne bez trpkosti 
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vytýká Jihlavanům, že se s právy svými tají a pokrývají, ani horníkům 
jiným jich sděliti nechtějíce (III. č. 5). 

První překlad, a to německý, pochází ze samého konce XIV. stol., i jest o sto let 
mladší než originál. Překladatelem byl mistr Jan Reichmut z Gelnhausen, ondy písař a 
registrator cís. kancelář'e Karla IV., později písař Olomúckého biskupa Jana ze Středy, pak 
písař městský v Brně a kOllečně v Jihlavě. Překlad ten zpořízen nikoli z ponuknutí cís. 
Karla, jakž se domníval Fr. Schneider (Lehrb. des Bergrechtes), ale ku přání horníků 

Jihlavských, ktel'ýmž ovšem na dobrém porozumění V ácslavova Horničího práva velmi 
záleželo. Překlad Gelnhausův nalezá se v kodexu Kutnohorském: "Hye hebent sich an 
die perkrecht, di meister Johannes von Gelhawsen gedewtschet hat." Jiný opis nalezá se 
v rukopise archivu zemského moravského, kdež předchází př'eklad český (Tomaschek 
Oberhof 44.) 

·Vedle tohoto překladu zachoval se ještě druhý německý, ale ne celý; obsahujeť 

pouze knihu první a druhou. Jest to nepochybně překlad starší nežli Gelnhausův. 
Nalezá se v kodexu někdy řádu německého. nyní dvorské bibliothéky ve Vídni 
Primu s liber Wenceslai in theotonica. Hie hebet sich an das privilegium des konige~ 
Wenczlaw vom pergrecht zu dewcze (lb. 47). Text knihy třetí a čtvrté přibrán jest z pře
kladu ~elnhausova. V XVI. věku za cís. Ferdinanda I. zdělán jest na pobídku samého 
císaře překlad nový; o překladě Gelnhausově patrně v ten čas nevěděli. Překladatelem 

byl Jan Enderlin v Jachymově. Vytištěn jest péčí faráře Jachymovského Deucera v Lipsku 
v Corpus juris metallici. Dle úsudku brab. Sternberka, znamenitého znatele hornictví 
překlad tento dokonce není důkladnější nad první, Gelnhausův, ale ani ten ani one~ 
nevyrovnávají se překladům českým, mnohem důkladnějším. Hrabě Sternberg napsal výklad 
ku právům Vácslavovým, porovnávaje s nimi zákonní stanovy Jihlavské a Jachymovské. 

Přéklady české: 

Z r. 1460: Právo královské horníkuov V ácslava druhého. (Psal Petr Přespole z Prahy 
měštěnín Kutnohorský. (Ruk. Strahov. G. K. 172.) 

Z r. 1490: Práva královská horníku ov V ácslava druhého. tRuk. Jungmann.) 
Z r. 1505 Prvnie kniehy krále Waczlawa druhého. Překladatel písař Alexandrinus, 

syn Sevel'inův, na 39 listech v kodexu zemského archivu moravského, ondy Bočkovu. 
(Tomaschek Oberhof 44.) 

. Z r. 1524: Knihy práv Horníkóm vydaných od slavné paměti V ácsla va druhého 
Ruk. Klementinské bibliotheky Pražské XVII. H. 29. 

Z r. 1525: Práva královská Hornická V ácslava II. (Ruk. českého Musea č. 770 
s obrazem: Král V ácslav II. podává knihu práv Kutnohorským. I 

Z r. 1528 Knihy práv horníkóm vydaných od sl. p. Vácslava II. (Ruk. báňské 
akademie v Báňské Štávnici.) 

Z r. 1528 ruk. Klementinské bibliotheky XVII. D. 43. 
Z r. 1531 Knihy čtyry práv hornických, psány skrze Jiříka Hynka z Křešic. (Ruk. Hořovický.) 
R. 1589 zpořízen nový překlad, a to od Jana Hynka z Veleno'va, řeč. Hynkonia. 

Věnován radě Jihlavské, jejímžto byl písařem. Ruk. zemského , archivu moravského, ondy 
Bočkův. (Jungm. IV. 958.) 

Mezi r. 1557-60 zpořízen také překlad španělský skrze právníka Valentina Forstera 
v Madridě, a to ku přání tehdejšího ředitele hor a dolů španělských. 

Jus regale otištěno u Peithnera z Liehtenfelsu (Versuch uber die Ge
schichte der bohm. u. maehr. Bergwerke 1780) a u A. Schmidta (Samlung 
der Berggesetze I. 1833), v Codex jur. boh. 1., kdež také přidán český text 
dle ruk. Strahovského z r. 1460. 

60. Conradus scholaris. 

Pokus králem V ácslavem II. o psaný zákoník občanský nezdařil se a 
povolání vlašského učence, mistra Gozzj de Urbevetere, z11stalo v té příčině 
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bez výsledků; avšak Vácslav nevzdal se myšlenky jednou pojaté i pomýšlel 
dále na uskutečnění její. Za krátký čas vyslal totiž jinocha jednoho 
domácího, Kunrata jmenem, do Orleansu, aby tam práva studoval a navrátě 
se do vlasti, aby o zákoníku českém pracoval (adolescentem Conradum 
Aurelianis ad studium destinavit, quatenus ipse in legum scientia ibidem 
proficeret et quandoque reversus ipsorum legum tenorem, prout rex conce
perat, in regno Bohemiae inst~uraret. Chron. Aulae R.) 

Právnické učení v Orleansu toho času vysoce květlo, tak že r. 1288 
biskup Amienský praví, že učitelé i 8kolárové Orleanští zkušenější jsou 
v právích nežli Pařížští. V letech 1288-96, tedy právě tou dobou, co mladý 
Kunrat z Cech tam vypraven, bylo prý tam více professorů nežli studentů, 
tak že počet učitelů musel býti obmezen. Přitom velice jest pozoruhodno, 
že král právě na Orleans myslil, a ne na Bononii nebo na Paříž; slovútnost 
toho učení samotna nebyla tuším rozhodující; vážnější snad bylo, že se 
v Orleansu vyučovalo více právu starořímskému (legibus); neboť tam chodili 
školárové Pařížští, aby se právům těm učili, j ešto v Paříži byla dokonce 
i zapovězena a právo církevní jediné pěstováno. Král Vácslav pozoroval, 
že odpor panstva českého proti zákoníku vězí v obavě, aby se tou cestou 
moc duchovenstva, beztoho již znamenitá, ještě více nezesílila, čehož panstvo 
snažilo se zabrán·ti. Z té příčiny byl by býval právník aspoň také v římském 
právu vzdělaný ku sepsání zákoníka povolanější, a proto Kunrat vypraven 
do Orleansu, ne do Vlach ani do Paříže. Avšak naděj e králova nevyplnila 
se; není sebe menší stopy, že by Kunrat úlohu svou byl vykonal, natož se 
k ní . připravil. Zpráv o něm není žádných více. 

Bibliothéka Klementinská má rukopisné dílo: Mag. Stephani Aurelianensis Super 
Decreta Gratiani z r. 1316. 

6r. Mag. Joannes de Slawkenworde. 

První zmínku o mistrovi Janovi nalezáme v kronice Zbraslavské 
k r. 1300, když král Vácslav II. korunován byl na království polské ve 
Hnězdně. Při té slavnosti měl Jan latinské kázání i řečnil prý veliee pěkně. 
Kronika dokládá, ' že Jan tento byl později biskupenl Brixenským, tím pak 
dokázána jest totožnost osoby. Zdá se, že již toho roku mistrem byl: avšak 
poprvé jmenuje se mistrem dne 24. března 1303, a sice co svědek 

v Praze (mag. J. Slaukenwerd. Reg. II. 2768). Slaukenword jest dnešní 
osada Schlakenwert, po česku Ostrov, založená a pojmenovaná po panu 
Slavkovi z rodu Boršův. Téhož roku, v měs. květnu, slove protonotářem 

královským (lb. 1961). Decretorum doctor slove v obojí listině královské 
ze dne 13. a 20. června 1305 (lb. 2041, 2046). Toho času byl Jan kanov
níkem Pražským. R. 1305, 10. února, ustanovil jej skolastik, mistr W ernher, 
spolu s proboštem Pražským za vykonavatele závěti (lb. 2017). 

M. Jan byl jeden z nejdlhěrnějších radd krále Václavových (qui ejusdelTI 
regis semper exstitit capellanus familiarissimus. Kron. Zbrasl.). Vedle 
Sedleckého opata Heidenreicha, Kunrata opata Zbraslavského a Jindřicha 
Sturma, kanovníka Pražského, byl v posledních dobách králových u osoby 

Jireček, Práv. život. 5 
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jeho v Praze, r. 1305, 13. června (lb. 2041, 2046). Muže tyto král umlraJe 
ustanovil za vykonavatele poslední vůle své, 1305, 20. června (Kr. Zbrasl.). 
Po králově smrti stal se Jan biskupem za hranicemi, nejprve Brixenským 
(1306-21), pak Bamberským (1321-24), konečně Freisingským (1324). 

Kronika Zbraslavská zapamatovala příhodu jednu z korunovací slavnosti 
Hnět;denské, kdez Jan velmi elegantně kázal. Nicméně arcibiskup Hnězdenský, 
jenž krále korunoval, Jakub II. řečený Svinka, veliký protivník Němcťl, 

vyslovil se nepěkně o něm, řka ke králi: "Velmi krásně by kázal, kdyby 
nebyl psí hlava, Němec". (lste optime praedicasset, si non caninum caput 
et Theutunicus esset!) 

62. Decretales, Clementinae. 

R. 1234 pap. Řehoř IX. uložil Raimundovi de Pennaforte, aby dekreta 
papežská a snešení koncilní v jednu sbírku snesl. Tak povstalo dílo, majíeí 
pět oddělení, jenž pod názvem "Decretales" přidruženo jest k Dekretu 
Gratianovu i činí spolu s ním svod zákonů církevních až do polovice 
XIII. věku. - K této sbírce Dekretálů r. 1298 přistoupila sbírka pap. 
Boniface VlIL, obsahující dekretály po Řehoři IX. vydané, jakož i snešení 
obou sněmů oekumenických z r. 1245 a 1275 v Lugduně (Lyoně) držaných. 
Toť Liber sextus Dekretálů. - Za pap. Klimenta V. (1305-14) zpořízena 

jest další sbírka, která však není více částkou Dekretálů, ale má svůj název 
Decretales Clementinae. - K těmto sbírkám přidružuje se ještě sbírka 
dekretálů pap. Jana XXIII. (1316-24), kterouž snesl prof. Zenzelinus de 
Cassanis, i slove "Extravagantes Joannis XXIII." 

Klementiny a Extravaganty jsou nám zvláště zajímavy tím, že jich znal 
Štítný, jenž v Knížkách šesterých o nich praví zákonníkóm: "Chcete-li 
glossu své řehuly a výklad poznati, čtět.e v těch knihách, ješto Klementiny 
slovú nebo Extravaganty."- "Veď po tom papeži (Mikulášovi III. 1277-80) 
ty knihy oboje, Klementiny a Extravaganty, sú sebrány, v nichž také zvláště 

jest výklad řehuly sv. Františky popsán." 
Ale ještě jinou zajímavost mají Klementiny pro Čechy. Karel IV. 

neodpustil pap. Klimentovi V., že do Klementin přijat jest obsah dvou bullí, 
kterýmiz uražen děd Karlův, cís. Jindřich VII. Jsou to kusy c. 1. Clem. 
II. 9 a Clem. c. 2 II. 11. První kus nadepsán jest "De jurejurando" 
(juramenta quae Romanae ecclesiae praestant Romani principes), druhý 
"De sententia et re judicata" (Sententia lata contra citatum extra citantis 
territorium existenlem, nulla est ipso jure). Oba kusy předloženy i schváleny 
jsou církevním sborem Viennským roku 1313. Událo se to vše v onom 
velikém sporu mezi cís. Jindřichem VII. a pap. Klimentem V. příčinou 

panství nad jižní Halií. Jindřich r. 1313 dne 2. a 26. dubna odsoudil krále 
Roberta Sicilského a prohlásil jej za odbojníka svého. Zatím papež ujímal se 
krále jakožto vasalla svého, zvlástě když král Filip francouzský listem ze dne 
12. května 1313 zastal se Roberta, příbuzného -$vého. Na tO dne 12. června 
1313 papež klatbu vydal na všechny, kteří by válčili s Robertem, tedy 
také i na cís. Jindřicha VII., hlavního nepřítele. Nadto pak předložil 
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svrchuspomenuté kusy církevnímu sboru ve Vienně francouzské r. 1313 
držanému, jenž je také schválil, čímž se dostaly do sbírky Klementin. 
Z té příčiny Karel IV. chválil professora práv na _ universí Pražské, že 
zanechav neslušného haštěrení, quibus liber Decretalium habundare videtur 
obrátil se k Dekretu (ad lecturam Decreti velut rem theologicam. Summ~ 
canc. CCVIII.) R. 1361 vymohl konečně na stolci papežském, že vydáno 
vyjádtení, jímž urážlivost oněch Dekretálů oslabena a památka císaře 

Jindřicha očištěna jest (Pelzel, KarI, Urk. 298. Cf. Kron. Zbrasl. I. cap. 
117-119 incl.) 

V ážny pro právnictví české jsou Dekretály také tím, že stanovy v nich obsa
žené našly přístup a průchod do světských zákonů domácích hned na počátku 
XIV. století, jako do Jus regale montanorum (viz čís. 59) a do knihy nálezů 
Brněnských (viz č. 87). Gozzius de Urbe Vetere, skladatel zákoníka prvé 
řečeného (viz č. 58) ve IV. oddělení, jednajícím o pořadu soudním neboli 
tízení formálním, šel tu po stopě druhé knihy Dekretálů, tak že tu máme 
zajímavý pokus o upravení zásad římsko-církevních do samorostlého starého 
germánského práva hOl"ničího. A kniha nálezů Brněnských, jejímžto skla
datelem j est Jan, písař Brněnský, oplývá pravidly z práva církevního i řím
ského přej atými (Roeszler II. str. CXXIII a CXIX). 

63. BrUnner SchoppensprUche. 

"Jura originaria civitatis Brunae", kteráž měšťanům Brněnským udělena 
jsou r. 1243 od V ácslava I. (viz čís. 25), jsouce původně psána jazykem 
latinským, došla překladu německého tuším na počátku XIV. věku. Již' pak 
tento .text německý vykazuje některé věcné proměny oproti textu latinskému 
(Roeszler II. str. CXVII). K tomuto překladu druží se řada nálezů a snešení 
konšelských, počtem 74, jenž brzo po roce 1300 povstala, neboť se hned 
na počátku mluví o proměně mince v zemi, a ta se stala právě r. 1300 
(da neue muencz in dem lant wert). Roeszler nalezl snešení tato, jazykem 
německým složená, mezi dodatky v nejstarším právnickém rukopise Brněn
ském. Že pocházejí z Brna, viděti jest ze zmínky o kostelu sv. Mikuláše, 
jehož tam stávalo hned r. 1231. Že pak jsou to nálezy konšelské, dosvědčují 
slova: Daz habent di purger erfunden vnd geseczt, Wir sein czu rat warden, 
Wir sezzen . .. Věcně tyto nálezy vzešly z práva Jihlavského. 

[Otisk II Roeszlera II. Beilagen 1., 11.] 

64. N otarii publici. 

Vážné místo v životě právnickém zaujímalo veřejné notárství, t. j. umění 
spisovati správně netoliko listy a pNpisy, ale skládati také listiny právnickou 
platnost mající. V tom rozunlU liší se notáři veřejní od notářů jiných, jakož 
hned ve XIII. stol. v Čechách byli notáři berní (notarii steurae, bernae), 
zapisovači mincovní (notarii monetae), písaři komory královské (notarii 
camerae regis), konečně sekretáři královi, kralovniny a j. Notáři veřejní 

sluli notarii publici, tabelliones. První takovýto notář, od krále k úřadu 
5* 
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tomu zplnomocněný, jest z konce XIII,. věku mistr Velislav, z jehožto 
dekretu poznáváme,' že vykázav se správným po~hozením (de genere fidelium 
ortus) a zkoušen byv při dvoře královském (et sufficiens ad artem sive 
notariatus officium exercendum est per nostram curiam approbat.us), jsa 
také shledán moudrý a věrný (de ipsius prudentia et fidelitate confisi), 
ustanoven jest za notáře veřejného v Čechách, přičemž musil učiniti přísahu 
věrnosti (juramentum fidelitatis. Reg. II. 2463). Listina tato sepsána jest 
siCé podle vzoru obsaženého v Listech kancléře Petra de Vineis tit. VI. 
cap. 32, ale tím se nemění vážnost její pro Cechy, ješto se zde i později 
s opatrností postupovalo při jmenov,ání notářů veřejných. Císař Karel ve 
své Maj. Car. XL. ustanovil totiž, že v říši české jest notářů veřejných sice 
dosti mnoho (numerus longus), avšak že umění při nich nevelmi valné 
(scientia tamen et artis peritia summe brevis), ' kterýchžto příčin že nikdo 
nesmí provozovati notářství, kdoby k tomu zmocněn nebyl zvláštním pa
tentem královským (nisi prius per Boemiae regum patentes litteras, sigillo 
pendenti Maj . Regiae impresso typa,rio ~ommunitas, meruerint exercendi 
licentiam obtinere). Kdoby jiný za notáře se vydával , toho akta i listiny 
že nemají míti platnosti; sami že mají trestáni býti co falšovníci. Nedosáhla 
sice Maj . Car. platnosti zákoníka, ale není pochyby, že co v ní povědíno 
o veřejných notářích, shodovalo se se skutečnou praxí. 

Vedle notářů ode krále licentovaných nacházejí se v Čechách notáři 
mocí papežského stolce ustanovení (auctoritate apostolica notarii). Za krále 
Jana došlo až i ke sporům o to, tak že stolec papežský jal se schvalovati 
toliko takové notáře, kteréž prvé' král byl jmenoval. Tak r. 1326 dal papež 
plnomo~enství biskupovi Metskému, aby udělil notářství dvěma osobám, quas 
Johannes rex Boemiae ad hoc duxerit nominandas. 

O výkonech veřejného písaře máme zprávu z r. 1307: Tabellionatus 
officium fideliter exercebo. Contractus, in quibus exigetur consensus partium, 
faciam nil addendo vel minuendo, quod substantiam contractus immutet. 
Si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius partis sit requi
renda voluntas, hoc ipsum faciam, ut sc. nil addam vel minuam, quod 
immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius. Instrumentum non con
ficiam de aliquo contractu, in quo dciam intervenire vel intercedere vim 
vel fraudem. Contractus in protocollum redigam et postquam in proto
collum redegero, maliciose non differam contra voluntatem illorum vel 
illius, quorum vel cujus contractus est, super eo confi~ere publicum instru
mentum, salvo meo justo et consueto salario. 

DOBA DRUHÁ : 

Věk Luxemburků. 

6S. Právní přísloví II Dalemila. 

Země jest máti každého. 
Obec jest každého ohrada. 
Dražšieho nic nenie jméne dobrého. 
Slušie každému dobrým býti. 
Tehdy sekyra na sě dlubny kliudí, když před svým vrahem (i. e. nepN-

telem) se súdí. 
Sluší nám za právo státi. 
Kdo chce bez škody ostati, !leroď u přátelskú svádu se uvázati. 
Kniežecí úřad jest na súdě seděti . 

Boží súd nalezne i tajného. 

66. Petrus abbas. 

Petr, opat Zbraslavský, skladatel znamenité kroniky české, rádce krá
lovny Elišky Přemyslovny, nebyl sice mistrem (aspoň se tak nejmenuje), 
ale jest dosti známek v jeho kronice, že se dobře vyznal v právích, zejmena 
v právu pro~essualním. Zaznamenal, že Decretum Gratiani dokonáno bylo 
r. 1151 a že pap. Bonifác VIII. (1294-1303), jehož jmenuje "utriusque 
juris scientia praeditum", vydal šestou knihu Dekretálů (iste sextum lib rum 
edidit De~retalium) . Také se na Dekretály ,příležitostně povolává. Staral se 
s pilností, aby o všech kročejích papežského stolce ve v~cech zakonodárstva 
co nejdříve docházel piné vědomosti. Pečlivě sledoval porady cirkevních 
sněmů, jako Lugdunského z r. 1304 a Viennského z r. 1311-13. Do své 
kroniky zařadil v dílu prvním kap. 117 tří authentiky cís. Jindřicha VII., 
jednu o kacířích, druhou de crimine laesae majestatis a třetí Declaratio quis 
sit rebellis z r. 1313. V kronice Petrově zhusta potkáváme se s názvoslovím 
právním co se týče práva processualního. O theoretickém právním vzdělání 
Petrově svědčí listina z r. 1322 od něho vydaná (Reg. III); rozeznává tu roz
ličné postavení soudcovo : Judex commissarius, j. conventicus, j. hereditarius. 

Rodem byl Petr ze Žitavy, města ve Starém Záhoští r. 1255 na půdě tehdá 
české založeného, i narodil se mezi r. 1260-70. Členem cisterského kláštera 



70 Doba II.: Věk Luxemburků. 

ve Zbraslavi, slovoucího Aula reg-ia, byl od samého založení jeho r. 1202, 
neboť píše, že od počátku toho kláštera znal tamní osobnosti a s nimi 
obcoval od mladosti. R. 1297 byl při slavné korunovaeí krále Vácslava II. 
R. 1309 slove kaplanem Zbraslavského opata Kunrata. Sám volen jest na 
opatství r. 1316 i pobýval mnoho a mnoho při dvore. Zemřel v měsíci 
únoru 1338. 

67. Mag. Nicolaus de Praga. 

Jméno toto objevuje se r. 1292 na učení Bononském (Snti) a r. 1300 
v Praze, kdež Mikuláš slove sákristou Vyšehradským. R. 1312 uvozuje se 
mezi raddami královskými (Reg. III 104). Již pak r. 1318 slove mistrem, 
nímž se stal r. 1317 v Borronii, při čemž zaplatil taxu 50 solidů. Jmenuje 
se tu farářem Kolínským. R. 1318 stal se officialem biskupského dvora 
a r. 1319 kustodem Vyšehradským. O ffici alství zastával ještě i r. 1326. 
Mikuláš býval brán za rozsudího v rozepřích znamenitých, zejména r. 1319 
--20, spolu s mistrem Oldřichem z Paběnic skolastikem, v rozepři o Týn. 
R. 1322 dal přepsati výsady bratrům Božehrobcllm na Zderaze od papež
ského stolce udělené (Tom. III. 358). 

68. Mag. Ulricus de Pabienic. 

Šlechtic tento, slovoucí z Paběnic, farské to osady s tvrzí v Čáslavsku 
(Pop. 188), studia svá konal na universí Pařížské, i dosáhl tam ještě před 

závěrkem XIII. století doktorátu v dekretích. U veřejnost poprvé vystupuje 
r. 1302; byl tu náměstkem (vicarius) Vyšehradského probošta, Petra Aich
spaltera. Téhož roku slove také již kanovníkem Pražským, v kteréžto hod
nosti konal poselství od krále Vácslava II. ke stolci papežskému v příčině 
získání království uherského pro Přemyslovce. Slove tu decretorum doctor. 
R. 1306 obdržel bohatou faru v Malíně, jsa při tom praebendO~aným 
kanovníkem v Praze, v Olomúc:i i na Vyšehradě; fara Malínská povolena 
mu od pap. Klimenta V. s tou výhradou, že do pěti let podrobí se svěcení 
na kněžstvo, z čehož jde, že byl posud toliko podjáhním. Od té doby 
u Oldřicha jeden úřad duchovní hromadil se s s druhým: R. 1310--13 byl 
officialem Pražským, 1314-25 skolastikem, 1313 protonotářem biskupa Jana 
z Dražic, 1316 kollektorem důchodů papežských po Čechách. Zdá se, že 
mu papež za tuto službu r. 1317 propůjčil plnomoc, aby v jednom' případě. 
(ne napořád) jmenoval veřejného notáře (facultatern concedendi officium 
tabellionatus uni personae). 

Po složení Jana z Dražic s biskupství bylO. po sedm let (1318-25) 
náhradníkem jeho, vices episcopi in spiritualibus gerens. Při tom. vždy 
požíval důchodů Malínské fary. R. 1327 stal se zvláštní obrat v životních 
poměrech Oldřichových: dada se totiž mezi klášterské bratry cisterciány, 
prijal kápi řeholní v Sedlci (assumit cucculum in Sedlec), kdež r. 1330 
volen jest za opata (mag. U., decretorurn, nobilis de Pabienicz dictus. -
Chr. Aula R. - Von des wirdigen herren maister Vlreichs wegen, des abtes 
von Sedlitz. Reg. lIL). V této vlastnosti byl r. 1332 visitatorem kláštera 
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panenského Vallis S. Maríae (Frauentál) a mužského na Zbraslavi. R. 1334 
raněn jsa mrtvicí, složil opatství i zemřel ještě téhož roku 13. prosince. 

Chron. Aulae R. píše o něm, že byl doctor decretorum, primum quidern 
rnultarum ecdesiarum canonicus, Prag. ecclesiae scolasticus et administrator 
dehinc , monachus et abbas in Zedlitz factus. Sedlecký klášter těžce sobě 
do něho stěžoval, že ním zaveden byl do dluhů, až prý 5000-6000 hhven 
stříbra; avšak nešlo to vše na vrub Oldřichův, neboť táž kronika sama na 
jiném místě doznává, že volen jsa za opata shledal klášter již ve více jak 
3000 hř. sU. zadlužený. Dle zpráv Františka kanovníka a Beneše z Weit
míle založil Oldřich na svůj groš každodenní ranní mši při kostele sv. Víta 
(quod i? auroris singulis in PI'. ecclesia missa de b. Virgine cantaretur), 
ale toť Jest mýlka; založení toto pocházelu od Bavora opata Břevnovského, 
o němž se r. 1321 výslovně píše, žé fundavit missam in aurora in capella 
B. M. Virg., a tu na listě o to zdělaném toliko pečeť Oldřichova zavěšena 
jest (Reg. III). 

Oldřich měl bratra, Hrabiši z Paběnic, o němž zmínka r. 1315 i ve 
dskách půhonných z r. 1318; pravíl se býti majitelem Cétkova a Neroz
hovic v Chrudimště (Pop. 164). 

O znamenité spůsobilosti Oldřichově v právnictví svědčí časté povo
lávání jeho za rozsudího, r. 1313, 1319, 1324, 1325, 1330, 1332 (Reg. lIL). 
Také sluší zaznamenati důležitý děj, že r. 1320 přibrán byl spolu s arci
jáhnem mistrem Tomášem k rozsouzení pře jedné na soudu zemském : 
Inventum fuit et est per barones terrae et juris peritos (v. mag. U. de P . 
scolasticum Prag. et mag. Thomam archidiaconum et alios juris perito':i 
et etiam viros religiosos) in judicio facto coram rege, quod donatio vigorem 
non habuit, pro eo, quod Pribislaus fuit clericus ordinatus, vid. subdiaconus, 
ideo Clarae nihil dotare potuit (Arch. TI). 

69· Joannes dictus Gruebl et magister Wolchuinus de 
Belgern. 

R. 1315 vypravil opat Waldsasský jednoho z řeholníků svých, cister
eiana Jana řečeného Gruebla, rodilého Durinka, na učení Pařížské, kdež se 
z něho stal muž učený, výmluvný a zvláště dobrý notář (ad studium 
Parisius missus in virum doctum et eloquentem et bonum notarium tandem 
evasit). Jan stal se později opatem kláštera Oseckého, odkudž se zase do 
Waldsass dostal za opata. (Styky.) 

Wolchuin (Wolquinus), rodák z Míšenska, studoval práva na universitě 
Bononské, kdež r. 1317, zaplativ taxu 26 solidů, povýšen jest na mistra. 
Toho času slove farářem v Hradišti, diecése Olomúcké. Po třech letech 
uvozuje se mezi kanovníky Pražskými. R. 1321 stal se též kanovníkem 
Vyšehradským. R. 1322 opět ho nalezáme v Bononii, aby tam dosáhl 
doktorátu práv. Téhož roku byl tam spolu s Markvartem de Randekke 
prokurátorem akad. národa německého. R. 1329 slove kanovníkem Vyše
hradským, kanovníkem u Sv. Jiljí v ,Praze a v Litoměřicích. Doctor 
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decretorum slove toho roku jsa svědkem v Praze. Již pak r. 1328 píše se, 
že Wolquinus de Belgern, jsa arcijáhnem Plzenským, určen byl za kanovníka 
v Řezně, s tou podmínkou, že se vzdá arcijáhenství Plzenského (Reg. lIL , 
Tadra, Styky). Podle příjmení "de Be]gern" pocházel Wolchuin z města 
Belgern (Belagora) mezi Míšní a Torgovem na levénl břehu Labském. 

70. Pan Petr z Rožmberka. 

Petr byl jediný syn pana Jindřicha, nejvyššího r. 1297 komorníka. 
Po učení a pobo7.nosti dychtě, obliboval sobě Petr hned za mlada život 
duchovní, klášterský; pročež do kláštera Vyšebrodského, založení jak známo 
Vítkovického neboli Rožmberského, mezi bratry řeholní se dal, habit jejich 
na se vzal a pod poslušenstvím převora, toliko co bratr laicus, za některý 
Č)s zůstával, až strýci jeho; pánj na Kru~lově, Vok a Hynek, o to se 
snažili, by kápi svlekv, vládařství domu svého se ujal a r. 1316 se oženil. 
Za manželku měl královnu Violu, jinak Alžbětu, kněžnu Těšínskou, vdovu 
mladou po králi V ácslavovi III" která však rok na to bez potomstva zemřela. 
Oženiv se r. 1318 podruhé, a sice s Kateřinou dcerou Beneše z Wartmberka, 
zplodil synův pět: Jindřicha, Petra, Oldřicha, Jošta a Jana, kromě čtyr dcer. 

Petr věrně králi Janovi sloužil a pilně jeho se ptidržel, neopouštěje 

přitom královnu Elišku v potřebách jejích. Již r. 1316 uvázal se v úřad nejv. 
komorníka zemského. V dalších letech, zakládaj e marnotratného krále penězi, 
takměř všemi horami zlatými, v zástavu sobě danými, v Čechách vládnul; 
i odúmrtí královská v četných župách jsou mu od krále dána. Jmění 
Rožmberské již předtím znamenité, za něho velice se rozmohlo. R. 1340 
zastával úřad královského místodržícího neboli starosty zemského (capi
taneus regni II. Zdisl. J. 25). R. 1341 jel se králem do Vlach, kde ve 
městě Asti potýčku · měl s Bolkem knížetem Opavským o přednost a staro
žitnost obojího rodu. Také i do Francie krále Jana doprovázel a ve městě 
Metzu pobýval. 

Týž pán povýšil Krumlov, hlavní sídlo své, na město, zdmi je ohradiv 
a pozemky mnohé k němu obrátiv. Mnoho kostelů vystavěl a nadání hojná 
na duchovenstvo a na chudé učinil. 

U vysokém stáří správu domu svého se sebe složiti · chtěje, pořízení 
učinil a za mocnou vládařku manželku svou Kateřinu ustanovil, přidada jí 
k radě pány Bertolta a Čeňka z Lipé. Sám r. 1347 do kláštera se navrátil 
a na druhý rok, den sv. Kalixta, život dokonav ku předkům svým ve Vyšším 
Brodě jest uložen, r. 1348. 

Pan Petr skoro po celý život svůj zastával úřad nejv. komorníka 
zemského, od r. 1316 do r. 1348, tedy přes 30 let. Jindřicho-hradecký 

zlomek desk půhonných zná jej eo komorníka r. 1318 a 1320 (13, 42, 141), 
též i dsky Zdislavovy (II. K. 16) r. 1343-45. 

Znamenitou památku právnickou přes panu Petrovi máme v Knize 
Rožmberské neboli "Knize starého pána z Rožmberka" (viz č. 71). Synové 
pana Petra, Oldřich a Jan, jmenují otce svého sami starým pánem z Rožm-
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berka. V archivu řádu Dominikánského v Praze zachoval se originál listiny, 
jíž synové ti ztvrzují jisté nadání svého otce pro klášter dominikánský 
v UsU nad Lúžnicí, a to slovy; "Nos Ulricus et Johannes fratres germani 
de Rosennbergh et filius noster, vid. Ull'ici similiter de Rosennbergh ... 
recognoscimus ... quia vidimus et tenuimus litteram genitoris nostri cari
ssimi, piae lnemoriae d. Petri antiqui de Rosennbergh ... " (Ztvrzovací list 
ten nemá datum, ale náleží do let 1369-90.) - Že příjmí "starý" Petrovi 
dávaného nebylo jen v rodině užíváno; nýbrž i vůbec, dosvědčuje nekrolog 
kláštera minoritského v Krumlově, nyní v univ. bibl. chovaný (XIV., B. 15), 
kde se čte: "Istae sunt animae fundatorum nostrorum: H. pro anima d. Petri 
antiqui cum eonthorali sua dom. Katherina, qui fuerunt primi fundatores, 
et postea tunc filii sui, qui secuntur." 

Podobno, že panu Petrovi říkalo se "starý" pro rozdíl od syna Petra, 
jenž se stal proboštem u Všech Svatých na hradě Pražském a zemřel 

r. 1384. (ČČM . .1887, str. 272, Emler.) 

71. Kniha Rožmberská. 

Starobylý tento památník práva českého, první po česku psaný, slul 
pthodně "Práva pána starého z Rožmberka", kterouž Palacký (1834) nazval 
"Knihou Radoslavovou", později pak při vydání textu v Archivu českém 
(1. 447-484) "Knihou starého pána z Rozmberka". Původem svým sahá 
dílo toto do 1. čtvrti XIV. stoL, avšak obsah její o mnoho jest starší 
i musí položiti se nejméně do 2. polovice XIII. věku. Pohříchu: kniha Rožm
berská není celá; máme tolíko začátek, asi první čtvrtinu, závěrek chybL 
Dvé otázek jest při tom: Možno-li nalézti, kolik schází a možno-li říci, 

bylo-li to, co schází, vůbec kdy sepsáno anebo ztratilo-li se již sepsané? 
Kolik z knihy Rožmberské schází, praví nám kniha tato sama: Vylíčivši 

v prvních kapitolách zevrubně všecko, co se vztahovalo k plHlonu, podává 
v kap. IX. přehled těch kusů, o kterých se v dalším textu mělo jednati: 
Prvé co opoviedati .. Potom co kto jmá proč plniti a t. d. Všech kusů, 

o kterých dále .mělo se jednati, vypočteno dohromady sedmatřidcet. Skutečně 
také z kusů tak oznámených vypsáno jest prvních osm: O opoviedání, 
O plnění, O stavování, O vzetí komorníka na ohledání, Co mluviti. před 
komorníky na ohledání, O vdání, O kobylém poli, O obci. Dále text nejde, 
ačkoli mělo následovati ještě o mezích, o výnězdě (na meze), o létech atd., 
až by pojednáno bylo o všech oznámených 37 kusích. Schází nám tedy 
29 kusů. 

Otázka druhá: Bylo-li to, . eo schází, tedy všech těchto 29 kusů, vllbec 
sepsáno, anebo ztratilo-li se již sepsané? - Tuf především vyznati slUŠÍ, 
že již ani nejstarší známý rukopis (psaný ok. r. 1360 ku potřebě úředníkův 
u desk, v Archivu naznačený písmenem A), ani který pozdější (a těch jest 
řada hojná, okolo 20) nemají než kapitol XIX., končíce vesměs kapitolou 
"O obci". Některé rukopisy, ne však onen první nejstarší, mají dokonce 
dodatek na závěrku: "A tak se skonávají práva, ješto je jměl pán z Rožm
berka. Amen." Z toho by šlo, že skutečně více textu není aniž počátečně 
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bylo než kolik ho právě · máme a známe. A však pozorovati sluší, že by 
jistě divná věc byla, aby spisovatel do prostřed díla svého položil seznam 
kusů, kteréž měly v knize býti uloženy, nemaje jich vůbe~ ještě hotových. 
Také i to zasluhuje povšímnutí, že v nejstarším (deskovém) rukopise schází 
také i začátek knihy (§ 1--6), a že jestliže se ztratil začátek, mohl ztratiti 
se i závěrek; vždyť rukopis deskový sám jediný nemá pf;ídavek, že se 
"skonávají" ta práva, ješto je jměl pán z Rožmberka. 

I kloníme se k náhledu, že kniha Rožmberská hned původně sepsána 
byla ve vše~h kusích, i v těch, co nám na závěrku scházejí. V náhledu 
tom utvrzujeme se další touto úvahou: První kapitoly jednají o půhonu. 
Výklad ten protržen jest na dvou místech kapitolami, kteréž o jiných před
měteeh formalrrího práva mluví, nikoliv o půhonuj tudíž do kapitolo půhonu 
nepatří a patřiti nemohou. Kapitoly tyto jsou (dle vydání Palackého): 
IV. Znamenáno kak šě v slubnié řeči ze co zpraviti. VI. Znamenáno, po 
odpovědech co právo ze co. VII. Znamenáno, komu sě kak v které řeči 

zpravovati nebo postihati, nebo co právo. - Vyjměme tyto tři kapitoly 
z textu o půhonu, a pojednou se nám objeví mnohem světlejší rozklad 
půhonu vůbec. 

Avšak jestliže kapitoly IV., VI. a VII. nenáležejí na ta místa, jež dle 
rukopisův nyní zaujímají, kam tedy náležejí? Do knihy Rožmberské bezpečně; 
o tom pochybnosti není, ale na místo jiné. Na které? Ne na jiné, než 
mezi kusy, kteréž jsou v prostřed díla krátkými nápisy oznámeny. 
Proskoumejme obsah kapitoly IV. (kak sě v slubnié řeči ze co zpraviti), co 
v sobě vůbec a co v jednotlivých paragrafích obsahuje? Nalezneme, že 
kapitola tato jedná o vývodu žalovaného z nařknutí, buď že sám přisáhne 
za svou nevinu a podle něho pomocníci přísežní, nebo že postavi svědky, 

nebo že se zpraví sánl svou rukou, právem t. z. sirotčím. S obsahem tímto 
zdaliž se do podrobna neshoduje nápis kapitoly jedné z těch, jež pohřešu
jeme: "Jak svědectví vésti nebo pomocníky, všech řečí, vin a všech nároků 
zpraviti sě?" 

Probeřme podobně obsah kapitoly VI. a VII.: "Po otpovědech co 
právo, komu se kak z které řeči zpravovati nebo postihati." Obě tyto 
kapitoly jednají o žalobách ze dluhů rozličných a jak se přitom žalobník 
i žalovaný mají zachovati, měštěnín, man, paní, vdova, sirotek, biskup, 
kanovník, opat, abatyše, popravce; dále o zástavách, a vůbec o všem, což . 
požadováno a konáno bylo "lidmi", t. j. průvody od lidí dávanými, ne 
očistami, nýbrž svědky a vlastní přísahou. K tomu ke všemu velmi dobře 
hodí se název kusu ohlášeného, jenž zní: "Pro dluh všelijaký každému, 
také ze všelikých základův, i vše což lidmi právo zpraviti." 

Přiznáme-li podle toho, že kapitoly IV., VI. a Vll. nepatří do textu 
o půhonu, ale že shodujíce se s nápisy kusů ohlášených, ale posud pohře
šovan vch, náležejí mezi tyto kusy závěrečné: již tím samým přiznáme, že 
závěr~k nyní pohřešovaný původně byl sepsán až do konce, kniha tedy že 
původně byla celá, a že některé kusy (a to IV., VI. u VII.) do závěrku 

toho patří a tam na své místo přenešeny býti mají. 
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Najdeli náhled tento ztvrzení, objeví se nám Kniha Rožmberská 
v novém světle právnické dokonalosti; ukáže se v ní systém přesně vyt :.mutý 
a důkladně provedený, představí se nám mnohem širší rozsah formálního 
práva staročeského. 

Co se týče systému, tož spisovatel K. R. napřed a především vykládá 
podle pořádku p ů hon ve všech jeho částech a stránkách (byltě půhon 

počátek všeho soudního řízení, a proto nejdůležitější kus řádu právního). 
Potom opovídáníškod, plnění, stavování pro dluh prvé než pohá
něno; ohl é dán í škod skrze komorníka; vdá ní s e na úřad; právo 
mez ní; 1 é t a zem s k á. Potom následuj e zpráva o děd i n ách, . saha
jítí již do práva materialního, o dání a sstupku. Dále vše obtvrzovaní 
a o d ve den í od úřadu, o s vod u, o z p r a v ě a zpravcí dědin, o r u k o
je mst v í, o rozličných' spllsobech a druzích svědectví. Dále o žalobách a 
o vývodu z žaloby neboli o z p r a v ě před právem, skrze svědky, přísahou 
bez pomocníků i s pomocníky. (Text podle tohoto našeho výkladu uspora
daný uveřejněn jest v našem Cod. Jur. Boh. II. 2. č. 7.) 

V knize jsou taxy soudní venkoncem ustanoveny v haléřích a groších. 
Jelikož groš český zaražen jest r. 1300 a groše dělily se na halíře, tedy 
není pochyby, že text psán po roce 1300, a ten rok že jest dolejší časová 
hranice té doby, ve které kniha jest složena. Taxy jsou za rozličné výkony 
soudní ustanoveny na 2 halíře, na 3, na 32, na 60 halířů, na 1 groš, 
na 2, na 5 grošů. Mincovnímu řádu Vácslava II. základem jest soustava 
kopová, ješto z jedné hřivny stříbra ražena jedna kopa grošů, t. j. kusův 
šedesáte; groš pak dělil se na 12 haléřll. V oběhu dáváno hned za krále 
Vácslava II. za jednu kopu šedesáte čtyry groše (čtyry groše šly na výlohy 
ražební, ješto groše samy (kopa) vnitrnou cenou rovnaly se jedné hřivně stríbra.) 
Proto se v listinách praví, že se na každou hřivnu počítá 64 grošů (pro 
qualibet marca LXIIII grossos denarios computando . 1305. Reg. II. 2772). 
Groše slovou latině grossi denarii, haléře parvi denarii. 

Při této příležitosti může býti podotknuto, že soustava kopová, kterouž 
sobě oblíbil V ácslav II., nebyla za jeho času v zemi cizí, neboť se již za 
V ácslava I. (t 1253) razilo z jedné hřivny stříbra 6 solidů krátkýeh a 4 de
náry, tak že tu máme kopu (šest solidll po 10 denárech a 4 denáry nad 
to = 64 denárů. Reg. II. 2334). Také i jméno haléř nebylo v zemi neznámé, 
ješto "peníze Halské" (ze Svábského Hallu = HaUer pfennige) v Chebsku 
byly obyčejné (centum talenta Hallensium denariorum 1291). 

V Knize připomíná se Plichta z Rožďaloyie; s tímto jménem potkáváme 
se ve dskách trhových k r. 1320, kdež Pl. z R. co pán zemský neboli kmet 
přísedal na soudu zemském (AT'eh. II. 333); kromě toho řeč o něm také 
ve dskách půhonných. P. tu jednou jmenován co pohnaný, podruhé co 
žalující, po obakráte r. 1319 (86 a 216). Ze by jméno toto maní bylo přišlo 
do Knihy, není možné; nejen že se objevuje v nejstarším opise Knihy, ale 
i věc sama tomu brání. Plichta totiž , odpíral p11honu, řka, že půhon sšel, 
anoť komorník "mne odtad sehnal, jež má dědina nenie, jedno synáv mých, 
že sem jim dal v Rožďalovicích, a dokladaji sě desk, že sě odjinavad píšu 
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u póhoniech, s jiného zbožie, jež sem sobě ostavil" (43). A hle, r. 1322 
uvozují se ve dskách půhonných Bohuslaus de Rozdalowicz '(331), Maněta 
a Boček de Rozdalowicz (331). Dle toho stal se postup Rožďalovic asi 
r. 1320, kteréhožto roku Plichta ještě ve dskách trhových psán z Rožďalovic. 
Kniha tedy psána po roce 1320. Ale netoliko pan Plichta jmenuje se v Knize, 
a sice v prvním opise, uvozují se tam i jiní, jichžto rodové patří do let 
hned po r. 1320 následujících: Mikeš z Dolan (248) a tu .i est J ešek z Dolan 
(Dsky půh. 332), Benak, Jakub a devět jiných z Dolan (lb. 336). Oldřich 

z Pacova (282), a tu známe z desk půhonných r. 1318 Ondřeje a Procka 
z Pacova (15, 159). Petr z Boru, někda řečený (282), a dsky trhové 
r. 1320-21 znají Buška z Boru (Arch. II. 333). 

Jestliže na jednom místě Knihy řečeno jest, že taxa opovědčí byla 
stanovena na dvá haléře, "ale že už berú groš" - tedy nejde z toho, že 
groš do textu teprvé později se dostal, nýbrž že taxa proti právu ze dvou 
haléřů zvýšena jest na groš neboli na 12 haléřiL 

V Knize mluví se o dvoře biskupském na hradě; že pak biskupové 
hned okolo prostředka XIII. století sídlívali v Menším Městě Pražském, 
v domě poblíže mostu (curia ad pedem pontis 1253), mohlo by se mysleti, 
že Kniha patří hned do první polovice XIII. věku. Ale důvod ten jest 
vrátký, neboť dVllr biskupský na hradě trval ještě i v první polovici XIV. 
století dále i byl jediným zákonním sídlem biskupovým, a jen zde mohli 
biskupové poháněni býti. "Pakii nezastúpil biskupa dvorem v hradě (v hradě 
v jeho dvoře), ale vezda daj věděti domovníku nebo starostě jeho v jeho 
dvote v hradě, že pohoníš; a potom vezda, kdež biskup dvorem sedí na 
zemi, opět požeň jej komorníky jako zeměnína na zemi" (62). Paměť 

o biskupském domě neboli dvoře vnitř hradu zachována ještě z r. 1382: 
In castro Pragensi, in curia archiepiscopali, quae est contigua ecclesiae 
Pragensi (Pal. Form. II. 186). 

Kniha psána ještě před založením Nového Města Pražského (tedy před 
r. 1348), neboť se v ní mluví o měštěnínech v Prazě "obú městú" (t. j. 
Většího a Menšího). Také se mluví ještě jen o biskupovi Pražském, což 
ukazuje na dobu před rokem 1344. 

Podle těchto vývodů můžeme pronésti mínění, že Kniha Rožmberská 
skládána jest na základě st.arších zvyklostí právních (ovšem až i do druhé 
polovice XIII. věku sahajících) mezi r. 1320 a 1330. 

Nejstarší opis nalezá se v kodexu deskovém z r. 1358-61, podle něhož zpof'ízen 
otisk v Palackého Arch. českém 1. 1840. Jiných opisů počítá se 19, ze kterých jeden znám 
byl Balbínovi (ve věku XVII.). Balbín myslel, 'že to zákoník a že skladatelem jeho jest pán 
z Rožmberka (lbi et vetustissimae leges illae, quae a latore Rosenbergicas veteres 
appelabant. De leg. vetust.). 

Starší vydání z r. 1838 nalezá se s překladem latinským v K.ucharského sbírce 
nAntiquissima monumenta juris slovenici" (Warszawa) . Nověji otištěna Kniha Rožmberská 
od "H. Jirečka v Cod. jur. boh. II. 2 a od V. Brandla "Kniha Rožmberská ~ s výkladem. 

72. Henricus praepositus. 
Henricus praepositus, jenž na jeviště vystupuje r. 1322, byl syn Štěpána 

z Tetína 1., nejv. písaře zemského. Studoval r. 1322 v Bononii i slove tu 
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Henricus de Gors, což nelze vykládati na Gors nebo Gars u Rohů v Ra
kousích, spíše na Zgoř (Zhoř) některou v Čechách. V Bononii zaplatil 
hotových osm liber (zlata). Výslovně se při tom dí, quod Praga est de 
nostra natione, Bohemia. Již r. 1325 byl proboštem Mělnickým. Ku pří

mluvě krále franského Karla i královny Marie obdržel od papeže provisí 
na kanovnictví v Praze, non obstante praepositura Melnicensi et obedientia 
Pragensis ecclesiae (Styky.) R. 1328 stal se za nepřítomného biskupa Jana 
z Dražic administratorem biskupství Pražského, z čehož jde, že v ten čas 
již skutečně byl kanovníkem Pražským. V letech 1341-43 zastával úřad 

nejv. kancléře u markrabí Karla. R. 1341 stal se proboštem Pražským. 
Probošt Jindřieh byl potajmu kandidátem biskupského stolce Pražského, 

smrtí biskupa Jana z Dražic uprázdněného. N ejprvé se snažil, aby překazil 
volbu. i položil odpor ve shromáždění dne 14. ledna 1343 k volbě svolaném, ' 
předstíraje, že udělení biskupství tentokráte jest vyhraženo stolci papežskému. 
Dálo se to jak se zdá proto, aby sám byl k té hodnosti od papeže určen. 
Avšak většina kanovníků neuznala platnost tohoto odporu a když probošt se 
svými příznivci ze sboru odešel, volen jest všemi ostatními hlasy děkan 

kapitulní, slovútný Arnošt z Pardubic. 

73. J oannes dictus Paduanus. 

První zmínka o Janovi děje se r. 1319, již kanovníkovi Vyšehradském. 
Slove tu ještě prostě J. can. Wissegrad (Reg. III. 534). R. 1320 jmenoval 
jej děkan Vyšehradský spolu s mistrem Řehořem děkanem u sv. Jiljí a Hilt
prantem, farářem Prosickým, za advokáty ve veliké při o Týn. (lb. III. 
593.) Téhož roku i r. 1323 dává se mu příjmění Polonus (J. Polonus, J. 
dieto Polono III. 690, 852), avšak nesmí se proto másti s jiným, starším 
kanovníkem Vyšehradským, též sice mistrem, z r. 1280 (Reg. II. 1204), 
neboť věk a doba tomu odporuji. Mezi léty 1319-1330 prostě slove kanov
níkem Vyšehradským; ale již v lednu 1330 velmi rozmnoženo jest důsto
jenství jeho; byltě kanovníkem Olomúckým, Vyšehradským, Boleslavským 
a Sadským, i protonotářem Olomúckého biskupa Hynka. R. 1332-33 slove 
i officialenl pti biskupství právě řečeném a generalním vikářem in spir., 
z čehož jde, že osobně musel v ten čas přebývati ne v Čechách, ale na 
Moravě. Roku 1338 jmenuje se výslovně doctor decretorum (IV. 610). Od 
roku 1338-40 zase slove jen kan. Olomúekým a Vyšehradským, až 
se r. 1340 stal místo děkanem kapituly tuto jmenované. Nato vstoupil 
upřímo do služeb královských, neboť r. 1342 slove "regis J. ac marchi
onis juratus consiliarius et secretarius praecipuus" (Tadra Kanc.). R. 1344 
postoupil za kanovníka Pražského i byl zároveň Uiž 1343) officialem dvoru 
biskupského, ziistávaje při tom napořád kanovníkem jak Vyšehradským tak 
i Olomúckým. R. 1345, dne 5. listop., obdržel papežskou provisí na 
děkanství Vyšehradské i pf'ijat jest od kapituly. Byv hned r. 1343 ' sub
collectorem, zastával co děkan po kolik let úřad výběrčího poplatků papež
ských po Čechách (collector fructuum camerae apostolicae in dioecesl 
Pragensi 1346) i zůstal v tomto postavení až do své smrti r. 1358. Slove 

- ~ 

. 

I 

l 



--

78 Doba II.: Věk Luxemburků. 

tu také "nuntius apostolicus". Zemřel r. 1358; za výběrčího po něm jme
nován dne 28. října téhož roku Vilém z Lestkova. 

74. Mag. ]acobus de Praga (]acobista). 

Z r. 1327 máme pamět, že papež Jan XXII. beneficium jistého kostela 
na podacím kláštera Sedleckého zjednal Jakubovi, tečenému Jacobista, knězi 
diecese Pražské (Joannes p. providet Jacobo dicto Jacobista, clerico Prag. 
dioec. de beneficio ad collationem abbati~ et conventus mono Sedlec. Reg. III). 
Z odporučení, jehož se dostalo Jakobistovi ode dvora papežského, souditi 
se může, že studoval na některém učení vlašském, ne-li přímo v Římě. 

Tomuto Jakubovi ptipisuje se dílečko osahu právnického: 
Compilatú} juris canonici super glossas, magistri Jacobi de Praga. 
Jest to ahecední seznam slova věcí ve glossách ku právu církevnímu ohsažených, 

na př. Alveus - est venter fluviorum, ut est glossa super verbo nalveum" in nClementina". 
(Schulte CCLV.) Rukopis podnes v kapitulní bibliothece Pražské K. 17. 

75. Mag. Hermannus de Praga. 

První zpráva označuj e Hefmana jakožto kanovníka Pražského; druhá 
zní, že byl r. 1327 auditorem s. palatii apostolici, ve kterémžto po~tavení 

nacházel se Ještě r. 1329, jsa při tom kustodem kostela Pražského. Ze pak 
mistr H. co auditor musel přebývati v Římr., povolil mu papež, aby směl 
bráti požitky kanonikátu Pražského, jakž to tehdá vůbec bylo za obyčej 
(ut stans in curia Romana, possit percipere fructus beneficiorum suorum). 
Papež nazývá mistra svým kaplanem. Téhož roku dostalo se mu kanov
nictví při kostele Řezenském. Jakožto auditor dvoru Římského musel býti 
mistrem práv, tedy hned před r. 1327, čemuž ovšem bylo tak, neboť 
r. 1330 slove mag. H. de Praga výslovně "in utroque jure peritus". Toho 
času byl také již kanovníkem Vyšehradským (Ott. 44). R. 1337-38 povolán 
jest za biskupa Warmienského v starop-uském Ermelandu, kteréžto důsto
jenství zastával až do r. 1347, kdež dne 31. pros. zemřel. Herman patrně 

byl rodem z Prahy, neboť také v seznamu biskupů Warmienských slove 
"Hermannus Pragensis" (Styky). 

76. Hostislaus de Petrovic. 

V první polovici XIV. století objevují se mezi duchovními hodnostáři 
Pražskými dva Hostislavové, ze kterýehž jeden byl doktor decretorum. 
Tomek oba tyto Hostislavy má za osobu jednu, což mylné. Dle listin 
vystupuje Hostislav I. r. -1328 jakožto probošt kláštera Svatojirského i spolu 
co majetník domu na Starém Městě vedle kostela sv. Valentina, kterémužto 
domu říkalo se dům pana Hostislava (quae fuit d. H.). Probošt H. darem 
postoupil dtlm ten klášteru, aby tento mohl jej na doživotí dáti panu Bole
slavovi z Budynic, darovateli vesnice Mradic .(Reg. III. 1463 a 1468). 
Ze vděčnosti prominul klášter proboštovi svému placení čtyr hřiven ročního 
poplatku z klášterské dědiny v Motolech (lb.). Proboštem slove Hostislav I. 
ještě r . 1330 (lb. 1722), ale již r. 1331 byl kanovníkem Pražským (lb. 1770) 
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a co takový r. 1334 arcijahnem Bechyňským (lb. IV. 109). Toho času 

směnil archidiakonat s děkanstvím u Sv. Jiljí (Cane. Arn. p. 500). 
Poprvé slove decanus ecclesiae S. Egidii 1337 (Reg. IV. 493), zůstávaje 

přitom vždy kanovníkem Pražským (1339, IV. 2200). Ještě i r. 1343 píše se, 
udávaje spolu rod a pochození své, Hostislaus Czymonis quondam de 
Petrowiez, decanus ecclesiae S. Egidii et canonicus Prag. (lb. 1215). Ale tu, 
v téže samotné listině, vyskytuje se zároveň Hostislav druhý, canonicus 
ecclesiae S. Georgii et plebanus ecclesiae S. Galli Pragensis, doctor decre
torum, vedle doktora Jana Paduanského (lb.), tak že dvojakost Hostislavův 
je zjevná. 

Hostislav I. zemřel přede dnem 19. ledna 1345, neboť listina z toho 
dne mluví o něm již co o zemřelém, jenž v poslední vůli své za vykonavatele 
závěti ustanovil byl Hostislava doktora dekretů, kanovníka Pražského, 
a Tomáše Syerecze, kanovníka Svatojirského. Tito exekutoři měli pro 
klášter Svatojirský nakoupiti ročních úroků, což i do podrobna vykonáno 
(Reg. IV. 1504). 

Hostislav II. jakož kanovník Pražský stal se r. 1344 officialem dvoru 
arcibiskupského v Praze; již dne 14. zaří tak slove (IV.- 1440), tak že 
jmenovací formule v Canc. Arnesti (str. 344) položiti se musí do r. 1344. 
V officialátu předcházel jej dr. Jan Paduanský. R. 1345, dne 4. srpna, 
vynesl dr. Hostislav spolu s Františkem, farářem u S. Linharta, rozhodčí 

rozsudek mezi Janem biskupem Olomúckým, exekutorem závěti Mikuláše 
Rokiczanera, a Vojtěchem seniorem kláštera Sv. Kríže (IV. 1577). Zemřel 

14. pros. 1347. (Hostislav I. byl Hostislava II. strýc a Alžběty abatyše Svato
jirské bratr). 

77. ]urisperiti. 

V 2. pol. XIII. a v 1. pol. XIV. věku vystupuje u veřejnost zvláštní 
kategorie právníků; nazvali bychme jich právníky negraduované; byli-li 
však graduovaní, tedy náleželi mezi artisty, sice by titul magister vedle 
jurisperitus nebyl tuším dosti odůvodněný. Sami se označovali názvem 
Jurisperiti, juris expertes, juristae. Znalost práva patrně si zjednávali buď 
na universitách, bez hledání stupňů akademických, anebo v praxí u právníků 
jiných. Z 1. pol. XIV. stol. známi jsou tito: 1333 Mag. Petrus de Brunna 
a Petrus de Wokenstat; 1336 Henricus de Praga, 1341 Luček filius Nicolai, 
kanovník v Olomouci, in jure t anonico expertus, 1343 Theodoricus, syn 
Diviše de Novadomo, kanovník na Moravě, jenž ještě r. 1350 slove jurista; 
1348 mag. Wich, jurista Pražský, kteréhož měšťané Brněnští povolali, aby 
jim vedl rozepři s biskupem Olomúckým. 

Zajímavá osobnost mezi těmito juristy jest Dománko z Popova Dolu, 
jenž se uvozuje v 1. pol. XIV. věku. 

R. 1226 uvádí se na listině kláštera Praemonstratského v Litomyšli 
několik svědkLl z Mýtské krajiny, mezi nimi také Miroslav a synové jeho 
Jan a Budislav "de Valle Sacerdotis" (Reg. I. 706). Vallis Sacerdotis jest 
po česku Popóv-Dol, kterýžto název opravdu se opakuje o sto let později , 
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r. 1318, ve dskách póhonných, ješto Bohunek z Popova Dolu s několika 
zemany pohnán jest k soudu zemskému pro násilné škody v N.ízko.:~, 
Sirakově a Pozděšíně zpáchané. Týž Bohunek r. 1318 po smrtI OJlre 
z Košmberka zmocnil se zámku Košmberka na ujmu vdovy a ditek Ojířových. 
R. 1338 objevuje se jiný člen téže rodiny, Domanek didus ~~ Pfaffent~l, 
a sice jako "juris peritus", muž tak vážený, že byl za rozhodclho povola~ 
ve příčině hranic mezi Pražskou kapitulou a klášterem Sedleckým. v Pne
vicích u Hory Kutné (Dyrslaus Pragensis praepositus, Domanko dlCtu~ de 
Pfaffental, juris peritus, arbitri, ac Joannes dictus. Paduanus :u~erar~l~er.! 
Dománek postaven byl od kláštera, Drslav od kapItuly (Na pude Pnevlcke 

stojí chrám sv. Barbory.) 
Starodávnvm Popóv-Dolem rozuměti se má nynější osada Dol nebo 

Doly mezi Koš~lberkem a Richmburkem (Paměti V. Mýtské 54). 
V listině pap. Bonifáce VIII. z r. 1303 (Reg. II. 1964) uv~zuje se. c~ jurisperitus 

Joannes Romanus spolu s Henrikem doktorem decretorum, ale Jest to hstma ~~eľ se. 
týkající, pročež oba tuto jmenovaní patrně byli Uhři. jednatelé krále V ácslava pn stolcI 

papežském. 

78. Henricus de Frimaria. 

Na učilišti Pražských Augustinian'll v 1. pol. XIV. stol. vyučoval někdejší 
Pařížský professor Henricus de Frimaria, jenž zemřel r. 13~0.~ Při témy~ 
klášteře nalézala se dosti vzácná sbírka právnických kodexů, Jakz tomu UCl 
katalog bibliothéky Svatotonlské z r. 1415: Liber. Ae~idii y ~e regimine 
principum, spis to Egidia Romana generala Augustmsk~l~o radu r. 1315 
zemřelého, Digestum vetus, Ledura seu apparatus d. Huguhm super Decretum 
et super Digestum vetus etc. Ordo judiciarius Tancredi, ~umIna ad Decretum 
Joannis Faventini, Sum.ma super Deeretales (Abbas antIquus) atd. (Ott 94!. 
Není nepodobno, že díla tato snešena jsou pro řečený klášter právě přl-
činěním Jindřicha z Frimarie. 

79. ]udicium terrae (viz Č. 15)· 

Ve XIV. věku bylo hlavní známkou soudníhozl'izení v Čechách 
vyvýšení a ustálení soudu zemského, j ~hožto pravomoc vztahovala se 
k celému království a jemuž podřízeny byly cúdy neboli soudy krajské. 
Soud zemský vyvinul se ze soudu sněmovního; již v XII. věku, ~nohem 
pak více ve věku XIII. sněmové rozsuzovali o vině pro~iy?anovníko~l, ~,~me 
proti zemi, tedy o vinách obce zemské a řádu panovmclho se dotykaJlclch. 
Kromě toho rozhodoval sněm spory o dědiny, o zlato a o cla. Doklady 
na to z r. 1130, 1212, 1215, 1219, 1235, 1247, 1249, 1250, 1255, 1256. 
K čemuž sluší dodati některá svědectví pozdější, z dob krále Přemysla 
Ot. II. a Vácslava II. Na sněmu o novém roce 1277 v Praze držaném 
nalezeno, že pan Jaroslav ze Sternberka zbaven býti má města Kame~ice 
a dědictví toto že má připadnouti komoře králoyvské (Form. Kralovec XXXV.) 
Král V ácslav II. učinil panu Albreehtovi z Zéberka příčinou Tachova tu 
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milost, aby na sněmu nejblíže budoucím prokázal právo své k tomuto hradu 
ondy zemskému (lb. LXX. a LXXI.). Soudní věci druhdy sněmovní konány 
později na soudě zemském: N elzě sě o dědinu súditi před menším úřadem, 
dí K. Rožm. 189. O zlato nemóž pohoniti k malému úřadu (lb. 86). Si civis 
citatur pro hereditate et vult se tueri jure civili, domini invenerunt; quod 
pro hereditatibus est judicium baronum (Offic. 131). Ty viny, kteréž se 
krále dotýčí, páni neb kmetové vedle obyčeje souditi mají (MCar. XLIII). 

O sněmovním původu soudu zemského, jenž držán v každé suché 
dni, svědectví dává MCar., anoť se dí vart. XII., že zákon o nescizování 
zboží královského t. j. zemského, čten býti má veřejně každého roku 
v prvním shromáždění, a toto shromáždění byl právě soud zemský. Ještě 

i ze slov pana Ondřeje z Dubé proniká stará paměť o těsném spojení 
soudu zemského se sněmem: "Co pánóv jest třeba k nálezu? Ciem viece 
tiem lépe; ale podle starého práva dvanáct, mimo úrad, aneb najméně 

sedm, většie polovice; ale to jest o věci póhonné. Ale o ty věci, kteréž 
jdú o zemské dobré, měli by všichni rodové býti podle starého práva." Při 

zemském soudu chovány jsou dsky zemské tak dědinné a zápisné, jak 
póhonné, do kterých kladena také důležitá snešení sněmovní. 

Soud zemský založený na sněmu zemském, v těsném spojení byl 
s župním soudem Pražským. Sněm nemaje sám vlastních orgánů k ' vyko
návání svých nálezů, užíval k tomu soudu župního po ruce jsoucího. Starý 
župní soud neboli cúda Pražská přetvořila se v "menšie právo zemské" 
či v "menší soud zemský". Králové vyjímajíce některé třídy obyvatelstva 
z pravomoci soudů župních, přikazovali je v příčinách právních soudu 
Pražskému. Tak se stalo za krále V ácslava 11., že klášter Kladrubský sice 
vymaněn ze soudů župních, ale přikázán zato soudu Pražskému (ut in 
causis coram Pragensibus tantummodo et nullis aliis beneficiariis regni 
debeant respondere - ipse abbas et conventus et ipsorum homines. Form. 
Kralovec. XC.). 

Menší soudy čili cúdy XIV. věku vůbec sluší pokládati za dědice dáv
nějších soudů župních; některé cúdy sídla měly v okresu starých žup a na
mnoze i název jejich: Kamýcká, Kuřimská, Žatecká, Litoměřická, Boleslavská, 
Práchenská, Hradecká. Jiné obdržely název podle města některého v území 
starých žup, jaku cúda Mýtská, Vodňanská, Písecká, Rakovnická, Nymburská. 
Při cúdách k:aj:kých chov~ny jsvou ~aké i dsky krajské, jakož víme o Nym
burce, na Melmku, v Plzm, v Zatcl, v Hradci, v Litoměřicích (viz č. 15). 

80. Tabulae terrae. 

Úřad desk zemských v Cechách podřízen byl nejv. písaři zemskému 
i měl sídlo své odprvu a ještě i v 2. pol. XIV. stol. na hradě Pražském. 
~íšeť Maj. ?ar.: Tabulae, quae per . terrae notarium confici debent, pariter 
sImul cum IpSO notario teneri et servari in castro nostro Pragensi jubemus 
~ c. XXVIL). A v jednom odvolání z r. 1397 ke stolci papežskému praví se, 
ze dsky zemské od nepaměti chovají se na hradě Pražském v místě 

bezpečném a čestném (quidam liber seu quoddam registrum communiter 
Jil'eček, Práv. život. 6 
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et vulgariter "tabulae terrae" appellatus). Tal~é r. 135~ úře~nici, z:mští 
jistému vládyce nařizují, aby se před ně. dosta:ll na dvore ~~Jv. pl~are :la 
hradě Prazském (coram nobis Pragae m cuna prothonotarn regm, alIas 

in castro Pragensi. Tadra Kanc. 95). . . 
V latině říkalo se dskám "regislra", jakž to víme ze zápIsek mIstra 

Jindřicha Vlacha (viz č. 48) a jakž o tom svědčí také list papežský z r. 1397 

právě připomenutý. v' , 

Rozeznáváno hned tehdá dvojí druh desk, dsky dedmne (quae forent 
super hereditabus čompositae) a dsky póhonné (tabulae cit~tionum~: 

Dsky dědinné byly v nloci místopísařův. ze~l~kýc~ o (vlcenota~n tabu.
larum terrae) i jsou chovány pod závěrou neJv. uredmkuv zemskych, t. J. 
nejv. komorníka, sudího a písaře. Knihy už ,z~končené přístu?ny byly 
každoročně o suchých dnech při každém zasedam soudu ~ems~eho, :e~y 
čtyrykráte do roka (tabulae terrae, quas barones regni B. smgubs anms m 
quatu~r temporibus dumtaxat, sccundum consuetudlnem hactenus approbatam 

consueverunt aperire. Form. II. 248). . 
Dsky dědinné, jenž prostě sluly "dsky", byly k tonlu, aby se

v 
v n:c~ 

trhové, věna, převodové, rozdielové, spolkové, por~čel:s~ví, ~éta, ~ekovam: 
dání, odhádání, listové mocní, kšafti a jiní nlaJestatl, nalezove obecm 
i zvláštní pilnější a kteÍ'Í se týchž desk dotýčí, ps~li (.Všehr~ ~I., 32). , 

Maj. Car. v kap. XXVII. nařizuje, aby staršI knl~y ,~~dmne, (~rho~e), 
které by již byly zakončeny a uzavřeny, . ze dvora nveJv}s~lho ~~sar~ pr.e-

y b ly do chrámu sv. Víta a tam Jsouce zapecetene a khceml neJv. 
neseny y , " v ' ( • • 1 
úředníků uzamčené, aby uloženy byly v zaknste kostelm mSI lae, qu~e 
forent super hereditatibus et causis finitis jam co~positae, quas ut mons 
fuit antiquitus, sigillatas prius per supremum camerarmm, su~rem~m czu~a~ll 
seu judiceITI et burgravium castri Pragensi~ .ac tel:r:~ notarnnn,. m sacnsha 
cathedralis ecclesiae Prag. volumus custodln.) Z~krls:ou tuto,vJm:nova~o~ 
rozunlěti dlužno záktistu starého kostela Svatovltskeho, o mz vlme, ze Jl 
stávalo hned v 1. pol. XIII. stol., anof r. 1~52 ro~šířena byla děkan~m 
Vítem přistavěním klenby horní a dolní, i také malbamI ?zdoben.a pŮsobe,nup. 
t
'l ZV uměnínlilovného a obětavého muže. Oltář ke ch sv. MIchala Vltem e 10 I 1 v v , 

založený vysvěcen bisk. Mikulášem, čímž ;ákřista obd:že a . w~e~ne. raz 
kaple (sanctuarium, capella S. Michaelis, m qua vestmntur mllllstn ad 

missas celebrandas. Cosm. Cont.) 
Zákřista Svatovítská sloužila hned ve 2. pol. XIII. věku nejen k uložení 

drahocenností kostelních, ale i k uschování s oukr o nlý ch pokladů i listin, 
ano i listin státních. (R. 1279 Ota Brandeburský pod záminkou, že hledá 
jisté listiny Otakara II., dal zákřistu prohledati svýnli žoldl:éři, kteří :nís~o 
listin pátrali po pokladech, v zákřistě i jinde p~ ~?s~ele.) TIm se vys,vetl:1J,e, 
proč cís. Karel chtěl míti staré dsky uloženy v zaknste k?stela Svatovltske~o. 

Ve 2. pol. XIV. stol., něco málo před r. 1382, uřad d~sk zemsky~h 
ze hradu přenešen jest do Starého Města, do dv~rce n~boh do~u n~~v. 
písaře Štěpána z Tetína II. (městiště dnešní německe ~echn~ky, proh dveru~ 
Svatojilského kostela). Dvůr ten r. 1386 slove cuna ohm d. Stepham, 
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iy přešel -[uším po smrti Štěpánově r. 1382 na pana Beneše z Chústníka 
Stěpánova následníka v nejv. písařstvL Tuf již r. 1385 slove dtlm "domu~ 
tabularum terrae ac nob: viri .Benessii Chusnik, prothonotarii tabularum 
terrae regni Boemiae". Ze pak za Beneše z Chústníka staly si nějaké 
rozmíšky o nejv. písařství (písařem byl on toliko r. 1382-83, po něm 
následoval Jan z Dražic 1383-84 a hned zase Beneš podruhé 1385), podobá 
se, že úřad desk navrátil se zase na hrad Pražský, ježto zpráva jest z r. 1397 
že úřad ten sídlel zase "in castro Pragensi" a r. 1405, 1406,1407 a 1410 
dům onen na Starém Městě jmenuje se domem nebo dvorem, ve kterémž 
"druhdy" nebo prvé chovány jsou byly dsky zemské (prope S. Egidium 
domus seu curia, in qua olim tabulae terrae fuerunt 1405 domus seu 
.. . ' 

c~rIa, m qua ohm tabulae terrae affuerunt, prope S. Egidium 1406, curia 
ohm tabularum terrae 1407, curia tabularum terrae 1411). 

Avšak dskám bylo určeno, aby se zase vrátily do domu ' tohoto. Obec 
Staropražská koupila jej s povolením královský~ od majitele Mikuláše 
Augustinova t. č. řečeného z Egerberka za kupní cenu 400 k. gr., výslovně 
~ t~mu, a?y. t~m. sídlel úřad desk zemských a chovány byly dsky tyto 
(m JU~ et JunsdlC~lOn~~ tabularum terrae regni B. exercendam, ita quod in 
praedlCta

o 

domo Jushha. terrestris exerceatur, nunc et in aevum 1412). 
Odtud dum zase slul cuna tabularum regni B. (1414), domus olim d. Nicolai 
ex .app.o~ito. ec:lesiae S. Egidii, in qua tabulae terrae continentur (1415): 
cuna cIvItahs, 111 qua nunc tabu!ae terrae snnt (1416), duom proti dveřím 

kostela sv. Jiljí, v kterémž někdy s zemskými dskami sedali (1437 Tom 
Zákl.). . 

, . ~oho čas,u (I'. 1~1~) bylo trhových desk neboli dědinných na počet 19, 
za~lsnyc~. v~ll{ych 2" z~pIsných ~lenších 4, póhonných 4, všech dohromady 29, 
poc~~ zaJ.lste ne ~rave znamemtý. Přitom není zcela určitě známo, byly-li 
star:l kmhy c~ovany : zákriště u sv. Víta, nebo byly-li vesměs uloženy ve 
dvore deskovem. S Jedné strany třeba uvážiti, že · se o novém kostele 
Sv. ,Víta stav~lo již od r. 1369, při čemž nepochybně také zákrišta přesta
vovana, tak ze se tam asi stěží mohly ukládati knihy tak důležité' ale 
s dr~hé · strany, ~íme, že král Sigmund r. 1420 odvezl všecky skvosty ze~ské, 
meZI mml tal~e 1 dsk~ zemské, na Křivoklát, což předpokládá, že je toho 
roku 1420 mel v mOCI, a to bylo možné, byly-li na hradě Pražském ne na 
Starém Městě. Možno zde mysleti jediné na dsky již uzavřené. ' 

Sk:ostyy a ds~y zemské zůstaly na Křivoklátě až do r. 1422, orlkudž 
po ohm y neseny JSou ~o Plz~ě a z Plzně na hrad Karlštejn (Cod. j. 
~. II. :. c., 5. ,Z desk techto, Jenž r. 1541 ohněm jsou zničeny, pozl1staly 
Jen nektere nalezy a rozsudky, kteréž jsme, pokud ze XIV. věku pochodí 
otiskli v Cod. jur. boh. II. 2. č. 6, str. 18-67.) , 

81. Vicenotarii tabularum terrae 

M ar q u ar d u s 1318 vicenotarius, jenž s komorníkem Mikšem vzvedl 
~oleslav~ na dědictví Zdeslavovo v M. (Rel. tab. 1. 37). R. 1321 M. 
VIcenotarms s komorníkem Smilem vzv ~ dl Dětocha na dědiny (lb. 84). 

6* 
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B o hu n c o, vicenotarius z dob luále Jana: 1331 subnotarius terrae 
(Reg. lIL). Prout hoc coram Bohuncone, vicenotario terrae, in absentia bene
ficiariorum Pragensium... (Summa Gerh .• 190). Recognovimus coranl ... 
Bohuncone, vicenotario terrae (lb. 202). Bohunek byl muž patrně velice 
vážený; uvozujeť se r. 1331 v čele svědků při prodeji biskupského statku 
Vršovic; po něm teprv následují sudí dvoru biskupského a j. Byl majitelem 
domu neboli dvoru v Praze, na kterémž pojištěny dvě hřivny úroku 
k rukoum Seidlína z Písku lReg. III). Podobá se, že dlhn ten nacházel se 
ve Dlouhé střídě, neboť se píše k r. 1353, že vdova Bohunkova Aneška měla 
zástavu na něm, když byl dům přešel na Bohunkova následníka v místo
písařství, Zdislava. (A. relicta Wohunconis interdixit donlum Zdislai notarii 

terrae in longa platea. 'Tonl. Zákl.) 
Z d i s I a u S. Psal se dle 'Tomka (Děj. Pro III.) z Dobré, jinak z Horky. 

R. 1353 slove, majetníkem domu Bohunkova v Dlouhé střídě. Po Zdislavovi 
pojmenovány jsou Hi první knihy desk trhových, jenž dle svědectví Všehr-

dova byly z desk těchto "nejstarší". 
I. Zdislai 1320-36. 
II. Zdislai 1337-45. 
III. Zdislai 1346-55. 
Z dlouhého trvání jmena Zdislavova při dskách (1320- 55) usuzuje 

Tomek, že byli snad dva místopísaři téhož jména po sobě, čímž by se vysvětlilo 
jmenování jednoho z Dobré a druhého z Horky. Zatím jest podobnější, že 
Zdislav teprve po Markvartovi a Bohunkovi mohl se dostati na úřad místo
písařský, tedy teprve po r 1331 (asi r. 1336). Z toho by šlo, že Zdislav první 
knihu desk velkých trhových, založenou hned za Markvarta r. 1320 a do r. 1336 
sahající, zregistroval a uzavřel, druhé pak dvě knihy od r. 1336-1355 že za 
svého úřadování sáln spravoval, tak že všecky tři pojmenovány jsou po 

něm jediném. 

82. Tabulae citationum. 
První stopa o dskách póhonných vyskytá se rokem 1292. Zachoval se 

z toho roku póhon následující: Anna de Lubcouicz conqueritur super Ludek, 
quia raptam compressít et violavit virginitatem ejus, multis plagis afficiens, 
6 apertis et 12 lividis. (Cod. 'Talmb.) Druhá podle času památka desk 
půhonnýeh jest kvatern z let 1316- 25, v orfginale podnes zachovaný. 
(Nalezen jest v panském archivu Jindřicho-Hradeckém, odkudž věnován 
sbírkám Zemského musea v Praze.) Z tohoto pozůstatku, jenž ušel pohromě 
z r. 1541, dobře poznáváme spůsob a formu zápisů půhonných. Zapisováni 
jsou totiž žalující pořadem abecedním, a to tak, že každému písmenu 
vyhražena jest jedna složka po dvou listech, čtvrtina kvaternu. (Písmě B: 
Beness de Zagezda, Boleslaw de Rozalowicz, Beness de Priewory atd.) 

Mistr Viktorin (Všehrd) zastal při úřadě deskovém dsky póhonné, 
kteréž "staří všecky na pergaméně psali, jakož to dnes tělni starými, žlutými 
a pro starost ohnilýnli dskami, kterýmiž se již nehýbe, než jest jim jako 
mrtvým pokoj dán, móz okázáno býti." Podle zprávy Všehrdovy psali se 
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do kněh póhonných "všickni póhonové, k v~likému i k menšímu súdu 
pt'íslušející; vedle těch póhonóv (též) nálezové panští, staná práva, úmluvy, 
vzvodové, panovánie a všeliká po praviech staných nebo po náleziech 
panskych práv vedenie". Dsky tyto příslušely k úřadu menšího písaře desk 
zemských. Postup byl ten, "že útoky a póhony všecky (krom póhonóv 
k odpo~·óm)" starosta komorničí psal do register svých, "ze kterých potom 
ti póhonové po vrácení komorníka z týchž póhonóv ve dsky póhonné 
přepisují se". 

Nepřetržitá řada desk půhonných počíná, pokud nyní vědomost o tom 
máme, rokem 1389. Nazývány jsou podle barvy své vazby, červené, bílé, 
černé atd., i jsou: 

Rubeus citationum, Červené póhonné 1389-1410. 
Albus Bielé 1405-1407. 
Niger " Černé ,,1407-1415. 
Viridis Zelené 1412-1415. 
Albus novus " Nové bielé" 1419. 
Jelikož dskj póhonné r. 1541 postiženy byly ohněm tak jako všecky 

dsky zemské, známe obsah jich jen poněkud, a to potud, pokud se z nich 
zachovaly výpisy a citace ve spisích právnických. (Sbírku takových výpisků 
a citátů otiskli jsme v Cod. jur. boh. II. 2, 388- 397.) 

83· Tabulae czudarum. 

Dsky župní nebo'li cúdní známe toliko z věku XIV., a sice tyto 
následující: 
.. ~abulae terrae in Newburga 1322. 'Tabulae Ninlburgenses 1407.

CIvItah Mel nic e n s i committimus stylum, regimen et annotationem 
tabularum terrae 1348. - 'Tabulae czudae P I z n e n s i s 1389. - 'Tabulae 
Saczenses 1381, 'Tabulae terrae zude Sacensis 1382. - Tabulae 
G:r e cen s i s districtus 1394, 1395. Dsky zemské úřada Hra d e c k é ho 
(Zaloby). N o~1ine úřada Hra d e c k é h o podle jich desk (lb.) 'Tabulae 
terrestres G rec ze n s i s distridus 1396. Tabulae czudae districtus G r e
czensis 1419. - 'Tabulae publicae Olomucensis czudae 1303. - Notaria 
czudae Br u ne n s i S. Qui notarius tabulas terrae habea,t omni jure et utili
tate, quo ab antiquo terrae sive zudae notarii c'Onsueverunt habere 1327. 
Tabulae ,seu liber t e r r a e Br u na e 13M3. 

84. Anonymus Rajgradensis. 

, ~a. závěrk~ XIII. věku sepsána jest ,,'Tabula juris", kterou mezi 
vza.~nynll rukopIsy svými chová bibliothéka kláštera Rajhradského, Opis, 
a SIce doslovn!, nal~zá se v městské bibliothece Gdánské (XVIII. A.) 
Skladatel~m kmhy té Jest f'eholník benediktin, tuším že onen, jenž r. 1327 
slove ml1lC~el~ Břevnovským, později pak proboštem Rej hradským. Probošt 
Ja~ ,byl b:a~~n za rozsudího v rozepřích, což zajisté o jeho zdatnosti ve 
pravlCh svedc!. ,Jed~n takový rozsudek vynesl r. 1328 v rozepři mezi paní 
Perchtou ze Svabemc a Božehrobci Zderazskými (Cod. Mor. VL). 
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Kniha má napls novověký z XVIII. stol.: "Anonymi Raygradensis 
Commentarius in Decretale~ Gregorii IX. papae", s doložením, že spiso
vatelem jest probošt Jan Rejhradský z r. 1328, jejž potomní nazývali 
"doktorem decretorum". Prof. Ott, jenž do podrobna vylíčil povahu knihy 
této v pojednání: "Die Tabula juris der Klosterbibliothek zu Raygern" , 
dokazuje, že kniha není kommentářem k DekretáHhn, alebrž zajímavá Tabula 
juris, jež hojně materialu vážila z Dekretálů rok 1298 předcházejících, 
ale kromě toho i ku pramenům římského práva se táhne, přednějších gloss 
k dekretu Gratianovu i k dekretálům papeže Řehoře IX. (1227-1241) si hledí, 
ano i pozdějších některých zákonl1 papežských si všímá, vůbee pak k tomu 
směřuje, aby zpraeováno bylo ve formě - lehce chápatelné vše, což nej
potřebnějšího bylo věděti z oboru práva církevního, též i práva dvilního, 
římského. Jest to tedy vlastně slovař právnický, zdělaný na základě drkev
ního práva, hledíc při tom k dotyčným pravidlům práva římského. Kusův 
jest 159; každý kus má svůj nápis pořadem abecedním: Abbas, de aecu
sationibus, de adionibus, de advocatis atd. 

Dílo samo dle zpytování prof. Otta není než výtah z Monaldovy 
"Summy", poehodící z 9. desítiletí XIII. věku. 

Rukopis Gdánský zpořízen je na Moravě, což se hlavně dotvrzuje ,. 
úplným souhlasem obojího textu, pak ale přídavkem rozličných kusů 
z Moravy pochodících nebo na Moravu se vztahujících. Mluví se tam 
o Olomúci, o Opavě, o Hlubčici, o Krnově. Zdá se také, že sběratel 
rozsudkův práva městského Brněnského, Brněnský písař Jan z prostředka 
XIV. věku, knihu tuto měl před očima~ když skládal, sbírku svou; alespoň 
rozložil knihu svou též na kapitoly pořádkelTI abecedním: De a(~tlonibus, 
de accusationibus, de advocatis atd. a přejal do ní mnoho poučení a pravidel 
z práva církevního (viz č. 90). 

85. Summa Gerhardi. 

Tato sbírka formulí, jenž pochází z posledních dob krále Janových 
1336-1345 a uložena jest v Klementinské bibliothece Pražské Sign. IV. 
C. 23, slove plnějším názvem "Summa dictaminis mag. Gerhardi" . Kterýžto 
Gerhardus dle mínění Tadroya nejspíše byl úředníkem podkomorského 
úřadu. (Tato Summa současna jest jiné sbírce z dob Janov}Tch, obsahujkí 
dopisy politické: Codex epistolaris Johannis.) Summa Gerhardova důležita 
jest pro dějiny práva v Cechách, zejmena hornického a dědinného. Jest 
litovati, že hrab. Sternberk, spisuje a vydávaje dějiny hornictví českého, 
o Sumn1ě a obsahu jejím hornickém žádné známosti neměl, neboť Summa 
v tom směru mnohého poučení podává. 

Spolu dávají listiny v ní obsažené zajímavé svědect:rí o vplyvu, jejž 
právo církevní a římské začalo míti na právní poměry v Cechách. Renun
tiamus sponte in his scriptis omni juris tam canonici quam civilis ac terrae 
Boemiae consuetudinis vel statuti vel alio quoque auxilio (143, 219). -
Omni juris tam canonici quam civilis ac terrae Boemiae exceptioni, con-
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suetudini vel statuto et alio quovis auxilio (144). - Ab omni instantia 
utriusque juris, tam canonici quam civilis (215). 

Summa Gerhardi. Ein Formelbuch aus der Zeit des K. Johann von Bbhmen 
(ca. 1336-45). Herausgegeben von Ferd. Taura (Archiv cís. Akad. ve Vídni díl LXIIIJ 

86. Postup práva manského (viz č. 32). 

Známo z dějepisu, že král Přemysl Ot. II. nejen toho byl pilen, aby 
osadníky z Němec osazoval na městech, ale že i končinu staré župy Sed
lecké, pozdější okres Loketský, pak Trutnovsko a Kladsko zalidnil Němci, 
opomíjeje pti tom lid vlastní, domácí. V těchto třech territoriích vyvinulo 
se s cizími příchozími také právo cizí, t. zv. manské neboli lenní. O Loketsku 
promluvíme v čísle tuto následujícím. Trutnovsko mělo středisko pllVodně 
v městýsi Úpě, ok. r. 1260 ještě pánům ze Švábenic náležejícím, lderéž za 
Přemysla II. přetvořeno jest na dnešní město Trutnov. Osadníci němečtí 

tídili se tu právy císařskými i německými, kteráž jim král Jan, veliký pří
znivec ústavy manské, r. 1340 potvrdil, vymaňujíc je z práVOl1l0Cllosti zemské 
a cúdnÍ. Trutnovští spolu s městem Dvorem (nyní Králové) měli SVllj vlastní 
soud, judicium provinciale, lantgericht, ph kterém se prodlením let vytvořily 
také soudní dsky t. z. Trutnovské. 

Třetí území vedle Loketska a 'rrutnovska, kam povoláni osadníci 
němečtí, bylo Kladsko, stará to župa se slovutným slovanským hradem 
Kladskem. Také tito osadníci požívati práv manských (jus quo feodarii et 
vasalli Glacenses fruuntur et gaudent 1325). 

Jestljže pak právo manské ' na Moravě zakořeněno jest biskupem 
Bnmonem Olomuckým (viz Č. 31 a 32), toz právo toto zakotvilo se v Čechách 
v území právě řečeném, v Loketsku, Trutnovsku a Kladsku. Kdežto pak ma
nové Loketští počítáni jsou za vasally a lenní poddané královské "extra 
curtem", tož manové Trutnovští i Kladští podřízeni byli manské pravomoci 
"intra curtem", kterýžto rozdíl v následujíeích stoletích ještě rázněji vyniknu!. 

Léna česká intra curtem vypočtena jsou v našem Slov. Právě III. 1. a v Cod. jur. 
boh. II. 3, pokud šlo o manství tato ve XIV. věku. 

87. Privilegium Cubitense. 

Dějepis riám vypravuje, že Richsa, druhá manželka krále Vladislava 1. 
(1109-25), deera markraběte z Vohburka, věnem obdržela některé statky 
v župě · Sedlecké. Když pak zboží Vohburgovské dostalo se do moci Hohen
staufovce cís. Bedřicha I. (t 1190), zůstávaly také řečené věnné statky po 
některý čas v rukou německých. 

V 2. pol. XIII. věku přešla správa staré župy Sedlecké na hrad Loket, 
poprvé r. 123~ připomínaný, i zaznamenány jsou osady v okresu Loketském 
ležící tyto: Svatobor, Semnice, Hroznětín (Liechtenstat), Kunigsperk, hrad 
Neydek, vesnice Tyrbach a Hermansgruen. Zde se vytvořil poměr manský 
mezi obyvateli již německými a hradem Loketským, tak že král Jan r. 1341 
mohl jim dáti výsadu z téhož roku datovanou (viz Cod. jur. boh. II. 3. 
str. 56), kterouž urovnáno manské postavení Loketskýeh "feudálú, vasallů 
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a osadníků". Hlavní .ustanovenÍ vztahuje se k tomu, že všidmi tito oby
vatelé vyjmuti jsou z právomoei župní neb zemské a postaveni pod král. 
purkrabí Loketského. 

Manství neboli léna Loketská počítala se odtud za léna koruny české 
"extra curtem" ležící, rozdílná od manství českých jinde po Čechách 
založených, jenž pro rozdíl sluly léna "intra curtenl" (viz č. 86). 

88. Jura et statuta Majoris civitatis Pragenae. 

Nejstarší kniha Staroměstská, která se nás dochovala, obsahuje řadu 
nálezlL konšelských z průběhu XIV. věku, ježto vedle stanov živnostenských 
a policejních zasahují do věcného i formálního práva městského. Nejstarší 
datovaný zápis patří do r. 1314 (de combustione auri) , nacež sleduje zápis 
z r. 1327 (De gladiis et cultellis), pak z r. 1328, 1329, 1330, a tak pořád 
až do r. 1390. 

V rejstříku na tyto zápisy zdělaném dává se celé knize název "Jura 
et statuta civitatis". Kniha sama založena jest r. 1310, i následováno tu 
snad příkladu města Bamberka, kdež městská kniha založena jest r. 1306. 
Také i N ormberk má knihu zcela podobnou (Roeszler 1.), i víme že Praha, 
jsoucí v čilém obchodním spojení s tínlto městem, držela se hlavně rněst
ského práva Normberského. Znamenitý tento památník práva městského 
v Čechách vydán jest tiskem v Roeszlerově "Deutsche Rechtsdenkmaeler 
aus B6hmen u. Maehren" 1845 pod nápisem "Das altprager Stadtreeht RUS 

dem XIV. Ih.", přičemž litovati toliko, že vydavatel některá snešení, jeden 
celek činící, ale vícero paragTafů obsahující, rozvedl na čísla, jako zákon 
ze dne 30. března 1349 (De treugis homicidii), kterýž rozveden na pět čísel 
(48-52), zákon ze dne 28. února 1338, jenž u Roeszlera činí šest čí~ el, a pod. 

Kromě nejstarší knihy Staroměstské nachází se opis těchto Práv a StatutLl v druhé 
knize téhož města: "Liber vetustissimus pri vilegiorum, statutorum et decretorum ~, konečně 
v kodexu kapituly Pražské (K. XIX.), kdež nápis novější "Jura civitatis Pragensis". 

Sluší připomenouti, že kniha tato dokonce neukazuje na nějakou souvislost se starší 
zápisnou knihou z r. 1280, o jejížto založení postarali se král. písař mag. Henrlcus Italicus 
a měšťan staropražský Engbert (viz č. 47 a 48). 

89. Městský zákoník Staropražský. 

Větší neboli Staré Město Pražské dle listiny krále Jana ze dne 
18. i'íjna 1315 užívalo od prvních počátků svých městského práva Norm
berského: Jure civitatis Nurembergensis, quo Major civitas nostra Pragensis 
a prima sni fundatione freta est et fruitur (Reg. IV. 2128) . . Že pak obec 
Staroměstská již v první polovici XIV. věku byla velmi mohutná, vidělo se 
nutné, aby zpořízena byla samostatná kniha práva Pražského, i stalo se 
r. 1341 snešení, osmého dne po sv. Vácslavu, aby ustanovena byla kommissí 
čtyrčlenná, která by takovouto knihu práv sepsala. Rozumí se samo sebou, 
že se to nemohlo státi než s vědomím a předchozím svolením královým. 
Dílo ostatně nemělo složeno býti toliko pro Staré Město Pražské, nýbrž pro 
všecka města v Čechách, kromě těch, jenž seděla na právě hornickém, 
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čímž vážnost celého podniku ovšem nad obyčej roste. "So sey wir tak 
zní snešení - dez mit vorgedachtem mut u. der gunst u. gehaise unsers 
heren, des kuniges, durch fried u. gemachs willen obereyn komen, also 
das eyn gescriben re('ht gemacht u. getichtet werde u. ewiglich dem armen 
alz dem riehen bey der egenanten stet (cze Prag) u. in allen steten czu 
Beheim, ane die im berkrechte siczen, beleiben schol .. " Do kommisse voleni 
jsou čtyři členové z obce (vier piderwe man auz uns), kteří králi i obci 
učinili přísahu. Obec konlmissí té dala plnou moc, tak jako i král, "waz sie 
machen u. bescriben czu eynem rechten, daz das craft u. macht haben sol, 
daz das vorgang habe u. die schepphen, dy czu derselben czeit sIn, schullen 
auch dyselben recht, die sie machen, mit der vorgenanten stat brief 
bestetigen, daz sie ewiclichen vorgang haben, an allerhande widerrede." 

K tomuto snešení táhne se co jest praveno v listině kralevice Karla 
ze dne 13. června 1343, že se Pražanům potvrzují všecka práva, svobody 
a výsady jejich, dokudž hy právo psané nebo složené jim dáno nebylo 
(donec jus scriptum seu redactum in scriptis . . . Čel. 1. 45). 

Snešení stalo se za Váczlava Rokczanera rychtáře, Ondřeje Goldnera, 
Seydla z Písku, Mikuláše Zeynera a druhých přísežných Staropražských. 
Do kommisse voleni jsou kromě Rokczanera rychtáře Ondřej Goldner, 
Henslín ze Chbu, Jindřich Kadner a Oldřich Pleyer. 

Vácslav (Wenczlaw, Wenceslaus) řečený Rokczaner byl členem 
Staropražské měšťanské rodiny, řečených Rokczaner, jejímžto prvním známým 
předkem byl tuším Ulricus de Rokyczan, v Praze hned r. 1281 připomínaný. 
R. 1310 poprvé se mluví o Menhartovi, snad že synu Oldřichovu, že jsa 
bohatý peněžník Staropražský, byl přísežným v letech 1312-22. Synové 
Menhartovi byli Menhart II., V ácslav a Mikuláš. V ácslav zastával úřad 

rychtáře Staropražského r. 1336-41, pak zase r. 1343--44. R. 1338 psán 
jest latině: Nos Wenrzeslaus dictus Rokzaner judex ar. 1344 po německu: 
Wir Wenczlaw genant Rokzaner richter. Rokycanerové toho času provo
zovali obchod v suknech, jak o tom svědčí zápis z r. 1336, kdež se 
lYIjkulášovi Rokcanerovi potvrzuje dluh královský v 760 k. gr. polských 
pro staminibus de Dorna et de Ypra dom. regi in credentia datis (Summa 
Gerh. 31). 

Goldner Andreas poprvé uvozuje se r. 1314 i byl napotom pří
sežným mezi lety 1323-47. Jiných zprávo něm a o jeho rodu není. 

H e n slín byl členem rodu, jenž se psali ze Chbu (de Egra, v. Eger) ; 
rodovým jménem sluli Kornpuhlové. Souvislost dokázána jest tím, že mezi 
posly k cís. Jindřichovi VII. r. 1310 o syna jeho Jana vypravenými v Kroniee 
Zbraslavské jmenuje se táž osoba, Conradus Cornpul, a v nejstarší knize 
Conradus de Egra. V Praze osedlý byl z toho rodu hned r. 1301-15 Martin . 
přísežný a snad již i bratr jeho Matouš, jehožto synem jest náš člen 

kommis3e, Henzlin (Henslinus Mathaei de Egra, Hensil Mathes suen von 
Eger, Henslinus Kornpuhel). Tento Henslin byl měšťanem a přísežným 

konšelem v letech 1331-46 (Reg. IV). 
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Heinrich Kadner (von Cadan, de Cadano). Byl zeť Menharta 
Olbramoviee. H. 1334 spolu s Menhartem obdržel od kralevice Karla, toho 
času vladaře na místě krále Janově, v zástavu za půjčku 400 kop vesniei 
Strašecí. Ve Velké radě zasedal již r. 1340. 

U I a PIe y e r (t. j. Ulricus dictus Pleyer) jmenuje se v radě mezi 
r. 1335-41 (Heg. IV). 

Svrchuspomenuté snešení známo bylo Veleslavínovi. V XVIII. věku 
prof. Feigl pronesl domněnku, žeť kodex kapituly Pražské, nadepsaný 
"Hechtsbueh", jest snad dílem té kommisse. Tato důmyslná poznámka 
Zllstala od pozdějších nepovšímnuta; aspoň Hoeszler ničím nedává najevo, 
žeby tento Hechtsbuch pokládal ha plod redakce Hokczanerovy; píšeť zajisté: 
Es ist im ganzen der Charakter einer Privatarbeit, etwa eines bei der Stadt 
angestellten Notars leitht erkennbar, u. wir halten dafúr, dass sein Inhalt 
mehr als ein Auszug u. Handbuch des damals zu Prag geltenden Hechtes, 
als ein wirklich zu amtlichem Gebrauche bestimmter oder verfasster Codex 
fúr den Hechtshistoriker von Interesse ist." (I. p. XXXVI. po zn.) 

Text tohoto zákoníka, psaného jazykem německým XIV. věku, zachoval 
se ve dvou kodexích, v jednom kapituly Pražské (K. XIX.), ve druhém 
kapituly Olomúcké. V kodexu Olomúckém dle zprávy dr. Bischoffa (Oester. 
Stadtrechte. Wien 1857) text nadepsán: Hye hebt sich an Prager stat recht 
vnd auch in des reyches czu Beheim; závěrek: Expliciunt jura civilia 
Antiquae civitatis Pragensis. 

Text rozložen jest na články, a těch se čítá 200 (1-~06); každý 
článek má svůj vlastní nápis, v němž naznačen obsah, jako: Ob man imb 
gesampter hant gelobit, Von wunden, Von des konges straze, Ob ein jnd 
ein untat tut oder ob sie an ihm geschit. 

Co se týče pramenll. odkud celý text jest vážen, tedy prvních 19 článků 
jsou nálezy konšelů Staropražských z r. 1338, 1339 a 1340. Některé články 
shodují se s textem Práv Otakarových; jest jich na počet sedm. V celku 
spočívá dílo samo na Schwabenspieglu, Sachsenspieglu, na právech Jihlav
ských, na právech Magdeburských. 

Kromě Feigla také Tomek (Praha II.) pronesl mínění, že to práce 
složená od oněch důvěrníků Staropražských, jimž r. 1340 uloženo bylo, aby 
sepsali právo městské pro Prahu i pro jiná města české země. Práce tato 
že zl1stala bez konečněho výsledku, anoť není žádné stopy, že by byla došla 
vyššího schválení; naopak, konšelé Staroměstští vydávali i napotom nálezy 
své dle svého názoru, nikterak nehledíc k nějakému sehválenému psanému 
právu. Mínění toto pokládáme za zcela podstatné a správné. Dílo samo 
ostatně nebylo dohotoveno, což dotvrhuje se tím, že některé články nejsou 
ani dopsány. Ku př. 43: Von erbe. Welch man ein gut empfangen hat vor 
gericht . . . .. 114: Von purgschaft. 1st ein man um schult beclaget, die 
noch nicht auf in behabt ist..... 195 Von wunden und tot slagen. -
Jeden článek zase opakuje se na druhém místě, jako čl. 40 Von morgengab 
a 103 Von morgengab gezeugnusse. Též tak čl. 8 a 1.42, 31 a 144. 
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90. ] oannes notarius Brunensis. 

Slavný písař Brněnský, jmenem Jan (notarius Joannes) zastával výnosný 
úřad městského písaře v Brně od r. 1343 až do své smrti r. 1360. Jan 
patrně byl velmi zámožný, a to ještě prvé nežli se stal písařem; alespoň 

mu tehda patřil dvůr v Šibnieíeh; také jest patrno, že na vzdělání své 
prvé mnoho vynaložiti musel. Jak se stal písařem, koupil sobě dům r. 1.343 
svobodný t. j. všech břemen městských prostý, někdy Poherlicerovský a 
Joklínovský na Lugeku, z rukou Alberta cum ruffis finibus, toho času komor
níbo mistra městského. Dobročinnost svou osvědčil hned r. 1349 založi v 
fundací, aby z domu jemu náležitého dávalo se ročně jednu hřivnu neboli 
kopu grošll faráři u sv. Jakuba na mše svaté, na chudobné v hospitále 
Starobrněnském, na kněze tam sloužícího, na chudobné v hospitále sv. Šlě
pána na S chuUě , na služebné osoby tam zaměstnané a na brattí dominikány. 
Mimo to daroval faráti svatojakubskému knihy své školské (libros suos 
scolasticos), aby je buď prodal a peníze na dobré skutky ohrátil anebo aby 
je rozdal mezi chudé žáky. H. 1.350 prodal dvůr Šibenský a koupil úrok 
v Stetendorfě, věnujíc jej kostelu svatojakubskému za duši SVOll. Také 
i jiné úroky skoupil i založil nimi zvláštní výroční oběd pro chudé hospitálu 
Starobrněnského v den sv. Ondřeje. A i v následujícich letech kupoval 
úroky na rozličných domech v obnosech dosti značných. Jaké vážnosti 
požíval co muž spravedlivý a právník zběhlý, viděti. odtud, že bráván byl 
často za smluvce nebo rozsudího a že se účastnil dllležitých pravních jednání. 

Zemřel r. 1360; aspoň tím rokem přestávají zápisy jeho jak ve knize 
městských dl1chodů (liber losungarum), tak i v knize dědické (liber heredi
tatum). Závěti po něm není. Obraz jeho podán jest ve ~kvostně illumino
vaném kodexu "Sententiae" neboli "Manipulus", a sice v inicialce slova 
Licet, kterýmž se počíná kapitula De renuntiat.ionibus (č. 609); sedí tu na 
stolei i má rozevřenou knihu před sebou, ve které čte. Svrchu jest nápis 
(zkrácený) "Dns. Johs. notarius ci." Podoba mladistvá, obličej uhlazený a 
velmi pf'ívětivý. Jest to nejstarší u nás vyobrazení "muže práva". 

Písaře Jana spis. Monse a Luksche matou se slovútným profes
sorem Bononským Janem Andreae, což ovšem zjevný omyl (selbst der 
Johann Andreae, welcher die alten Brúnner Hechtssprúche zusammen
gétragen hat, war ein Doctor der Dekretalen o. d. kanonischen Hechtes). 

Znamenitou památku zůstavil Jan městu Brnu, an založil dvé knih 
městských: Lib e l' los u n g ar u maL i ber her e d i ta t u m. 

Liber losungm"um (1343-60). 

In presenti libro notantur collecte et exacciones date per ciues Bl"un
nenses et distribucio eorundem, incipiendo ab anno MCCCXLIII et debent 
pro tanto collecte hujusmodi per scriptorem ci vitatis processu temporis in 
hoc libro secundum nomina personarum specialiter scribi. - Prima colleda 
data tempore Johannis scriptoris ciuitatis, incipiendo anno D. predicto in 
quadragesima. 
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Liber herediiatum (1343 -75). 

In presenti libro notantur census et acta ciuium Brunnensium, quan
tum ad hereditatum vendiciones, obligaciones et resignaciones ac modos 
alios seu facta et causas, que et quas ne pro obliuione in dubium veniant, 
conuenit consignari. Kniha tato obsahuje zápisy počínajíc r. 1343 a sahajíc 
až do r. 1375, i jest podobně uspořádaná jako půhony v nejstarším zlomku 
českých desk piHlonných z r. 1320. Zápisy kladeny jsou v knize té ne podle 
pořádku chronologického, jak se po sobě dály, nýbrž podle pořádku abe
cedního, a sice dle jmen osob neboli právního jednání. Na př. str. 1. až 38 
jdou zápisy se začátečným písmenem A: Albertus atd., Arbitria; str. 39- 59 
s písmenem B. Briccius notarius d. marchionis. Pořádek ten abecední zacho
vává se také v jiné knize písaře Janově, totiž v Sentenciích, avšak v tom 
obmezení, že tu pořádek ne podle osob nebo osad, nýbrž podle předmětu: 
De actionibus, De accusationibns, De advocatis atd. 

Zápisy dály se tou měrou, že písař smlouvy ' a jednání před lavicemi 
v zahájeném soudě prednešené a dokonané do knihy té vlastnoručně za
pisoval, pročež zhusta připomenuto: "COl'mll me Johanne scriptore civitatis" 
nebo "In stuba Johannis notarii civitatis Brunnensis". Vlastnoruční vklady 
v knize dědické, ježto jeví ruku Janovu, sahají od r. 1B43 až do r. 1360; 
co po r. 1360 následuje, psáno rukou písaře Jakuba, Janova následníka. 
(Čelakovský, O právních rukopisech mesta Brna).) 

9I. Sententiae Brunenses (Manipulus seu Directorium 
j uris ci vilis). 

Nežli přistoupíme k obsahu knihy této, musíme zastaviti se u jiného 
rukopisu ondy Bočkova ze XVI. století, jenž od Roeszlera znamenán pí
smenem B (Boček) a v pořadí rukopisů počítán u něho pod číslem 8. Tu 
prý na závěrku psáno jest na listech 243-247 sedmnácte nálezllv Brněn
ských, sahajíeích do prvních dob města Brna, tedy do první poloviee XIII. 
věku. Jsou prý psány německy. I jest věru divno, že Roeszler, ač měl-li 

tento rukopis vúbec kdy v rukou a nespolehl-li se na jednoduché tvrzení 
Bočkovo, opomenul postarati se o otištění nálezll těehto, tolik důležitých, 
kdyby byly tak dávné, že by sahaly do samého počátku města Brna. , Byl 
by tím dějinám práva prokázal službu neocenitelnou. Nyní po tomto ruko
pise ondy Bočkově není stopy. Také nepodobno, žeby ony nálezy psány 
byly německy; tohoť v první polovici XIII. věku nebylo. Dokudž tedy rukopis 
ten nevyjde na jevo, pokládáme zprávu Bočkovu, resp. Roeszlerovu za ne
spolehlivou aniž těm domnělým nálezllm vl1bec víry přiložiti ffillžeme. Vrátíme 
se nyní ke kodexu nadepsanému Cursus nebo Manipulus. 

Celý text kodexu toho známe z publikace Roeszlerovy: Deutsche Rechts
denkmaeler aus Bohmen u. Miihren (sv. lL, 1'. 1852). Čísel obsahuje 729, 
ponejvíce nálezll, ale misty vloženo mezi nálezy hojně článkúv, jež nejsou 
nálezy, nýbrž poučení odjinud vzatá. Výrazné datování nalezá se toliko 
jedno, a to hned při čl. 1. z r. 1343; datum několika jiných vyhledáno 
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z obsahu nebo ze jmen osobních, jako čl. 5 = ' 1343, 8 = 1344, 10 = 1348, 
20 = po r. 1345, 24 = 1348, 28 a 49 = 1349, 58 = 1344, 81 = 1347, 
729 = ca. 1331. 

Následující kusové obsahem svým nejsou nálezy ani Brněnské ani 
nálezy vůbec, n}Tbrž ponaučení od skladatele kodexu odjinud vzatá, a sice: 
čl. 45 de actione juris patronatus, 52 de actionibus criminum in genere, 
59-62 de advocatis, 68- 75 de appellacionibus, 82-90 de arbitris, 125 a 
126 de commodatis, 151 de damni hereditarii actione, 181 de deposito, 
283 de jure venditionis quod purkrecht, 403-407 de judicibus, 4,86 de 
luminibus, 535 de poenis in g'enere, 539-590 de procuratoribus, 609 de 
renuntiationibus, 613 de sententiis in genere, 617 de servitutibus in com
muni, 624-627 de successione ab intestato, 631-635 de testamentis in 
genere, 662 de te.3tamentis quantum ad conditiones, 664-668 de testibus 
710 de testibus, qui sunt inimici. 

V několika kusích zjevuje se povolání neboli půtah na základní 
právní listinu Brněnskou z r. ,1249: Jura Originaria, Jus antiquum. 

Má se za to, ze tato kniha nálezů dokonána jest r. 1353, ješto k to
muto roku nalézá se zapsáno v Liber losungarum: H. de novis libris legum 
scriptis pro civitate cesserunt XVI mm'cae. Roeszler praví, že peníz ten dán 
jest za skvostný illuminovaný kodex podnes zachovaný, jejž on Roeszler, 
naznačuje znamením J (Johannis). Ale o tom možno, ba nutno pochybo
vati, neboť r. 1353 celá sbírka nálezů ještě ani nebyla ' v celek svedena; 
kodex illuminovaný zpořízen sice za živobytí Jana písaře, ale tuším teprvé 
na sklonku jeho života, něco před r. 1360. Také slova "liber legum" nesrovná
vají se s obsahelll kodexu illuminovaného, ješto kodex ten neobsahuje 
žádných zákonů. Nám se zdá, že tu mýlka a že zpráva v Liber losungarum 
vztahuje se k jinému rukopisu Brněnskému, jenž od samého Roeszlera 
pojmenován jest za nejstarší rukopis Brněnský (die aelteste Handschrlft des 
Brúnner Stadtarchivs) a skutečně obsahuje sbírku zákonův, jakž o tom 
výše povědíno (viz. č. 63). 

Jan písař na základě a podstavě kmetských nálezů Brněnských, kteréž 
nalezl již pred sebou nebo sám byl současníkem jich, zbudoval vlastní 
autorské sepsání své, dílo to oplývající mistrovskou učeností právnickou 
v oboru práva eírkevního i římského, jež sám pojmenoval "S e n ten t i a e 
diversis locis in Brunna jura requirentibus in scriptis traditae". 

Toto učené dílo opsáno jest krasopisně snad ještě před r. 1360, za 
živobytí písaře Jana v opise tom vyobrazeného, od zručného krasopisce a 
illuminatora moravského. Tento kodex krasopisný dochoval se našeho věku, 
i patří mezi skvosty městského archivu Brněnského. Podle něho otištěn 

text u Ro eszlera, kdež má nápis M a II i p u I u s s e u D i rec t o l' i u m j u l' i s 
c i v i I i s. 

Jiný opis původního sepsání Janova nalezá se v kodexu dvorské 
bibliothéky Vídenské ze stol. XVtého, kterýžto opis tím jest pozoruhodný, 
že jména míst a osad udává velmi správně a že jest zpořízen od opisovatele, 
jenž patrně neznal němeeky. Ttetí opis uložen jest ve skvostném kodexu 
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Vácslava Z Jihlavy, písaře Brněnského, r. 1466 zpořízeném. Nálezy jsou tu 
psány v největší úplnosti textové. Konečně i tiskem vydáno jest dílo 
Janovo, koncem XV. věku, takže tisk ten patří mezi inkunabule. Otisků 

zachováno jen několik málo. 
Nálezy Brněnské podávají v nejstarším sepsání svém, jaK pochází od 

Jana písai;e, v kazdém případě netoliko rozsudek kmetův, ale všecku species 
fa cti nebo vylíčení údaje k rozsouzení předloženého. Z tohoto původního 

obšírného sepsání zpořízeny jsou jestě před uplynutím XIV. věku opisy 
kratší, ve kterýchž položeni jsou toliko rozsudkové sami, bez širokého líčení 
soudního případu. Jeden takový opis (nazýváme ji Recensí první) jest v ko
dexech Staropražském a Kutnohorském (viz č. 141), druhý (Rer.ense druhá) 
v rukopise Brněnského archivu městského, jejž psal písař Brněnský Šimon 
Pawr z Jindtichova Hradce (de Nova domo) r. 1389 (viz 146). 

Zevnitrnou stránku tohoto slavného pomníku městského práva, jenž 
koncern XIV. věku přijat jest za základ městského práva v Starém Městě 
Pražském, vylíčili dr. Roeszler i dr. J. Čelakovský, onen v 2. dílu svých 
Delltsche Rechtsdenkmaeler (1852), tento v ČČM. (O právních rukopisech 
města Brna 1882). 

Velikou váhu vnitrnou pomníku tomuto přikládá dr. Ott ve svém díle 
"Receptions-Geschichte des romisch-kanonischen Processes in den bohmischen 
Laendern" (1879) str. 174-177. Písař Jan nálezy kmetské stolice Brněnské 
proložil a zúplnil velikým počtem stanov a ponaučení, kteréž vybrány jsou 
z kanonistů toho věku platnos~ majících, z práva římského a církevního, 
konečně z Jus regale montanorun), jehožto skladatelem byl o plll století 
před tím vlašský doktor Gozzius deUrbe Vetere (viz č. 58, 59). 

O českých textech pojednáme během tohoto díla. 

92. Řád práva zemského (Ordo judicii terrae). 

Palacký vydávaje obojí text Řádu, latinský i český, pronesl mínění, že 
text latinský jest starší a že Řád původně psán jest latině, mezi r. 1348-55, 
kdežto text český že z latiny přéložen a to teprvé po smrti cís. Karla IV., 
tedy po r. 1378. My skoumajíce poměr obou textů jednoho ke druhému, 
zjednali jsme sobě náhled zcela opačný, i mám~ za to, že text český starší 
jest latinského, text latinský že projevuje l·áz překladu z češtiny. . 

Text český starší jest latinského. Víme z výkladu páně Ondřejova z Dubé, 
že očisty železem horoucím neboli žhavým neb na vodu vržením zrušeny jsou 
císařem i arcibiskupem, ješto císař "s plnú radú arcibiskupa i všech pánóv a 
zeman" ten obyčej zruši1. Dotvrzuje to i také Štítný, an dí, že "v naších zem
ských praviech některého jest polepšeno za dného arcibiskupa Arnusta j jako 
onoho, ješto sú Boha pokúšeli, po některých žalobách na vodu mecíc, aby 
voda ukázala, jest-li vinen nebo nenie; po některých pak horúcíe železo 
z ohně vynmúc dávali v holé ruce, aby tak ukázal svú nevinu". Obojí tato 
očista v Řádu českého složení ještě v plné platnosti se připomíná, a sice 
očista železem v §. 53 (Má rozežžené železo před pohnaným položeno býti, 
aby na něm dva háky - prsty - položil a přisáhl za svú nevinu); očista 
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v~.dot~ pak v §. 68 (Pakli by obojí svědci prošli, tehdy póvod má do vody 
bnesh a pohnaný za ním atd.). Z toho zjevno, že český text sepsán prvé 
nežli očisty byly zrušeny, tedy před rokem 1348. Naproti tomu text latinský 
dokládá, že bylo sic.e očist, ale ty že jsou zrušeny (Ferrum candens abo
litum est. Quia prius citatus super aquam mittebatur, quod jam abolitum est.) 

Druhé jest, že za Karla, jenž zrušil očisty, ustanoveno jest také, aby 
kratšími slovy již přísahali nežli dříve (1368), což Štítný oznamuje a pan 
Ondřej z Dubé ztvrzuje. O tomto ustanovení latinské sepsání vÍ, neboť se praví 
v §. 78 "quod juram~ntum i. e. rota, prius fiebat integraliter prout queri
monia c.ontinebat j nunc autem jurat dicendo: Super eo juro atd. (formule 
pnsezm zkrácená). Avšak text český ni čehož ještě o takovéto proměně neví 
a stojí, abychom řekli, zcela ještě na stanovisku starém: "A pohnaný uslyše 
žalobu, má sě zpraviti sám svú rukú, túž rotú jakož žaloba ve dsky bude 
vložena." Zřejmý to důkaz o větším stáří textu českého. 

Text latinský jeví ráz překladu z češtiny. Místy jde zcela otrocky po 
textu českém, jmenovítě v názvosloví j ku př. § 1. Opoviedám Vám hlavu 
jeho a proši, dajte mi komorníka, afby tu hlavu opatřil - Vobis notifico ' 

' illius caput occisi et peto ut detis mi hi bedellum terrae, qui hoc caput 
conspic.iat. § 5. Prosí mne, abych jeho slovo vedl - petivit ut verbum ejus 
proponerem. § 10. Aby žalobu slyšal z desk - volens audire querimoniam 
de tabulis. § 11. Pane sudí, tento prosí, aby jemu dán byl pán, jenžby jej 
naučil, kterak jmá k svému vrahu přistúpiti - Domine judex, iste actor 
petit, ~t detur sibi baro, qui eum informet, qualiter hosti suo (hic citato) 
appropmquare debeat. § 56. A ty škody mám ot něho za 10u neb za 200 
~eb viece hřiven sttiebra - et hoc damni habeo pro (tali) pecunia. _ 

, Ceský text na přemnohých místech tlvozuj e soudní formule, kterýchž pro 
úsečnost a ryzost nelze téměř ani přeložiti j v textu latinském namnoze 
ani nejsou přeloženy, než opsány široce a dosti neobratně. Viz § 5, 6, 7, 15. 
Podobně rozvláčně vede sobě text latinský na místech, kde český text má 
právní názvy slovanské odprvu obvyklé; na př. § 55: kdyžby Lto pro štěpy, 
pro lúky, pro 10v8nie ryb neb lesu srubánie chtěl koho pohoniti - in causis 
quae succisionem silvae, arborum fructiferarum, pratorum, vel capturam 
piscium fuerint factae. § 62. Kdyzby Ido komu škodu ueinil na štěpiech, 
na včelách, na sveřepic.iech, na zlatu, na chromotě, nebo v tvář jej posěkl 
ohyzdně .. Si quis alterius arbores frudiferas, quae ščepy dicuntur, succi-

. derit, vel apes subtraxerit aut eas quocumque modo destruxerit, vel etiam 
equirias, quae sveřepice dicuntllr, interfec.erit, vel aurum subtraxerit effo
dendo de terra, vel manum vel pedem vel digitum aut aliud membrum 
absciderit, seu mutilaverit eum, vel mendam fecerit etc. 

Český text jako litina z jednoho kusu se jeví; nic tu zbytečného, žádná 
rozvláčnost ve slovích, všecko jasné a průzračné v něm, kdežto latinský 
text množství ptídavkú ne právě potřebných obsahuje, které by Čech přelda
datel nepochybně byl také ve sVl1j text přejal, kdyby právě z latiny byl 
překládal. Také lze pozorovati, že text latinský s pocátku přísně se drží textu 
českého , ale čím dále postupuje, tím se stává rozvláčnější, tak že se ku 
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konci české paragrafy mají k paragrafům latinským bezmála jako zákon 

ke kommentáru. 
Proti tomuto náhledu o původnosti a prvotenství textu českého 

namítnouti lze, že v českém textu (§ 23) řeč jest o císaři Karlovi již ze
mřelém. Námitka tato byla by ovŠem sama o sobě velice vážná, avšak 
spomenutý § 23 jest - jako dva jiné, § 59 a 94 - pozdější vkladek do textu 
éeského; kterých on prvotně a pi'lvodně neměl. Porovnejme §. 22, 23 a 24 
spolu i uzříme ihned, že § 22 a 24, patříce těsně k sobě, paragrafem 23tým 
jsou jako protrženy. Spisovatel latinský pojednou tu mluví o sobě: semel 
hoc factum fuit in favorem partis, ut audivi; sed multos audivi dicere contra 
hoc etc. Také i 59 textu latinského, kde se vysvětluje, co jest ohřeb, 
není než vkladek od překladatele latinského do textu vložený, čehož v Pll
vodním textu českém nebylo; text český PllVodní dobře j estě znal co ohřeb 
jest; neboť i na jiném místě (§ 77) zmiň.uje se o ohl'ebu co o věci 
docela známé. 

Těchto kusů v původním českém textu nebylo. Ze jich nalezáme v tom 
opisu textu českého, jenž jest před rukama, vysvětluje se tím, že opis tento 
jest pozdější než textování latinské, zdělaný teprvé po smrti Karlově (t 1378), 
čímž se také vysvětluje, proč se v § 25 textu českého mluví o "nebožtíkovi 

ciesaři" . 
Celkový výsledek jest tento: Původně napsán jest text český, a sice 

ještě před zrušením očist a před ustanovením o kratší přísaze, tedy před 
r. 1348. Text latinský zdělán jest podle tohoto původního textu českého, 
ale již se mnohými proměnami, noyotami a přídavky, jmenovitě v § 23, 
59 a 94. Český text v onom opise, jejž máme před rukama, psán jest 
teprvé po smrti ds. Karla (1378), a to s přejmutÍln třech kusů právě 
jmenovaných z textu latinského. Kdežto pak text latinský psán ještě za 
živobytí cís. Karlova (ok. r. 1359-60), z kteréžto doby rukopis datován, 
text český, jakž jej máme v Archivu (II. 76-135), vzat jest z p~lVodního 
textu českého s přibráním kusů §. 23, 59 a 94, a to teprv po r. 1378. 

Prof. dr. E. vVerunský, pojednávaje v Zeitschrift der Savigny-Stiftung fúr Rechts
geschichte o Ordo judicii terre Boemie, přidružuje se k našemu názoru o poměru obojího 
textu jednoho ke druhému, i přidává k našim důvodům hned r. 1861 v ČČM. pronešeným 

několik důvodů jiných. 
Otisk tohoto pomníku právního nalezá se u Kucharského (Warszawa 1838), v Archivu 

Palackého II. (1842) a v našem Cod. jur. 60 II. 2. (1870). Nejstarší · rukopis jest onen ze 
XIV. věku v deskovém kodexu právnickém v Praze. 

93, Majestas Carolina. 
Veliký panovník Karel IV. zůstavil po sobě dvě znamenité památky 

zákonodárské, tak zvanou Majestas Carolina neboli Statuta země české pro 
Čechy a Zlatou buUu pro Říši římsko-německou. 

Majestas Carolina, kterou v úvodu Karel nazývá "Constitutiones nostras", 
připadá do r. 1348--1355, Bulla aurea do r. 1355. Kdežto však Bulla aurea 
stala se zákonem, zťlstala Majestas pouze textem zákonné závaznosti nema
jídm, anoť země za zákon svůj ji nepřijala. 
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První pokus o psaný zákon zemský ucmen, jakž svrchu povědíno, 

koncem XIII. stol. od Vácslava II. (viz č. 58). Že pokus ten zůstal pokusem, 
o, tom K~~oel do~ro~ ~ěl vědomost; nicméně nedal se odstrašiti a podjal se 
~Ila, kterez se dedovl Jeho nepovedl, novou silou a jarou myslí zase. Majestát 
Je:t ~lod~m ~arl~va ~ucha, ano prý dokonce i Karlova péra, i obsahuje 
st~tm pravo ceske, sluzbu soudní a deskovou, ustanovení trestní, ustanovení 
pl'ava soukromého, četné stanovy o věcech církevních, na závěrku pak řadu 
stanov řízení soudního se dotýkajících. Články tyto, kterých jest t 27, nejsou 
s,estaveny y soustav~ě; ' proplétají se nespořádaně celým dílem, tak že již 
hmto smerem MaJestas příznivého pohledu neposkytuje a tím také od Zlaté 
~ully nevýhodně, se líŠí.. ~ůže se říci, že jest to sm1ška materiálií, ze kterých 
treba bylo teprve utvořItI soustavný celek. 

Karel ve Předmluvě praví, že v díle jeho položena jsou netoliko 
ustanovení a zákony nové, ale že do něho poj ato také mnoho ustanovení 
starších (antiquas plurimas), jež byla dílem napsána, ač dosti prý nesrovnale 
a matně, dílem pak dávným užíváním a zvykem schválena. Podle toho roze
znati lze trojí druh prvků, ze kterých je dílo složeno. 

Nová ustanovení jsou předně stanovy o víře a církvi, o jinověrcích 
(pohanech a Saracenech), o kacířích. Zadruhé stanovy o králi o statcích 
zámcích a městech královských, o sněmích, o nedílnosti říše če~ké o úřed~ 
nících, o soudech a soudcích, o dskách, o rozličných přečinech a ~ločinech. 
Sem patří také zrušení očist (39). 

. St~ší zvyklosti spatřujeme v jednotlivých ustanoveních, jako v příčině 
hOJemstvI na soudech, kdež se praví, že tak zachováváno od starodávna 
(ob~er:at.~m .reperi.mu.s antiquitus 44). Dále v příčině obrany zemské, sicut 
et m mshtuhs anhqms regni nostri jam comperimus observatum (45); dále 
v prl;me vybývání dcer (de jure et consuetudine regni nostri 68); v příčině 
stat.kuv osob duchovních a řeholních (de antiquissima regni nostri consue
tudl~e 74), o nedědění synův kněžských (sicut de jure communi, ita et 
regm ~5), ,o řeholníd~h (.de .. jure regni nostri et consuetudine approbata 76), 
o ~oc~ panův nad l~dml JIm poddanými (juxta consuetudines approbatas 
anhqmtus 84). Jus anbquum regni B. 91, Antiqua regni nostri consuetudine 92. 

Konečně přicházíme ke zbytkům, jež Karel pi'ejal z dávnějších sepsání 
hlavně tuším ze zákoníka králem V ácslavem II. chystaného; za takovét~ 
kusy pokládáme čl. 88 De duello, 94 de stupro et adulterio, 117 -121 incl. 
de accusationibus civilibus super spolio, rapina et furto, 122 de actione 
su~er excussione sen effractione domorum, 124 de eo qui cum animalibus 
sms blada destruxerit aliena. 

,Karlův. zákoník správně slove Majestas Carolina; sám jí ten název dal, 
an

y 

dl: Codlcem " Majestatis nostrae felici nomine 111ll1CUp an dum. Bližeji vy
svetluJ e Karel dIlo své, nazývaj e je" Constitutiones nostras". Karel úplně 
sobě byl vědom, že zákoník jeho má býti "lex scripta", tak aby pominulo 
rozsuzování potud obvyklé, jež častokráte ne vedle cesty rozumu, ale vedle 
vuole súdícieho přiházelo se a tak byly soudy a nalezy nejisté. Ve XV. stol. 

Jireček, Práv, život, 7 
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ujal se název ,Statuta regui" , po česku ,Řád koruny". Název "Statuta 
regni" nalezá se na závěrku textu v Arch. III. otištěného. 

Jakzkoliv pak Majeslas nestala se zákonem platným, nicméně jednotlivá 
ustanovení její ještě i v XV. stol. uznávána jsou za platna, coz se vysvětluje 
tím, ze to byla ustanoveni starší, kteréž Karel do zákoníka svého přejal. 
Příklady jsou tyto: 

Ve čl. XXXII a LIX ustanoveno, že žádné darování statku osobám 
nebo sborům duchovním nemá mítí platnosti, leč by král k tomu přivalení 
dal. U stanovení toto mělo skutečnou platnost, neboť í za Karla i za V ácslava 
povoláváno se v listinách na Maj. Car. neboli Statuta, na př. v listíně ka
pítuly Pražské z r. 1352 (Tom. Praha III. 285). Ostatně se ode dávna tak 
postupovalo; Maj. Car. pak toliko starodávný zvyk uzákoniti chtěla. 

V XV. věku páni zemští ve svých stížnostech před králem Jiřím dovo
lávali se ,Statut zemských", jakž se zákoníku Karlovu říkalo; prý tam 
psáno: ,Také ustavujem panskú radú, aby všecka zbozie. dědiny svobodné, 
manské nebo městské spravedlivě odumtené, na krále českého měly připad
núti; a ty on má dáti a rozdávati, komuz se jemu líbí." (Arch IV. 102). 
A vskutku, takový jest obsah českého textu Maj. Car. čl. XlII: De bonis 

alienari permissis. 
R. 1474 v žádostech sněmovních (Arch. IV. 444) položeno mezi jinýlu, 

ze hodné jest, aby dsky v městské moci nebyly, jakož "Práva" ukazují, ze 
písaři zemští bydlení své míti mají se dskami zemskými na hradě Praz
ském, a jinde nic. Také ,Právo" dí takto: Pilně přikazujem, aby dsky zemské, 
kteréz písařem zemským zřízeny mají býti aneb budú, i s tím pisařem 
maji chovány býti na hradě Pražském atd. Toť text Maj. Car. čl. XXVII. 

R. 1466 ve výpisech svobod zemských praví se: Co se nalezá v Prá-
vích (Statutích) cis., Karlových, ze obyvatelé království českého pomezí na 
svuoj náklad do tří neděl brániti maji etc. - a ačkoli ta Práva odvolána 
jsú 1. 1355, však to tak v právích zemských muož býti vyhledáno a oká
záno, neb táz Statuta na stará Práva zemská ukazuji (Arch V.). Miněn jest 

tu článek XLV (De regni defensione). 
Karel v odvolacím listu ze dne 6. října 1355 praví, že prvopis neboli originál záko-

níka jeho i s pečetmi k němu přivěšenými nahodilým ohněm shořel; nicméně sám text 
zachován jest ve dvou rukopisich, Klementinském, někdy universitním, a Třeboúském. 
Také máme překlady české, jeden Rožmberský v archivu Třeboňském, druhý necelý ve 
mnohých sbornících práva (v Ambrasském, nyní dvorské bibliothéky, v Krumlovském, 
nyní Klementinském a v Lobkovickém v Praze), dále překlad zkrácený neboližto výtab 
z Majestátu. Konečně povolávali se pozdější potomci, jmenovitě z XV. věku, na Statuta 
Karlova, jakž výše ukázáno mnohými doklady. Není-li tedy ona zmínka o shoření toliko 
jistý spůsob mluveni, tedy nemůže se vztahovati leč na onen prvopis, ktery prý opatřen 
byl pečetmi panstva. Velikou zásluhu o znamenitý tento památník práva českého, jenž jest zároveň 
ušlechtilým pomníkem panovnické péče Karlovy, zjednal si právník český Pavel Ješín, 
že jej vydal tiskem r. 1617, a to podle rukopisu uoiversitniho ( n yDi Klementinského). 
Vydáni toto má nápi" ]I'[ aj e s ta s Car o li na sive Constilutiones Caroli IV. Rom, lmpe
ratoris, quibus ille regnum Bohemiae forman dum ornandumque censuit. Nunc primum 
in lucem prolata studio Pauli Geschinii. Hanoviae, typis Mechelianis 1617. (fol. VIII a 44). 

Století XIV. 99 

Podruhé otištěn text v Palackého Archivu české •. ." 
textu Rožmbersko-Třeboňského a na d'l dl rr:. III., k cemuz pndan překlad český dle 
šem Codexu jur boh II 2 kdez. .'d' 1 e tPkO ' e prekladu druhého, necelého, PoU'etí v na-

. ." pn an a e zkrácen' • kl d· , 
mentinského 17, C. 22 srovnaného s k d L b ,y ~re a cesky, podle kodexu Kle-o exem o kovlckym. 

94. Základy státního práva českého. 

Den 7. měsíce dubna 1348 měl b rl t ' jinách českých a z r ." y z a ým pismem zapsán býti v dě-
, mys 1 a pameh naroda nikdy by Vl " 

dne Karel položil základy stát • k' , ,neme vymizet!. Toho 
a obnovil všecky dávné vy' sadU ces ~m~, ka~ movCl kralovskou říšskou potvrdil 

. . y zemI ces e udelené. 
. Llstmy o to zdělané všecky jsou dán v Praze 
i obsahují potvrzení následujících starších dtdaro ' ,'. dne 7. dubna 1348, 

L t 
' vam. 

slavovi II. uděleno důstoj enství k . I k' . .~~ 1158, Jimz kmze\! Vladi
jur. boh. 1. č. 16.) . ra ovs e a pnrknut poplatek polský. (Cod. 

lS u CIS. Bedřicha I. ze dne 18 led ., y 'y' 

Listu krále Bedricha II ze d 26 ' 'v, lovství (lb č ~4) _'" ' ne . Z31'i 1212 o svohodách krá-
Li t' : ""' B' Pdr~, cemz upraveno právo volební na časy potomní 

s UCl s. e rl cha II ze dne 26 v . 
syua P:emysla 1. na král ovstv; (lb. č. 25): cervence 1216, o volbě V ácslava 

LIstu krále Richarda ze dne 9 sr v·" 
kouských a štýrských (lb. č. 50.). . pna 1262 (pnrčem zemi ra-

volen t 1 1 

v o arcičíšnictví a Listu, kr, a
o

' 1 e Rud o 1 fa I. ze dne 4. br
v

ezlla 1289 
e~ Vl {ra u českých v Ríši (lb. č. 82.). ' 
LIstU krále Rudolfa I. ze dne 20 v 

P t
' V t' 1 ,,",o cervence 1290 o přivtělenl' 

ans Vl. ra 18 avského (lb. Č. 84 lit. A). 

(lh. č. 84 lit. B). . září 1290, o témž předmětu LIstU krá 1 e Rud o I f a I. ze dne 25 

Listu krá I e RdI f I u o a . ze' dne 25. září 1290, t' 
(lb. Č, 84 lit. Cl. o emz předmětu 

lenectvi v RíŠi (lb. č. 85). o arcičíšnictví a vo-
L' t ~s u ~r ~l e R u do I fa I. ze dne 26. září 1290 

Listu krá 1 e Alb rec h t a ze d 1 (lb. č. 94). ne 7. listopadu 1298 o nošeni konmy 

. . ~{r~mě, toho K are 1 jakožto král římsk-ú zemI' cVeske' 
1 pflvI1eJe t d y všecka práva 

. , sa~ po vr il (Cod. jur. boh. lL 1 č." 273). 
Jmym lIstem upravujíc Y Olomúckého a knižectví O pom,ery markrabstvi moravského, biskupství 

Bedřicha I ze dn 18 1 d pavskeho, potvrdIl všecky posavadní listy cís. 
. e. e na 1158 a z r 1182 (C d' b h I 

19), list cis. Bedřicha II ze d ~6 .,.. o . Jur. o. . č. 16 a 
ze dne 20. srpna 1262 (lb 50) ne k.t~,' zarl 1212 (lb. 24), krále Richarda 

O Vt .. , ' I' . a ale Otakara II. z r. 1260 (lb 60) 
pe Jlnym lstem upravil Karel po v k 'v t ' .. 

též i Budišinské a Zhořelecké • mery" n~za ~ kmžetství slezských, 
18. ledna 1158 (G d' b zeme~ potvrzuJlc lIst CIS. Bedřicha I. ze dne 

o . Jur. oh. I c 16) pak r t kr '1 R d 
25, a 26. záři 1290 (lb. 84 lit É' '... iS Y a e, ~ alfa ze dne 
ze dne 31. srpna 1319 (C d.' a C, tez c. 70), nadto i list krále Jana 

o . Jur. boh. II. 1 č. 35 a 41). 
7* 
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Všecky tyto listy Karlovy nalézaji se otisknuty v Cod. jur. boh. ll. 1. Č. 263-275. 

Viz také seznam všech těchto výsad v díle dra. Josefa Kalouska nČeské státní právo" 
(v Praze 1892, P.ř'ílohy). 

95. Arnestus archiepiscopus. 

Arnošt pocházel z rodu starého českého, jenž se psali z Wissm
burka dle zámku ve východních Čechách u Havlovic v krajině N áchodské 
postaveného. Nejstarší známý člen, Tas jmenuje se již v kronice Dale
milově; proslul co slovútný státník i co válečník za krále V ácslava 11., 
jehožto byl komorníkem. Zemřel tragickou smrtí r. 1304, zavražděn jsa 
na veřejné ulici v Praze před kostelem sv. Klimenta ze msty soukromé od 
Jana souseda svého. Synové Tasov] byli Arnošt 1., Dětřich a Milota. 
Arnošt I. psával se "De Hostýna", dle statku svého blíž Úval ležícího~ 
Zde se jemu, na tvrzi Hostýnské, narodil nejstarší syn, též Arnošt řečený, 
napotomní biskup i arcibiskup Pražský. Arnošt otec později psal se "de 
Stara". Postoupiv hrad Wissmburk, zj ednal sobě Pardubice (asi r. 1321) 
i psal se odtud "z Pardubic" (erat autem iste electus filius quondalTI d. 
Arnesti de Pardubicz, strenui militis. Arnesti militis de Pardnbicz filius, alias 
de Hostyna prope Brodam Boemicalem. Weitm). Mladý Arnošt chován jest 
za mlada na hradě Kladsku, kdež otec jeho po r. 1318 zastával úřad král. 
hejtmana. V Kladsku navštěvoval farskou školu, kterou tam měli Johanité 
(hospitalarii S. Joh. Hierosol.) i zalíbilo se mu Kladsko tolik, že si tam 
ustanovil býti také pochovánu. Z Kladska odebral se na dosti dlouhý čas 
k benediktim'lm Broumovským, potom do Prahy a konečně na další · studie 
za hranice. Na universitě Bononské poslouchal již pred r. 1340 slavného 
kanonistu Johannem Andreae, načež se odebral na učení Padovské; 
v celku meškal za hranicemi plných 14 let i dosáhl stupně licenciata 
v právích, jakž o tom zprávu dává kronista Beneš z Weitmile: Et quam
quam ipse in jure canonico in Bononiensi studio, in quo et Paduano 
tamquam studens per XIV annos moram continuans, licenciari promeruit ... 
Erat autem .. in jure canonico licenciatus. 

Navrátiv se z těchto cest, kdež patrně byl také navštívil Řím a 
Francii, obdržel Arnošt nejprvé prebendu jakousi ve Vratislavi, z kteréhožto 
proplljčení ještě r. 1346 musel dvoru římskému odvésti 45 florénů. A již 
r. 1341 byl děkanem kapituly Pražské, předtím pak děkanem Sadským. 
R. 1342 konal poselství ke stolci papežskému, jsa tam poslán od Karla 
ještě markraběte. V lednu 1343, dne 14. vyvolen jest proti Jindřichovi 

proboštu Melnickému za biskupa Pražského, v kteréžto hodnosti potvrzen 
jest papežem Klimentem VI. Když pak Karel vymohl povýšení biskupství 
Pražského na arcibiskupství, stal se prvním arcipastýřem českým (30. dubna 
1344), načež mu ještě téhož roku (27. srpna) přirčeno i pallium. Téhož 
roku položeny základy k novému chrámu na hradě Pražském. R. 1346. Po 
vyvolení Karla IV. na království římské, byl poslem královým ke stolci 
papežskému; i držel v Avinioně řeč před papežem i celým dvorem. Když 

~. 
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pak r. 1355 Karel jel k císařské korunovací do Říma, provázel jej Arnošt 
i ucmen jest vikářem císařským v Italii, při čemž mu za písaře neboli 
sekretáře přidán Johannes de Aretio. Nadál se toho času proslulý básník 
Petrarca, že císař obnoví starou světovládu římskou. Areibiskup seznámil 
se tu s ním. Když pak r. 1356 sám Petrarka zavítal do Prahy, byl netoliko 
ode dvora, ale i od arcibiskupa skvěle chován, tak že r. 1368 napsal 
památná tato slova: Ego vero nihil barbarum minus, nihil humanum magis 
profiteOl' me vidisse, quam Caesarem et aliquot circa eum summos viros; 
summos inquam viros et insignes, dignos majori memoria, quod ad haec 
attinet, abunde mites et affabiles, velut si Athenis Atticis nati essent. 
Dopisoval si Petrarca také s těmito ptedními rádci Karlovými, arc. Arnoštem, 
kancléřem Janem ze Stf'edy a biskupem Očkem Olomúckým (Styky). 

Jaké úcty Arnošt požíval u církevníktl, vysvítá z toho, že když r. 1362 
šlo o volbu papeže po Innocenci VI. v A vinioně, jedna část kardinálů 

hotova byla voliti jeho na stol papežský (per certos cardinales fuit in 
summum pontificem nominatus), avšak závadou byla jiná národnost arci
biskupova (et fuisset indubitanter eledus ab omnibus, si promotionem suam 
non impedisset natio aliena). Sám Arnošt meškal toho času v Avinioně, 
neboť papež novězvolený, Urban V., poslal jisté vzkázání po něm císaři 
do Prahy. 

Konay ještě r. 1364 cestu do Budišína, kde právě císař meškal, kázal 
v městě tom o svátcích svatodušních po česku, ale postižen jsa zimnicí, dal 
se převézti na hrad na Roudnici, kdež zemřel dne 30. června téhož roku, 

. v den sv. Pavla. Císař sám kvapem přij el, aby obcoval pohřebu dne 
4. července. Tělo odveženo do Kladska, kdež byl zemřelý oblíbil sobě hrob 
v kostele Panny Marie. 

Jakož sám studía konal dlouholetá v Bononii a v Padově, tak co 
arcibiskup mnoho kněží nemajetných posílal na své útraty na učení Bononské 
i Padovské, těm pak po návratu uděloval hodnosti duchovní, dávaje jim 
přednost i před vlastními příbuznými. Ke svému vzdělání i ke vzdělání 

jiných dal na svůj groš psáti četně knih i přivážeti z ciZÍch končin, 

rozdávaje jich klášterům a jiným duchovním sborům podle potřebnosti jich. 
Všecky knihy uložené v zákřiště kostela Pražského, byly-li již zvětšelé, znova 
dal vazbou opatřiti, knihy korální jako graduály a antifonáře krásnými 
deskami dával vystrojiti; skvostný kancionál pro poti'ebu kanovníků Pražských 
dal psáti r. 1363. Též dal poříditi opis kníhy "Apiarius". Od arcibiskupa 
Rižského. darem dostal knihu řečenou "Pantheon". Jiné knihy potřebné 

ke studiu Písma sv. zajednal, též i roucha kostelní velmi ozdobná poříditi 
kázal. Na stavbu nového dómu, jemuž byl základy položil, věnoval z vlast
ního jmění 1000 hř. a jednu kapli v něm na své útraty pořjdiI. Po založení 
university ustanovil professora bohosloví na SVLlj peníz i koupil proň jisté 
platy ve vsi Zlatníkách blíž Prahy. 

Jeho přičiněním zrušeny t. z. boží soudy žhavého železa a studené 
vody, jakkoli se tomu opírali páni zemští na soudech sedící, což za velikou 
zásluhu přičetl mu již Tóma ze Štítného. Na památku svého pacholeckého 
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pobytu v Kladsku založil tam klášter kanovnické řehole, opatře jej dostateč
nými důchody, knihami, drahými rouchy a rozličnými malbami. Toto zalo
žení své tak měl rád, že chtěje se vzdáti hodnosti arcibiskupské, mínil se 
sám v Kladsku do řehole dáti. Kláštery Augustiniánů v Sadsce, v Jaroměři 
a v Rokycanech s velikým nákladem obnovil, špitály na statcích arcibiskup
ských v Českém Brodě, v Příbrami a v Libáni vystavěl a potřebnostmi 
opatřil. Zámky arcibiskupské pro dávnověkost již vetché k~zal obnoviti, 
v Příbrami nový hrad postaviti, městečka arcibiskupská Brod Ceský, Horšův 
Týn a Rúdniei hradbami opatřiti, rybníky na statcích u Kyj, u Rokycan, 
v Týně Horšově, u Příbrami, v Řečici, Zerčicích a Chýnově obnoviti nebo 
vnově založiti. Polovici panství Rožmitálského ke stolu arcibiskupskému 
na výživu duchovenstva zakoupil. V almužen dávání nad míru byl štědrý 
a o chudinu pečlivý převelmi. Jemu přináleží zásluha, že Karel v Praze 
založil klášter slovanský ke cti sv. Jeronyma řehoby benediktinské. 

Arnošt byl také jeden z těch, jenž společně praeovali o slovníku českém, 
posud zachovaném a "Prespurský slovník" zvaném (edit. Ferd. Menčík 1892). 
Přispěl názvoslovím věcí církevních a kostelních; podáváme tuto několik 

slov za příklad: Praedicamen - kázanie, sponsalia - posnubie, pulsatio
zvoněnie, compulsatio - sezváněnie, absolumen - rozhřešenie, salvatio
spasenie, bannurn - kletie. Redaktor k oddělení tomuto připsal "firmet 
haec Arnestus archipraesul, doctor honestus". 

Také svůj vlastní životopís napsal Arnošt: Libellus, in quo conscribebat 
sua gesta et facta. Rukopis ten se pořešuje, toliko některá pravidla životní, 
svědčící o vznešeném smýšlení a znamenítém věhlase pisatelově, zachovala 
se. Zdá se však, že Vyšehradský děkan Vilém z Lestkova, skladatel životo
pisu Arnoštova (Vita Arnesti) zápisků arcibiskupových užíti mohl. 

Spisy po něm pozůstalé jsou: 

Casus gui spectant ad episcopum pro absolutione, collecti per d. Arnestum 
primum archiepiscopurn Pt'ag. (Cod. metr. bibl. Schulte CLXV.) 

Formae consistorii Pragensis (Cancellaria Arnesti.) 

Klementinská bibliothéka Pražská má mezi rukopisy také sbírku formulí 
konsistoře Pražské z dob arc. Arnošta mezi r. 1350-60. Celé dílo, jehož 
založení a správné vedení péči prvního arcibiskupa děkovati máme, jest 
rozvedeno na 24 oddílů, slovoucích Tituli nebo Formae. Jsou pak oddílové 
tito následující: I. Citationes, II. Monitiones, III. Commissiones, IV. Dispen
sationes. V. Petitiones, VI. Processus, VII. Incorporationes, VIII. Erectiones, 
IX. Do~ationes, X. Confirmationes, XI. Indulgentiae, XII. Declarationes, 
XIII. Auctoritates, XIV. Inhibitiones, XV. Locationes, XVI. Permutationes, 
XVII. Consensus, XVIII. Emptiones, XIX. Confirmatio abbatissae, XX. Arenga, 
XXI. Sequestrationes, XXII. Coadjutoria, XXIII. Libertates, XXIV. Diversa. 
Již tento seznam důtklivé dává svědectví o bohatém právnickém obsahu 
knihy Arnoštovy, kterouž veřejnosti podal F. Tadra v Archivu cís. akad. 
Víd. LXI. pod nápisem: "Cancellaria Arnesti. Formelbuch des ersten 
Prager Erzbischofs Arnest von Pardubic." 
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96. Statuta sive Constitutiones concilii provincialis Pra
gensis. 

Stanovy církevní tuto jmenované, o kterých se usnesl sněm církve 
české dne 11. a 12. listopadu 1349 v Praze držaný, jsou vedle obecných 
zákonů církevních základem církevních a duchovenských poměrů v zemi 
nejen české, ale i moravské, ješto pNjaty jsou dílem mlčky, dílem výslovně 
i v církvi moravské r. 1413 a 1568. Původem Stanov těchto jest první 
arcibiskup Pražský, věhlasný Arnošt z Pardubic, soudruh zákonodárských 
prací Karla IV. 

Arnoštova Statuta skládají se z Ptemluvy a z 93 kapitol, jichžto 
nadpisy uveřejnili jsme v Cod. jur. boh. 3. '4. 215. 

Návrh Statut podaný od kapituly Pražské arcibisk. Arnoštovi psán jest r. 1350 rukou 
Alberta Wilhelmi de Wayzow (W oycow?): Incipiunt statuta .. per manum Alberti quondam 
Wilhelmi de Wayzow nostrae dioecesis publici auctoritate imperiali necnon capituli eccle
siae nostrae jurati notarii, in novem cartis pergalueni conscripta (Stat. eccL Arch. 37 
str. 422; Tadra Kanc. 127). 

O Statutech těchto pronáší úsudek svůj životopisec Arnoštův, řka: Juribus et cano
nibus praescriptis rationalibusve, quae pl'O lege habentur, consuetudinibus recollectis, 
attento nihilominus, quia divérsitatem temporum diversitas sequitur animorum, Statutis 
ecclesiae Maguntinensis, quae cum propter abusum, tum etiam propter inconvenientiam 
modicum aut nullum fructum afferebant, suppressis, nova et utilia Statuta edidit, provin
ciali propter hoc concilio celebrato, interserens Statutis i]Jsis de jure canonico multa utilia 
presbyteris quoque ipsis ecclesias parochiales regentibus summe necessaria et his praesertim, 
quos interdum a studii cura paupertas prohibet, non voluntas. 

Rukopisů zachovalo se do dnešního dne 41; z těch připadá do 
XIV. věku 10, do XV. věku 30, do XVlI. věku 1. 'První známý opis po
chodící z r. 1378 nalezá se v zemském archivu moravském, nejlepší z r. 1386 
ve dvorské bibliothéce Vídenské. Tiskem vydána jsou po čtyrykráte a sice: 

Statuta provincialia Arnesti. Nova Plzna 1476. Editio princeps. 60 listů 
v malém 4°. Exemplář v univ. bibl. Pražské XLVII. E. 102, jiný v bibliothéce 
Lobkovické. První to v Č ech ách tiš t ě n á kniha. 

Statuta provincialia Ernesti Pragensis. A Georgio Bartholdo Pontano 
a Braitenberg, Prag. eccl. praeposito, in lucem producta. V Praze 1606 
ve 40 u Mik. Straussa. Exemplář v univ. bibl. Pražské XLXI--VII. F. 35, 
jiný v bibl. Westerasské ve Švédích. 

Třetí otisk nalezá se ve sbírce franc. praemonstráta Arsenia Fasseau: 
C o II e cti o syn o d o rum e t s t a t II t o rum a 1 m a e d. i o e c e s i s 
O lom u cen a e. 

Čtvrtý konečně zpořízen pečí benediktina dra. Bedy Dudíka ve spise: 
Statuten des ersten Prager Provincial-Concils vom J. 1349 (v Brně 1872), 
kdež přidán také Tractatus de tribus punctis essentialibus christianae reli
gionis Tomáše z Hybernie z r. 1316. 

97. Neplach abbas. 

Neplach narodil se dne 23. února 1.312 v Hořiněvsi, ve dvorci starém 
a velmi prostičkém. V 6. roce věku svého dán jest na školu do kláštera 
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Opatovského. Roku 1332 přijat do řádu benediktinského; r. 1334 složil 
slib řeholní před opatem Hroznatou. R. 1340 vypravil jej opat tento na 
učení Bononské. Kolik let v Bononii strávil, není vědomo; podobá se, že 
se do kláštera vrátil v měs. srpnu 1347. Toho času opat zřekl se opatství, 
načež pap. Kliment VI. (1342-52) na základě reservátu svého listem ze 
dne 11. února 1348 opatem jmenoval N eplacha. V týž čas zavázal se 
Neplach, meškaje u papežského dvora v Avinioně, že poplatek za jmeno:ání 
_ 500 florenů - zplatí. Nový opat záhy se stal dihěrníkem Karla IV., Jenž 
ho rád míval ve své společnosti a užíval ho za jednatele ve mnohých 
důležitostech státních. Asi počátkem 1353 vypraven jest k nově zvolenému 
papeži lnnocentovi VI. (18. pros. 1352-62), aby ho v Avinioně j~enenl 
Karlovým pozdravil. R. 1354 provázel Karlay do Met, spolu s Veh~lavem 
děkanem Žateckým a Haškem ze Zviřetic. V Rímě byl N eplach, ne-ll hned 
za studií Bononských, tedy r. 1355 při korunovací Karlově. Navštívil tam 
hroby mučenníků Sixta pap., Vavrin,?e arcijáhna, Feliri.ssima a Agap~ta. 
R. 1365 provázel arc. Jana Očka do Rezna, aby urovnah odpor tammho 
biskupa proti papežskému legátství arcibiskupovu. nad Bavory. P~itom veš:I 
v řeholní bratrství se starožitným klášterem sv. JImrama v Rezne. R. 13b6 
stal se duchovním bratrem biskupa Litomyšlského a tamní kapituly. R. 1368 
jrnenuje se mezi dobrodinci benediktinského klaštera Lubínského v Po
znaňsku. Zemřel dne 16. září 1371 (nikoli 6. ledna 1368), načež dne 
2. října 1371 installován následník jeho v opatst:rí, Jan z Orlé. , o 

Opat Neplach (abbas Opatoviensis) byl Jeden ze spol~praCOVy~lk~, 
již zpořídili Slovník Prešpurský (mylně zvaný Klena Rozkocl:aneh?);. pnspel 
k němu názvoslovím církevním: Papa papež, suffraganus podblskupl, dIaconus 
jáhen, archidiaconus alcipryšt, parochia osada, diocesis honitva, synodus 

věča, praebendiunl obrok. 

98. Mag. Albertus de Alto Castro. 
Mezi členy university Parížské, a sice v akademickém národě anglickém, 

ku kterému nálezeli také Čechové, poprvé r. 1345 objevuje se Albertus de 
Boemia, alias de Alto Castro, clericus et familiaris Caroli IV., regis Rom. 
et Boem. Tento Albert stal se r. 1348 mistrem za Gualtera Wardelay Skota 
i složil taxu čtyr solidit R. 1349, dne 25. září, zvolen jest z~ prokuratora 
anglického národa (facta congregatione nationis Angl. mag~strorum. tar.n 
regentium quam non regentium electus fuit concorditer ab ~~n~bus m~glstrIs 
ejusdem nationis mag. Albertus Boemus de Praga, famIhans ~J~ncus o. 
Karoli R. regis in procuratorem). K hodnosti této povolán byl take I r·

v 

1350 
a 1351, vždy ještě familiaris clericus Caroli IV. - R. 1351, dne 7. brezna, 
determinoval "sub mag. Alberto de Boemia" Albert z Helmstadtu, Sas, 
nápotomní první rektor university Vídeňské a licentován. "sub ~ag: Alb:,rto 
de Boemia" Sulek z Prahy, jenž měl platit taxu 8 sohdů. Pn teto .pnJe
žitosti jeví se určitý rozdíl mezi mistrem Albertem de Alto Castro a mIstrem 
Albertem de Yeschow (Ericinio); Sulko 1349 determinoval za Alberta z Je
žova a r. 1351 licenciátu dosáhl za Alberta de Boemia (Styky). 
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Rokem 1354 vrátil se mistr Albert z Paříže do Prahy a zaměnil 

professuru bohosloví na universí Pařížské s písařstvím při kancelláři císařské 
v Praze. Z tohoto povolání vzali jsme Sl příčinu, že nlistra Alberta de Alto 
Castro zařaďujeme mezi muže v právích obeznalé. 

Otázka jest, co by znamenal výraz "de Alto Castro?" Máme za to, 
že Vyšehrad; jest totiž zapsáno k r. 1354, že Oldřich Vyšehradský jakožto 
prokurator "Alberti canonici Wissegradensls" vybíral úroky za jeho nepří
tomnosti k rukounl Albertovým (census debitos tempore absentiae d. 
Alberti). Byl tedy Albert kanovníkem Vysehradským, mohl tedy v Paříži 
dobře sobě dáti přídomek de Alto Castro, t. j. z Vyšehradu. R. 1349 slove 
také "Boemus de Praga". R. 1354 až do 1359 byl Albertus canonicus 
Wissegrad. písařem v kancelláři Karlově i koupil r. 1354 dům u sv. Františka 
na Starém Městě, kterýž r. 1359 (patrně po smrti Albertově) zjednala sobě 
paní Marketa (domum Alberti canonici Wissegradensis). 

99. Úřady zemské a krajské. 

Úřady zemské, rozdílné od úřadů dvorských, byly ve XIV. věku 
úřad komorníka (officium camerariatus), úřad sudího (officium judicaturae), 
úřad písaře (officium notariatus terrae) a čtvrtý, nový, nejv. purkrabí 
hradu Pražského (burgraviatus Pragensis). Pořádek ve vyšších těchto úřadech 
byl po celé XIV. stol. takový, že v popředí stál nejv. komorník zemský, 
po něm šel nejv. sudí a po sudím nejv. písař zemský, kdežto purkrabí 
zaujímal místo poslední. Teprvé za V ácslava IV. pořádek se proměnil, 

že purkrabí postoupil na místo první, tak že již psáváno: Purkrabí, komorník, 
sudí, písař. Tito úředníci vyšší byli vedle ostatních kmeHi členy velkého 
soudu zemského (judicium terrae). Každý z těchto vyšší(~h úřadll (suprema 
majúraque o ffici a) měl podle sebe úřad menší (officia minora): Komorník 
komorníka mlazšího či místokomorníka, vicecamerarius; sudí místo
sudího (vice-judex), písař místopísaře (vicenotarius), jenž byl písařem větších 
desk zemských, a purkrabí místopurkrabího (vicepurgravius). K menším těmto 
úredníkům ptistupují písař menších desk zemských, úředník králové české, 

úředník probošta Vyšehradského a úředník král. podkomořího, kteřížto 

menší úředníci, sestoupivše se v kollegium, byli vedle Velkého nebo většího 
soudu zemského Menším soudem zemským. 

O soudním pllsobení nejvyšších úředníků zemských mllže vůbec tolik 
se říci, že komorník měl na starosti přípravné řízení soudní, sudí vlastní 
řízení na soudě, písat; dsky a purkrabí konečně exekutivní :řízení a zevnitrné 
hájení práva a soudu. Tyto zemské úřady byly spolu představenými úřadů 
krajských, a to již od konce XIII. věku. Úřady komorníka, sudího a purkrabí 
Pražského vyhraženy byly stavu panskému, kdežto nejv. písař nemusil býti 
právě z pánllV. 

Morava co 'do úřadů zemských měla zřízení potud rozdílné, že tam 
byli dva soudové zemští, jeden Olomucký, druhý Brněnský. Proto se tam 
nacházeli vedle komorníka zemského (summus camerarius terrae Moraviae) 
také ještě komorníci zemští cúdy Olomucké a Brněnské, též i sudí neboli 
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túdaři dva a dva písaři zemští. Místo purkrabího nalezáme na Moravě 
zemského hejtmana (capitaneus Moraviae). 

Úřady krajské. V Čechách ve XIV. věku známe krajův dvanácte, na 
Moravě devět. Po krajích nacházeli se úřady krajské (beneficia neboli officia 
suppae). Úředníkův bylo čtvero: komorník (camerarius districtus neb czudae), 
sudí neboli cúdař (judex provincialis, czudarius), písař (notarius czud.le), 
konečně vladař (villicius) nebo purkrabí (burgravius). Podle tohoto zřízení 
byl každý krajský úřad následníkem starších úřadů župních (viz č. 15 a 79), 
spolu pak nlenším obrazem velikého úřadu zelTIského. Úředníkůn1 krajským 
představení byli úředníci zemští, kromě jediného kraje Plzenského, jenž 

byli od nich nezávislí. 
Popravci a konšelé krajští. Zvláštním útvarem v zemském zřízení 

byli ve XIV. věku popravci krajšti. (poprawzones, justiciar'ii, correctores 
provinciarum, majores scabini) a konšelé krajští (consules provinciarum, 

scabini). 
Pop r a v c i byli opatrovníci veřejného pořádku a právní bezpečnosti. 

V každém kraji byli pravidelně dva, a to z panstva v témž kraji osedlého. 
Popravci na svých listech měli psance, t. j. odsouzence soudu a práva 
zniklé. Byli povinni honiti zhoubce zemské. Tázáni bývali o věci v jich 
popravě neb kraji jsoucí, na pi'. o vdovy a sirotky. VL1bec byli vázáni, aby 
nedopouštěli násilí v kraji, ale stížnosti aby byly rozhodovány po právu. 
Také i o potřeby vojenské bylo se jim starati. V některých rozepřích roz
hodovali vkrátce mezi stranami. U stanovování popravců dálo se z moci 
královské i bylo vyhlašováno po celém kraji na trzích a o dnech svátečnýeh. 
Přísahu skládali před králem i před shromážděným lidem toho kterého 

kraje. 
Vedle popravců shledáváme se ve XIV. stol. ještě i s k o n šel y zem-

skými, kterých bývalo po třech v každém kraji. Konšelství vyhraženo bylo 
vladykám; z té příčiny sluli minores seabini. Přísahu skládali rovněž jako 

popravci "králi a všem zemanóm", "králi a obci". 
Popravce a konšely zemské král někdy svolával ze všech krajt1 ke 

dvoru na poradu s raddami svýn1i. 
O konšelíeh zemských na Moravě zapsal pán z Cimburka tuto pamH 

(K. 'rov. 2l5): 
Za starých pánuov byli lidé i ještě jsú těchto časuov, ježto to pon1něli, 

pted válkami táborskými že v tejto zemi bývali jsú . zemščí konšelé, a to 
takovým obyčejem, že v každém kraji dva dobrá člověky upřímá páni 
ustanovili jsú a dali za konšely. A těm byla moc dána, jestliže by kde 
mezi kterými súsedy oč ruoznice vzešla buďto o některú svádu, hranic 
zrušení, přeoraní, nebo čeho zpasení, neb něčeho hájení, aneb která sváda 
kdež súsedé spolu v jedné vsi jsú seděli, nebo blízko sebe, že ti, aneb ten, 
kdož potřeboval něčeho obvésti, utekl se k těm konšelóm a žádal jich, aby 
k nenlU sjeli. Těm oznán1il škodu svú i při svú osvědčil. A obeslali ti konšelé 
druhú stranu, že tento žaluje z toho a z toho a obvodí a toto naň svědčí. "Přijď 
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a pověz jak se to stalo a jakú toho výmluvu máš" T ď , bl' "1 v'" . en povmen Jest na ? :s am ~=: 1 prlJeh a při svú oznán1iti. Jestliže přijede, ti to ohleda" .. 
Jakz rozkazl, tak zachovati mají. A odloží-li na án' v, v JIC, 
znají, to páni slyšíc súdí. p Y h konsele, coz vy-

100. Soud dvorský. 

.' , ) S~u~ 1 dv~r~ký l:ebo~i soud dvoru knížecího (judicium curiae prin
~~lS, vzm c neJ:IC~ v h~, ze knížata zemští povolujíce výminky z pravi
: :>e ~e pravo~ocl uradu zemských, zůstavovali sobě nebo soudci svému 
Jenz slul SUdl dvorský (judex curiae), pravomoc nad vyňatými NV k" 
osadníkům v podhradí Pražském (ve XII Vk) b I k 'v .. emec ym 
šlo-li o zločin d NV o ' , • ve u y mze sam soudcem, 

d ' y ,~ emcu spachane. R. 1187 dal kníže kapitule Vyšehradské 
SO:1 n: moc ,v UJezdě Svata~inu, s tím doložením, kdyby kapitula některé 
r?ZepIe a, vmy sama nechtela souditi, že má rozhodovati sudí dvorsk' 
(j.ud~x cUflae). R. 1222 slíbeuo sborům duchovním jenž pr· . ·h Y 
trebach nemají jiného útočiště nežli ke knížeti že v 'dobev snevm

Y 
ove ,SVl y~l Ph

o
-"d v ,vm cra c ce 

pIe sne~TIem nebo po sněmu dávat jim slyšení cum paucis Boemis et cum 
cancellano. Podobně znějí koncesse městům udílené jimiž měšťané " , , 
jsou ze soudů obecných zemských. Konečně i Židů b I k " vYJlrrmnl 
soud v h 'v, m y mze zemský 

cem ve vecec kmzecI moci y\Thraženy' ch Jl'Z'· r 1~36 I ' h v, 1 b' J" ..., m UVl se o pů-
onc~c 1 ne oh komornících dvoru králova (camerarii curiae nostrae C" 

kupCI, hosté řečení, kteří zboží své skládali v Ty'neV do " b )'t lZ1 d 'd r v , 'v,, ' maCllTI o vva elům Ž P~Vl a" l ~r~d sudlm kmzec.lUl (hospltes cOllvelliulltur coram Ilostr~ judice). 
e ,wnec~e ,1 osoby k samemu knížecímu dvoru náležející souzeny bvl 

~udlm k~,zec,m, o tom sotva lze po"hybovatí. Dle Knihy Rožm. stáli t~: 
1 mano,ve o~prvu pO,d pravomocí sudího dvorského. Ve XIV. věku bvl soud 
dvors~y or~anem, kralovským při statcích odumrlých nebo jinak n~ krále 
sp~dlyc~ (m ~oms devolutis). Ku konci XIV, věku sudí dvorsk' d'l 
sluzebmky kralovy o v k '1 v't ' Y sou I v vsec y za eZl ostl soukromého pr'a' '{Ta rychta' 1-'; , 
k '1 'h Z' d ' , e vesmc 
~av~vyc, vl, y ~ ,kř:sťany o listy, mnichy a jiné osoby duchovní, man 

vetsl a n1ensl, nasllmky, nápady i odúmrtí a narčenÍ (Cod. jur. boh. II. 22J. 
lOl, Studium generale Pragense, 

. S,kolství za st~edověku těsně souviselo s církví, i může se říci že 
~ko6a rsth dcero~ mrkve. Přední sídla škol ua"házela se pří kapitulách 
, 't ec l

t
ac ~rvm z~rávu o takové škole čerpáme z kroniky Kosmovy' 

Jez o o ec naseho dějepisu ok 1074' bl" , Z V'. 1 v , . r., sam y chovancem školy Svatovítské. 
C:lal.:)c~ a;~ ,1. kve:lo Prazske studIUm jakožto učení částečné (studium parti
P-'; 'I plseť se, ,ze r. 1248 v rozepříeh mezi Vácslavem 1. a synem jeho 

Ie:uys em, ~de 1 hrad Pražský dobýván, náhle vzalo za své ač ne 
navzdy. JakmIle, se n~vrátil klid a pokoj, obnoveno jest zase, ba' zkvetlo 
nanovo, neboť Vlme, ze za Přemysla Otakara II dokud bl' R 
kousí .1 SV t k ' ., y panem v a-

: 1 a ve yrs u, přIcházeli posluchači z těchto zemí ano i B 
na ucení Pražsk' v _ ' z avor d 'v' e, ovsem ze toho času jen částečné. Okolo r. 1271 četl' 

va l111stn svobodných umění, oba rození Čechové, mistr Očko grammatik~ 

! 
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10 'iku, kdežto kapitulní školastik, Ře~oř z ~odu ~ánů 
a mistr Bohum~lv ~ otomní biskup Pražský, vykladal kl1lhy Ansto-
z Valdeka, vrovnez v~llstr: IhlaPAle i toto učení se rozešlo, když nastaly rozbroje 
telovy o vecech pnrodl1lc . 

mezi Přemyslelll a Rudolfem
V
', 1 II když se Cechy z pohrom svýeh 

N 'd ba kynula za acs ava ., v , 

ova o . v "v tak o studium particulare, nýbrž o zalozel1l 
začaly zotavovati. Ale neslo JIZ 1 b r universitu I zde byla církev 
vysokého učení, studium genera e ne o 1 vl'lo se' _ neobejde se bez 

. '. ždyť ona sama - pra . 
mocnou pomocnIcI" v Vl b' ť zemský domácí. Na nehodu našlI se 

v , vV'ho Ale ustav ten me Y 1, v 

ueel1l VySSI. " . ť " myšlénky té, navádějíce krále, aby aspon 
mezi stavy zemskyml pIO IVHlCll '1 'v zemi uskutečnění její odložil; 

t v d kud nebude p nelO mlru ~ , 1 ' 
na en eas, . o v d orovati Praví však kronika Zbraslavsi\.a, 
pak že ~anl~ kr~le ~u~ou mo~:~:oo z~stírali ~lastní zámysl SVllj; obávaliť se, 
že rádCl kralovl teml slovy "t" v d ti veliká došla nového zesílení. 
že by tíll1 závodem moC dL~chovens ;~' J~zpř~~sevzetí ~vého a dále již k tomu 
Konec byl, že král na ten cas upus 1 o 

nedospěl. vl' 1 ložení obecného učení 
RázněJ'i i také šťastněji ujal se mys en ~y v o zal ' za pobytu 

, P v" k ' Jez by sam seznal 
král Karel. Vzorem bylo m.~ u~en~ aľIZ~a:~u rukou byl mu v tom Arnošt 
svého ve Francii v lete~h Jmossk?~l~. ~I t ké chovanec university Pařížské. 
z Pardubic, první arcibIskup, ~razs,~' s~l~á~al si král povolení papeže Kli
Hned v prvním roce panovam sve oVl y Praze založeno býti. Učení všech 
lnenta VI. (13~7, 2,6. ledn~), ab~ s:nek~e v, miz ~jin~ vysoká učení opatřena 
fakult se všemI pravy a prednos ml'134Q y ložil Učení samo tak že tento 

1· t k ze dne 7 dubna o za ' 
byla, lS em pa v ', "t Pražské. Jest to týž den, kteréhož 
den pokládati sluší za pocatek umverSl y, v k'h (' eV 94) 

. 'kl d' 'kony statu ces e o VlZ. . 
vůbec prohlášeny JSou za a ~l za 1 v v listě papežském z měsíce ledna 

Pohnutky Karlovy nalezamke dVY ozenY
l 

kra '1 pted stolcem papežským, 
d v ď v , ,>' v' české ta ovozova 

1347. V e lene, IlSI, v ' království sousedních že takového učení není, 
aniž také v zemlCh temuz V 'r::rl ' v sto Pražské že leží ve středisku 
vlh '> elice bylo potrebl. ~.L avm me . ," , 

ac)y o plev .. v . cd " vé životními potřebanll oplyvaJlcl 
království českého, v ,kraJ~ne vel~c: z ~a "soucí Tam že za minulych dob 
a od přerozličných naro~uv navstevov~nov J tam' dosti mUžll věhlasných a 
studium částečné n,achazelo v s~' . Take ~e t m ramen hojný, ze kteréhož 
v učení rozličných fakult zbe~~ych, t~~, z; j:k Xomácí tak i jiní z četný~h 
by mohli napájeti se, kdo tOUZl po ve ac 1, 

národův okolních. v , ' 

Zakladací listina ze dne 7. dubna 1348 jest sdice v~ne~1l11 k:~~ř:a~~S~ 
. ° ., ze slavné sbírky Petra e me1S, . 

dobena vzorum ClZlm v ' (10)0)4-1253) Ale tím dokonce nezastI-
Fridricha II., tedy o sto let star~l ~~l I v 't' 'Obecné učení pro království 

. ° d" 1 Karlllv ze mIm za OZll 
nUJe se puvo m um~s , ti ve vlastní zenli našli př'ipraveno a 
české a obyvat:le Jdehbo, tak ra~Jedati po cizině a v končináeh dalekých.*) 
hotovo, co do tech o muse 1 

y' • ' Čech z Moravy, ze Slez a z Lužice putovalo 
*) Kdo se chce přesvědcItl, kterak ~e z. 'y yr bY kapitolu X v Tadrově díle: 

na university zahraničné, do Vlach a do FrancIe, prec 1 so e . 
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Dí Karel, že království své české před jinými dědičnými nebo jinak získanými 
držebnostmi milujíc a o povznešení jeho všemožně pečujíc, zařídil ve 
svém metropolitním a přelíbezném lllěstě Praze Obecné učení, tak aby 
v tomto Učení v každé fakultě byli doktorové, mistři a školárové, kterýmž 
král zaručuje, odkud by koli byli, svou královskou ochranu. Obecné učení 

Pražské že má také požívati všech výsad a svobod, kterýchž doktorové a 
školárové požívají na universitě Pařížské i Bononské. - Jakožto král římský 
mocí císařskou potvrdil toto založení listem ze dne 14. ledna roku 1349, 
výrazně dokládaje, že U éení toto s ptisvědčením stolce papežského založil 
k ozdobě a oslavě království českého i z obzvláštní lásky k němu, opatřiv 

je všemi milostmi, počestnostmi, výsadami, svobodami a obyčeji, stolcem 
papežským a od předešlých císař-ů římských jiným takov)m Učením udílenými. 
Milosti tyto hlavně zavíraly v sobě všecka práva, kterými jiná Obeená 
TJ čenÍ, zejména Parížská a Oxfordská, se honosila. 

Jestliže tedy Karel IV. praví, že založil Učení Pražské k oslavě země 
české a především pro obyvatele její, tedy to nejsou slova toliko stylisticky 
starším listinám napodobená, ale z opravdového úmyslu a vůle kralovy vyšlá. 

Universita Pražská nejvíce prý napodobena jest Obecnému Učení 

Pařížskému, na němž Karel sám co jinoeh se vzdělával. Měla rozdělení na 
čtyry fakulty. theologickou, juristskou, lékařskou a svobodných umění. 

Také i v tom zachován příklad Pařížský, že akademikové tvořili čtvero 

národů, ač není vědomo, vyvinul-li se tento spůsob teprvé během času či 

stávalo-li ho hned od počátku. Určitě pamatuje se z r. 1360. 
Kancléřem university byl arcibiskup Pražský. Učení mělo svého rektora 

každoročně voleného. Učební rok měl dvé půlletí: První počínalo se dnem 
sv. Havla, druhé dnem sv. Jiří, obyčejnými v ten čas Ihl°1tami v životě 
právním i společenském. Universita měla výhradně ráz dur.hovní. Rektorem 
nesměl býti než kněz světský, s vyloučením řeholník-lL Volba rektora dála 
se universitou nebo většinou členův universitních, a členy byli jak doktoři 
neboli professoři, tak i misti'i a školárové. Juristé měli tu výsadu, že byl-li 
rektorem artista, musel býti míst.orektorem jurista. 

Listiny týkající se založení Učení Pražského, a sice papežská z r. 1347, Karlova co 
krále českého z r. 1348, potvrzení co krále i'ímského z r. 1349, jakož i zprávy o založení 
všecky otištěny jsou v Cod. jur. boh. II. 3. 

Pečet university pochodící hned z prvních let založení jejího (asi z r. q50) zacho
vána jest po dnešní den. Ukazuje obraz V ácslava sv. stojícího s praporcem v pravé a se 
štítem (lev český) v levé ruce, jak před ním klečí král Karel. Opis zni: Sigillvm vniversi
tatis scolarivm stvdii Pragensis (Kalousek, Obrana V ácslava). 

Co se týče fakulty právnické, tož není poehyby, že na ní panovalo 
právo církevní a že práva civilního, starořímského, ještě nedbáno. Kronisté 
mluvíc o založení university, fakultu právnickou nazývají výhradně fakultou 
církevního práva (in theologia, jure canonico, medicina et artibus). Příčina 

byla, že právo církevní mělo svou platnost v Čecháeh i na Moravě od 
dávných už let a že právo římské v těch zemích ještě nebylo ničím. Proto 

Kulturní styky. Vypočteno tam až do založení university Pražské posluchačů v Paříži 26, 
v Bononii 33, v Padově 7, v Římě 4, ve Vjcenze a v Orleansu po jednom. 
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také Čechy vypočteny jsou od kardinala Henrika de Segusio, Hostiensis 
zvaného, mezi těmi zeměmi, kteréž non utuntur Legibus (t. j. práva řím
ského) a první professorové práva byli kanonisté. Avšak již ve Statutech 
z r. 1360 mluví se v pořádcích mezi professory, že po mistřích theologie šli 
doktoři církevního práva, po nich pak doktoři práva civilního. 

102. Jurisdikce rektora university. 
Universita Pražská měla svou vlastní pravomoc, svůj vlastní - rektorský 

soud, a to od samého počátku svého. Cís. Karel doktorůnl, mistrům a 
školárllm vysokého učení Pražského propůj čil táž práva, kterýmiž nadáno 
bylo vysoké učení jak v Paříži tak v Bononii. Všiehni členové university 
byli jedním sborem, jenž záležítosti své pod ochranou církve i státu sám 
spravoval a jmenovitě z pravomo ci světské a duchovní vyjmut byl. Podle 
statut z r. 1368 byl soudcem universitnÍlll sám rektor (jurisdictionem ordi
nariam rector habebit in omnia supposita Universitatis, in causis eivilibus 
et injuríarum). Rektor, jenž zpravidla dvakráte za týden zasedal na soudu, 
nebyl při tom vázán formálnostmi soudními, leč by toho vyžadovala důle
žitost případu. Smluvou mezi obcí Staroměstskou a rektory ustanoveno 
r. 1374, že právo městské nemá přijímati žádných žalob na členy uni
versity, ani o nich rozsuzovati. Ale i družina členův, t. zv. familiares, pojmuti 
jsou v tytéž svobody. Král Vácslav dne 22. listopadu 1392 výslovně při
kázal všechny příslušníky universitní soudu rektorovu, což stolee papežský 
buHou ze dne 21. prosince 1397 nej en schválil, ale i tím rozšířil, že toto 
jus proprii judicii vylučovalo i soudní 11loe legátll papežských (viz Cod. 

jur. boh. II. 3. str. 288). 

103. První universitní professorové práva. 

Ludovicus de S. Laurentio de Padua. Prvním profeSSOrelll církevního 
práva na nové universitě Pražské byl "doctor decretorum de Bonon~a 
vocatus". Jméno ' tohoto professora u kronisty Františka není sice doloženo, 
že však r. 1365 na universitě nalezá se Vlach professor, a sice professor 
eírkevního práva, jenž jest psán "Ludovicus de S. Laurentio de Padna, 
decretorum doctor in studio Pragensi", máme také i podle času, kterýž se 
dobře shoduje, za to, že oním professorem z Bononie sotva byl kdo jiný 
nežli právě řečený Ludovicus de Padua. Také skoro nepochybujeme, že list 
císařský v Summa cancellariae Caroli IV. pod č. LXVII. položený svědčí 
Ludvíkovi; neboť ze slov listu na jevo vychází, že adressát svého času 
učil v Bononii a že "canonum armatus peritia cathedrae digne praesidens 
audientium ruditatem erudit". "Tu quodammodo vinea dieeris et Bononiam 
dudum tam suavis fl'uctus ubertate reficiens, nunc antem Paduam i radians, 
remota vasti orbis climata scientiae tuae radiis illustrare" etc. (Dle slohu 
jsou to slova kancléře Jana ze Středy.) Prof. Verunský ve svém díle "KarI IV." 
vyslovuje domněnku, ze tím professorem byl Buonsignore de Buonsignori 
i povolává se přitom na lVIuratori (Script. vel'. ita1. XVIII., p. 436.) 

c: 
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, V ~igt v, úvodě .k~ spisu o znamenitých mužích napsal, že Karel za první professol'y 
prava .cIrkevmh.a a clvll.ního .(!) povolal mistra Wigtolda z Osnabruku a mistra Jindřicha 
ze SušIce (de SlCca), coz oboJe naprosto jest nesprávné. 

Mag. ,Stephanus. Vedle u~ence vlaského jmenuje se jakožto druhý 
profes~or cI~kevního práva mistr Stěpán, toho času (1348) kanovník PražskÝ 
z moCI kapItuly volený, vikarista arcibiskupův a oltářník kostela Svatovít
sk~ho: napoto~ní kancléř neboli protonotář arc. Arnošta (Jus canonicum 
leglt In e~cle~Ia, Prag.ensi mag. Stephanus, d. archiepiscopi cancellarius. 
Fra~c.) ,Vlkarls~e. slL~h ~~ho času duchovní, jenž zastupovali biskupa neb 
kapltolmky, byh-lI hto JInak zaneprázdněni, v konání povinnosti kostelní 
v kůru. Takovým vikaristou arcibiskupa byl Stephanus hned r. 1346-50 
Oltářníkem byl u oltáře sv. Silvestra, jejž založil a nadal biskup Jan IV~ 
R: 13~4 ~ne 22. ledna, přimlouval se arcibiskup v Římě, aby mistru Ště
panOVI dano bylo kanovnictví praebendované, on že za to pustí posavadní 
hodnost kanovníka voleného i s vikárstvím i s oltářnictvím. Přímluva tato 
byla vJ~slyšána: n~boť ~a list papeže Innocencia VI. přijat jest Štěpán mezi 
kanovmk! Prazske (qm nuper vigore litterarum Innocentii VI. per praelatos 
et ~a~0l1lcos eccl. ~r~g .. in, canonicum et in fratrem fuit et est receptus). 
Ar~I~lskup ustanovIl Jej zaroveň s mistrem Janem Paduanem za vikáře 

~~CI~IS.kupské in spiritualibus. R. 1355 zastával mistr arcijáhenství Litomě
ncke I byl spolu protonotářem arcibiskupským, následníkem Mikuláše z Kro
měříže. Oltářníkem byl ještě i co protonotář (ministro suo seu rectori 
~ltaris s. Silvestri). T éhož roku 1355 vyslán jest spolu s Kunšem arci
Jáhnem Bělinským, visitatorem kostela svatojilského v Praze, a s mistrem 
Janem Paduanem visitatorem kostelů moravských. R. 1354 slove Štěpán 
také kanovníkem _Olomúckým. 

.R. 1.358, právě toho času co zemřel mistr Jan Paduanus odhodlal 
se m:str St~pán 0Fus~it~ vy~ikající postavení, kteréž za velii\:ého ~rcibiskupa 
Arnost.a . mel v CIrkvI ceske, a vstoupiti do zátiší klášterského. Vyvolil si 
augushmanský klášter lVIúns S. Mariae V Roudnici. Není nepodobno, že 
poh.n~tkou k. tomu bylo právě úmrtí milovaného soudluha Jana Paduána. 
Arclbl.skupOVI bylo tím odstupem (per religionis ingressum et professionem 
S~. olIm ejusdem vicariae vicarii) starati se o následníka ve vikarství arci
bIskupském a v kancléřství. Kancléřem stal se po něm ještě r. 1358 Dětleb 
Stur~er. :e sbírce ~~mma C~ncel1ariae nalezá se list biskupa Jana ze Středy 
k mIstrovl v Roudmcl (canol1lco Rudnicensi), kdež mistr oslovován Felix 
Stephane" , "c~rissirl1e frat~r", "frater amande". Nadpis listu (LIX) z~í do
konce: ".Domll1? St., . regmae coelorum grato notario, spiritualis militiae 
professon". lVI. Stěpán zemřel v klášteře Roudnickém, neznál1l0 kterého roku 
ale jistě před r. 1365. Na Hradčanech zllstal po něm dllm od něho postavený: 
In Hradczano domus quondam per mag. St. aedificata 1365. . 

Rodem byl Štěpán z vladyckého rodu Vilémovského (d. Stephano 
quondam Joannus de Wilemow, nostrae eeelesiae canonico). Podle svědeetví 
Tadrova psal se mistr "z Uhřetic". 

~\ 
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Jakož byl on a přítel jeho mistr Jan Paduanus ve stálém styku 
s prvním arcibiskupem Arnoštem, nebude pochybeno, položíme-li, že oba 
byli Arnoštovi spolupracovníci při sepsání církevních statutLl pro provincii 
českou z r. 1349. Také horlivým sběratelem knih byl mistr; r. 1357, před 
svým do kláštera vstoupením, daroval nákladnou postiHu Mikuláše de Lyra 
klášteru Břevnovskému, aby se naň. pamatovalo anniversářem (PostiHam N. 
de L. super tota biblia in quatuor volumnibus comprehensam, quam magnis 
sumptibus et laboribus comparavi. Kane.). 

Po mistrovi Štěpánovi zůstal nám spis: Casus conscientiae seu Quae-

stiones fratris Stephani olim, vicarii in spir. d. arch. Arnesti, nunc canonici 
in Rudnicz. 

Quaest.iones (také Quae~tiunculae 1 quaedam in casibus conscientiae mag. Stephani, 
quondam vicarii archiepiscopi in spir., postquam facti canonici regularis in Rudnicz. (Kodex 
kapit bibI. Praž. N. 16, z XV. věku.) 

Balbín znal dva rukopisy, tento Pražský, jiný Tř'eboňský. Kromě toho má také 
i dvorská bibliotheka Víuenská rukopis 4515 a klášterská Admontská č. 318, kdež výslovně 
spisovatel slove Stephanus quondam vicarius in spir. d. Arnesti, nunc autem canonicus 
regularis in R.udnicz (Menčik, Někt. stal.) 

Jednotlivé předměty probírají se tu pOí'ádkem abecedním, na př. o soudu, o přísaze, 
o svědectví, o lichvě atd. Nejčastěji cituje autor slavné právníky Raimunda de Pennaforte, 
Goffreda Henrika de Segusio (Hostienského). Speculatora, Jana Andreae, Jana de Saxonia, 
Archidia~ona (Guidona de Baisio), Monalda. Rodoika Redonensa, Aegidia de Fuscarariis, 
Richarda de Mediavilla, Alexandra Ang;lika. (Ott.) 

Později professorové práva jmenují se tito: 

Mag. Borsso Manikonis de Prczicz. Kněz diecese Pražské, jenž záhy 
po založení university přednášel právo církevní (B. actu legens jus cano
nicum in civitate Pragensi). R. 1361, dne 29. dubna, obdržel papežskou 
provisí na kanonikát kollegiatního kostela v Sadsce. 

Mag. Bertoldus de Spira, ba~calarius in decre!is et magister in 
artibus, kněz diecése Mohučské, nemajetný, jenž četl o Sesté knize Dekre
tálů a o Klementinách (qui Sextum et Clementinas in universitate legendo 
terminavit.) V rotulu graduatorum připomíná se k r. 1362. 

Henricus de Etwat de Primislavia. V rotulu z r. 1366 jmenováno 
12 osob, magistri et graduati, "qui in universitate studii Pragensis 
actu legunt et laborant et a multis temporibus laboraverunt". Mezi nimi 
jmenuj e se také Henricus de Etwat, scolaris in jure canonieo, znamenitý 
také tím, že byl rektorem Pražské university, a to prvním, kteréhož znánle 
jménem. Pocházel z diecése Kaminské, z čehož soudíme, že rodiště jeho, 
Primislavia, jest dnešní Prenzlaw. Jiný koll ega Henrikll"v v témž rotulu 
jmenovaný jest 

Bertoldus Fabri de Frankinfort, bakalář svobodných umění, s~olaris 
in jure canonico. Náležel do diecése Lubušské (clericus Lubicensis diocesis), 
byl tedy rodištěm jeho dnešní Frankfurt nad Odrou. 

Cunsso Petri de Trzebowel. Do Padovy přišel co bakalář práv, aby 
se tam zdokonalil (I'. 1370-71) i dosáhl tam vskutku stupně doktorského. 
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Ale předtím učil právu církevnímu na universitě Pražské (qui alias in jure 
canonico in Pragensi studio ordinarie cathedram tenuisti. Viz č. 126). 

Mathias de Mutina. Professoroval na universitě Pražské ještě neroz
dělené, neboť se píše r. 1371, když v Bononii dosáhl stupně doktorského, 
že na universí Pražské četl o Dekretalech, jsa toho času již kanovníkem 
Pražským (qui ut asserit, in studio Pragensi actu Decretales legit, canonicus 
Pragensis in sacerdotio constitutus. Styky). Viz č. 123. 

104. Joannes de Novo Foro. 

Rodištěm tohoto slavného kancléře Karlova jest tržní osada Novum
forum, něm. N eumarkt, polsky Szróda, česky Středa ve Slezsku, na dráze 
z Vratislavi do Lehnice, nedaleko tatarského bojiště na Dobrém Poli. N a
rodil se r. 1310 z otce nožíře. Sám později připomínku činí o své "nativa 
rusticitas generis obscurati". Vysvěcen jsa ve Vratislavi, stal se farářem 

v rodišti svém. Odtud dostal se ke dvoru českému, hned za krále Jana, 
tedy nejpozději r. 1346, neboť zaznamenáno jest, že nobis (Carolo) et Joanni 
quondam regi adhaesit. Karlovi byl tak milý, že žádal biskupa Vratislav
ského, aby mu ho ponechal, ježto jej co notáte a sekretáře v konceptech 
německých a latinských velice potřebuje, cum sit in didaminibus promptus, 
theutunicis et latinis. Jméno Janovo poprvé se objevuje na zakladací listině 
Nového Města Pražského dne 3. dubna 1347 (Johannes Noviforensis). Dů

ehodů fary své požíval i při dvoře, kdež byl commensalis, capellanus, 
clericus et familiaris KarlllV. R. 1349 stal se kanovníkem Vratislavským a 
Velko-Hlohovským. Milostí Karlovou postoupen mu ve Vratislavi dvůr po 
židovi Jordanovi na krále spadlý. Již r. 1348 a 1349 konal cesty s králem 
(v Žitavě, Drážďanech). R. 1350 udělen mu kanonikát Olomúcký, jehož 
presentace příslušela králi; slove tu notarius et secretarius noster (regis), 
i jest doloženo, poněvadž Jan zaneprázdněn jest službami královskými, 
aby v kanonikátu byl zastupován. Již toho času jevila se u .Tana ona 
veliká přízeň., kterouž později věnoval Augustinianům, zvláště Svato
tomským v Praze. (J. de N. F., Wrat. et Olom. eccl. canonicus, notarius 
secretarius). R. 1351 jmenuje se kancléřem královny Anny. H. 1352 jmenován 
jest od papeže Klimenta VI. biskupem v Naumburce nad Salou a měl tam 
i přes odpor kapituly z rozkazu papežského ze dne 13. dubna býti uveden. 
Píše se toho času N eumburgensis electus. Zatím uprázdnilo se biskupství 
Litomyšlské, a Jan, jenž se toho roku stal královským protonotářem 

(Johannsen electus der Kirchen zu Naumburg, unser obrister schreiber), 
zvolen jest tam za biskupa. Papež Innocens VI. rozvázal nato úvazek jeho 
s biskupstvím N aumburským a potvrdil Jana za biskupa Litomyšlského, 
vysoce vynášej e chvalné chování jeho (consideratis grandium tuarum virtutum 
meritis, quibus Altissimus tuam insignivit personam. 1353, 9. října). Nicméně 
proc1lilo se posvěcení jeho ku prosbě králově až do r. 1354, pročež v tom 
mezičasí psal se electus Lutomysslensis, jako prvé electus Naumburgensis. 
Fara ve Středě propůjčena nyní jinému duchovnímu. Karel jmenuje ho již 
r. 1353, dne 20. prosince, svým kancléřem, ač ještě v lednu 1354 sám se 

Jireček, Práv. život, 8 
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píše pouze protonotářem. Dne 12. února 1354 slove v listě královu J. Lutho
musslensis episcopus, aulae regalis cancellarius, od kterpžto doby název 
kancléře se ustálil. J ešto i nadále zůstávati musel u dvora, ve službě králově, 
a co kancléř doprovázeti krále na cestách jeho po Němcích i do Vlach, 
odevzdána správa biskupství Vyšehradskému kanovníkoví Mikuláši z Pelhří
mova jakožto officialovi a generalnímu vikáři, kdežto světícím biskupem 
byl Janův bratr, Matěj, biskup Triburský (viz č. 113). Krále Karla doprovázel Jan 
kancléř na veliké cestě jeho po říši r. 1353 a 1354. Ode dne 20. pros. 1353 
až do polovice ledna 1354 byli v Mohuči, dne 21. ledna ve Frankfurtě, dne 
12. února v Metách. Když pak Karel vydal se na cestu korunovační do 
Říma, byl v průvodu jeho také Jan. Cesta trvala od měs. září 1354 do 
června 1355. Jelo se tu přes Normberk a Salcburk, přes Túry i Alpy do 
Videma a odtud přes Feltre na Milán a do Pisy. Při slavném holdování vyslancův 
krále a královny sicilské dne 2. února v chrámě Pisanském seděl Jan 
v prvních řadách kolem trůnu a hned po holdu vyhotovil listinu, kterouž 
králi sicilskému v držení dána léna říšská. Dne 5. dubna odbývala se 
korunovace v Římě na císařství; i při této slavnosti byl kancléř přítomen, 
neboť téhož dne podepsal dvě listiny jmenem svým: Ego J. Luthomissl. 
episcopus, cancellarius, recognovi et manu propria subscripsi. Z této cesty 
líčil Jan moravskému markraběti Janovi, císařovu bratru, kterak císař zdráv 
jest na těle, věhlasen a mohuten na duchu, každým dnem nových dosahuje 
úspěchů. Převeliký byl také dojem, jejž na něho co seveřana učinila ltalie; 
napsal o tom vzletná tato slova: Salve festa dies, toto venerabilis aevo, 
qua gressus meos versus felicem ltaliam lineavi; nam, cum primum gades 
ltaliae pertigissem, mox quasi in aurea saecula per portas intravi paradisi 
et poma aurea undique recreverint! 

N a této cestě setkal se Jan osobně s Petrarkou, velikým ctitelem 
cís. Karlovým; bylť Petrarka pozván, aby se představil císaři, což se i stalo. 
Císaře doprovodil do Říma. Také i jiných slovutných osobností seznal Jan, 
jako Colu de Rienzi, některé kardinály a biskupy. DVtlr vracel se přes 

Řezno, kdež pobýval 18-23. července, zpátky do Čech; Jan imperialis 
aulae cancellarius, episc. Lutomyssl. byl napořád ssebou. 

R. 1355 a 1356 byl císař na sněmích říšských v Normberce a v Metách, 
kdež na obojím místě jednáno o základním zákoně římského (~ísařství, 

o t. zv. Zlaté bulle (viz č. 109). R. 1356 pozván Petrarka od císaře, aby 
přišel a navštívil cís. dvůr v Praze. Zvací list psán jest od Jana. Non 
asperneris ad vocationem caesaris visitare Germaniam, non te pigeat gentis 
videre grassiciem, aut te linguae nostrae barbaries ab itineris prosecutione 
retardet, quoniam vocat te caesar eximius. V dalším postupu r. 1366 
meškal na svém biskupství v Litomyšli, kde od něho založen klášter 
Augustinianů i koupeno panství Zbraslavské, Landšperk. Také věnováno od 
kapituly 60 kop gr. na universitu Pražskou. 

R. 1357 provázel Jan císaře na velikých cestách do Cách, do Vídně 

(v červenci), po severních Cechách (v říjnu, list. i pros.). Téhož roku 
koupil dům v Praze po lékaři císařovu a professorovi universitním, Baltazarovi 
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de Marcellinis, v ulici Svatovalentinské, ale prodal jej hned zase r. 1358 
Vodulinovi řečníkovi. V týž čas koupil tuším také vesnici Zvoli u Jílového, 
kterouž hned 25. ledna 1358 odevzdal Zbraslavskému klášteru na kup za 
panství Landšperské. -- R. 1358 za příčinou moru meškal dvůr v Normberce, 
v Rotmberce a Sulcbachu. Byl-li Jan v ten čas při dvoře, není známo. -
Jistě pak byl u císaře r. 1359 ve Vratislavi, v Cáchách a v Mohuči. R. 1360 
provázel císaře na cestě do Moravy a do Uher, pak v druhé polovici roku 
do Normberka a Mohuče. Počátkem r. 1362 ještě pořád při císaři, ale 
v letě nemocen v Litomyšli. S jara 1363 v Normberce, ale nikoli při císařově 
svatbě s Alžbětou v Krakově; v červenci však zase s císařem v Braniborsku. 
R. 1364 konána důležitá jednání na Moravě s knížaty rakouskými. Smlouvy 
o vzájemném dědění mezi Čechy a Rakousy z jeho péra pocházejí (Cod. 
jur. boh. II. 1.) 

V ten čas povolán biskup Olomúcký Jan Očko na arcibiskupský stolec 
Pražský, i stal se Jan r. 1364 následníkem jeho v Olomúci. R. 1365 
jmenován jest co biskup Olomúcký hrabětem. král. kaple, comes regalis 
capellae Boemiae, on i budoucí biskupové Olomúčtí ~Cod. jur. boh. II. 1.). 
Od r. 1365 až do r. 1374 nacházel se stále při dvoře. R. 1367 vydal Statuta 
Olomúcká. S jara 1368 byl se dvorem ve Vlaších při korunovací cís. Alžběty. 
Vlachům siove "magnus cancellarius". Dne 1. list. 1368 popisuje zdar této 
své cesty. 

R. 1374 na jaře byl zase na Moravě, ale již dne 29. června s císařem 
v Tangermunde. Toť poslední list, kde slove kancléřem. Ode dne 1. srpna 
1374 byl na Moravě, v sídle svého biskupství, a to nadobro. Toť doba jeho 
vystoupení ze služby kancléřské, po 26leté službě při dvoře Karlově. Že 
neodešel o své ujmě, víme ze vlastních slov jeho, an dí: Imperator nos 
a cancellariae suae removit officio, ale příčina odchodu jeho není známa. 
Jednou praví, ve psaní k biskupovi Freisinskému, že tím vinna byla slabost 
jeho starobní (quoniam desidia nostra, quam seniles anni adducere consue
verunt, illud procul dubio requirebat, qui jam in valetudine positi · neque 
imaginationi dictaminum seu expressioni verborum amplius valebamus). 
Též tak i v jiném listu praví, že císař vida sešlost věku jeho, obral si 
v silách a na duchu náhradníka (juvenem fultum viribus et ingenio). Avšak 
z druhé strany mnoho žehrá na nepříznivce. a protivníky, že ti byli příčinou 
jeho odchodu. Píše kardinálovi jednomu, že jej potkaly osudy neblahé 
(sinistris meis eventibus), o čemž prý kardinálovi psali lidé zlí (malorum 
impietas). Na tyto zlé lidi naráží také v listu k císaři, kdež praví, že zavržen 
byl od něho ne pro vinu nějakou, ale k podšeptávání některých, jPž prodlením 
let jako vichrem prach budou smeteni (impii, qui me prosequuntur indebite). 
O sobě praví kancléř, že od mladosti své (a tota mea juventute) po celých 
2G let věrně sloužil císaři (antiqua atque fidelia servitia), že není sice auri 
et argenti monetalis excultor, ale že zlato a stříbro jazyka zdárně tříbil pro 
čest císařovu, že ve službě císařově vykonal skutky nevšední, hlásané po 
všem světě. On že vždy sloužil podle pravdy, nikdy podle pochlebenství 
(blandimento sophistico, sed in veritate servivi), že tedy odpůrcům svým 
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nelněl dán býti v pohrdání a nepřátelům císařovým v posměch, on, qui 
et scivit et potuit et voluit T. Maj. insignia artificiosae mentis ingenio 
venerari. Když r. 1376, tedy po dvou letech, pozván byl od císaře, aby 
přijel do Prahy, což se mělo státi v zinlě, odpověděl, že by především rád 
zvěděl, odkud naň takové neštěstí, že on jediný beze vší viny vyloučen byl 
ode dvora jako nějaký otcovrah, kdežto by po právu více měl býti šetřen 

a chován než kdokoliv jiný. 

Pozoruhodno, že s biskupem kancléřem odešel ode dvora také regi
strator Jan z Gelnhausen (viz č. 112), kteréhož biskup ssebou vzal do služeb 
svých vlastních na Moravu. Zatím kancléře stihla choroba oční spolu 
s takovou slabostí, že sotva mohl z pokoje do pokoje. Nastudil prý se na 
cestě z Prahy na Moravu, v zimě konané. Nicméně choroba ulevila, tak že 
mohl zase čísti a studovati. 

Jsa biskupem Olomúckým, snažil se Jan velmi úsilně, aby dosáhl 
biskupství Vratislavského, i prosil císaře, ještě před úmrtím biskupa Přeslava 
(t 6. dubna 1376), aby se ho včas ujal, ježto prý již ad eandem eccle
siam ante tempus et tempora sum nominatus. Slova ta vztahují se k tomu, 
že když Jan obdržel biskupství Olomúcké, císař přimlouval se za něho 

u stolce papežského, liUeris pro me in facto Wrat. ecclesiae, neboť Janovi 
šlo víceji o "zlaté" biskupství Vratislavské, nyní tím více, že prý byl 
zchudnul a dluhové jej velice tížili. Vskutku také dosáhl, čeho si přál 

i jmenován jest biskupem Vratislavským, avšak v držení jeho nevešel; stihla 
ho ve věku 70 let smrt, 24. prosince 1380, i pohřben jest u Augustinianů 

v Litomyšli. 

K charakteristice Janově poslouží následující zprávy od něho samého 
zaznamenané. Císaři Karlovi byl z celé duše oddán; jakkoli prý bezděčným 
odchodem ode dvora až i do chudoby upadl, přece že by císaři vždy chtěl 
sloužiti (ego vero magis eligo, sub naturalis 'domini mei, regis Boemiae, pro
tectionis et gratiae praesidio communiri). Jeví také radost svou z korunování 
V ácslava na království římské, dum audit, regnum et coronam Boemiae 
coUidianis augeri prúreetjbus et tot tantisque honoribus a Domino praeveniri. 

Dále praví, že pilně a výdatně pracoval ku prospěchu církve (constat, 
quam flagranti desiderio ego semper laboraverim ad s. matris Ecclesiae 
commodum et honorem. Constat, qua sollicitudine indesinenter ecelesiae 
romanae servivi. Hlas jeho že dobrý zvuk míval v Římě. 

O Velehradu věděl biskup Jan velmi dobře, že chrám tamní byl 
metropolitní a jako matka a kněžna všech ostatních kostelů na Moravě, až 
prodlením ČaStl stal se chrámem Cistercův. Z té příčiny opat Velehradský 
obmyšlen buď infula quam annulis pontifiealibus, dum pridem tanti honoris 
privilegio dicta gaudebat ecclesia. 

Sám byl velikým ctitelem řádu poustevníktl s. Augustina (fratrum 
heremitarum ordinis S. Augustini); jim založil klášter v biskupském městě 
Litomyšli a ještě r. 1379, rok před smrtí, přítomen byl při slavném svěcení 
chrámu Svatotomského v Praze. 

~ . 
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Jan byl velikým přítelem kněh. Meškaje od r. 1374 do 1380 stále na 
svém biskupství v Moravě, mnoho kněh dal opsati skrze písar'e, kteréž 
vydržoval při dvorech svých v Kroměříži a v Modřici. 

Sám také byl spisovatelem a skladatel~m veršů. Do němčiny přeložil 
lege~du o sv. Jeronymovi, latině sepsal Zivot sv. Vácslava, jehož text 
nedavno nalezen v bibl. Klementinské. Verše skládal ke cti Panny Marie 
(beatae Mariae metra). Také se mu přičítají úvodní verše ve Zlaté Bulle 1356. 

. . Známe i knihy bibliotheky jeho, kterouž hned r. 1368 odkázal Augu
shmanům Svatotomským. Bylo tu svazkův 32, mezi nimi Seneca, Livius 
Valerius Maximus, Historia Trojana, liber Dantes Aligeri cum gloss~ 
(Kane. 272). 

Pokud se znal v právích a v pramenech právních, není zcela zjevné; 
znal Justiniana, o němž píše eís. Karlovi: Jusfinianus justissimus imperator 
dictat in Lege: Cum rex justus sedel'ii super sedem, non adversabitur sibi 
quicquam malignum. Také cituj e větu. právní: Justitia unicuique reddit quod 
suum est. (Cane. XXIII). Balbín připisuje mu rozpravu De advocatis, judi
cibus, syndaco et actore, jiní také spis Formulae et varii processus juris. 
V listáři jeho čte se několik kUStl, ježto mají za předmět právní poměry 
manské biskupstva Olomúckého. 

V listech svých zůstavil Jan také památku materského svého jazyka: 
Ir muzzet danne sulches ungeluke umbe mich haben merklichen vorschuldet 
a j. v. (Canc. XXI.) 

Byl i sběratelem vzácných předměttl uměleckých; marko Jošt koupil 
jich mnoho po smrti jeho. Také milovníkem hudby byl a veselých hodtl. Ke 
svým příbuzným byl velice štědrý i staral se o ně právě po otcovsku 

Zivotopis: Jan ze Středy, sepsal Tadra (Č. é. M. 1886). 

8umma cancellarii neúoli Cancellaria Caroli IV 

Dílo toti zachovalo se v několika rukopisích; Tadra vypočitává jich v Praze 
~tvero, ve Vídni jeden, v Lipsku dva, ve Zhořelci, v Celovci, v Mnichově, v Rajhradě po 
Jednom. Nejpřednější jest Codex kapitulního archivu Pražského, kdež Summa obsahuje 
celkem ~39 psaní a listin, s rejstříkem neboli krátk)'mi regesty veškerých kusů. Rukopis 
kapitulní končí se slovy: Explicit Summa cancelarii a . . D. 1387, teria quarta in vigilia 
S. Prokopii abbatis et confessoris. 

Původcem této Summy jest kancléř, biskup Jan ze Středy. Nejzřejmější důkaz spatřu
jeme v závěrečných slovích l}lk. kapit. z r. 1387 tuto položených, žeť to Summa 
cancellarii (nikoliv Cancellariae), k čemuž přistupuje pozdejší připomín.kca ruk. Vratislav. 
z r. 1441: Summa rev. patris et d. cancellarii Caroli Imp. Také věcně nemůže o tom býti 
pochyby, ježto Summa obsahuje v nemalém počtu též i listy kancléřovy osobní, a to 
takové, že je kancléř nikoli pouze k péru diktoval, ale vlastní rukou psal; nemohla tedy 
Summa sestavena býti leč z vůle a v nejbližším okruhu kancléře samotného. A však kterého 
času asi byla redigována a listy v ní obsažené v jeden celek svedeny? Jeden list má 
přípisek "aliquando reputatus, mmc autem comptemptus cancellarius vester", což ukazuje, 
že povstala teprve po r. 1374, když byl kancléř navždy opustil dvůr a kancelář císařovu. 

Cancellaria ..Tohannis Noviforensis episcopi Olomucensis. 

K listům cís. Karla uloženým v Cancellaria Caroli IV. přidružují se v rukopise 
Celoveckém listy kancléře Jana samého, počtem 200 kusův, jež vydal Tadra v Arch. 
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f. ost. Gesch. r. 1886 (sv. LXVIII). Listy tyto po ten čas úplně byly neznámy, i zdá se, že 
rukopis Celovecký jest j_ediný,. v němž se zachovaly. Jako listové v Summa Cal'oli IV, 
tak i listové biskupovy psány jsou ku konci XIV. století, celkem zřetedlně a dosti správně, 
obsahujíce namnoze i jména osobní a místní, čehož při podobných formulářích nebýváí 
vždy, tak že skutečně jsou obohacením známostí našich o kulturním a církevním životě 

tehdejší doby. Že formy ty zhotoveny jsou dle skutečných listů biskupových, o tom není 
pochybnosti; dokazujeť to známý odjinud styl listů jeho, jakož i to že některé zachovaly 
se v originale, jiné pak v přepisích souhlasných. Většina listů těchto pochází z pozdějších 
let života biskupova, a sice hlavně z doby, když přestal býti kancléřem a. sídlel na biskupství 
na Moravě. Jest tu několik listů pro posouzení manských poměrů na biskupství Olomuckém 
zajímavých. 

Tractatus de advocatis, judicibus, syndaco et actore. Podle Boh. docta III. 
114 sepsaný od bisk. -Jana, avšak bližších dat není. (Viz Ott str. 68). 

Formulae et varii processus juris collecti praecipue ex epistolis d. ep. 
Olom., cancellarii Caroli IV (Bok. docta). 

105. Joannes Saxo dictus Mule. 

Jan Saxo původně byl knězem diecése Zvěřinské; Mule slove výslovně 
r. 1361 jakožto literarum imperialium registrator. První zmínka o něm poehází 
z r. 1340, kdr". slove prothonotářem curiae Nicolai ducis Múnsterbergensis 
(Kanc. 84). Z Múnsterberka dostal se ke dvoru Karlovu, kdež po 20 let 
byl registratorem a korrektorem listův 1357-75, tedy právě za času Jana 
ze Středy. Císaře provázíval často na cestách jeho; byl r. 1363 ve Břehu, 
r. 1373 v Budišíně, ale nejvíce ovšem v Praze samé. R. 1361 obdržel 
provisí na beneficium Vyšehradské, i byl tuším hned předtím mansionářem 
kostela Svatovítského, kteréžto místo zaměnil za oltářnictví Sv. Mikuláše 
(Tím způsobem opatřováni jsou tehdá úředníei dvoru královského, pokud byli 
kněží.) R. 1361, dne 25 dubna, udělil mu císař (milému svému Janovi 
Saxovi řečenému Múle) třetí vik arii při nové král. kaple v Normberce 
(Huber). R. 1363 dostal provisí na kanovnictví u Sv. Štěpána v Bamberce, 
non obstante, quod sibi provisum sit de beneficio ecclesiae Wissegradensis. 
R. 1365 odporoučel ho císař jako svého familiara (Johannes dictus Saxen 
presbyter) k udělení některé hodnosti církevní; doma toho času požíval 
fary Záhorské v diecésí Olomúcké. V skutku jest mu také listem papežským 
ze dne 15. čce 1373 uděleno kanovnictví u Sv. Pavla ve Wormsu, třeba 

že držel faru in Sahars dioe. Olom. Papež phtom zmiňuje se o službě 
Janově, řka, že již po 16 let zastává úřad registratora při cís. kancelláři, ve 
kterémžto postavení že také rozličné služby vykonal dvoru papežskému. Dle 
tohoto udaje byl Saxo registratorem hned od r- 1357. 

Další milost prokázána Janovi papežským propůjčením kanovnictví a 
kantoratu kostela Lubeckého (eccl. Lubecensis), s tou však podmínkou, že 
složí praebendu Wormsskou (Kanc. 34). V ten čas, co byl Saxo kanovníkem
kantorem Lubeckým, jmenoval jej biskup Olomúcký Jan ze Středy, vzpo
mínaje na jeho věrnost a dobré zachování za kancléřství biskupova (tedy 
po r. 1374), maje t(\ké na mysli jeho pracovitost a ochotnost, ze zvláštní 
lásky a ze staré vděčnosti svým famiUarem secretarium (Listář bisk. č. 50). 
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Jan Saxo staral se rád o své krajany; alespoň r . 1365 přimlouvá se 
císař u papeže, aby Janovi Jungenovi, děkanovi Zvěřínskému, Saxovu příteli, 
dána byla exspektancí na některý kanonikát. Slove tu Saxo "imperialium 
litterarurn registrator" (Kanc. 254). 

Jan jest zakladatelem korunního archivu českého. Praví Karel, že mu 
svěřuje péči a ostrahu privilegií a diplomat, kteréž království v ten čas již 
má nebo budoucně míti bude (litteras privilegiales coronae et regni Boemiae 
a Romanis pontificibus et imperatoribus et regibus obtentas et alias simi
liter aliorum principum, baronum, comitum et nobilium pro regni uti
litate hincinde congestas). Těch listin aby registrator sua distinctione praevia 
registret et reponat in ordinem, servet, custodiat et gubernet, ut, quotiens 
de una vel pluribus earum necessitatem habuerimus, nobis possit et valeat 
expedire celeriter et respondere. Za tu službu vykázal Karel Janovi jednu 
hřivnu každého téhodne z urbury Kutnohorské, a to až do životí, i tehdá, 
si dimisso praefato officio ad praesulatus honorem perveniret (Kanc. 254). 
Není sice v tom listě žádné jmeno položeno; ale mezi registratory nebylo 
nikoho, kterýž by byl mohl pomýšleti na hodnost biskupskou kromě Jana Saxa. 

Zajímavá jest konečně osobnost Jana Saxa tím, ze registroval listiny 
ze dne 30. červ. 1366, jednající o založení kolleje Karlovy a kolleje Všech 
Svatých (per dom. Imperatorem cancellarius - R. Joannes Saxo. Cod. 
j. b. II. 3). 

106. Právníci kancellárští za cís. Karla. 

O kancelláři krále a císaře Karla IV. obšírně pojednal 'Tadra ve svém 
díle "Kancelláře a písaři v zemích českých " za Jana, Karla a Vácslava. Vylo
ženo tu ústrojí důležitého tohoto úřadu i vyjmenováni jsou tu jednotliví 
úředníci, kancléři, protonotáři, notáři a jiní zrízenci. Zdá se, že nejskvělejší 
doba při úřadě tom panovala za kancléře biskupa Jana ze Středy. Členové 
kancelláře byli napořád osoby duchovní, kterýmž ovšem nesmělo chyběti 
vzdělání alespoň poněkud právnické. Kancléř Jan mluví o nich, připomínaje 
"clericos juniores cancellariae meae" a dokládaje, že se rádi mezi sebou 
baví, při čemž jmenovitě pití vina a březnového piva nebylo vyloučeno. 
(Kanc. 36). My zde vypočítáváme ty, o kterýchž vědomo že byli právníci. 

Mag. Olenius Pribislai de Adlochowicz. Seznam~jeme se s mistrem 
Olenem r. 1346, kdež slove magister artium filius Pribislai de Adlochowicz 
studens in jure canonico (Cod. Mor. VII.). Byl kněz dieeése Pražské, jelikož 
Odlochovice, odkud se otec jeho psal, jsou podnes osada Odlochovice 
v Kouřimště (Pop. 225). Roku 1357 byl prokurátorem Karla IV. u stolce 
papežského, i slove tu magister in artibus, jurisperitus, procurator Imp. 
in curia Romana. Farářem byl v Štěpánově, spolu jsa kanovníkem 
Boleslavským a Kroměřížským (Kanc. 219). R. 1357 byl kustodem kostela 
Vyšehradského. Jméno Olen zkrácenina jest jména Odolen. Jeden člen toho 
:odu Jaroslav z Odlochovic nacházel se 1377 ve službách pana Petra ze 
Sternberka, a sice co purkrabí na Šternberce moravském. 

• 
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Henricus de Wesalia. Již r. 1349 jakožto juris eivilis ba~calarius 

á příslušník diecese Trevírské objevuje se Henricus de Wesalia mezi notáři 
kancelláře Karlovy v Praze. Karel přimlouval se za něho po dvakráte 
u stolce papežského, aby mu propůjčena byla vyšší duchovenská hodnost; 
poprvé r. 1353 ve Speieru, podruhé r. 1365 jinde v Němcích. R. 1365 
slove baccalarius in jure civili, secretarius Imperialis aulae. R. 1359 byl 
v poselství císařově na Rýně (Heinrich von Wesel, unser heimlich schreiber, 
der von dem Reyn in unser botschaft wiederkommen ist. Kanc.) 

Rudolphus de Frideberg. Plným jmenem tento notář a korrektor 
kancelláře Karlovy slul Rudolphus natus Johannis dicti Rulen de Frideberg. 
V kancelláři Karlově nalezáme jej od r. 1355 do 1367. S císařem byl 1355, 
18. července v Donaustaufu, dne 23. července v Řezně. Tu se poprvé 
uvozuje co praebendovaný kanovník Wormsský, načež r. 1360 slove proboštem 
kostela Panny Marie ve Wetzlaru, roku pak 1365 (11. června) kanovníkem 
ve Wúrzburku, kdež také jmenován jest za biskupa Verdunského (vVerdensis 
episcopus 1366, 27 list.) Při všech těch hodnostech bez přítrže zůstával 

v kancelláři. R. 1365 přimlouval se císař za příbuzného Rudolfova, Jana 
Sassína ze Frideberku, a za služebníka jeho (servitor) Petra ze Frankfurtu, 
chudobného kněze diecése Mohučské, aby jim papežem uděleno bylo nějaké 
místo církevní. Rudolf provázel císaře ke korunovací do Říma i byl s ním 
konec toho roku (1355) také v Normberce, kdež dne 11. pros. držán sněm 
říšský a jednáno o vydání Zlaté Bully pro říši římsko-německou. Jest 

: domněnka, že Rudolf sepsal text bully této. Zemřel náhle dne 6. června 1367. 

Johannes de Prusnicz. 1356-64 corrector, custos sigillorum et 
notarius secretarius při dvoře Karlově. Korrektorem slove na listě ze dne 
12. srpna 1356 a ještě i dne 8. února 1364. R. 1359 podepsán jest co 
korrektor. R. 1361 nazývá se sigillorum imperialium custos (30. května); 

Listem z toho dne obdržel kanovnidví Vratislavské, non obstante, quod 
parochialem ecclesiam in Lignicz Wrat. dioc. obtinet. V listě papežově ze 
dne 17. dubna 1363 jmenován jest notarius secretarius ac corrector et 
sigillator imper. literarum. R. 1376, dne 20. května, jmenuje se kanovníkem 
Pražským a Olomúckým a sekretářem arcibiskupa Pražského Jana (Canc. 
Prag. et Olom., baccalarius in decretis, procurator et secretarius J. archiep. 
Prag); písařem arcibiskupským byl již r. 1374, kdež zapsáno, že jest mu 
(Johanni notario cancellariae curiae archiepiscopali) farář Jan Bydžovský 
dlužen 3 kopy gr. bez čtvrti pro libro Decretalium. Připomíná se ještě 

r. 1377 (Acta VIL) 

Johannes decanus Glogoviensis. Poprvé slove r. 1361 10. rIJna 
registratorem kancelláře císařské. V témž postavení uvozuje se mezi r. 1361 
a 1370 decanus Glogoviensis (Hlohov nad Odrou), protonotarius et literarum 
imp. corrector. Ku přímluvě císařově ddo. 17. dubna 1363 dostal provisí 
na kanovnictví Vratislavské, non obstante decanatu Glogoviensi et altari 
quodam in eccl. Wrat. R. 1365 poroučí ho císař nanovo papežskému stolci 
k udělení nějaké hodnosti církevní. Zde ho ,císař nazývá "peritus in jure 
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canonico". Z toho vidno, že v ten čas byl ještě v kancellái'i clsal'ově. Že 
nezemřel r. 1367, vidí se z toho, že dne 1. dubna 1368 podepsal listinu 
(Čel. II. 429) a že se r. 1370, 25. list. jmenuje Johannes decanus 'Glogovi
ensis, notarius. 

Nicolaus Henrici de Poznania. Studoval v Bononii asi r. 1360. 
V týž rok slove písařem u dvora biskupského ve Vratislavi a farářem in 
Proczano. R. 1363 byl protonotářem slovutného Vnttislavsk 'ho biskupa 
Břecslava, i jest doloženo, že studoval právo církevní v Bononii a v Praze 
(qui in Bononia et Praga studuit in jure canonico). Mezi r. 1367-78 sloužil 
v kancelláři císařově, i obdržel provisí na kanonikát Vratislavský. Na listech 
císařských podpisoval se prostě "de Posn. Nic." (Styky). 

Joannes de Monthabur. R. 1365-68 byl Jan jakožto licenciat 
v Dekretích notářem, sekretářem kancelláře císarovy. Císař přimlouval se 
r. 1365 za příbuzného Jana de Weuss de Lymburg Trever. dioc. - Živ 
byl ještě r. 1376, zanechav z r. 1375 opis díla: "Dicta Tybini, novae poetriae". 
(Opis ten po:řízen od něho v Praze: finita et reportata Prage per manus 
Johannis de Monthabur a D. 1375 in vigilia s. Laurentii). Druhé dílo, 
jež opsal r. 1376, slulo Laborintus, Dieta Tybini bona, per manus ejusdem, 
A. D. 1376, Fer. II. post nat Joann. Bapt. 

Mag. Nicolaus de Chremsir. Poprvé jmenuje se co jeden z písařll 
are. Arnošta, a to v lednu 1354; toho času byl rector parochialis ecclesiae 
in Luca, Olom. dioc., a canonicus Brunensis. Na to stal se brzo písařenl 
v kancelláři císařské (1354, 23. září). R. 1357, 1. března obdržel provisí na 
praebendu Pražskou; byl též praebendatus eeclesiae Olom. et parochus in 
Gorlicz, Misnensis dioc. Téhož roku. 4. list., obdržel probošství II Sv. Petra 
v Brně; slove tu mag. Nicolaus, juris peritus, de Chremsir, prothon,otarius 
et secretarius, can. Prag. et Olom., parochus in Gorlicz. Protonotářem král. 
kancelláre jmenuje se za kancléře Jana ze Středy mezi r. 1355 a 1363. 
V této vlastnosti byl v prosinci 1355 v Normberce, 1359 v Praze, 1360 
v Reutlingách a v Normberce, 1361 opět v Normberce. V tom čase zastával 1359 
arcijáhenství Boleslavské a 1361 stal se kancléřem cís. Anny (cancellarius 
Annae R. I. archidiaconus Boleslav, in eccl. Prag, et in Olomucensi, též 
s. Apollinaris Sadcensis canonicus, prothonotarius et secretarius.) Asi r. 1362 
odporoučel ho kancléř, bisk. Jan ze Středy, jakožto někdejšího kancléře cís. 
Anny, kardinalovi Albanskému. Skutečně také 1'. 1362 meškal v Avinioně; jest 
o tom zmínka ze dne 24. října, že Nicolaus de Chremsier, archidiaconus 
Boleslav., d. Imperatoris prothonotarius, koupll tam knihu "Historia Hierosoly
mitana Thaddaei Messanensis" za 30 solidů, při čemž doloženo, že by rád 
byl koupil knihy lepší, kdyby toho času nebylo drahoty veliké ve všem. 
R. 1367 připomíná se již co zemřelý. 

Mag. Wernherus de Misna, syn Tymonův z Erdmansdorfu saského, 
mezi lety 1354 a 1356 písař Většího Města Pražského, muž stavu duchov
ního, jenž r. 1358 obdržel bohatou faru v Malíně, patronátu kláštera 



122 Doba II.: Věk Luxemburků. 

Sedleekého. Za něho ustanoveno r. 1354 stálé služné protonotářům městským. 
Kromě bytu v domě radním, bral písař 40 kop gr. ve dvou lhůtách, o sv. 
Jiří a o sv. Havle. Mimo to mu hrazeny útraty, konal-li od obce které 
poselství, což se patrně přiházelo dosti často. Aby v té věci ulehčilo se 
obci, ustanoven písař r. 1362 stálým poslem či vyslancem městským (ambas
siator et specialis nuntius ad legationes faciendas); z kteréžto příčiny přídáno 
k ročnímu platu ještě 50 k. gr. (obě listiny o tom jednající otistěny jsou 
plným obsahem u Tadry, Kanc.). Ještě v listě papežově ze dne 2. července 

1365 jmenuje se Wernerus Timonis - notarius praetorii t. j. písař radní. 

Mistra Wernhera v písařství Staroměstském pf;edeházeli dva mistrové, 
mag. Jo an nes 1320-32, noster (i. e. civium) et civitatis publicus notarius, 
a mag. Per ch t o I d u s, prothonotarius civitatis Pragensis 1338-61, jenž 
měl dvůr na Starém Městě, neznámého položení (curia Perchtoldi notarii 
civitatis); po něm přejali jej farár a konvent u Sv. Benedikta. Současně 

s Wernherem zastával úřad písařský na Novém Městě Pražském 1360-67 
(notarius Novae civitatis Pragensis) 

Mag. Henricus de Richinbach, r. 1340 písař městský ve Vratislavi, 
rodilý Slezan. V Praze měl dům, jejž koupil 00 Jechlína z Mostu. R. 1367 
odstoupil z písařství, snad proto, že se toho roku Nové Město spojilo se 
Starým. Zemřel před r. 1386, neboť se již mluví o vdově po něm, paní 
Osanně. Také se připomma dcera jeho Anna se zajímavým přívlastkem: 
puella literata. (Kanc.) 

107. Školárové juristé. 

a) Na universitě v Praze. 

Wilhelmus Zbynconis de Hasenburg, syn Zbyňka z Hasenburka, 
mistra komory královské, bratr Zbyňka, pozdějšího arcibiskupa Pražského; 
studoval r. 1357 in jure canonico v Padově, a to jsa již od r. 1353 kanov
níkem Pražským. Stal se kanovníkem u Všech Svatých na hradě Pražském. 
Cís. Karel přimlouval se za něho u papeže, aby mu udělil skolasterii 
v Bamberce, což se i stalo listem ze dne 1. března 1357. 

Henricus Johannis Sterbonis de Lobschicz. Chovanec university 
Pražské, jenž r. 1359 povýšen tu na mistra svob umění. Jeho diplom 
doktorský ze dne 12. června t. r. jest první, jež známe, vydaný od arcib. 
Arnošta co kancléře university. Znaky doktorské dány jsou mu ve dvoře 

arcibiskupském, za obyčejných při tom obřadťl. Diplomem tím obdržel 
Jindřich právo učiti i všecka misterská práva vykonávati jak na universitě 

Pražské tak i na jiném kterémkoli vysokém učení. Skutečně také r. 1365 
četl na artistské fakultě Pražské. R. 1371 objevuje se co školár na 
universitě Montpellierské (Monte Pessulmio). Téhož času obdržel provisí 
na kanonikat Pražský. V Montpellieru zanášel se po trojletém studování práva 
církevního ještě i dále tímto studiem (qui per tres annos in jure canonico 
studuit, prout etiam in studio M. in eodem jure studet). Mistr Menrich 
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pocházel ze Hlubčice, města tehdá moravského, něm. Leobschútz, neboť co 
se píše Lobsicz r. 1365 a Libic 1359, tím jediné Hlubčice rozuměti se musí. 

Johannes quondam Alberti Prausniczeri de Trutnaw alias , 
dictus de P r a g a. Kněz dieeese Pražské, bakalár v dekretích, jmenovaný 
v rotulu graduatorum z r. 1363. Podle jmena otcova pocházela rodina 
Janova z Prusnice (Prausnitz) podál Trutnova. 

Conradus dictus Houbt de Mulhusen, kněz diecese Mohučské, 
bakalář svob. umění, jenž po tři leta a více studoval v právu církevním 
(in jure canonico.) Jmenován v Rotulu graduatorum z r. 1363. 

F ridericus de Hetstede, jmenován r. 1365 bakalářem in decr'etis 
odporučen dvoru papežskému od cís. Karla. 

Nicolaus Petri de Missen, r. 1365 stud. in jure canonico, odporučen. 

Theodoricus Lenoldi de Lunaborg stud. in jure canonico r. 1365, 
odporučen. 

Mag. Bohuslaus jurista, juris peritus. O muži tom na ten čas 
jiných zpráv není než-li že byl držitelem dvou domů na Starém Městě. 
R. 1361 koupil dťun proti kostelu Sv. Klimenta od konventuálu Svatokliment
ských a r. 1362 jiný dům u Sv. Anny od Ježka medníka. Oba domy měly 
patrně spolu býti spojeny; nieméně prodán jest přední r. 1366 \Volflinovi 
ševci a zadní r. 1364 paní Else od Kamene. Slove tu B. jurista, 1362-64 
juris peritus, r. 1366 magister (Tom.) 

b) Na unive'i'sitách zahraničných. 

Nicolaus Henrici Melniker, syn měšťana Pražského, r. 1339 studens 
in jure canonico in curia Romana. Téhož roku, nemaje výše 17-18 let, 
obdržel provisí na kanovnictví Pražské. Kanovníkem slove 1341 - 43. 
R. 1352 připomíná se již co zemrelý. Následník jeho v kanovnictví byl 
Albert ze Sternberka, syn Petrův. 

Erhardus de Suntra, podjáhní, farář v Záhoří diecese Pražské, jenž 
před r. 1363 zdržoval se na učení v Avinioně a jinde. O faru v Záhoří 
měl rozepři, ale r. 1363 potvrdil jej papež i nařídil biskupovi Litomyšlskému, 
aby jej v držení fary té uvedl. V listě tom slove císařským kaplanem, qui 
tam Avinione quam alibi studendo de licentia Arnesti arch. PraO' per ma-
jorem partem temporis jura canonica audiverat. '" 

Stephanus de Praga, scolaris in jure na universitě Perugijské 
r. 1339. 

, S~avata Sdi~conis de Pyest, Olom. dioc. Studoval r. 1357 právo 
clrkevm v Montpelheru; téhož roku obdržel provisí na benefieium v kapitule 
Vratislavské. 

Henricus de Boemia, jenž r. 1341 determinoval na universí 
Pařížské. Dle domnění Tadrova snad Jindřich ze Sušice, jejž prý Karel IV. 
povolal na universí Pražskou. 

- J 

,.. 

I' 
I 
I 

li 



124 Doba II .. : Věk Luxemburků. 

Henricus de Arena. R. 1365 nacházel se ve službě kancelláře 

papežské, baecalarius in legibus, abbreviator litterarum apostolicarurn. 

Nicolaus Rothonis, kněz diocése Pražské, farář v Zlatnikách, 
jmenovaný r. 13(j2 v rotulu právnické university Montpellierské baccalarius 
in decretis. Prošeno za něho, aby se mu přízní papežskou dostalo kanonikátu 
Pražského; což se také stalo (N. R. bacc. in decr., tunc in studio Montis
pessulani existens, non obstante parochiali ecclesia in Zlatnik. Prag. dioc.). 
R. 1371 zapsán byl na universitě Pražské za rektora Slepekova co člen 

národa českého. 

Jacobus Bussek baccalarius in decretis, jenž r. 1397 byl officialem 
biskupa Litomyšlského Jana. 

Paulus Martini de Choczna, r. 1353-55 veřejný notář, 1363' procu
rator generalis archiepiscopi Pragensis in curia Romana, jenž toho času 
studoval práva na učení Římské kurie. 

Dalibor Jacobi de Honyezowicz, klerik diecése Olomucké, stu
doval před r. 1377 (asi 1373) v Padově i byl zapsán v rotulu university, 
aby mu od papeže uděleno bylo kanovnictví Vyšehradské, kteréhož také 
dosáhl. Že pak v té chvíli co rotulus podán papeži, nebyl více v Padově, 
ale na učení Pražském, prosilo dispensí, které se mu také listem ze dne 
17. dubna 1377 dostalo, ješto prý j'eště potom po ut leta meškal na učení 
Padovském (postea in dicto studio P. per triennium studuit in jure cano
nico.) 

Nicolaus quondam Stephani de Boemia, 1379 školár Padovský 
juris canonici, sciens linguam latinam. 

Joannes Capillo Boemus, '1380 ljcenciat práv na učení Padovském. 
Ne-li později (1411) Joannes de Colonia, kanovník Pražský? 

Joannes Weliconis de Zderaz, bakalář práv, studoval nepochybně 
v Avinioně, neboť byl přívrženec tamního pap. Klimenta VII. (1378-94). 
Že pak přívrženci Klimentovi od stoupencllV protipapeže Urbana VI. 
(1378-89) v Čechách byli stjháni, nemohl se do vlasti navrátiti a takž 
učiněn farářem v Rotweilu, diecése Lausannské (1'. 1394), v područí Avi
nionském, non obstante, quod idioma partis Lausanensis ignorat. (Styky 
209, 263). 

Adam de Bruna, filius quondam Artlewi, řeholník benediktjnův na 
Oj víně , r. 1397 studens in jure canonico Paduae. (lb. 273) 

Jacopo di Boemia, r. 1400 scolaris in jure canonico Padua
nensis (St. 273), snad že Jacohus de Bruna, jenž se r. 1407 přjpomíná co 
baccalarius in decretis (Acta). 

Mag. Zavissius de Zap de Praga, 1400 studens in jure canonico, 
1401 doctor decr. v Padově (Styky). Zprvu studentem fakulty artistské 
v Praze, po zkoušce r. 1379 licenciatem in artibus, r. 1387 jeden ze zku
šebních kommissařll národa českého, r. 1406 antiquus corrector, _ notarius 

,. 

t 
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camerae, antiquus hospes (Acta), r. 1407 kanovníkem Olomuckým (decretorum 
doctor), r. 1409 farářem v Prachaticích, jemuž svědčí list Husův z l'. 1409 
(Hus, doc. 9.) 

Johannes quondam Johannis de Sussicz. Rodu vládyckého, syn 
vládyky Jana ze Sušice. R. 1371 studoval práva na universitě Padovské 
(qui ut asserit in studio Paduanensi in jure canonico studet), dle provise 
papežské ze dne 28. ledna 1371 kanovníkem Olomúckým (Styky 269). 

Hermanus Bohunconis de Naklo. Osada, podle níž Heřman 

jmenován, psána jest jednou Naklz, podruhé Natklo i není jiná nežli Naklo 
neboli Nakel na Moravě. Byl farářem v Tovačově a kanovníkem v Kromě
říži. Práva studoval v Padově 1371-76, kde se tuším seznámil s kardinálem 
Guillermem (capellanus familiaris), i stal se subkollektorem fructuum camerae 
apostolicae v diocesí Olmnúcké. Již r. 1371 obdržel provisí na kanovnictví 
Vratislavské s podmínkou, aby faru pustil. R. 1376 dostalo se mu kanoni
kátu Olomúckého. Slove tu parochus in Wladislaw dioc. Olom., fructuum 
camerae apost. in dioc. Ol. subcollector, in studio Paduano scolaris existens 
(Styky 112, 269). Subkollektorem v diec. Olom. byl ještě r. 1381 (subcol
lector decimae papalis per dioe. Olom. Cod. Mor. XI. 215). 

Wenceslaus (Velek) de Jenczenstein. Syn Pavla z Prahy, bratr 
arcibiskupa Jana z Jenšteina. Práva studoval zprvu na univ. Prazské, kdež 
zapsán byl r. 1377 co člen národa českého: W. de G. filius d. Pauli, nepos 
archiepiscopi, frater episcopi Myssenensis (Mon.) v Padově, spolu s Volframem 
ze Škvorce, pozdějším arcibiskupem (1396-1402), sestřencem. Psal jemu 
bratr Jan arcibiskup po moru r. 1380, aby oba netoliko nauky hleděli sobě 
osvojiti, ale i dobré mravy. (Cod. ep. Joannis de Jentzenstejn č. 14. 
a 30.). V jiném listě kárá Vácslava pro nepořádky ve věcech peněžitých 
(lb. 23). R. 1400 přijat jest Velek, již kanovník Pražský, "in familiarem papae" 
patrně ku přímluvě soudruha, arc. Olbrama. Zemtel asi r. 1401, neboť dne 
30. list. praví se, že uprázdněna jsou místa kanovnická Pražské i Vratislavské, 
jakož i proboštství u sv. Apollinaříše úmrtím Vácslava řeč. Velka z Jenšteina. 
(Styky 109, 110.) 

Jan z Maštova. V Avinioně studoval práva mladý učenec tohoto 
jmena, syn Purkarta, jemuž r. 1365 proplljčeno praebendované kanovnidví 
při kapitule Wiirzburské. Děd Janův, Bušek z Vilhartie, dvořenín královský, 
zastával téhož roku dUležitý úřad purkrabího na Rotmburce. Řečeného roku 
bratří Ješek (Jan), Bolek a Dluhomil z Vilhartic přijeli pospolu do Avinionu. 

108. Tabulae terrae Moraviae 

Morava měla odprvu své vlastní zřízení soudní, v l1lcemž nezávisejíc 
od soudův země české. Podobně měla své vlastní dsky, nejprve krajské, 
později zemské. Na takové dsky krajské vztahují se první zprávy, jež máme 
o dskách moravských, pocházející z r. 1303. Jest tu řeč o dskách cúdy 
Olomúcké (tabulae publicae Olomucensis czudae, ad quam universae provin-
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ciae Moraviae se reclinant), ptičemž dokonce není potřebí, ze slov těch, 

stojících v listu kláštera Aulae S Mariae, usuzovati, že tu jde o zem s k é 
dsky Olomucké, neboť slovo "ad quam" vztahuje se ne na "tabulae", nýbrž 
na slovo "czudae". I ani slovo czuda není v tom rozhodné, ješto se tu 
rozumí p o I i t i c k á přednost a výsost cúdy Olomúcké nad ostatními cúdami 
moravskými, neboť Olomúc byla hlavnějším hradem moravským a teprve 
druhým bylo Brno. Jiná zpráva, a to z r. 1327, jedná o dskách cúdy 
Brněnské, ježto dáno abatyši Aulae S. Mariae na Starém Brně právo, sic 

. jinak toliko králům příslušné, aby ustanovovala písai'e dskám Brněnským 

(notal'iam czudae Brunensis, qui notarius tabulas terrae habeat omni jure 
et utilitate, quo ab antiquo terrae seu czudae notarii consueverunt habere). 

Že kromě desk Olomúckých a Brněnskýr.h byly na Moravě, zároveň 
s cúdami, také i dsky jiné: Znojemské a Jamnické, vidí se z té okolnosti, 
že i po r. 1348, když zatízeno dsky zem s k é v Olonlúci a v Brně, v Brněn
ských dskách ještě po 25 let zachovával se rozdíl mezi cudou Brněnskou, a 
cudami Znojemskou, Jamnickou, ano i Jihlavskou. 

Dsky zemské v Olomouci a v Brně založeny r. 1348; svědčí o tom 
první zápis Olomúcký z roku tohoto: In concilio Olomucii in crastino S 
Jacobi (26. července) tabulae terrae originem habuerunt secundum dispo
sitionem et ordinationem regis, a v Brněnských: Tabula seu liber terrae, 
quem d. Karolus pro insertione vel annotatione venditiom lm, donationum, 
prout supra, bonorum sive hereditatum nobilium et incolarum in districtibus 
Brunensi, Snoymensi et J empnicensi situatorum, provide constituit et creavit, 
pro testimonio et memoria causarum suprascriptarum perpetua valituris. 
Zevnější rozdíl mezi zemskými dskaIlli země české a dskami moravskými jest 
tedy ve XIV. věku ten, že Morava obdržela dvoje dsky zemské, kdežto 
Čechy měly jediné dsky celé zemi společné. Ptíčina tomu byla staro
dávné rozpoltění Moravy na údělná knížectví, Olomúcké přední, Brněnské 

druhé, čemuž nic podobného nebylo v zemi české. 

Dsky zemské jak Olomúcké tak Brněnské počínající rokem 1348 
dochovaly se nás v celosti a úplnosti své beze vší pohromy až po dnešní 
den. Psány jsou původně na pergaméně; kdykoliv nový komorník uvázal 
se v úřad komornictví zemského, založena jest kniha nová, čímž se stalo, 
že se dsky moravské rozeznávají podle komorníkův. Svou knihu každý 
komorník označj] svým štítem neboli erbem. Zapisování dálo se jazykem 
latinským. Při dskách Brněnských stala se r. 1373 při nastoupení zemského 
písaře V ácslava Mladějovce z Mladějova změna ta, že rozlišování podle 
starých cud, Znojemské, Jemnické, též i Jihlavské vzalo za své a uznáváno 
jenom cúdu Brněnskou. 

Pořádek Olomúckých desk v první době (až do válek husitských) jest následující: 
Liber domini Joannis de Cravar 1348-71. Liber d. Benessii de Crawarn primu s 

ještě r . 1371-73, secundus 1373-74. Liber d. Wenceslai de Strasnicz 1.376. Liber 
d. Wokonis de Crawar 1381-86. Liber d. Joannis de Lukov (Jana neboli Ješka ze Stern

. berka) 1386-87. Kniha bez nápisu, ale se štítem komorníka,Ješka Pušky z Kunšt?-tu 1389-99. 
Knyehy prvnye pana Petra z Krawarz 1406-09. Liber d. Petri de Cr;:twa,rz 1412. 
dom. Wrilhelmi de Pernstayn 1417-20. 
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Pořádek Brněnských desk: 

Liber d. Erhardi de Cunstat primus 1348-50 LI'ber d J . d C ,",'. '. oanms e rawar 
1~51 -o2. LIber d:. Joanms de Bozkovicz 1353-61. Liber d. Wilhelmi de Cunstat 1364-67. 
L~bel: d .. Ma~.hussll de Sternberg 13(j8~72. Libel' d. Jesskonis de Sternberg 1343-84. 
L~bel Ctiboru de Cy.mburg 1385-92 .. LIber d. Erhardi de Cunstat secundus 1398-1404. 
Llbe: nob: d. Erhardl ~e Cunstat tertms 1407-12. Liber d. Wilhelmi de Pernstein (kniehy 
stareho pana z Pernštema) 1409. Liber nob. d. Joannis de Lomp'njcz. 

. OP. a v s k o, staré toto území moravských žup Holešické i Hradecké 
pa~řllo sl,c~e napořád k ~oravě, ale soud mělo svuj vlastní a tolikéž i dsk; 
sve, kterez r. :43,1 ohnem zkázu vzaly, ale ještě téhož roku obnoveny jsou . 

Po odloucem okrsku Krnovského od Opavska, kteréž se skutkem stalo 
za knížete Mikuláše IV. na sklonku XIV. věku, zřízen jest schvalní soud 
zemský v, K r.n o v ě a s ním i dsky. Dsky Krnovské berou počátek rokem 
1403; psany JSou na papíře v malém folio. Zápisy odprvu byly německé. 

lOg. Bulla aurea. 

~, Kdoby byl skladatelem Zlaté bully, tohoto základního zákona říše 
rlIl1sko-ně~:cké, určitě se neví. Domněnka jest, že ním byl Rudolf ze Fried
berka, notar a konektor v kancellá6 Karlově, jenž r. 1355 s císařem byl 
-: ~ormberce. Zde na sněmu říšském jednáno o schválení tohoto zákoníka, 
Jel~z ~rok na~o, :' l:dnu 1~56, na sněmu v Metách přijat byl. Bulla aurea, 
latme psa~~ a Jmeno sv~ dle zlaté pečeti nebolí bully nesoucí, obsahuje 
ve dvou castech 30 kapItol; první část jedná o volbě krále římského a 
o volencích, druhá obmezuje právo pěstní. Království českého dotýkají se 
kap. VII .. (De. succe~sione electorum), kap. VIII. (De regis Boemiae et regni
colarum eJus Immumtate), IX. (De auri, argenti et aliarum specierum mineris) 
a X. (De monetis). 
. Zlat~ buila, po níž celý tento základní zákon jmenován, ukazuje na líci císaře sedí-

clho na tr~~ě, se žezlem v pravici a jablkem říšským v levici. Opis ve dvou kruzích: 
"Karolus dlvl~a . favente cIemencia Romanorum imperator semper aug'ustus et Boemiae rex." 
N a rubu spatruJe s~ bu~ova s.e dvěma věžemi a ve bráně slova "Aurea Roma" , pak opis: 
"Roma caput mundl reglt orbls frena rotundi." 

. Zákoník má podpis kancléře císařova, Rudolfa ze Friedberka a Bartola z Peruo'ie 
1 by~ slavně prohlášen v Metách dne 25. března 1356. Originál textový chová se po:ud 
v Romeru ve Frankfurtě. 

110. Bartolus de Saxo Ferrato. 

V úvodu ke Právům Městským píše Koldín o Bartolovi de Saxoferrato 
slavném právníku vlaském, takovými slovy, jakoby císař Karel užíval byl 
p~rady a péra jeho k sepsání zákonů zemských. Těmito zákony míní Koldín 
~~k~~í~ Majestas Carolina. Píše: "Čehož potomních času v jiní císařové 
nmsh I také králové čeští bedlivě šetříce a těch příkladů a šlépějí předků 
sVýc~,. ('í~ař~ římskýc~, pobožně následujíce, totéž jsou činívali, jako slavné 
pameh Clsar Karel t. J. čtvrtý, Otec vlasti tečený, mnohá dobrá a chvali
t.ebná právní nařízení v tomto království českém k rozeznávání spravedlností 
hdsk!ch, n:ívaj.e a u~í~aje v radách svých onoho osvíceného muže a vtipu 
velmI ostreho I v pravlCh zběhlého, Bartola řečeného, jenž nemalou chválu 
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mimo jiné jurisconsultos obdržel, že více o právích nežli kteří jiní psal, 
s jeho radou jest ustanovil, kteráž s obecními a římskými právy se srovná
vají." Mistr Bacháček v programmu universitním k r. 1611 praví dokonce, 
že Bartolus byl professorem práv na universitě Pražské (!) a že leges 
bohemas a Przemislao, agricola Stadicensi, latas, in hodiernam juris formam 
pro municipiis bohemis concinnasse (! I). Ale nenalezá se ani té nejmenší 
stopy, že by Bartolus kdy byl býval v Čechách anebo o právích českých 
pracoval. Ob dieser Rechtsgelehrte jemals an der Verfertigung der b6hmi
schen Rechte oder der Goldnen Bulle theilgehabt, habe ich nirgends aus
findig machen k6nnen, tak píše Pelzel (K. KarI IV. 463). Aniž také pečlivý 
životopisec Bartolův, Bernabei, čehož o cestě Bartolově do Čech a o práv
nických pracích jeho pro cís. Karla poznamenal. Tím také padá tvrzení 
Voigtovo z r. 1773, že Karel "ad reformandam regni B. politiam Bartolum, 
summi nominis ea aetate juris interpretem, ex Halia excivit aut potius lega
tione Perusinorum apud se fungentem Pragae detinuit". 

Rovněž nepodobno, že by Bartolus účast jakou míval v redakcí 
Zlat0 Bully. Všakť víme, že nesetkal se s císařem ani v Čechách ani 
v Němcích; shledali se v Pise, a to jen na kratičkou chvíli, když se Karel 
na císařství korunovaný v květnu r. 1355 vracel z Říma; Bartolus byl tu 
členem holdovacího poselstva města Perugie. 

Nicméně nemllžeme jej mlčením pominouti, byť jén i proto, aby vy
vráceno bylo domnění o nějakém vplyvu jeho na zákonodárství české a 
německé, (O životě Bartolovu jedná E x k u r s VII.) 

I I I. J oannes de Gumpolcz. 

Rodem z Humpolce (Gumpolcz) byl Jan kněz diecése Pražské. První 
slu'žby písařské konal ve Větším Městě Pražském jakožto menší písaf> (J. 
subnotarius M. C. Prag.) R. 1359 setkáváme se s ním v Jihlavě, kdež zprvu 
byl školrnistrem (rector scolae, magister scolae) a s cís. přivolením spolu 
veřejným notářem, brzo pak písařem městským. Volba jeho za písaře stala 
se tr n den před Božím narozením, dne 23. pros, 1360, a to jednohlasně 
(in matutino colloquio seu maniloquio unanimiter). Sám tak zapsal Jan: 
Me Johannem da Gumpolcz, clericum Prag. dioc., publicum notarium 
audoritate s. Imperii et magistrum scolae Iglaviensis, in civitatis notarium 
elegerunt. (Před ním tam písařoval Mikuláš z Mělníka.) 

V tomto postavení setrval Jan po celých devět let, až do r. 1369, kde 
služby samochtě a náhle se vzdal. Vzdání stalo se tak nakvap, že nález 
jeden jeho rukou psaný uprostřed textu jest nedopsán; příčinu zavdala 
nějaká ostrá rozepře mezi ním a radními pány. Nicméně zůstal rektoreln 
školním i dále; aspOll dne 13. září 1369 prodal mu p. Děpolt dům svůj ve 
městě a r. 1370 svědčí (notarius quondam civitatis) o koupi úroku nějakého. 
R. 1379 shledáváme Jana písařem arcibiskupské komory, ač jestliže jméno 
ručí za identitu: slove tu "Henzlinus de Gumpolcz". 

Znarnenité dílo zanechal Jan z doby písaření svého v Jihlavě; jest to 
kniha zápisův městských, kterouž on hned po nastoupení služby své r. 1361 
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založil. Do té doby n b 
tuto uložil do knihy 1
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přísežných Jihlavských borDl?kýCh a ve věcech práva městského J' en~ e dl 
• v t yla JS d' , , z o 
1 ce ným osadám, zVláštv h ?U vy an~ Jak městu Jihlavě samému t k 
~ , t e ornlCk ' Ch' , a zeno reglS rum celého t ym v . ec ach i na Moravě Napřed I 
246 'I extu pot 95 . po 0-

" na ezů městských. Te~ v om ~ozsudků hornických, načež následuje 
članek v celém POřad ' t techto nalezů tím jest zvláště zaJ'ímav' ~ 

. d' OVl 264t' bl'" y, ze 
pOJe nou Jest přetržen y, o sa lUJICI výklad slova mortificat " 
vindictae de vilipension a nedopsán (sed homicida dicitur e; ira rat.

or 
. . e Sum d ' IOne 

vah kusův Ještě 29 in' en ae, vel .... ) Dle reJ'stříku mělo na 'sl d 
' , enasl d " N e 0-
Jest to onen nález ned e UJI. e bez podobnosti muže se tedy rV' " ~ 

'hl ' °Psany' v, ICI, ze 
na e uřad svůj slOžil ' o nemzto svrchu praveno že Jan v' v 

pracováno od 1365 do '13D1e toho byl nález ten psán ;. 1369 a pľlkn~m 
,~ " 69 B I I' J b v o mze 

plsarem te kmhy, nelze nat' v Y - I an s er~telem těch nálezů nebo toliko 
podkladem skvostného d > e~cas rozhodnouh. Tento rukopis stal se o t t v 

Po d v' ~" , I uheho k d' s a ne 
z eJsI plsař JIhlaVský J o exu, o Jehožto zpořízení postaral 

, Hornické n~lezy vYd~l Jan z Gelnhausen. se 
seme bergrechtlichen Sch" ' A, Tomaschek ve spisu Das alte B . . . 
učence v knize: Der Ob hOffenspriicheu (1897) kdežto n' I ' 'I . eIgl echt von Iglau u, 

h " er oť lol' ' a ezy CIV1 m vydány jsou od t 'h v 

ve všec spisech SVÝch o J'hl~; au In Maehren u. seine SChOffenspruche" (1868) T e oz 
oba tyto písaře Jihlavské ta ,I vavě mate Jana z Humpolce s Janem z ,om,aschek 
Němečtí učenci, jako pr f k, ze rozuzlení tohoto zádrhle s ve1ik" ~elnhausen 1 spletl 
Tomaschkově, chybu tut Ok ' Burdach, jenž bez obledu na ,Ylkm spoJ~no ~yl~ obtížemi. 

o onečně s'' vyz umy ceske šll po stopě aml uznatI museli, 

112. Mag. Johan 
M' t J nes de Gelnhausen 

IS r an z Gelnh • 
podnes stávajícího lne ~~en pocházel z Němec a sice z mě<:1ta Gel h 
Moguntinensis diocese Zl rankfurtem n. M. a Fuldou' sám s""e psal n I a~sen 

G os. Ot ' , c encus 
v elnhausen (Conradu d' ec Jeho byl Kunrát řečený Reichmut dl" 
se ješ:ě do~ti mlád j l1a~ez :ctus ~~icl~mut de Geylnhausen). Do Čech ~:estJ 
doloveho plsaře urbtlr'" ameť Jej neco před r. 1343 v Hoře Kutne' J' 1 ~t .. b el e T 'v W a coz o 
u er sechs gruben bey her omase . eltla nebo W olflína (grubenschreiber 
1342 -43, načež se stal ~ho~a W olffels czeyten. W olfIín urburéřem .b I 
Schobra z Jihlavy, byl ~~nclmstrem). Později, za horního písaře P tY 
auf dem Kutten Berg ~:nslm písařem horním v Hoře (unterpergschre~:; 
1344-63. Z Kutné Bor d dez Peter Schober von der Y gla czeiten) , 

y ostal s k d ' aSI Jireček. Práv, život, e e voru císaře Karla IV., kdež r. 1365 
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mimo jiné jurisconsultos obdržel, že více o právích nežli kteří jiní psal, 
s jeho radou jest ustanovil, kteráž s obecními a římskými právy se srovná
vají." Mistr Bacháček v programmu universitním k r. 1611 praví dokonce, 
že Bartolus byl professorem práv na universitě Pražské (1) a že leges 
bohemas a Przemis1ao, agricola Stadicensi, latas, in hodiernam juris formam 
pro municipiis bohemis concinnasse (! 1). Ale nenalezá se ani té nejmenší 
stopy, že by Bartolus kdy byl býval v Čechách anebo o právích českých 
pracoval. Ob dieser Rechtsgelehrte jemals an der Verfertigung der bohmi
schen Rechte oder der Goldnen Bulle theilgehabt, habe ich nirgends aus
findig machen konnen, tak píše Pelze1 (K. Karl IV. 463). Aniž také pečlivý 
životopisec Bartolův, Bernabei, čehož o cestě Bartolově do Čech a o práv
nických pradch jeho pro cís. Karla poznamenal. Tím také padá tvrzení 
Voigtovo z r. 1773, že Karel "ad reformandam regni B. politiam. Bartolum, 
summi nominis ea aetate juris interpretem, ex ltalia excivit aut potius lega-

tione Perusinorum apud se fungentenl Pragae detinuit". 
Rovněž nepodobno, že by Bartolus účast jakou míval v redakcí 

Zlaté Bully. Všakť víme, že nesetkal se s císařem ani v Čechách ani 
v Němcích; shledali se v Pise, a to jen na kratičkou chvíli, když se Karel 
na císařství korunovaný v květnu r. 1355 vracel z Říma; Bartolus byl tu 

členem holdovacího poselstva nlěsta Perugie. 
Nicméně nemůžeme jej mlčením pominouti, byť j(~n i proto, aby vy-

vráceno bylo domnění o nějakém vplyvu jeho na zákonodárství české a 

německé. (O životě Bartolovu jedná Ex k u r s VII.) 

111. J oannes de Gumpolcz. 
. Rodem z Humpolce (Gumpo\cz) byl Jan kněz dieeése Pražské. První 

služby pisafské konal ve Větším Městě Pražském jakožto menši pisat (J. 
subnotarius M. C. Prag.) R. 1359 setkáváme se s ním v Jihlavě, kdež zprvu 
byl školrnistrem (reetor seolae, magister seolae) a s cis. přivolenim spolu 
veřejným notářem, brzo pak pisařem městským. Volba jeho za pisaře stala 
se trn den před Božím narozením, dne 23. pros. 1360, a to jednohlasně 
(in matutino colloquio seu manHoquio unanimiter). Sám tak zapsal Jan: 
Me Johannem da Gunlpolcz, clericum Prag. dioc., publicunl notarium 
auetoritate s. lnlperii et magistrunl scolae 19laviensis, in civitatis notarium 

elegerunt. (Před ním tam písařoval Mikuláš z Mělníka.) 
V tomto postavení setrval Jan po celých devět let, až do r. 1369, kde 

služby samoehtě a náhle se vzdal. Vzdání stalo se tak nakvap, že nález 
jeden jeho rukou psaný uprostřed textu jest nedopsán; příčinu zavdala 
nějaká ostrá rozepře mezi nim a radními pány. Nicméně zůstal rektorem 
školnínl i dále; aspoň dne 13. září 1369 prodal mu p. Děpolt dům svůj ve 
městě a r. 1370 svědčí (notarius quondam civitatis) o koupi úroku nějakého. 
R. 1379 shledáváme Jana písařem arcibiskupské komory, ač jestliže jméno 

ručí za identitu: slove tu "Henzlinus de Gumpolcz". 
Znamenité dílo zanechal Jan z doby písatení svého v Jihlavě; jest to 

kniha zápisllV městských, kterouž on hned po nastoupení služby své r. 1361 
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založil. Do té doby nebylo prý t k'h ' 
tuto uložil do knihy našel na l' atm 1 m takovych; pravíť zajisté, že co . ,c lS ec 1 potrhany' ch n vľ v 

Je našel, tak že je do knihy jed . . epec lve psané, a jak 
oněch listů nestala se nev konlu s ne

d 
mgrl?ks~oVal a uložil, aby zmařením na ve 1 a a t v 'k' . . 

nazývá knihu tuto "tabulae eivitatis" t. ez a uJ ma I škoda. Sám 
zápisné knihy městské jindy a .ind~ pa rne p~ vzorn desk zemských, ješto 
. t v v " J nenazývano tabulas'" tol Ý 
v encas UZlvano toliko o dskácl 1 '" 10 V razu 1 zemscých. 

Jiné dílo, mnohem znamenit v' v, • 

causis montanis, b) super causis c~~:~ibJ~~u: Sententiae Iglavienses a) Super 

V Jihlavě Jan založil tuto sbírku rávní h ' , 
a ponaučení ve věcech hornick' 'h p v • c na~ezů, soudmch výpovědí 

v , v h . yc a ve vecech prava v t k'h . 
pflseznýc JIhlavských byla jso d' . , . mes s e o, Jenž od 
~ četný~ osadám, zvláště hornic~ý:;; ~6e~~c m~stu Jlhlav~ samému, tak 
zeno reglstrum celého textu pot 95 h 1 na Morave. Napřed polo-
21-6 nálezů městských. Te~t tVohmt ~olzsudk~ h~rnických, načež následuje 

čl ' ec o na ezů hm Jest l'vt v 

" 

anek v celém pořadoví 264t' b ., , zv as e zaJlmavý, že 
. d . y, o sahuJlcl výklad I . 

pOJe nou Jest přetržen a ned ' (d . . sova "mortIficator" . d' opsan se homlClda d' . t . 
vm lctae de vilipensione sume d I ICl ur ex Ira, ratione f n ae, ve ) Dle re' e'k v 

va 1 kusův ještě 29 i nenásled " Nb···· . JS fl u melo následo-
jest to onen nález 'nedopsany' U~l. v e ,t

ez 
podobnostI může se tedy říci, že 

'hl 'v ' nemz o svrchu praven v J . 
na e urad svůj složil Dle t h b' o, ze an při něm . o o yl nalez ten ' 
pracováno od 1365 do 1369. Bl-li J v p:an r. 1369 a o knize 
písařem té knihy nelze natenčaYs handsber~telem tech nálezů nebo toliko 

dkl 
' roz o noutI Tento 1 . t 

po adem skvostného druhéh k d '. v ru WplS s al se ostatně 
d v

• o o exu o Jehozto z v , , 

poz eJší písař Jihlavský Jan z G 1 h' ~ pOflzem postaral se 
. ' e n ausen 

Hormcké n~lezy vydal JAT h '. . . . omasc ek ve Spl Dl · s ~llle bergr~chtlichen Schoffenspruche" (1897) kdež SU, n as ~ ~e ~ergr,echt von Iglau u. 
ucence v kmze: Der Oberhof' I -1 . M ' to nalezy ClVllm vydany J·sou od te'h v 

n g au m aehren u s' S h·· ff oz 
ve všech spisech svých o Jihlavě mate J . ~me c o enspruche" (1868). Tomaschek 

oba t~t~ pí~aře. Jihlavské tak, že rozuzlení ~~~o~o ~m~)Qlce s ~al,le~ z ~elnhausen i spletl 
Němech ucenCI, jako prof Burdach _ . b zadl hle s vehkyml spojeno bylo obtížemi 
Tomaschkově, chybu tuto k~nečně sam' . Jenz t' ez obl~du na výzkumy české šli po stop~ 

1 uzna I museli. 

112. Mag. ]ohannes de Gel h n ausen. 
Mistr Jan z Gelnhausen pocházel z NV . v 

podnes stávajícího mezi Frankf t emec a SIce z mesta Gelnhausen 
M . ur em n M a Fuldou ' 

oguntmensis dioceseos. Ote . h ť' , ; sam se psal clericus 
v Gelnhausen (Conradus dietu; ~e. Oh yl Kunrat řečený Reichmut, usedlý 
se ještě dosti mlád, naleza' ť' ~lC vmut de Geylnhausen). Do Čech dostal 

, ' me JeJ neco před 1343 . 
dolového písaře urburéře To 'v W I r. v Hore Kutné jakožto 
uber sechs gruben bey he' Thmase e fla nebo W olflína (grubenschreiber 
1342 -43 načež se stal I . o~a Wolffels czeyten. Wolflín urburéřem .byl 

S h
' mmcmIstrem) Po zd v" h 'h . 

c obra z Jihlavy byl v, 'v' eJl, za orm o písaře Petra 
, menSlm plsarem hor' H v 

auf dem Kutten Berg czu dez Peter mm vore (unterpergschreiber 
1344-63. Z Kutné Hory dost I k :chobe~ ~on der Y gla czeiten), asi 

a se e voru Clsare Karla IV., kdezv r. 1365 
Jireček. Práv. život. 9 
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slove komorním písařem císařovým pro Čechy (notarius thesauri d. lmpera
toris per regnum Boemiae). Od r. 1366 do r. 1372 zastával úřad placeného 
císařského registratora (registrator stipendiatus), i sám se později píše 
maister J. v. G., etwen Keiser Karls, kuniges czu Behem, schreiber. (Že by 
od císaře r. 1359 obdařen byl za služby Říši konané manstvím a lesním 
úřadem v 'Gelnhausíeh, odkudž prý se psal "z Gelnhausen", patrná jest 
mýlka; dání toto týkalo se zcela jiného Jana z Gelnhausen, lesního tamního, ' 
syna Fridrichova, též lesního, nikoli Jana Reichmuta Konrádova). 

Při dvoře Karlově v Praze nacházel se v ty časy protonotář nebo 
kancléř Jan ze Středy, Joannes Noviforensis (viz č.l04), s nÍmžto Jan záhy 
vešel ve styky velmi blízké, ano i důvěrné. Biskup přimlouval se u císaře 

za něho, aby mu v postavení jeho něčím přilepšil (quatenus humili et 
fideli creaturae vestrae, Joanni de G., memoriam habere dignemini, ut status 
suus in aliquo emendetur). Zdá se, že dosáhl čeho si žádal; neboť s jistou 
chloubou podpisoval se "nejvyšším a též honorovaným. registratorem listin" 
(summus ac etlam stipendiatus litterarum registrator (Tadra, Jan biskup.) 
Když pak biskup sám r. 1374 pozbyl kancléřství a musel odebrati se z Prahy 
na biskupský stolec Olomúcký, šel také mistr Jan s ním; z kteréhožto děje 
souditi lze, že příčina, pro kterou museli odejíti ze služeb císařských, pochá
zela od nich od obou. 

Z posledních let registratorství Janova víme, že r. 1372, 9. února 
zregistroval list cís. Karla z Vratislavi Boršovi z Rismburka, hejtmanovi 
v Bavořích daný (Johannes de Geylnhusen), r. 1372, 19. září, listy o promi
nutí odmrtí po královských městech českých (R. Johannes de Geylnhusen) a 
r. 1373. dne 25. dubna, list z Prahy (R. Joh. de Geylnhusen. Čel. II., 450, 
517, 678). 

Z Prahy odešel jakožto veřejný notář císařským i apoštolským ztvr
zením opatřený, povolání to dosti výnosné a vzácné. Vedle toho byl 
i písařem biskupským.(J. quondam Conradi dieti Reichmut de Geylnhausen, 
Mag. dioc., publicus auctoritate apost. et imper. notarius.) První zprávy o tom 
pocházejí ze dne 2. dubna a 16. srpna 1375, kdež ho biskup jmenuje svého 
notáře i také sekretáře a dvořenína (C. Mor. X. 249 a 259. Johannes Geln
husen notarius noster.) 

Z té doby, co Jan byl již jen notářem a sekretářem biskupa a co 
takový přebýval ne již v Praze, ale na Moravě, máme zprávo něm nemnoho. 
Jednoho roku (mezi 1375 a 1378) vypraven jest od biskupa v poselství 
k císaři (J. de G. notarius et secretarius noster, praví o něm biskup), podruhé 
k arcibiskupovi (J. de G. prothonotarius et familiaris meus. Canc. Novifor. 
44, 96); přitom měl věřící list průvodní, kredenCÍ (vadit nunc J. de G. 
prothonotarius noster ad archiepiscopum Pragensem. lb. 173). Roku 1376 
poslán byl od biskupa k císaři do Říma i k papeži. (RCel.) 

Téhož roku slove notarius publicus (lb. 217). Také r. 1377, dne 
23. července, podepsán jest co notář veřejný (Ego Joh., quondam etc. Cod. 
Mor. XL č. 86, 328, 452, též i X. 259). Naposledy setkáváme se s ním 
co písařem biskupovým dne 29, ledna 1379 (Joh. Gelnhauschen notarius 
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noster. CMor. XI č 140) Z '. . - e služeb b' k 
r. 1379 ,n~bo r. 1380, ještě před smrtí ;:kuPovýCh vystoupil Jan průběhem 
Brna. VIdlme to z toho d v' v S upovou. Stal se písaře v 

Z ' eJe, ze byl dne 0)1 m mesta 
na ,-,noJem, kdežto tři dni potom b' 1 J..oJ. pros. 1380 od obce vypraven 

Na Z . IS {. an (0)4 p ) v 

, nOJem vyslán jest od r d B v ~,. ros. navzdy zavřel oči 
s kralem Vácslavem tam nocu" , a Y rnenske ku kardinalovi de Pile' . 
u kardinála a též i u d v ~lclmu, aby přI rozsáhlé známostI' "v I:, 

v' vorenmů kr '1 'h ' . , JIZ mel 
V!~Izo:al (Cod. Mor. XI. 207). Sl a ovyc , zaležltosti Brněnské věr v 

(:l~~tahs ~ostrae Brunnensis). Ro~:e 1~~ Johannes, de, Guhlenhusen, notari:: 
klastera Zďárského a faráře z L ~. • 4 podepsan Jest na notářske'm kt 

d OVCIC v Brn v dVL ' a u quon am Conradi di cti R . h e z e anem; slove tu J h 
t . eLC mut de G 1 h " o annes auc ontate apost et . ey n ausen Mag d' . ' 

T 'v , V V , . Imp. notarius a'b . lOC., pubhcus 
ez Jeste 1 r. 1387 dne 0)0) ',., c scn a Brunensis" (lb v 

, ~..:../. zafl poby'v I B v • c. 328) 
poslala radě Kolínské nad Rý a v tne, anoť rada Brněnsk' " 
d' nem, a tu p d ' a psam 

lOC., publ. auct. apost et I'mp o epsan "Joh. de GeHnhusen M 
. . ac nostrae " 't t· ag. 

Ze služby Brněnské v st. CIVI a IS notarius" (lb. 452.) 
koncem r. 1387 nebo 1388 y v ,~upI1 roku nezcela zjištěného ne' 'v 
nedoloženo kterého roku .' ~rtIJaV na se písařství ve městě Jihl ~sPIIse 
10 'v, , 1 ZUS al v tP. sl Vb v v ave, a e 

. zan 1398 pochodí I' t' - uz e az do r 1404 Z . IS ma notár'1' kt '. e dne v rozepřI mezi knězem J ::; ra, erou Jan z Gelnh 
Vy anem z Pelhřimo t ausen sepsal 

mesťanem Jihlavským. R. 1400 d ;a s vUd. Pr., a Mikulášem Holgastem 
Jaku,ba Kussiczerta a r. J 404 p' dn:, ~5. cer:vna byl svědkem při za'vVt: 
veřeJn' (J dOPISUJe se J yt v 'vel I " e G. notarius civitatis et publi ) e~ e co pIsar radní i notář 

a sveho pobytu v Jihla' v v. cus. oť poslední datum o v 

~ la~j~y do němčiny. Též tak~e f::l~:Il ;lěstSká privilegia krále Vácsla~:~' 
teryzto text zachován 1 ga e montanorum krále V' 1 . 

Mistr Jan dosáhl ~ek s avné~ kodexu Kutnohorském. acs ava II., 
b· k ve u velmI vysok' h. v, 

a IS ,u~a Jana ze Středy o 14 let p: o: preckal císaře Karla o 26-27 
s~ledavame, že v Kutné H " . rehledneme_li všecky služb . 
v Praze 10 let (I365_74)Ole pobyl skoro přes 20 let (1343-65) j X Jeh~, 
(1380-87) a v Jihla v 1'7' v oOlomouci 5 let (1375-1380) 'BPrIv dvore 
H ve roku (1387 140 . , v rne 7 let 

ory) ve svém 25. roce do 'll v - 4). PřIšel-li do Čech (t . d 
Moravě plně 60 let' ' sa 1 veku 85-86 let a působil v CVech' h' J. o 

. ac a na 
Collectarius perlJ'letuarum F-

r ,ormarum 
O původu toh t . . O O SpISU a o ".. . 

praviť; Dum olim in aul pnClně Jeho sepsání podává ' , 
moratus sum et t· a c~esarea b. m, divi Karoli IV R . SpIS. sam zprávu vitanou ' 

e lam shpend· t . om, Imp et B h' , 
registris litterarum tam Trn .. Ia us et Sui gratia litterarum 1'e·.' o ,re~ls clarissimi 
magnifica scrutans perle~er~:lle:·' quam regni B. saepe delectarite;l;!~~tor ,exIstens et in 
compositos tam I'n €l II multos formularios styll' cu" a EJus atque gesta 

. cance aria nae Imp in t . 
regIstris ... formas t b'l quam extra viderem l'" . ep e et ll1complete 

. S a I es et p tu . . . P aCUlt mIhl . 
redIgere ad commemoratione erpe ,as praecipuo studio colli ere .. ' . ex ommbus 
Albrechtovi III., jenž vlád lm ..... Sblrku tuto mistr Jan věn gl et ln unum corpus 
se tML Bohemia (assurTI tnu meZI r. 1365 a 1395, aby pry' Au t

o
.:

a 
krakouskému vévodovi 

o a nunc A t · S Ha sob' ." 1 
mužeme souditi, že sbirka sa us. na, ~e quo delectatur Bohe. e pnJa a, z čeho 
dvorské kancelláře K I ma zalozena Ještě za těch dob . nua), Ze slov těchto 

ar ovy, tedy mezi r, 1365-75 ' '. c~ mistr Jan byl úřednikem 
, a že OpiS Jeden podán od Jana ... 

, JIZ 
9* 
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. 1m registrator, nunc scriba Brunensis 
notáře Brněnského (olim sup.rem~s c,~n~ellar~:~ž jS~~ také pojaty do formuláře bisk. Jana 
1380-87.) Collectarius obsahuJe nekteI~ l;~~~nem pod titulem: nSammlung ungedruckter 
ze Středy. Vydána jest sbírka Janova J. o , 

N achrichten 1737". 

Collectarius dive~sa~um ,lit~~r~r;;:~celláře Karlovy, též i řadu li~tů týkajícíc~ 
Tato sbírka obsahuJe hsty rozhc~e ůška tato zpořízena jest v te době,. kdy~ 
k b ' Jošta a Prokopa, bratra Jeho. Sn 1380 a I' 1387 J' eště za Žlvobyb se mar ra 1 v' ' ěrkem r. ., . 1 

. t' Jan I)ísařem byl v Brne, tedy mez~ zav. 'sledoval r. 1375. Věnován Jest Co: e-
mlS I " v b 1 po otel Janovi na . . Moravlae 

"cl'ho markrabl Jošta, Jenz y h' . et domino fehclS terrae panuJl . ., J d marc 10m' G '1 
t ,'u ten illustrissimo prll1C1Pl ~ oco t J olim C. di cti Richmut de el n-

c au s , bV t l' lndlgnus servus ves er, . . i podepsan sera e . . 
recton . . . b placitum scriba Brunensls. XV v 39951 První 
husen, juxta Vestrum ene .' Vatikánské (cod. chart. saec, '. ~. , '", 

Sbírka zachovala se v blbhothece " Rukopis ten není ongll1al, ale pl epls 
, i dr Beda Dudík v nIter romanum . 

podal zpravu on· , ' . b ' 
pozdější, velmi prý nespravny a chy ny. . (' v 2(2 ) 

v , d "ta Jthlavy VIZ c. u.. . 
Německý překlad ysa, mes der durchlewtigen fursten u. herren, kumg 
Hye hebt sich an dy fursthche handveste vber dy recht u. gnaden, dy sy der 

Waczlabs des Ersten u. kunig Ottakars, se!r;: Sl:' getreuen dinste willen, dy meister 
stat czu 19la mildeclich getan haben dmc ,YKarls schreiber v. yczunt czur 19la stat
Johannes von Geylnhausen, etwenn des keyser 

. d cz gemacht hat. ) 
schrelber czu ew 'vf 'va krále Vácslava ll. (viz č. 59. 

Německý překlad I!0rntc~ho pr.a meister Johannes von Gelhawsen gedewtsch~t 
H hebent sich an dl perkrecht, dl k' czu Behem der von ersten mlt 

ye O' den der ander, umg , 
hat Wir vVenczlaw von gotes bna d kuniO'reich czu Behem pracht hat. . 
got~s hulťe das kunigreich czu Polan czu em b 

a . N icolaus de PHgrams. , . 
113· M g lmv byl dl' ecése Pražske I slove 

P II v· ova ezem 
Mikuláš, syn Děpolda z .e 11'1m , . baccalareus. Již r. 1351 uvozuje 

vl' in Jure canonlCO . " B rl 
1363 V listu papezs tem . N d P" co J'uris perltus. J r. · . t 1 ý mag.. e." . 

se mezi advokáty konsls ors ~.ml "v K 1 ě (Caroli IV. capellanus, faml-
v·v, h sob pn dvore ar ov '1 k' Jan 

jeden z důvěrneJsIC o . d v 1353 protonotář kra ovs Y 
liaris domesticus et commens~hs). ~ ~~:e ~dělena jest listem papežským 
ze Středy stal biskupem LltomJ:v s d~ (Novum forum), kterou byl do té 
ze dne 10. října 1353 fa~a:: . r~e:ž stal se hned potom, spolu s bratre~ 
doby drzel řečený J an, Mlkulas~~l, J, správě Litomyšlského biskupstVl 

Janov'Úm Matějem, zástupcem bl~Kupodv~m ;e
f 

ry Strvedské stal se kanovníkem 
J , N v ' d -sa v rzem a' d 

(officialis Lutomyssl.) . aPvora J v, 'ní raebendy té, pročež způsobeno o e 
na Vyšehradě, avšak nevesel v ~~lvla vP lTarlově že r. 1363 jmenován byl 

, t v ku pnm uve 1.'\_, 'd t 
dvora papežskeho, pa vrne ", non obstante canonicatu Wlsegra . e 

'k n na hrade Prazskem, 
kanovm eI (Tadra) 

1 . parochiali in N ovoforo . ecc eSla 

Ma Petrus Odolenus Bonczonis. ' v 

114· g. . buzuJ' e interesse k osobe , e o Odolenovl, vz , 
Již první zpráva, kterou manl v· . 10-101etého potommho 

v· 1 J z Jenstelna, aSI "" , '1 
J
. eho: byltě prvním uClte enl ana. J "ž arcibiskupem jsa zachovava 

1 t ch 1360-62. an Jl . 'v Jan 
arcibiskupa, a to ve, e 't k učiteli svému (magistri mel - plse 
srdečnou vděčnost a vrelou uc u 

'. 
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- a quo pueritiae aevo imbutus fueJ;'am elementis). Druhá zpráva zvěstuje, 
že Odolen byl písařem arcibiskupským r. 1366 (slove tu Odolenus Bonczonis), 
tedy za arcib. Jana Očka, strýce Janova, z čehož dobře Ínůžeme souditi, že 
Janovi dán Odolen za učitele z volby Očkovy. R. 1871 s]ove kaplanem a 
stolovníkem cís. Karlovým, jsa toho času bakalářem v dekretích. Toho roku 
pokračoval v právích na universí Montpellierské (qui in studio Montispessu
lani in decretls studet). Již v ten čas - v lednu 1371 -- nazývá se v listě 
papežském "canonicus Pragensis". (Kanc.) Na universí Montpellierské setkal 
se tuším r. 1373 s učněm svým, Janem z Jenšteina, jenž se dobře pama
toval, kterak tmn pilen by I Odolen, že až i noci obětoval studiím. V ten 
čas poprvé se Odolen jmenuje proboštem u sv. Jiljí v Praze, v kteréžto 
hodnosti setrval až do r. 1380. Roku 1376 císař vypravil jej v důležitém 
poselství do Říma; jednánoť s papežem o volbu syna císařova Vácslava 
za krále římského. Zdá se, že Odolen navracej e se z Říma zůstal v Bononii, 
aby tam dosáhl misterství neboli doktorátu práv, k čemuž mu Jan arcibiskup 
s velikou radostí přání svá vyslovil (cum magistri mei digna laurea video 
frontem decorari) a spolu po něm Filipa kardinala Bononské-ho a Jana z Li
gnana professora pozdravuje (Cod. epist. (9). Ale nedosti na tom: Ve své horlivé 
píli dal se Odolen r. 1377 zapsati i na školu juristskou při universí Pražské. 
Ještě jednou vypraven jest v poselství královském za hranice a tu patrně 
zemřel, neboť r. 1381 slove proboštem u sv. Jiljí již kněz Vítek. Byl prý též 
kanovníkem Boleslavským a držel faru ve Všebořicích (Styky). V Praze měl 
jednoho času rozepři s Janem Rudničkou o faru sv. Ondřeje. Byl-li Bohunek 
minorita (Bohunco Bonezonis), jenž r. 1389 stal se kaplanem papežským 
v Římě (Styky), mladším bratrem Odolenovým, mllže se podle času i poq.le 
jména i podle okolností dobře přiznati. 

, 115. Thedoricus de Damerow. 

Mistr Damerow byl pochozením p'rus ze staropruské osady Damerova. 
Studia svá konal v Paříži i chtěla tomu náhoda, že se tanl stal mistrem 
artistským za mistra Alberta Rankova (sub 'mag. Alberto de Boemia) roku 
1363. Zaplatil dva solidi. V říjnu téhož roku zvolen jest za prokuratora 
anglického národa. Okolo r. 1372 dostal se ke dvoru císařovu do Prahy 
i byl tu co prothonotář v dllvěrném obcování s kancléřem Janem ze Středy. 
Z Paříže přinesl si hodnost mistra artistského i bakaláře práv. R. 1875 
25. zátÍ obdržel papežskou provisí na proboštství P. M. v Krakově, i slave 
tn "secretarius et continuus ť:ommensalis císařův", načež r. 1376 uveden 
jest v držení té praebendy, i. slove "secretarius Caroli IV., pra.epositus 
ecclesiae M. S. Cracoviensis". R. 1398 kanovníkem v Krakově; jménem jeho ujal 
se toho místa prokurator jeho, veřejný písat Hynek z Vepřeka. Od r. 1378, 
patrně teprv po smrti cís. Karla, jmenuje se biskupem v Dorpatě, kterýmž 
Zllstal až do r. 1400 (St. 251). Mezi r. 1374 a 1378 p11jčil Damerow knihu 
svou: Biridani mag. Quaestiones super decem libris Ethicorum Aristotelis 
biskupovi Janu ze Středy, jemužto šlo o opis její. 
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116. Sanderus Rambow et Wi1helmus de Lestkow. 

Pokud víme, byl Ram b o w do r. 1373 farářem v Mohelnici a od toho 
roku arcijáhnem Přerovským a officialem bisk. dvora Olo.múckého. Tu b~l 
ve styku s biskupem Janem, ondy kancléřem Karlovým, Jenž r. 1374 usadIl 
se stále v Olomouci. Jest po něm literární památka: 

Cancellaria officialis Sanderi Olomucensis de stylo Johannis episcopi 

Olomucensis, Noviforensis. 
Pod tímto titulem známa jest sbírka listů biskupa Jana, zachovaná a přivázaná 

k rukopisu univ. bibliotheky Pražské (4. A, 5). Písmo s konce ~IV. století., Sbírka tat~ 
obsahuje řadu listů biskupovýeh, souhlasných s obsahem ruko~lsU., C,eloveckeho, a krom: 
toho Processus judiciarius a mnoho formulí věcí církevních se tykaJlclch. Celkem .178. kusu 
po většině krátkých, při nichž jména místní a osobní jsou vynechána. Jsou .tu CltatlOn~s, 
absolutiones cowrmationes atd., co do formy úplně souhlasící s formulemI Cancellanae 
Arnesti, i p~trně napodobeny, ano i založeny podle vzoru t~hoto formuláře. Arnoštov.~: 
Předmětem svým zasahují tyto formule ještě do poslední doby bIskupa Jana, kdyz byl Jan JIZ 

jmenován za biskupa Vratislavského. .. 
Zdá se že formulář Sanderův shoduje se s rukopisem: Formulae et varu processus 

juris, collecta~ praecipue ex epistolis J. episc. Olomucensis, o němž zmínka v Boh. docta 

III. 114. 
Wilém z Lestkova, člen rodu Hasmburského, kaplan a arcibisk. kanovnil\ 

Pražský, děkan Vyšehradský, skladatel životopisu arcibiskupa Arnošta. 
Děkanem Vyšehradským stal se po Janovi Paduanském 1~59. Rok~ ~ 1363 
slove officialem arcibiskupovým. Uloženo mu~ aby spolu s mIstrem VOJtechem 
z Ježova prozkoumal psaná kázaní Miličova, což se státi nem~hlo le~. před 
r. 1369, ježto tohoto roku Vilém zemřel. "Vir illuminatus" .(Ziv. lV!lll~ŮV). 
R. 1359 a 1361 konal důležitá poselství císařova ke stolCI .papezskemu. 
Proslavil se co horlivý sběratel kněh rukopisných z oboru ~eJen, boho~lo
veckého ale i z oboru svobodných umění a zvláště také prava cIrkevmho. 
Ponejví~e jich koupil v Avinioně a z jiných končin světa (et in a1iis mundi 
partibus). Bibliothéku Vilémem takto shledano~ ds. Ka~.el r. 1370, tedy, ten 
rok po smrti Vilémové, za 100 hř. stř. koupIl, aby Jl daroval vysokemu 

učení Pražskému, pro collegio studentium in Praga. 
Jakožto kanovník Pražský byl Vilém v užívání praebendy Ujezdecké, 

i platil z ní pap. desátku kopu 36 gr. 

117. Prvotiny práv viničných. 

Bylo by mylné, kdyby kdo počátky českého vinarství kladl te~ : ve do 
těch dob kde Karel IV. nařídil zakládati vinohrady okolo Prahy a Jlnde po 
krajích. Nlámeť hojně zpráv listinných hned z Xl., i XII. věku~ že víno 
pěstováno u Prahy na Petříně, ve Veleslavíně, v Pro~lku a pod ~!sehr~.derr:~ 
pak v Libušíně a Uhercích, u Litoměřic v Pokrabcí~~, ZltemCI?h,. Z~e~h
cích dále v Bělště u Mostu, ve Svinčicích~ v Odohclch, v MlresovlclCh, 
v B~leslavště (v Badrech), v Kúřímště (v Bojšicích). N.a Mo~avě jeví se 
stopy vinic dle listin XIII. věku u Znojma, v Louce, v Mlr~sla.'Tl,' Ll Strac~o
tína (v Pavlovicích, Popovicích), v okolí Velehradu (v PolesovlClCh, v Mara-
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ticích, V Břestku) a j. Avšak tVllrcem spořádaného vinaření a zakladatelem 
práv viničných jest ovšem Karel, jenž r. 1358 vydal nařízení, aby na všech 
vrchách neboli horách ve třech mílech okolo Prahy dělány byly vinohrady, 
buď od majetníkův půdy anebo od jiných podnikatelův. 

S vinařstvím seznámil se Karel hned ve Francii, pak také na 
Moravě, kdež byl markrabím. Z Morav j máme zprávu v listě bisk. Brunona 
z r. 1266, že podnikatelům vinohradů propůjčováno pozemky příhodné proti 
desítileté svobodě neboli lhůtě, načež podnikatel povinen byl majetníkovi 
dávat jistý plat (Cod. jur. boh. 1. 53). Sám biskup v témž spl1sobu založil 
vinice u Kroměříže a ustanovil souseda tamního Kunrata z Landsperku za 
perkmistra, kterýžto název tedy poprvé se objevuje r. 1266 (lb.). 

Také i Karel nad novými vinohrady ustanovil perkmistra, jehož jmeno
vala obec Staroměstská. List na to vydán dne 16. února 1358, načež násle
dovaly další tři ze dne 13. května 1358, 9. ledna 1370 a 6. ledna 1373 
(Čel. I. 68, 90, 94). Toť základ a koi'en práv viničných neboli, jak se na 
Moravě říkalo, horenských. 

PN právu viničném záhy založena v Praze také "Registra perkrechtní hor viničných". 
První Liber contractuum zahrnuje dobu 1404-13, druhý dobu 1413-45. 

118. Mag. Albertus Ranconis de Ericinio (Mistr Vojtěch 
z Ježova). 

, V týž čas co se na universitě PaÍ'Ížské jmenuje mistr Albertus de Alto 
Castro, meškal tam jh1ý Čech, též klerik diecése Pražské, Albertus jménem. 
Tento Albert na učení Pařížském determinoval hned r. 1.345 ve svobodných 
uměních a r. 1346 v bohosloví. V obojím případě prominuty jsou mu taxy 
(Albertus de Boemia determinavit sub mag. Joanne de Wessalya, A. de B. 
det. sub mag. Conrado de Meydebergh; cujus bursa nihil). Již z toho vidno, 
že A. za svých studií v Paříži byl vlastně chud, což se potvrzuje také napo
menutím arc. Jana z Jenšteina z r. 1388, že by měl býti pamětliv chudoby, 
ve které sám dlel, dokud byl v Paříži na fakultě artistské (magister actu 
legens in artibus). R. 1349 determinoval za něho (sub mag. Alberto de 
Yeschow) Sulek z Prahy, jenž se r. 1351 též za něho (sub mag. Alberto 
de Boemia) st.al licenciátem svob. umění. 

Později, ale vždy ještě před r. 1352, získal v Paríži bakalárství písma 
svatého, tak že r. 1363 psal se in sacra theologia bacalarius, bachalaureus 
in sacra pagina. 

R. 1352, dne 13. února, při valném shromáždění akademického národa 
anglického, "ku kterémuž toho času náleželi také Cechové, žádal A. za pří
mluvu, aby přijat byl do kolleje na theolog:ckou školu Sorbonskou, kteréžto 
žádosti jednohlasně vyhověno jest (supplicavit d. A. pro una littera sub 
sigillo nationis dirigenda d. cardinali Aubssiodorensi, ut provideat eidem 
magistro, quod possit recipi tanquam socius in domo Sorbonae, et concessa 
est unanimiter, nemine reclamante). "Socius hujus domus" připsal on sám 
v jedné knize. Vážnost A. na učení Pařížském rostla tou měrou, že dne 
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10. října 1355 zvolen jest dokonce i za rektora tohoto učení, na obvyklou d?hL: 
trojměsíčnou, za kteréhožto rektorátu stalo se (dne 10. pros.) snesem 
fakulty artistské, že diktovati žákům přednášky do pér~ přísnýr.ni .trest! 
zapovědíno i staveno. O rektorství Vojtěchovu svědčí zápIska v kmze J ~dne, 
kterou sobě psáti dal v Paříži: lste liber (De sancto amore) est scnptus 
Parisius pro mag. Alberto de Boemia tunc rectore universitatis Parisiensis 
existente, a vedle toho propůjčka papežského stolce ze dne 24. června 
roku 1363, týkající se kanonikátu . Vratislavského, kdež se dí: Adal~erto 
Ranconis de Ericinio, in s. theologia baccalario, quique olim rector umver-

sitatis Parisiensis, ut asseris, fuisti. 
V ten čas determinovali v Paříži dva kandidáti z Čech: 1356 Conradus 

Mathiae de Boemia, r. 1358 Martinus Wesselicz de Boemia, syn rytíře Ješka 
z Veselic, napotomní professor theologie v Praze, pak r. 1358 Fridmann~s 
de Praga, napotomní professor artistské fakulty v Praze, a Joannes Drencoms 
de Elau (Jílové) Bohemus. O Vojtě~hovi jakožto členu university ~a~.ížs~é 
děje se zmínka r. 1359; jnlenujeť se tu mezi svědky fundace ~tudentske JIsty.m 
Škotem založené, vedle právě jmenovaného Kunrata a Martma de Boemla. 

Ok. r. 1360, kdež sobě mistr V. opakovaně vypůjčoval peníze li po
kladny anglického národa, odešel z Paříže, ale nikoli do Prahy, nýbrž jak se 
zdá do Avinionu, ke dvoru papežskému, tuším proto, aby popohnal usta
nov~ní své za kanovníka Pražského, kteréžto hodnosti dosáhl určitě teprvé 
r . 1364. Mezi tÍln časem pilně přednášel na universitě Pařížské, a sice 
o theologii, kdež měl mezi jedenádi professory o Sermonech přednášejícími 
r. 1364 tolik posluchačů jako všichni dohro111ady za posledních OS111i let. 
Navštěvovali čtení jeho eanonici regulares, monachi nigri (benediktini) fere 
omnes, omnes Praemonstratenses, Crucesignati plurimi, Cistercienses multi, 
avšak ze žebravých mnichů málokdo. Ptíčina nenávisti mezi žebravými 
111nichy byla nepřízeň Vojtěchova proti nim~ ježto jej pokládali za prostého 
Armachana t. j. stoupence arcibiskupa Armaghského z Irska, Richarda 
Fitz-Ralpha, druhdy kancléře Oxfordského, nejtužšího protivníka mnichů 
z řehole žebravých. Vojtě~h byl ovšem jeden z protivníků těchto , což se 
dotvrzuje jednak vřelým přátelstvím k Miličovi , jednak přízní ke Kunratovi 
Waldhauserovi, kterémuž Vojtěch do Prahy dopisoval, ač osobně byli sobě 
neznámi. V dopisech svých k Waldhauserovi tajil se Vojtěch "pro strach 
židovský" t. j. pro protivenství mnichů na něho sočících, ale nazývá se 
prece zkráceným jmenem A. R. de E. a dodatkem "legens adu Sermones 

Parisius, bachalaureus in sacra pagina". 
Okolo Svatodušních svátků r. 1364, t. j. dne 6. června, byl V. zase 

v Avinioně. Uvozujeť se tu v listě papeže Urbana k Prazskému 'kanovníkovi 
Půtovi "mag. Adalbertus, canonicus Pragensjs.". U dvoru Avinionského 
požíval veliké vážnosti, neboť již r. 1363 uděleno mu kanovnictví Vratislavské 
s exspektand na praebendu a důstojenství ještě vyšší, ačkoli VojtěL:hovi 
šlo o kanovnictví Pražské, až konečně kanovnictvi tohoto dosáhl r. 1364, 
nejprvé s čekatelstvím, ale r. 1366 dne . 26. února konečně ve skutečnosti. 
papež proplljčil mu zároveň exspektancí na hodnost ještě vyšší při kostele 
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Pražském, až by se uprázdnila, při čemž pak spolu odvoláno ono proplljčení 
Vratislavské z r. 1363. S kanonikátem v Praze dosaženým spojeny byly 
požitky praebendy Vysočansko-Nedvězské. R. 1365 nebo 1366 zavítal mistr 
Vojtěch do Prahy, hlavně tuším aby se uvázal v kanovnictví, jehožto po
žitky bral také ještě r. 1369 (mag. Albertus Ranconis). Téhož roku stal se 
školastikem. 

Jest s podivením, že m. Vojtěch, rodilý Čech a sl avený professor 
university Pařížské, po založení vysokého učení Pražského nezaujal pro
fessorské místo ve vlasti. 

Na účast svou v universitě Pařížské vzpomíná mistr v "Apologii", 
řka ve článku o svátku Navštívení P. M.: "Toto vitae meae tempore, ut 
venerabili Parisiensi studio est notum, in omnibus meis actibus scholasticis 
(puta legendo, disputando, respondendo, praevidendo) dodrinas haereticas 
horrui, respui, meum studium eis non impendi, quin imo secntus sum vigili 
animo doctores sanctos et egregios ac solemnes studiorum nobilissimorum 
P arisiensis vid. et Oxoniensis. Et sancti Spiritus gratia me ab errore prae~ 
servante in dictis studiis nunquam fuit mihi aliquis error impositus, quem 
jure revocare debuissem aut mandatum a magistris de revocando aliquem 
articulum fidei catholicae aut bonis moribus contrarium accepissem." 

N a universitě Prazské během 7. desítiletí XIV. věku zavládla snaha 
rozbírati články učení křesťanského; dálo se tak i v Paf'íži i v Oxfortě. 
Okolo r. 1369 vznikl spor mezi Vojtě chem a profess~rem theologie, mistrem 
Ji~dři~hem ToUingem z Oyty, o šesti takových otázkách, na př. že hříchy 
odpouští sv. Duch, nikoli kněz, a pod. Oyty přidrželo se professorstvo 
Pražské. Generalní vikař za nepřítomnosti arcibiskupa Jana Očka oběma 

stranám uložil mlčení. Vojtěch se poddal, zanechávaj e rozřešení papežskému 
stolci. Když pak r . 1371 zajel do Avinionu, nescházelo mnoho, že bv oba 
soupeři z rozkazu papežského byli uvázli ve vyšetřování, ano i ve ~azbě. 
Vznikla z toho hádka dosti škaredá. 

Z Avinionu odebral se m. V. zase do Paříže a uv.ázal se tu (asi roku 
1371) nanovo v professuru theologie. Odtud psal r. 1372 obšírný list mistrllm 
a professorům učení Pražského, kdež vysvětluje celé své jednání a vyvraeí 
n~p~avdy .v té

y 

p~íčině r~ztru~ované. Mezi jiným praví: "Vytýká se mi a 
dava za vmu, ze Jsem ulllversltu Pařížskou kladl nad Pražskou a u porovnání 
obojího učení že jsem v životě i v naukách horlivěji hlásil se k učení 

P~řížsk.é~~. Dale!~o budiž ode mne, abyeh vzáenost matky a učitelky tak 
us.lech~ll: Jako

y 

neJaký syn zvrhlý podceúoval! Daleko buď ode mne, abych 
slavu JeJl umlcoval, která se stkvěje před veškerým světern! Jsem-li co a 
(co jsem, i budu-li co) s Boží pomocí, učení děkuji Pařížskému! Avšak pti 
tom žádné viny nekladu učení Pražskému, jemužto přeju, aby rostlo a pro
spívalo v milostech mnohých!" (Také Jan z Jenšteina již arťibiskup vytýká 
Vojtěehovi, že honosí se svými studiemi v Paříži a v Oxfortě, a jiných 
studií a jiných mistrů že málo sobě váží). 

V ten čas byl mladý Jan z Jenšteina v Paříži i dovídáme se z jeho 
ře čí (r. 1388 pronešených), že se tam shledal s mistrem, kteréhož prý pod-
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poroval hojně netoliko přínlluvami, ale i dary; přímluvami, ježto prý 
misterství v theologii dosáhl Vojtěch skrze krále, nařídivšího prý ku prosbě 
Janově, aby Vojtěch přijat byl mezi mistry; dary, ježto Jan opatřil jej nejen 
prostředky životnými, ale také slušným oděvem, aby si mohl vésti jako 
mistr. Tu prý Vojtě~h hned v prvním čtení svém na universitě Pařížské 
(cum primo cathedram magistralem sub insigniis magistralibus condescen
deres) odvolal své bludné mínění, jakoby beneficiáti a jiní duchovní, js.auce 
na studiích nebyli vázáni dodržovati hodinky kanonické (ad horas canol1lcas). 
To se dálo' na počátku r. 1373, neboť již dne 1. února píse se Vojtěch: 
A. Ranconis in artibus et sacra pagina magister, a jinde: In sacra theologia 
et in liberalibus artibus magister Parisiensis. Štítný praví? něm: "Hrozného 
rozumu a odivné paměti mistr Vojtěch, jenž jest prvý z Cechóv v sv. písmě 
mistrstvie došel Pařížského." 

Za těch dob determinovali na universitě Pařížské za mistrova před
sedání r. 1373 Nicolaus de Radonlcz Prag. dioc. a r. 1375 Busco de 
Skopy tec (z Skopitce). Také víme, že v srpnu r. 1373 Vojtěch jmenoval 
v jisté při Vlastibora za jednatele svého v Praze. 

Z Paříže vrátil se do vlasti na jaře r. 1375~ neboť již dne 18. května 
t. r. přítomen byl mezi kanovníky Pražskými. Jan z Jenšteir:a chlubí se, že 
prý mu zj ednal milost císařovu, aby se směl vrátiti do Cech (elegunl a 
patria iterum ad natale soliunl reduxilTIUS, iram Caroli. · placavimus). 

Bytem byl v domě kapitulním na Hradčanech, vedle domu pánů 
z Rožmberka, kdež sdílel přístřeší s mistrem Matějem z Janova. 

V ten čas podal mu Štítný knížky své o věcech křesťanských ku pro
zkoumání. R. 1375 měl spor nějaký s arcibiskupem Janem Očkem. Z r. 1376-78 
pochází list mistrův Pražskému faráři Martinovi in vico armificu.m, j ednaj.ící 
o otázce častého pf'ijímání. R. 1377 měl rozličné rozepře s mIstrem Fnd
manem rektorem škol na hradě Pražském, s Vácslavem, písařem Pluha , 
Kozy, s Jakoubkem, s V ácslavem Hynčíkem. 

Při pohřebních slavnostech za cís. Karla, dne 29. listopadu 1378 
zemřelého, vznesena na mistra úloha, aby vedle arcib. Očka řeč držel po
hrobní, ta pak stala se znamenitou tím, že řečník poprvé tu Karla nazval 
"patrem patriae" (otcem vlasti), kteréžto jméno již pak navždy zllstalo pa

mátce velikého tohoto panovníka. 

R. 1379, dne 13. ledna, uložil papež mistrovi, aby statky a dllChody 
hěkteré od opata a konventu Zlatokorunského zastavené z]Jět vydobyl. 
Téhož roku, když do Prahy zavítal papežský legát kardinal de Pileis, uvítal 
jej nlistr jménem kapituly delšim proSIOVelTI. R. 1380 psal Augustiniam1m 
Třeboňským odpověď na dva dotazy k němu učiněné. R. 1382 měl spor 
nějaký s kapitulou, ale arcibiskup Jan z Jenšteina naří,dil, a~y. všecky p~e 
stály až do vyvolení nového papeže. R. 1383 přel se sam arCIbIskup s arCI
jáhny o tak zv. kathedraticum, kdež mistr. Vojtěch byl prokuryat.orem 
Pavla arcijáhna Pražského. Téhož roku točil se spor o faru PnevlCkou 
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(Kutnohorskou), ku které se táhl kněz Petr a praesentován byl m. Vojtěch. 
Toho roku byl Vojtěch hostem u krále Vácslava na hrádku Žebráku, kdež 
uprostřed . četného shromáždění prae]atů, kněží, šlechticů a jiných osob 
vážných držáno učené hádání . o očistci, ve kterémž účastnili se i arc. Jan 
z Jenšteina i m. Vojtěch. Poněvadž se v náhledech svých neshodovali, byl 
Vojtěch povolán před soud arcibiskupský i odsouzen k odvolání. 

Následoval potom spor mezi arcibiskupem a mistrem v příčině odúmrtí 
kmetcího na statcích duchovenských, jenž trval od r. 1386 do r. 1388, 
o čemž níže. Ale tím nepřetrhlo se obcování mezi oběma muži, neboť 

čteme, že r. 1388 arcibiskup, maje jakýsi sen divný, přivolal k vysvětlení 
jeho "mistra Havla hvězdáře velikého a mistra Vojtěcha doktora menovitého 
Pařížského a J ohánka mistra velikého". 

M. Vojtěch zernřel r. 1388, dne 15. srpna (grandaevus et ultima fere 
aetate decrepitus) v domě n"a Hradčanech i pohřben jest u benediktinů 
v Břevnově, kdež ustanovil sobě anniversář podle spůsobu řeholního a 
nazejtří mši sv. za zemřelé, odbývané u přítomnosti školastika Pražského, 
jeho vikáře a školmistra i 13 chudobných studentů. 

Smrt zastihla ho v domě kapitulním na Hradčanech, kdež bytem byl 
od druhého návratu svého z Paříže r. 1375, tedy po osmnácte let. (Byl to 
dům kapitule od kane Beneše Krabicí z 'Veitmíle darovaný.) Říkali pak tam 
od r. 1379 až do r. 1486, tedy po více jak celé století: Domus mag. Adal
berti in Hradczano, circa domum dominorum de Rosis. Are. Jan z Jenšteina 
zapamatoval sobě, že m. V. u lože svého měl rakev, ve které chtěl býti 
pohřben, i rubáš, do kterého mrtvola měla býti zahalena. Smrt prý měl 
velmi těžkou. 

Titul, kterýž mistr Vojtěch sám sobě r. 1386 dává, zní (v Apologii) 
plným zněním takto: Albertus Ranconis de Ericinio, scolasticus et canonicus 
praebendatus ecdesiae Prag., ss. theologiae et artium liberalium indignus 
professor studii Parisiensis. 

Mistr Vojtěch byl rodem Čech i pocházel z vládycké rocliny, jenž 
držela Ježov; Ježovů je v Čechách tré, ale Vojtěchovo rodiště byl patrně 
~ežov v Čáslavsku, jediná to farská osada toho jména (r. 1352) v dekanatu 
Rečickém. Podivné na oko nazvání "de Ericinio" není než překlad názvu 
osadního Ježov Gež = erinaceus). Že tomu tak, vidno ze zprávy Pařížské 
z r. 1349, podle níž se mistr psal v Paříži "de Yeschow" a teprv později 

- pro lepší vyslovení cizinců - de Ericinio. - Otec mistrův slul Ranek 
(Ranco, filius Ranconis), kteréžto jmeno doloženo jest osobním názvem 
Ranek de Lutsche 1186 (Reg.1.), Petrus Rankonis not. Otom. dioc. z r. 1354 
a osadním názvem Rankov na Moravě (Půh. Brn. 1417), Rankov a Rankovice 
v . Čeehách (Pop. 209, 3l9, 403). 

Ale nejen rodem byl Čech, nýbrž i duchem a srdcem. Souditi tak 
můženle z poměru jeho ke Štítnému, jenž jemu věnoval knihy své 
O obecných věcech křesťanských, "aby tvój přirozený jazyk tiem tebe užil 
a měl tvú památku, donidyž najdál tyto knihy budú tráti." A na jiném lllístě~ · 
o odpustcích, dokládá se. Stítný mistrem Vojtěchem: "Těmť já tak rozumiem 
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a tak sem od některých učených slýchal; i pravil sem ten svój úmysl 
před mistrem Vojtěchem a ten mi je pochválil jeho." Také při skládán í 
Bohemaria, ondy mylně Klenu Rozkochanému přičitaného, mistr Vojtěch 
podal názvy z oboru pokrevenstva (pluribus Albertus Pragae solet esse 

refertus). 
Avšak nejvíce proslavil se V. co Cech založením fundace pro studenty 

české, kteří by studovali buď bohosloví neb svobodná umění na universitách 
v Paříži nebo v Oxfordě. V poslední vůli, dne 2. dubna 1388 zdělané, 
odkázal všecku svou, hotovost (250 dukátLl, 323 uherských zlatých, 20 florénů 
francouzských. 15 anglickýt.h noblón-Ll) i všechen majetek ~movitý jakož i vše 
čeho by snad za živobytí ještě nabyl, na fundací tuto. Zadatelé o ni měli 
býti toliko z národu českého, a to jak po otci tak po matce. Udělování 
mělo příslušeti školastikovi Pražskému, kdyžby byl z národ~l českého, jinak 
děkanovi kapitulnímu, avšak s radou tří starších kanovník-Ll, Cechů. Za vyko
navatele poslední vůle té ustanoveni pan Jan z Rožmberka a synovec jeho 
Jindřich, Kříž kramář spoluzakladatel Betlém~ké kaple, v jehožto domě na 
Starém Městě v-Llle ta psána, a Otík suknakráječ, soused Staroměstský. 
Všechny peníze poz-Llstalé v summě 270 k. gr. dány ve správu panu Janovi 
z Rožmberka a když Jan záhy zemřel, Jindřichovi, synovci jeho. 

M. Vojtěch velice byl nakloněn onomu hnutí, kteréž přičiněním slavných 
kazatel-Ll Konrada Waldhausera a Jana Miliče v Praze započalo se proti 
"nezřízenému řádění mnichů žebravých. Hned v Paříži pozorovali mniši tito, 
že Vojtěch jde po stopách irského arcibiskupa Fitz-Ralpha Armagského; 
list pak daný z Paříže do Prahy k ruko um Kunrátově a MHičově r. 1364 
ztvrzuje toto domnění. U Miliče obdivoval se V., sám jsa řečníkem vynika
jícím, výtečnému kazatelskému umění jeho; purovnávaj e sám sebe s Miličem, 
dí, že Milič za jedinou hodinku pochytí, k čemuž on k vmi kázaní potřebuje 
výše jednoho měsíce. Když mu pak arc. Jan ku posouzení dal kázaní 
Milíčova od studentLlV po něm psaná a před r. 1372 v jednu knihu svedená 
(MDiczii Sermones), odpověděl mistr: "Nesluší mi opravovati, což vnuknutím 
milosti Sv. Ducha jest složeno." 

S arc. Janem z Jenšteina znepřátelil se mistr příčinou zalíbené myšlénky 
arcibiskupovy o svátek Navštívení Panny Mar~e (prohlášen konečně v pro
vincii Pražské dne 15. června 1386). Jiného sporu příčina mezi ním a 
arcibiskupem záležp-la v otázce o odúmrtí kmetrích statk-Ll na dědinách arci
biskupových, o níž pojednáme níže. Nicméně areibiskup příliš sobě vážil 
věhlasu mistrova, aby přestal s ním obcovati; ještě r. 1388 radil se s ním 
o významu jakéhosi snu svého, ale kyselost jednou vzniklá nechtěla pomi
nouti ani skoro v posledních chvílích mistrova života. 

Církvi m. Vojtěch oddán byl docela i naprosto; chutě uznával autoritu 
její, řka na př. v rozpravě své o častém prijímání, že se ve všem tom, co 
praví, poddává "correctioni et emendationi, approbationi vel reprobationi 
Johanis arch. Prag. et s. Romanae sedis legati, sine cujus auctoritate nichii 
in ipsius diocesi publicare intendo, ni si quae ipsi visum fuerit publicandum" . 
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V e sporu s arcib. Janem o svátek Navštívení Panny Marie zastával stanovisko 
že nestačí výrok zemské synody, ale že musí předcházeti přisvědčení papež~ 
ského s:~lce. Nechtěl, aby do církve české uváděny byly které novoty, leč 
ty, kterez by uznal stolec papežský nebo kánony nebo zvyklost a obyčej 
církve veškeré. 

v~: ~ ojtěch byl velikým přítelem kněh i víme, že za svého pobytu 
v. PanzI I kupoval kodexy hotové i dával na svůj groš opisovati díla ruko
pIsná. Jedna z těch knih byla: Liber continens epistolas Petri de Vineis 
et Blezensis, kterou našel mistr Herman cantor Wratislaviensis. Ub~r 
mag. Wil.lelmi De s. amore (iste liber est scriptus Parisius pro mag. Alberto 
d: ~oer~lla, tunc rectore universitatis Paris. existente, per manus Johannis 
dlCtI Cnspus, quem complevit a. D. 1356 die 7. m. Martii), tempore carnis
pnVll, qu~ te.~pore fest.um translationis S. Wenceslai die Veneris proxima 
an~e carms~nvlU~ conhgerat celebrandum. R. 1359 dal v Pařiži do zástavy 
kmhu "Phllosophla" nadepsanou, roku pak 1364 jiné dvě knihy. Roku 
137~ p~inesl ,knihu Dekretalií, i odevzdal ji zástavou. za dluh u pokladny 
anglIckeho naroda. R. 1380 daroval Augustinům Třeboilským "sermones 
de tempore et sanctis, dati a mag. Adalberto in uno volumine." Isidori 
~e Summo bono (v Pražské univ. bibl.): Iste est liber mag. A. R. de E. 
111 Bohemia, seolastici eccl. Prag., magistri in theologia et in artibus 
Parisiensis. 

Arc. Jan z Jenšteina, sám muž drážlivý a popudlivý, při tom visionář 
a ~ra:okárce, v l~stech svých prudce útočí a dotírá na mistra Vojtěcha, 
vyt~ka~ e ml~ samohbos~ a ~es~{fomn~st : T!s ne~ en naše psaní a rčení, ale i psaní 
a ~ce,m, svych vs~olum~stru ,castokrate, ~aral, Jakoby byli nevědomci a hlupci; 
k:zdy Jest ~~be vspatI~y~), Jeno~ ~y JSI dobrý, ty vyšší! - Také přílišný 
~repychv v Zl~Ot~ vyty~a mu arCIbIskup, řka o něm, že krmí havrany a psy, 
ze d:nne o.bed~Je skvele, že od církve beře veliké požitky" a přece prý ani 
pravwe am leVIce tvá nepodá potřebnému aspol1 někdy dárku nějakého 
n:~~ almužn~". Od ženy nemajetné vzal prý 70 k. gr., aby z toho odkaz 
uClml. V ka~,It~le ~ražské i -na universitě Pařížské, in collegio ut reputo 
Sor~one, zan~Il p~~ una~l de, mammona iniquitatis praebendam.. Co prý 
tobe platno, ze mas u loze sveho rakev a rubáš umrlčí? 

v Za~íma:ůvu. p~amátku po spisovatelské činnosti mistra Vojtěcha i jeho 
z~:hl~sh -: cestll1~ zachoval nám Slovník Prešpurský, ježto k obsahu jeho 
pns~el nllst~ kapItolou 36. názvoslovím rodinným (de progenie). Praví se 
tu, ze "plurlbus Albertus Pragae solet esse refertus". Ukázka: Sestra soror -
fr.ater bratr, pater otec, mater mátie, filia dci, rodina cognacio, nuptia svatba: 
dI:te pue~, spOl~sa choť, tribus pokolenie, batěk uterinus, cognati bratřenci, 
pnmogemtus pnvenec, nacio národ atd. 

Znamenitá zpomínka víže se ke jrnenu Vojtěchovu J' ežto r. 1388 dne 
04 v ( " ~ ·v. cervencev ,te~y několik málo týdnú pred svou smrtí) jakožto držitel a 
p~.zIv~tel PnevIcke fary Sv. Vácslava (t. j. jedné části města Kutné Hory) 
pnvohl ku založení a stavbě kostela Božího Těla i Sv. panny Barbory 



142 Doba II.: Věk Luxemburků. 

(prope Montes Chutnis in fundo bonorum communium capituli ecclesiae 
Pra.g. infra fines et limites ecclesiae parochialis in Pnyewycz tituli s. Wence
slai, in obediencia dicta vulgo Pnyewicz, quam nunc tenet ven. vir, mag. 
Adalberius scolasticus Pragensis. Čel. ll. č. 641). 

Písemné památky po mistrovi Vojtěchovi jsou (dle Tadry): Psaní z Paříže mistrům 

Pražsk"ym z r. 1372. - Sel'mones magistrales: Collocutio ordinata per mag. Alhertum de 
Bohemia, facta in capella magistr. de Sorbona Parisius. Concio Adalberti Rancemis de 
Ericinio i~ Bohemia, quam ordinavit pro die depositionis seu sepulturae Caroli IV. in 

. ecclesb, Pragensi 1378. Propositio mag. Adalberti fada in receptione d. cardinalis Ravenna
tensis 1379. Sermo mag. Adalberti filii Ranconis de Ericinio, quem fecit in synodo a. 1385. 
- Traktát mag. Adalberti de communione Martino plebano s. Martini in vico armificum. 
- Rescriptum mag. Adalberti ad duo dubia super obligatione regularium ordinis s. Augustini. 
- De vectigali clericis imposito . • - Notae super Joannem. - Traktát o dvojici papežské 
(neznámého znění). - Apologia Adalbel'ti Ranconis de Ericinio in Bohemia, spis obsahu 
na díle právnického. 

Apologia Adalberti Ranconis. 

Již V líčení životních příběhů mistra Vojtěchových podotkli jsme, že 
se mezi ním a arcib. Janem z Jenšteina rokem 1386 objevily rozličné 

rozepře. Nejprve nastalo hádání o očistci, pak následovala otázka svátku 
Navštívení P. M., konečně dostavil se rozpor v náhledech o brání odllmrtí 
na statcích duchovenských. Arcibiskup navrhoval lmpitule, aby zrušeno bylo 
brání toto na statcích arcibiskupských. Přišel osobně do kapituly, která se 
jednomyslně přiznala k názoru jeho. Potom teprve dal zhotoviti 
koncept listiny, kdež svým poddaným odpouští odúmrtí; koncept tento 
sepsán byl patrně od mistra Kunše z Třebovle, toho času generalního vikáře 
arcibiskupova. Mistr Kuneš vypraven do kapituly, aby kanovníci listinu 
uvážili a na znamení svého přivolení k ní své pečeti přidali. Došlo k hádce 
mezi mistrem Vojtěchem a mistrem Kunšem, ale koncesse kmetům arci
biskupským vyhlášena, tuším ve druhé polovici 1386. Proti této svobodě 

opřel se mistr V. schválním spisem, řečeným "Apologia", kdež také jednáno 
o očistci a o svátku Panny Marie. R. 1388 praví arcibiskup, že obdržel 
Apologii téměř dvě leta po vzniku těch různic, tak že sepsání její bezpečně 
připadá do druhé polovice r . 1386. 

Aby čtenář viděl, kterakou formou spisovány jsou spisy právnické, 
klademe zde výňatek z Vojtěchovy Apologie: 

Cum enim audissem vicarium in spil'. praesulis Prag. promoventem materiam illius articuli 
cl e ce s s a ti on e de vol u t i o n u m, quas episcopi et praelati alii atque canonici de regno 
B. ex antiqua et praescripta consuetudine, moderamine tamen adhibito, ab his qui vel 
in t es ta t i vel s in e her e di b u s diem claudebant extremum, capiebant, voluissetque 
idem vicarius praesulis, ut generaliter f i I i a e ~uccederent patre IUortuo in hereditate 
paterna, propter textum qui habetur Numeri 27, 6 (de filiabus Salphaat, de quibus ibidem 
dicitur: Justam rem postulant filiae Salphaat) - ex quo textu jam suam intentionem id~m 
vicarius fundatam credebat et asserebat, quod qui contra illum textum aliquid opponeret, 
non esset bonus christianus -

vola primo osten dere, istum vicarium errasse in applicatione praedicti textus ad 
suum propositum; secundo, quod ecclesiae Pragensi recipere devolutiones ex longissima 
pl'aescl'iptio11e debitas et solitas non est aliquo jure positivo, ad sensum quem injungam, 

\ 
I 
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prohibi~um , imo .d: dictis non praesumtorie consideratis potest esse licitum' tertio quod' 
translah~ne domlillOrum sic fieri solitum et etiam de jure debitum. ' , lil 

. ~l~otopisná líčení o mistm Vojtěchovi podali Dr. H. Jil'eček (Mag. Adalbel'tus Ranconis 
de El'lClillO Č. Č. M. 1871), Dr. Losel'th (Beitraege ZUl' Geschichte der husit Be 
A h f t G h . wegung. 

rc .. oes. ~esc . 1878, a Nachtl'aegliche Bemelkungen. Mittheil. des Vereins f G h 
der De~tschen lil Bo~m. , 1879). - Ferd. Tadra (Mistr Vojtěch prof. učení PařÍž~ké~:c ~ 
scholashk kostela Prazskeho. Č. Č. M. 1879 s dodatky tamže 1880). 

lIg. Joannes de ]enczenstein archiepiscopus . 

Jan z Jencenšteina (J. z Jenšteina) byl svn Pavla z Jenštejna p' .. 1 '" J , lSa! e 
mmory kr.alovske za CIS. Karla IV. Pavel, jenž se psal také Paulus de 
Praga, velIce byl oblíben u císaře, jemuž věrně sloužil od r. 1351 až skoro 
do s:é sn:rti 1~74-75. , Císař sám od něho přijímal účty z důchodů a 
vydaJ.ů kra.lovs~ych, kterežto obcování patrně způsobilo poměr velmi přá
telsky meZI obema osobami. R. 1361 zapsal mu císař z královského úroku 
města .~"i~burka doži.votně 58 kop. gr. (slove tu Paulus de Praga, fidelis 
et fa~l:lIafls n~ste~ dllectus). V listě Staroměstském z r. 1364 uvozuje se 
co mesťan Prazsky s manželkou lVIarketou. Když dcera Pavlova Kateřina 
svatbu slavila s Olbramem Menhartovic, daroval mu dsař z berně 200 ko 
ut eo decentius matrimonii solempnia celebrare possit. Také s kancléře!' 
Janem ze Středy, biskupem Litomyšlským a Olo.múcky'm byl Pavel v d O _ 
v, " ,u 

verne~ spoJem, b~ zdá se, že kancléř dokonce byl kmotrem dětí jeho, neboť 
oslOVUJe Pavla v lIstech svých "carissime compater". 

P~vel ~yl majitelem několika domů v Praze, a sice na skále, jenž 
slo:e, Brezska, tu kde V ácslav později postavil hrádek sobě na Zderaze pak 
vel~ky dů~ ~. Dlouhé střídě, jejž r. 1365 prodal (slove tu notarius ca~erae 
re,gl~); opet J:ný na dnešním Kozím náměstí, 1366, jenž později prodán 
pa~~m z ~o:mberka . (tu slove již Paulus de Jenczenstein). Zdá se, že 
prave v tý~ cas koupIl hrádek Jenczenstein (Jenštein), tak jako syn jeho 
Pavel koupIl statek Bradlee s hradem toho jmr.na a osadou Starou Horou 
~~ydž. 123) .. Jin~, syn jeho byl Vácslav, napotomní probošt u Sv. Apolina
nse; ale neJstarsIm byl Jan arcibiskup. 

Jan narozen jest r. 1350. Prvním vědomostem učil se v 10-1.2. roee 
věku svého patrně ještě u rodičů v Praze, kdež mu učitelem byl Bone 

d v .. d ,zo, 
p~:, eJl oktor v .dekr~tíeh ,a probošt u sv. Jiljí v Praze. Ve věku pokroči-
leJslm konal studIa umversltnÍ na rozličných universitách v Praze v Padově 
v Bononii, lVIontpelieru, konečně i v Paříži. V Padově ~ v Bono~lii meškal 
1370- ~3, ~ v Pa~ově poslouchal prof. Angela (jmenuje ho doctor meus) a 
prof. Mlkulase (mstructor pl'aecipuus, vester discipulus). V Bononii sblížil se 
s osobnostmi znamenitými, kterýmž ještě i eo arcibiskup psával anebo na 
ně as~oň živ~ i vděčně zpomínal. Byli to zejmena kardinal Bononský Filip 
Cara~~, slavny professor práv Jan de Lignano, spisovatel Antonín Neapolský 
a arcIJahen Gaetský. V lVIontpellieru byl asi r. 1373-74 kdež tou dobo , . k . ,ll 
pravmc ýml studiemi obíral se také někdejší domácí ueitel jeho Odolen 
Bonczův. Z ~?ntpe~lieru odebral se do Paříže r. 1374, když mu bylo 25 let. 
Pozoruhodny Jest lIst Benešovi 7, Horšova kanovníkovi Pražskému psaný, II 

II 
II 

II 
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, , 'v řl učinilo královské město toto i tak~ vykládá 
v němž líčí dOJem, Jakyz n~ , Sdl t na fakultě právnické (studens 

o ." t· n1.ho ucem. tu ova u " vId' spusob a Zllzem am It 1" tak i ve Francu mel II a y 
., . f lt t decretorum) Jako v a ll, v' 

PanslUs ln acu a e ,: 1 t 1 dO vrné postavení u císaře nm-
šlechtic český, jehožt~ otec za~:ma .a.( keu~:oru francouzskérnu. R. 1373 
ského, přístup do vzacných ro, l~, aZvl

l 
1 nutné potřebě 500 f10renů od 

'v' b V P v'z' kde prave mes m, v 
vypůJCll so e v an 1, 'd' , Olomútké štitonoše francouz-

R ' a de Moravla z 1ecese , E . 
urozeného assequ~n v' l' ' , t' V oJ' těch Rankův z Ježova (de 1 n-
ského krále. SvědcI pn tom by 1 mlS I 'k' h . 

Z 'ř ť rodu Waldštems e O. 
cinio) a Hašek ze Vl e lC z b 'ť 1 dno sti misterské na uni-

Píše později Jan, že snadno mohl n; y 1 :~o krále byl ponoukán, ale 
versitě Pařížské, kdež k tomu dokonce pO v,vs,amkoro dvě leta (qui Parisius 
jemu že o to nešlo. Celkem ~obyl v arbl~l s, stetimus.) A jindy píše: 

t 1, t dia redlentes fere 1ennlO 
novissime pos a la s u d t' causa diversa studia peragrasse, 

t t provectum oc rmae ' Meminimus nos ae a e 'M ť essulani 25 etiam annorum 
vid. Pragense, Paduanum, Bono~lens:, r ~n IJSP n za pobytu svého v Paříži 

P " Připomenoub dluzno, ze a . Ol 
existentes anslUS. "T' ké a kanovníkem Pražským 1 o-
byl již proboštem kdes v dlecdelsl v ,revl

l
r
1
, Sstě ze dne 1. února 1373. 

, , t k ořl psáno v uzmnl , 
muckym; a asp v' úmrtní rok otce svého, jmenovan 

R. 1375, v 26. roce ~:kl~ sveho'd:' 1 r 1379 tedy ještě ani nejsa 
M'v' u tn leta poz eJl pa(., . . 

jest biskupem v lsm; , ' e svého Jana Očka z VlašImI, 
třidcetník, arcibiskupem Pražským, ,nastuptcem ~lJ c. eJ' Karel J' enž patrně veliké 

'v b' 1 Míšenskeho us anOVl J' , ' 
kardinála. JIZ co lS ulpa 'v " u V ácslavovi asi patnactI-

, Vh kl dl za kanclere synOVI svem '. 1 v 

naděJe do ne o a, 'J' cibiskup tedy po smrtI Kar ove, 
letému, kterou:to hodnost zast~;ža\ a~;8~0 ~:žce nesl: tak zprolivila, ž~ jí 
až se mu sluzba ta, kter~~ J .. v . 1380 naříkal, že příjmy kancléřské JSou 
r. 1384 docela se se~e sloz:l; ,lIZ r. 1 d 'm lu'álem byl ostatně roku 1383 
dosti nepatrné. Pomel' me~l mn

l
l ~ ,m la y toho roku statky arcibiskupské 

velmi nemilostný, alespon da acs av 

pleniti. , 't v ť kteréž užíval arc. Jan. Byla rozdělena na čtyr!. 
Zajímava Jes pece, t Vácslava an v pravé ruce drzl 
V ' d patřovala se pos ava sv. , 

pole: Je no~ s ,vtít kostela Pražského, ve Uetím lev a ve 
kopí s praporecke~, v dr~hem s t 'ko ('n quo duo capita quarundam 
čtvrtém hlavičky JakýchSI dvou p a u 1 

avicularum. List. not. 42). " ,<;'t lem knih' kostelu Pražskému odkázal 
Arcibiskup Jan byl ,vehkym, pr~ esvatého De civitate Dei, sv. Ambrože 

sv. Augustina ve dvou dllech, teho ť super Joannem, solempnem 
Hexameron, valde pulcnun, . Al~gus mh~ms krásny'mi malbami; cenu knih 

S D' 'i de coelesh l1erarc la , k'h librum, . lOnysl, " 'Ve (Kanc.) Po smrti Olomuc e o 
těchto kladli hned tehda na 17? k'k gr. \.v~ 'hy po něm pozl1stalé (si qui 
biskupa Jana ze Středy dychhl SlOUPl) I Vn~dášteře Rainském ve Štyrsku 

f t eos libenter perso vam . k' venales oren, , _ :1:.\ v 1 Janovi co biskupu Míšens emu. 
Vľ k 'h Legenda aurea Jenz na eze a 

me 1 m u, v' ' . dalť si světničku svou modlitbám ustanovenou 
Nemene lnl10,v~1 malb~" v. b ,. 'žalářem pekelným a rozkošným 

na hradě v Roudnwl ozdobltI dvema orazy. 
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rájem; když ho převorové Kartauští, kteréhožto řádu velikým byl milovníkem, 
v Roudnici navštívili, aby ho viděli, dal na památku obraz o tom ve věži 
vymalovati. V rozkolu papežském, když roku 1378 v Avignoně volen byl 
Kliment VII. a v Římě Urban VL, arcib. Jan, přidržuje se Urbana, obraz 
tohoto rozkolu dal sobě vymalovati ve věži Malostranského dvoru svého. 
(Živ.) Arcibiskup sám nadán byl neobyčejnou obrazotvorností, tak že sny 
jeho, jak on je jmenuje, hotové jsou obrazy výborného díla. Viz psaní jeho 

. k pap. Urbanovi asi z r. 1378, kdež lící, jaké měl vidění o Panně Marii, 
což přímo upomíná na Rafaelův ubraz Madonny in viridi: In quodam 
pulcherrimo et amoenissi'l1o prato ejusdero coloris vestibus cum Christo 
induta (coloris iacinctici) se ad residendum collocabat virgo Maria, to ta 
speciosa atque pulcherrima curo pulcherrimo puerulo." (Cod. epist. 42.) 

Ale nejen malbám · byl nakloněn, rovněž liboval si ve stavbách; již 
z Paříže píše proboštovi Petrovi u sv. Kateřiny před r. 1381-86 (klášter 
jeptišek sv. Augustina 1355 založ.), staviteli proboštského domu, i má 
radost z toho a radí mu jak stavět. Zvláště rád měl zámek v Roudnici, 
odkud časně z rána chodíval někdy na Říp, a hrad Helfenburk (v Litoměř.), 
kdež postavil novou věži. Papeži Urbanovi odporoučel stavbu kostela Praž
ského, "ne tam insignis et nobilis structura per negligentiam desoletur." 

Z listů arcibiskupových vidíme, že s neobyčejnou rázností spojoval libou 
něžnost v mistrném latinském slohu svém. Skládal též sám hymny du
chovního obsahu, i celé obsáhlé traktáty, svědčící o důkladném vzdělání 

jeho dialektickém. 

Zvláštní libůstkou filologisovací bylo, jak odvozoval slovo Got a slovo 
Báh. Němci prý Boha jmenují Got a proto sami počátečně sluli Gotové; 
Čechové pak nebo vlastně Bohémové že slovou zase od Boha (Teutonici 
dicunt Deum "Got", unde et quondam Goti sunt ab hoc nomine dicti; et 
Bohémi Deum vulgo "Buo(h)" dicunt, unde dieti sunt Bohémi, derivatum a Deo 
nomen sumentes). 

Snivá básnická mysl jevila se u arcib. Jana jednak v horlení o uctění 
Matky Boží (sancta · Maria de Rudnicz me adjuvabit - říkával), jednak 
nákloností ku přírodě, ježto převelmi rád měl život venkovský a v Boží 
přírodě raději se bavil nežli v přepychu dvorském nebo městském. Také 
i k němé tváři byl milostiv; byli-li chyceni mladí zajíčkové a ptáčkové, dal 
si je přinésti a sám je pouštěl na svobodu. Když přebýval na Helfenburce, 
přiletoval k němu snídajícímu ptáček z háje, zůstával u něho po celé snídaní, 
poskakuje brzo po stole, brzo na hlavu, brzo na ruce mu sedaje, po snídaní 
přijav požehnání vracel se zase do lesa. 

Zajímavou panlěť zůstavil nám arc. Jan, že na venkovském pobytu 
svém často slýchal zpěvy z úst vesničanů (carmina rusticorum); píše jednou 
do Prahy i děkuje za zprávy odtamtud, tím více, že jsa na venkově, neslyší 
mluvit než o hosJ'odářství a přednášet zpěvy vesničanů (in rure nonnisi de 
villicatione et circa silvas morantes solum carmina rusticorum audimus. 
Cod. epist. Č. 47). 

Jireček. Práv, život, 10 



I I 

146 Doba II.: Věk Luxemburků, 

Jakožto milovník vlasti české jeví se Jan, an Petra biskupa napomíná, 
aby nespěchal na arcibiskupský stolec Magdeburský. Apostrofuje ho řka: 

Quomodo cantabitis Canticum domini in terra aliena? Ad nativae glebae 
originem vos ipsum referatis, ubi dulcedine amieorum ·suffulti et pacem 
jam vergente senectute acquirere et dimissis curis possitis sincerius Domino 
famulari (17). 

O povaze Janově životopisci rozličně soudí: Jedni (Tomek) líčí jej za 
mlada <:0 jinoe-ha rozkoše milovného, světáckého, jehož povaha teprve 
r. 1382 rázem se přejinacila, tak že se stal mystikem a askétou, Ještě co 
biskup Míš. vyhledával více montes et nemora quam sacra ecdesiae limina. 
Příběh s arcibisk. Magd. 1382 přestrašil jej docela i mor 1377 i 1380. 
Jiní zase praví (Loserth), že asketickou povahu měl již co jinoch. Nám se 
zdá, že Jan již za mlada, jsa ještě školárem, jiných rád mentoroval; sestře 
vytýkal všelicos, matce též. Tuto vlastnost podržel i v pozdějších mužských 
letech; mentoroval biskupa Litomyšlského, Jana Soběslavka, syna markrabí 
Jana moravského, biskupa Petra Olomouckého, již starce, sestru svou 
jeptišku, bratra svého Vácslava, věhlasného mistra Pařížského, Vojtěcha 

Rankova z Ježova, Pražského ško]astika. 
V poslední vůli své z11stavil arcibiskup 35 kop gr. s některými perlami 

kostelu Sv. Apolinaříše a klášteru na Karlově, vlastně děkanovi V ácslavovi 
z Radče a opatovi Sv. Karla; kdyby však děkan prvé zemřel, ustaveno dáti 
10 kop klášteru na Karlově, 10 klášteru Roudnickému a 15 spolu s perlami 
na vyozdobení kostela Pražského. Legát tento vyplacen r, 1408 skrze Pavla 
z Jenšteina, odj. ze Staré (S. Akta), Arcibiskup zanechal spis: 

Libellus Johannis arch. Prag. indigni contra Apologum mag, Alberti 
scholastici Prag, intitulalus "Contra Adalberlumu• 

Kodex bibl. Vatikán. (n, 1122, o 293 listech ve folio) obsahuj e celou 
řadu traktatův arc. Jan. První mezi nimi ,~Libellus contra Apologum" jest, 
pokud se týče odúmrtí, obsahu právnického; ostatní mají obsah theologický, 
a k těm patří také pojednání De justitia; třetího druhu konečně jest 
Epistola ad nob. virum Heinricum de Rosenberg in Boemia; tento traktat 
sahá do dějin českých, církevních i politických, ješto arcibiskup vykládá 
příčiny, proč opustil sídlo své arcibiskupské i odřekl se této hodnosti 
církevní. 

Ve sporu o odúmrtech na statcích duchovenských zastával se Jan 
velmi důtklivě sedlského lidu i měl po své straně mistra Kunše z Třebovle , 
kdežto Vojtěch Rankův z Ježova, mistr Parížský (viz Č, 118), rovně důrazně 
zastupoval posavadní praxi odúmrtnÍ. Traktát arcibiskupův sepsán jest 
(dle Kalouska) v prvních letních měsících r. 1388. Zdá se, ze všecko hnutí 
toto pocházelo z vlastní iniciativy arcibiskupovy, ač věc sama příčinou měst 
hýbala se hned za posledních let cís. Karla. Arcibiskup dobře znal stav 
věcí sedlských na statcích duchovních, jmenovitě arcibiskupských, neboť 

mnoho i rád pobýval v Příbrami, na Helfenburce, v diecesí Litomyšlské, 
při cemž lidumilnost jeho ukazovala se v tom, že přes vysoké postavení své 
s jistou zálibou obcoval s poddanými svými, s lidem kmetcím. 
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Není nepodobné, že prvního 
dostalo se Janovi od otc ' v v' P~pudu v příčině odúmrtí kmetcI'cl1 
odú t' e, ]enz pnmel cís K I 

~r I na městech královských. List 1'.' ar~, aby upustil od brání 
vydany "ad relationem d, Paul' d J Y ~ra,lovske z r. 1372 jsou asp v 

(Viz Č, 123 a 126 Kuneš.) e enczenstem" on 

120. Právnické názvy, 

, Prešpurský slovník, druhd v , 
nazyvaný, v~ počátku 2, pol. XIV.

y st:~ne o slov~~~em l~lena Rozkochaného 
Ferd. Menclka vydany' poda'v' k p chodICl a neJnověJ'i r 189'" , v, , , , . a v ap 44 D . d' ',,' . z peCL 
pravmckých, jimiž ke slovníku Přispěl' "e_~u ,ICI~ řadu technických názvů 
repetant verba minores) I "mensI pIsan zemští" (talia se ' t . ,np ores 

Querela - žaloba ve d't' t' , n I 10 - prod' , 
emp ~o ~ kúpenie, pagatio _ pl v , ame, , appellamen odvolánie 
- lezeme ď d' neme, sentenba - d" , 

, ' a JU ICéunen - přísud b' d' o suzeme, obstagium 
pohon, executi~ - dopóhon, im ~ls~sJl~~camen - rozsúzenie, citatio _ 
pulsus - zahnanie fid" P, vhon, compulsus 

, , eJusSlO - rukoJe t" - přihnánie, 
maCJa ~- pokuta, depactatio _ smlú ms, Vle, vmd~cta - pomsta, contu-
arrestatlO - stavenie, scriptile :ra" JUS - pravo, civile - městské 
- sÚdné, concessus .. vk - pOplsne, deplanale - zámazné ' d" ' 
, t' - POJIC a, consiIiame t ' JU lClale 
us ~v, lmmunimentum _ očista t t t' n um - potaz, testamentum _ 
laeslO - úraz, obsidium _ zásta~, es a 10 - sVědčenie, pignus - vklad 

K tomu přidáno buď: ' 

Z ka~·v v43 (De homine): Hos es _ '" 
CIVlS mescenín, emphitealis _ p k . hQ~podar, mquiIinus - podruh 
tus -- kmet, testis _ svědek pUl' ~echtlllk, subses - podsedek' ' 
Pro I t ' consan~~rumeus v' , Jura-

ocu or - řečník, abigeus _ zá' '1 - pnvuzen, emiscus - súkup 
Z kap. 46 (De festi~): Decima Jemm {, , ' 

- dar, irro - závěť - desatek, fumales - desetl'Ila . , munus 
Z kap, 41 (De civitate)' C ' . 

vectio'al - cl ' oncllmm - sněm t I o o, , e oneum mýto, 
Z kap. 40 (De utensilibus): Numm -, , 

s~xag-ena - kopa, marca _ hřiv u~ - pelllezek, hallensis - haléř 
chtelIa - krosně, cuppa _ prosti:' sfIor~nus - vZlaten, sunnus - lukno: 

Z různých kapitol' J 't ' ,ag-ra - becka. -
, nrlS a - pravník ď ' 

~ manstvo, baronia _ šlechtictvo >' lOceSIS - honitva, homagium 
mster v , procel - vladyk II - pan ose, procurator _ st t f a, vasa us - lenník m'-

aros a, umales - desetina Syll d .' I 
121 Uni . '. ' o US-Vlecza, 

. versltas jUf1starum st d" P . 
N I v, U 11 ragensls. 

a Carlove Ul1lversitě v p v 
Peno .(! k lt raze ucení práynl' k ' o 

la u ou právnickou Avv, k "v c e puvodně bylo zastou-
zvláštní práva, Tak dle 'statu:~ JIZ ~a tohoto zřízení měli juristé jistá 
neměl býti dán do rotulu . 'Ul~lst~ ro u 13,60 žádný artista g-raduovaný 
(1~~lIus ~Taduatus de facultate

J artiu~ ~bYl-h do~torem církevního práv~ 
mSI fuent doctor in jure canonico § 7) eb~~ tO~l ad rotulum juristarum, 

. y wlIv rektorem byl artista, 

10* 
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musel míti juristu náhradníka, a to quoad regimen juristarum (§ 5). Co do 
přednosti, první místo měl ovšem rektor, druhé mistři theologie, pak doktoři 
církevního práva, doktoři civilního práva, načež teprv následovali mistři 

lékařství, děkan fakulty artistské, licenciati theologie, licenciati prava církev
ního, licenciati práva civilního, konečně licenciati lékařství. 

Avšak neuplynulo ještě ani první čtvrtstoletí od založení vysokého 
učení Pražského, a již se učení právnické odloučilo od něho. Z fakulty 
právnické r. 1372 vytvořilo se samostatné učení právnické, samostatná 
universita juristská: Universitas juristarum, Universitas Pragensis canoni
starum (1383), Scola neb scolae juristarum, Universitas juristarum studii 
Pragensis (Form. 1. 261). Která toho rozkolu vlastně byla příčina, určitě se 
neví; jistě že rozkol sám již po několik časů se připravoval. Všaktě juristé 
na Pražském učení záhy domohli se postavení panujícího, jak počtem členův 
fakulty právnické tak i důležitostí právnického studia samého, napořád 

rostoucí. Bylo potřebí jen nějakého zevnitrného popudu, nějaké zevní pří
činy, aby rozkol vybuchnul a stal se skutkem. Taková příčina dostavila se 
ok. r. 1371, kdež vznikla rozepře o dům po Ekhartovi, pedellovi fakulty 
artistské, řečeném Sapientia (ještě r. 1377 jest zmínka o něm v Soudních 
Aktách arcib.: slove tu Sapine bidellus artistarum). K tomu domu táhla se 
universita, zejména Kollej Karlova, ale také fakulta juristská. Mistři Kolleje 
Karlovy dokazovali, že dům ten dostala Kollej po smrti Ekhartově darem 
od CÍsaře, také že byla ve skutečném jeho držení, ano že i potvrzení pa
pežské na něj má. Fakulta zase, že dům ten jest odedávna její, že jej také 
držela, až proti právu učiněna v tom překážka skrze mistra Jana Drštku, 
kollegiata Kolleje Karlovy. 

Mikuláš ' z Kolperka, bakalár svob. umění, toho času ještě společný 

rektor celé university, přisoudil dům juristům, proti čemuž strana druhá 
odvolala se ke kancléři univerfi>itnímu, arcibiskupovi Pražskému, označujíc 

rozsudek rektorův co zmatečný (1372, 1. března). A tu při svatojírské, jarní 
volbě rektorské opřel se proti volbě společného rektora sám dosavadní rektor 
Kolperk (23. dubna) i svoláni jsou třetího dne po sv. Jiří (25. dubna) 
doktorové, bakaláři a studenti fakulty juristské, ti pak zvolili sobě zvláštního 
rektora juristského. Prvním tímto rektorem byl pán moravský, Jan z Pern
šteina. Připsáno k tomu v Kron. universitní: Hinc juristae ab artibus et 
aliis facultatibus se contra eorum juramentum diviserunt, in quo hucusque 
indurato animo persistunt. 

Zajímavo nad míru, že cís. Karel IV. tuto novotu, rozdvojení univer
sitý své na dví, nezamítnul; naopak schválil ji bez otálení, a takž na jaře 
r. 1372 za schválení Karla (de beneplacito domini nostri, regis Bohemiae) 
utvořena jest samostatná universita juristská. 

Jediné co zachováno, byla podřízenost pod arcibiskupa co kandéře, 
pak rozUídění na čtvero národů akademických, český, bavorský, polský 
a saský. 

Volbu rektora, jehož úřad měl trvati po celý rok ode lhůty svatojirské 
jednoho roku do téže lhůty roku následujícího, konali netoliko graduovaní, 
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ale iy školárové n:boli studenti, kteřížto druzí valným počtem svým pravi
del~e r?z~od~vah" t~k že -:olen býval málokdy professor nebo doktor, spíše 
ze skolaru ne~tery ~lechhc ~ebo bohatý příznivec university. A takových 
b1~alo bez poctu; vz~y~ meZI r. 1372 a 1408 byli mezi posluchači práv 
bIS~~p 1, opat 1" arcIdekanů 9, proboštů 23, děkanové 4, kanovníků 209, 
farm'u 187 atd. MIstorektora zpravidla nebylo, leda že potřeba toho kázala 
buď že se rektor hodnosti vzdal nebo že ochuravěl nebo zemřel. Po bok~ 
n~ěl rektor, jenž spolu zastával úlohu děkana, osm rádců, po dvou z každého 
narod:. Rektor předsedal jak plné universitě (mistrů i školárů)), též tak i 
fa k u,lte, ve kteréž zasedali pouze učitelové, professorové. Úředně psala se 
nova korporace: Rector totaque universitas juristarum studii Pragensis. (Pal. 
Form. I. 261. 

Nápodobný rozkol stal se byl při universitě Bononské hned na sklonku 
~I,II. stolet~, j~žto se medikové a artisté odloučili a vlastní korporaci utvo
nh, se zvlaštmm rektorem (Universitas artistarum.) Roku 1360 přidali se 
k tomu ~oz,štěpení i theologové, tak že stará universita zůstala výhradně 
v rukou JUrIstů. Také Padovská universita rozdělena byla na učení artistské 
~ na uČ,ení jurists~é; ka~dé ~ sobě samostatné. Rozkolu toho staří přátelé 
Jednotne a spolecne umversIty Karlovy trpce želeli; ještě na začátku XV. 
stol. žehr~no, že sey ju:isté ,proti své pNsaze oddělili od artistů i od druhých 
fa~ult a ze , v odtrzem svem zatvrzele trvají (Hinc juristae ab artistis et 
allls facultabbus se c~ntra eorum juramenta diviserunt. Chron. univ.) Zatím 
Karel IV. staral se I o ubytování nové university, an ku prosbám Jana 
probošta z Gr~nzoye, r. 1373 rektora, a Viléma děkana Hamburského, pro
fessora Decretalů, pro novou školu koupil dům ve středisku Starého města 
v sousedstvě Svatojakubského kostela, náležející Karlovu komorníku Pešlínovi' 
Dáno za dům 150 k. gr., cenu na ten čas dosti znamenitou z čehož souditi 
lze, že dům byl dosti prostorný a pro školu příhodný. Pted~ím čelem sahal 
do ulice Celetné, zadním do ulice, kudy se chodilo ke kostelu svatého J a
kuba (apud ecclesiam S. Jacobi, in angulo, juxta domum Francisci Nuem
burgeri civis Pragensis). Jest to dle Tomka dnešní dům Č. 591 b. Do domu 
vc~ázelo se v z ~e~etné portálem, qua intratur ad scolas juristarum (1414). 
Sten~ na predslllwh dal r. 1378 rektor Slepekow opatřiti malbami. Rektor 
Haqulll r. 1383 postavil ve dvoře novou posluchárnu, aby se v ní četlo o 
Decretu a ~on~la čtení mimořádná, t.éž i komnatu se škamny a kathedrou, 
aby se v nI drzely porady rektorské, soudy a volby, též aby se tam skládali 
účty měsíč~é. ,O kolleji juristské, kteráž zanikla r. 1419, mluví se ještě roku 
!43y3., a~e JIŽ Je~ o bývalé, ježto budova universitní roku toho a snad již 
I pred hm nachazela se v držení soukromém. 

Učební rozsah a pořádek ve čtení juristském. 
V bibliothecekapitulní chová se kodex sign. K. 17, v níž obsažen 

Sermo ne~o Oratio circa initium studii pro schola juristarum (Schulte 
CCLV). PIše se tu o pořádku učebním takto: Sapientia aedificavit sibi 
domu~ e,t exci~it septem columpnas; hae autem sunt Septem libri utri
usqueJurIs. PrIma est liber Digestorllffi seu Pandectarum, in quibus 

IJ 
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oIUne jus antiquum collectum est; qUl in L libros subdivisus est. Secunda 
est Co de x d. Justiniani in XII libros subdivlsus. Tertia est Liber N o v e l
l aru m seu Authenticorum, qui continet X vel XI collationes (haec sic dico 
propter Lib r u In F e u d o rum, quia a quibusdam XI. collatio appellatur, 
qui liber an sit authenticl l s, non est praesentis sermonis disputatio). Quarta 
columpna est Liber I n s ti t u t i o nu m seu elementorum, qui in quatuor 
libro s subdivisus juris civilis epilogus potest censeri. Quinta columpna est 
compilatio D e cr e to rum nomine nuncupata. Sexta vero compilatio D e
cr e tal i u m, computato libro sexto. Septima autem compilatio J o a n n i n a 
seu Cle m e n ti n a rum. 

Památku na přednášky zachovali nám dva školárové, jeden Němec, 
druhý Vlach: Mikuláš Blowunder, jenž psal sobě přednášky prof. Bohuslava 
děkana Pražského o IV. knize Dekretáh1, kdežto školár Virtutis de Brixia 
psal sobě čtení o Dekretě "in schola canonistarum studii Pragensis" r. 1413. 
Rukopis Blowunderův chová se v Krakově, rukopis VirtutllV v Ceském 
Museji J. 1. in fol. 

Bibliotheka juristské university. 
Mezi knihami, jež pro universitu koupil Karel IV z pozůstalosti Viléma 

z Lestkova, nacházela se dle katalogu o sbírce té zachovaného následující 
díla právnická: 

Archidiaconus (Guido de Baysio t 1313). 
Joannes Andreae (t 1348) Novella in Decretales et Sextum. 
Paulus (de Liazariis t 1356). 
Dynus (t ca. 1300). 
Innocentius p. IV. Apparatus in V. Decretalium (t 1254). 
Hostiensis (Henricus de Segusio) t 1271. 
Bartholomaeus Brixiensis (t 1258). 
Goffredus de Trano (t 1245) Summa super rubricis Decretaliurn. 
Abbas antiquus (ze XIII. věku). 

Petrus de Sampsonis (z XIII. věku). 
Guilielmus Durantis (Speculum judiciale). 
Dom. Aegidius Fuscararius (t 1289). - (Ordo judiciarius). 
Petrus de Vineis Dictamina (t 1249). 
Rieardus de Pofis (XIII). 
Summae confessorum (rozličné sbírky). 
Libri poenitentiales. 
Studentstvo. 
R. 1372 přijati co první členové nové university juristské z národu 

českého: Nicolaus Friderici de Slakinwerd, dominus Sezerna de Usk, Petrus 
de Sderaz, Mathias informator eorundem., Jo::wnes plebanus in Jectar (po
zději připsáno: hodie dodor decretorum), Stephanus Stephani de Praga, 
Wenceslaus Stephani, Procopius Stareyk, J oannes de Citavia, Thomas ple
banus s. Mihaelis, Petrus . altarista s. Agnetis apud s. Aegidlum, Petrus 
altarista s. Brunonis in eadem ecclesia, Bohuslaus de Sderaz (později při

psáno: hodie doctor deC'r.), Petrus Olaus de Bregha, Benessius canonicus 
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O. S. Praga, Horcho de C6ssicz, Janko plebanus de Blizcouicz, Tobias de 
Borotin (de Sborotin), Joannes plebanus in Grecz, Theodoricus plebanus 
antiquae et~novae civitatis, Ratisbon. dioe., Petrus Alberti de Praga, Joannes 
fr. Praemonstrat., p!ebanus in Milewsk, Wenceslaus canonicus Wyssegrad., 
plebanus in Elaw (Jílovský) Bohunko, Wenceslaus . de Calua, Petrus Petri 
de Usk, Joannes de Hospitali, Joannes altarista in Laeta Curia, Stanislaus 
de Pannonia, Ulrieus Tultiger, Ludovicus Coiata, Mathias de Straho(w). 

Počet immatrikulovaných členů university juristské 1372-1414. 

1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 

Čechové Bavoři Polané Sasi 

39 57 43 29 
19 34 27 33 
7 28 30 32 

18 39 35 26 
14 40 22 39 
28 28 15 29 
29 25 24 42 
14 25 28 18 
11 11 11 15 
29 44 33 67 
21 32 38 79 
16 40 21 43 
14 22 32 70 
29 31 34 92 
13 22 26 46 
21 16 29 46 
19 15 40 48 
53 37 60 60 
2 12 12 26 

16 19 20 26 
9 9 25 30 

14 15 14 26 
9 5 14 25 

18 4 18 19 
8 10 29 18 

14 4 26 28 
18 5 23 27 
12 6 22 30 
10 1 20 22 
6 3 14 18 
9 1 24 17 

13 
10 
5 
8 
9 

1 
4 
5 
8 
1 

16 
11 
14 
15 
13 

22 
18 
8 

25 
20 

Všech 

178 
113 

97 
118 
115 
100 
120 
85 

, 48 
173 
170 
120 
138 
186 
107 
112 
122 
210 

52 
81 
73 
69 
53 
59 
65 
72 
73 
70 
63 
41 
51 
52 
52 
32 
56 
44 
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Čechové BavoI'j Polané Sasi Všech 

1408 20 15 26 24 85 
3 27 

1410 16 O 8 
3 1 1 17 

1414 12 
Za bakaláře bylo v době 1372-1408 povýšeno členů 138, za mistry 

a doktory 48. . ' 
Podle stavu a povolání bylo v těch letech bISkup 1 (Jan biskup Po-

znaňský), vévoda 1 (Opolský), opat 1, arciděkam1 9, probošt~l ~3, ~~kanů.v 4, 
kanovníků 209, farářů 187! řeholníkťl 25, kněží světských mžšlho radu, Jako 

oltářníků, vikaristů, kaplanů 78. 

122. Rektorové juristské university. 
Joannes comes de Pernstein (1372-73). Za prvního rektora nově zří

zené university juristské zvolen třetího dne po sv. Jiří (terti.o ~ie post S. 
Georgii congregati cum juristis quendam comitem de Pernstell1 1l1.rect~re~ 
elegerunt. Convocatis doctoribus, baccalaureis, singulisque studenh~us Juns 
canonici elegerunt in rectorem suum nob. virum Joannem cOffiltem de 
Pernstein). První tento rektor nové university juristské daroval .~tyry svíce 
slavnostenské, pak látku hedvábnou plátnem podšitou "pro exequlls studen
tlum in jure canonico et civili solenniter peragendis". Též daroval poklad
nici o třech zámcích. Ze pak odebral se do své vlasti a tím rektorátu se 
zhostil volen mezi rokem za místorektora Gerhard řečený Wisbecke, mistr 
svob. 'umění, rodic Osnabrucký (oriundus de Osenbru~he). Poněvadž se 
praví, že první rektor odebral se do své vlasti, což o Cechách ~elz: roz
uměti, a poněvadž se počátkem XV. věku na Moravě v skutku obJevuJe Jan 
Vilém z Pernšteina, synovec (filiaster) pana Viléma z Pernšteina (1407-1409), 
sotva pochybíme, řekneme-li, že Jan byl členem lTIoravského panského ~odu: 
ježto se psali z Pernšteina. Na rektorskou volbu pana Jana vzpor:nne~~. Sl 
universita ještě r. 1612., když za rektora zvolen mladičký hrabě. Juh,u~. S11k, 
syn Jáchyma Ondřeje Šlika; mnozí horšili se, že rektorem bý~l ~TIao Jll10ch 
ještě tak mladičký, ale jiní ukazovali k .tom~, ,že r., 1372 ~ od Juns:u vol~n 
hrabě z Pernšteina, též také student umversltm. Zda se, ze v lom 1 v onom 
případě rozhodovaly ohledy rázu hmotného. . . . 

. Joannes praepositus Granzoye de March'ta Saxon1;a (1373-74). Za re-
ktorátu Granzoyova zajednána budova pro · juristskou universitu; ku prosbě 
rektora tohoto a professora Viléma děkana Hamburského koupil cís. Karel 
r. 1373. dům komorníka svého Pešlína, stojící ve středisku Starého Města, 
jedním čelem obrácený do Celetné, druhým do Svatojakubské, nyní č. 5.91b): 
Přístup k němu byl od kostela Týnského a od kostela sv. Jakuba, Jakoz 
i z ulice Celetné. Kupní cena 150 k. gr. Č. - Joannes de Gransoya (Granzoge) 
zapsán jest v lnatrikách universitních z r. 137~ co ~len n~roda ~saskél~o. 

Pertoldus de Waehingen (1374-75), magister ln arhbus, clen naroda 

saského. 
Joannes comes de Hohenloh (1375-76) canonicus Pabenbergensis. Vice-

rektorem slove Egloffus Hornbech, canonicus ecclesiae Frisingensis. 
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Gerlachus Horst de Stargard (1376-77), z národu saského. 
Joannes Slepekow (1377-78) plebanus in Antiqua Trepetow. Rektor 

tento dal n1albami ozdobiti obě vstupné síně juristského domu, též i chodbu 
klenutou (picturam ordinavit ad utrasque portas, cum hoc vicum lapideum, 
quo exitur per valvam). 

Henricus de Stvolenka (dvakráte po sobě 1378-79 a 1379-80), bacca
larius in decretis, intitulatl1s 1377 za rektorství Slepekova, bratr Pražského 
děkana Hynka Kluka z Klučova. Jelikož oba bratři přidrželi se vzdoropapeže 
Klimenta VII. Avignonského (1378-94), zbaveni jsou přízně pap. Urbana VI. 
(1378-89). Stvolenka podnes v Litoměřicku (Pop. (9), stará to osada farská 
i vladycká, slovoucí jiným názvem Drmy (něm. Drum). 

Nicolaus de Koscziol (1380-81). Wladislaviensis necnon Wratislaviensis 
ecclesianum cathedralium canonicus, rozený Polák (de Polonia), jenž zemřel 
r. 1383 (N. olim rector universitatis nostrae). Zmínka o něm k r. 1381 
(15.-20. března), jen že tu řečeno Bohuslaum místo Nicolaum rectorem 
universitatis juristarum (Ak. S. LL). Vicerektorem byl za něho Joannes Saxo 
de Zirberch, plebanus in Ebs, a druhým Nicolaus natus Wenceslai dicti 
Geunher . de Praga. 

Nicolaus Geunheri de Praga (138l-82). Rektor tento pocházE)l z bohaté 
pražské rodiny Geunherů, jejížto starší členové Mikuláš a Vácslav byli pe
něžníky Pražskými hned za krále Jana. Mikuláš, syn V ácslavův, oddal se 
stavu duchovnímu i pěstoval obzvláště práva, což mu otevřelo přístup 

ke znamenitým důstojnostem. Podáním měšťana Jana Rothla stal se r. 1377 
oltářníkem sv. apoštolů v Týnském kostele; r. 1380-81 byl vicerektorem 
juristské university. Hodnost rektorskou zastával opět a opět; takž po druhé 
1384-85, po třetí 1388-89, 13g8-99, 1399-1400 a 1403-04. R. 1386 stal se 
kanovníkem Vyšehradským, r. 1390 skolastikeln a 1403 děkanem tamže. 
R. 1399 požíval také praebend kanovnickýc:h při kapitulách Boleslavské a 
Mělnické. Zemřel asi r. 1407. Mikuláš patrně byl velmi majetný; po smrti 
~tcově dostal se dům Geunherovský na Staroměstském náměstí (roh do 
Zelezné č. 548) do jeho rukou; prodal jej r. 1404 za velikou summu 
600 k. gr., tolik zač ceněn byl r. 1400 dům později Kr6novský na 
témž náměstí. 

Carolus Haquini (138"?-83), archidiaconus Upsalensis, canonicus Stren
gínensis de regno Sueciae. Haquin eo rektor dal postaviti nové posluchárny 
"pro Decn~to et ledionibus extraordinariis" a mimo to síň prostrannou se 
škamny a kathedrami, kde by rektor odbýval porady své s raddami, kde 
by konaly se soudy i volby rektorů a ordinariů, kde by také skládaly se 
měsíčné účty. 

Nob. Georgius comes de Hohenloh (1383-8~), c~nonicus Herbipolensis 
et archidiaconus. Vice:: ektorem byl Franciscus Schorschoch presbyter de 
Wratislavia. 

Nicolaus Geunheri de Praga (1384-85). 
Nob. Ulricus dťctus Medek de Schellenberg (1385-86), eanonicus Prag. 

praebendatus, "rector universitatis juristarum studii Pragensis", později ple-
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banus ecclesiae par. 8. Mariae in Vado. Zemřel asi roku 1387 (olim 

rector). 
Mathias Kule (1386-87), praepositus Priswalkensis. Zmínka o něm 

k r. 1387 v S. Akt. ll. (Mathia rectore universitatis juristarum.) 
Nob. SmiZo de Wyczow (1387-88). Zapsáno v matrikách, ze při své 

intitulaci r. 1378 honoratus per universitatem nihil dedit. Vícov druhdy ves 
kostelní, nyní samota kostel na Přešticku. (Pop. 385.) 

Nikolaus Geunheri de Praga (1388-89). 
Nob. Jaroslaus de Porzestyn (1389-90). Dle soudních akt psal se doctor 

decretorum i byl r. 1389 kanovníkem Pražským, r. 1396 člen~~ konsis~oře, 
r. 1402 vicarius in spiritualibus, pak i administratorem arclblskupstvl po 
arc. Olbramovi. Porešín osada vladycká v Budějovsku (Pop. 311). R. 1416 

řeč o něm již co zemrelém. 
Nob. Nicolaus Er,<jhemes de Liuonia (1390-91), r . 1386 zapsán co 

baccalarius in decretis et in artibus magister. 
Ohristianus Aroldishusen (1391-92), plebanus in Friberg. 
Petrus K aplerii de Sulewicz (139?2-93), praepositus ecclesiae S. Crucis 

Wratislaviensis. Člen slavného rodu českého Kapléřů ze Sulejovic na Lo-

bosicku. (Pop. 48.) ~ 'v' 

Jodocus Hecht de Rosicz (1393-94). Rodem Moravan, clen ryhrske 
rodiny Hechtův, připomínaných na Moravě hned za krále Jana. Nepochy~n~ 
syn Petra Hechta z Rosic, purkrabí n1.arkrabího na Vranově ~ Vre.nšteJ.n~ 
1354 hofmistra markrabského 1358. Sám Jošt byl na Prazske umverslte 
zaps~n r. 1391. R. 1397 měl rozepři s Vácslavem Stankou knězem Loun
ským. R. 1407 konal poselství od markl'. Jošta ku králi uherskému. V PŮ
honech moravskýeh často se jmenuje co žalobník i co pohnaný. ' R. 1415 

byl cúdařem cúdy brněnské. 
Joannes de Burn (1394-95) praepositus ecclesiae s. Stephani in Bam-

berga, necnon Bamberg., Herbipol. et Spirensis ecclesiarum canonicus, a po 

něm Ozeghenryd de Sundis. 

Ozenko de Labún (1395-96). 
Lucas H6zler de Legnicz (1396-97) . 
Petrus Slewynk (1397-98), custos eeclesiae S. Mariae Majoris Glogo-

viensis, custos in Magna Glogovia. 
Nicolaus Geunher Gewenheri 1394 (Acta VIL), (1398-99 a 1399-1400), 

sacl~osanctae Wissegradensis ecclesiae scolasticus, nuHo medio ad ROll1.anam 
ecclesiam pertinentis, Boleslav. ar Melnic. ecel. eanonicus. 

Stephanus de Manicz (1400-01), rodem Moravan, kanovník kostela 
Olomúckého i Brněnského; za svého rektorátu koupil u Jakše v Praze 
Decretales sextum CU~1. Clem entinis , za 16 k. gr. mor. (Cod. mor. XIII.) 

Mroc~ko de Kiselewo dictus Nagórka (1401-02), canonicus Plocensis. 

Hewko de Konyad (1402-03), plebanus in Strasberg et vicarius per

petuus ecclesiae Warmiensis. 
Nicolaus Geunher (1403-04), Wissegrad. ecclesiae decanus. 
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Johannes Pauli (1404-05), archidiaconus Lundensis et canonicus 
Roskildensis. 

Bernardus Bulowe de Glyn (1405-06) decanus ecclesiae Tarbatensis. 
Andreas Gerechini de Kalundeborgh (1406-07), Lundensis necnon 

Roskildensis ecclesiarum eanoniclls, r. 1403 intitulatus co eanonicus Roskildensis. 
Mathias de Glowaczow (1407-08), Plebanus in Olsna. R. 1407 měl spor 

nějaký s mistrem Jitím z Bora, i slove při té príležitosti rector universitatis 
canonistarum studii Pragensis (A. S. 1407). 

Ulricus de St.rassicz (1408-09 a 1409-10), probošt u Sv. Apoll1naříše, 
kanovník Svatojírský. R. 1412 slove judex et subconservator jurium et 
privilegiorum magistrorum, doctorum et scolarium almae Univ. Prag (AS.) 

Maihias de Trutenow (1410-11). Plebanus in Magna Czinger, bacca
larius Erfordensis Decretorum. 

Henricus Rolle (1411-12). Plebanus in Gorlicz (in Nissa), Lutomericensis 
canonicus. 

Gonradus Wertheym (1412-12), Warmiensis ac s. Crucis Wratislaviensis 
ecclesiarum canonicus. 

Mathias Rost de Praga (1413-14 a 1414-15 I, bacc. in Decr., canonicus 
eccl. Prag. 

Arnestus de Metelsko (1415-16), zprvu magister in artibus et plebanus 
ecclesiae in Mutěnín. Slove hned roku 1396 clericus de Metelsk inferiori 
(M. horní a dolní. Pop. 379) Canonicus Wissengrad. et s.:Apol1inaris ecclesiarum. 
Intitulatus 1403. Na Vyšehradě založil kaplu Vzkříšení Páně a dvě místa 
kanovnická, což oboje potvrdil Vácslav Kralík z Buřenie, děkan Vyšehradský 
(t390) 1407 plebanus in Mutina eSA). R. 1415 co děkan u sv. Apollina
říše nadal oltář ke cti sv. Kateřiny v kostele Matky Boží na Louži. R. 1447 
arcijáhen Plzenský, tedy jeden z těch, jenž ptečkali války husitské. 

Ulricus de Strassicz podruhé (1416-17 a 1417-18). 
Nicolaus Henrici de rraga (1418-19), archidiaconus Pragensis et ca

nonicus praebendatus eccl. Prag. 

123, Professorové university juristské. 

Zachoval se nám seznam professorů, kteří v prvních dobách působili 
na samostatném učení juristském. Jmenují se tu: Paulus de Janovic. -
Mathias de Mutina. - Cunsso de Trzyebowel. - Joannes Jectar. - Wilhelmus 
decanus Hamburgensis (1373). - Bohuslaus plebanus in Wiestonicz. -
Joannes Andreae de Sderaz. - Wildericus de Mitra. - Joannes episc. 
Glotarensis (hic doctoratus). - Joannes de Jerzen lic. in decr. - Petrus 
Knollic. in decr. - lYIathias plebanus in Skramnik. - Henricus de Angern, 
mag. in art. et bacc. in decI'. - Nicolaus Puchnik lic. in decI'. 

Ma /. Paulus de Janowicz. V seznamu professorů nové university 
juristské na prvém místě jmenuje se Paulus de Janowiez. Víme o něm, že 
předtím byl professorem Dekretálů na universitě Avinionské (qui in studio 
Av. actu Decretales legit. St.) Toť bylo před r. L371; toho roku slave 



156 
Doba II,: Věk Luxemburků, 

kaplanem a písařem Petra kardinála S. Lanrentii in Damaso, i obdržel 
provisí na kanovnictví Pražské (12. ledna). R. 1371 vrátil se do Prahy, kdež 
toho roku Matějovi z Mutěnína půjčil 15'0 florenů (dukátů) na další studia 
v Bononii. R, 1372 povýšen jest spolu s Matějem z Mutěnína, Bohuslavem 
farářem Věstoni~kým a Kunšem z Třebovle za doktora dekretů na universí 
Pražské. R. 1373 byl děkanem Horšovským a kanovníkem Pražským (A. S. I); 
co takový slove oltářníkem Sv. Mauricia v kostele Pražském, R. 1373 pted
nášel co jeden z první~h professorů na jnristské universí toho roku založené 
i měl jakousi osobní nelibost s professorem Fridrichem Paganem. Téhož 
roku pronajal společně s Ryvinem arcijáhnem Plzenským faru Oseckou 
kláštera Svatojírského za 16 k, gr. č. na tři léta (AS. I). R. 1376 píše se 
také i kanovníkem Vyšehradským (Prag. ct Wissegrad. eccl. canonicus. (AS. 1.) 
r. 1376 obdržel praebendu tamní i byl ním ještě r. 1381, pročež mu tikali 
"magister Paulus dodor Wissegrada'. R. 1380 stal se arcij ahnem Pražským 
a tu se hned zapletl do tuhého sporu s ardbiskupem Janem z Jenšteina, 
až byl i kletbou stižen. Šlo tu o fa"ký kostel v Roudnici, jenž byl připojen 
ku klášteru Augustinianskému; Pavel požadoval, aby co arcijáhen moc arci
jáhenskou Uus archidiaconale) mohl vykonávati .také i přičinou této fary, 
čemuž arcibiskup odpíral. Toho času 1380, 24. tíjna, slove Johannes dictus 
Noss vikářem mag. Pauli de Janowiez na Vyšehradě (Tadra, List not.). 
Smír se stal teprvé r. 1381; kletba s Pavla sňata (SA. ll.) R. 1381 měl 
spor s spolukan. Vitkem z Černčic, i slibují oba v lednu, že držeti budou 
mír spolu a že nařídí čeledi (familiae seu familiaribus suis), aby ani slovem 
ani skutkem proti sobě nevy3tupovali (II. 8l), Zemrel buď konec 1383 nebo 
v ' lednu l384, neboť toho roku mluví se o něm již co o zemřelém (bonae 

memoriae Paulus archidiaconus). 
Mistr Pavel, člen panského rodu Janovického, patrně byl velmi bohatý. 

R. 1380 připOlníná se písař jeho Vít (tuším z Dobřan), r. 1381 kaplan jeho 
Jan, r. 1380 prokurator Konrat. S mistrem Vojtěch em skolastikem žil 
v dobrénl přátelství, neboť mistr ještě r. 1383 slove prokuratorem jeho (mag. 
Albertus proc. Pauli ar~hid. Prag. SA, II). Pozdější probošt Pražský Petrus 
de Janovic bezpečně byl jeho příbuzný a Herbort děkan u Sv. Jiljí bratr 

jeho (frater lnag. Pauli. SAo II). 
Mag, Mathias (J.l:lachek) de Mutěnína (Mutina). Hned po Pavlovi z Janovic 

jmenuje se v seznamn mistr Mathias de Mutina. Mutinem rozuměti dlužno 
Mutěnín, osadu podnesstávajíd v Klatovsku, s farou a tvrzí, něm. Mutters
dorf (Pop. 377), dekanátu ilruhdy Horšovského. R. 1378 jlnennjí se ve spo
jeni s Matějem Joannes de Mutina clericus a Joannes Slavata de Mutina 
laicus (Tadra List. not. 24), snad že příbuzní nebo známí jeho. Doktorátu 
právnického dosáhl v Bononii f. 1371, kteréhožto roku slove kanovníkem 
Pražským a farářem Ústským in Usch). Na doktorát vypůjčil si r. 1371 u 
mistra Pavla z Janovic 150 zlatych florenl1 váhy česko uherské i zavázal se 
r. 1376, že summu tuto v ročních lhlHách po 20 zl. zplatí. Byl toho času 
canonicus praebendatus Prag et Wratislav. Co kanovník Pražský držel prae
bendu Batelovskou i měl faru Skramni~kou. Roku l373 byl prokuratorem 
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Jana kanovníka Boleslavského s olu s P . 
decretorum). R. 1377 uvozu'e se ~ 00, avle~ z Jy~~OVIC (slove tu doetor 
byl ještě r. 1382. Slove ta~é ? arcIJahen LItomencký (Machko), kterýmž 
r. 1377 obdržel od papeže Re~p~av~~n :~p~e sv., Kříže n~ Vyšehradě. Ok. 
Olomúcké, čemuž r. l378 od ,0rle

J 
k' b vI~lOns~eho provlsí na proboštství 

K plra a u WIgandl J 'Vk 
arla IV., již ustavený probošt i vll' z eVlC a, , sekretář císaře 

an Machek po smrti pap. Řeh~ře ~~ec2~ ~~Pltola. Vzešel ~ toho veliký spor, 
kletba s aggravací, ustoupiti nechtěl J' vt ~e~na 1378) am když naň vložena 
před soudce, konečně zůstal práv n~bo;s e 1~~ú) 15. února ,1379 volán jest 
co probošt Olomúcký. Zemřel r. 1393 (lVIaC~~O d ",,-85, uvozuJe se opakovaně 
N a studie ve Vlaších zpo ' , e Mutma doctor decretorum) 

D. mma rozepře kterou J . 
s ahborem řečeným Dalík o k v·, d " m. an měl r. 1381 
vaného. (Akta VII.) one JIZ neho, ve Vlaších od něho potřebo-

. Mag. Ounsso (Petri) de Trzebowel V 
verslty právnické na třetím m' ,t y p', seznamu professorú uni-

t
y, ., 18 e, po avlovl z Janovic M t

V
' 

enma, Jme~uJe .se Cunsso de Trzebowel. a a eJovi z Mu-
1372 na umversltě P y k' Doktorátu juristského dosáhl roku 

razs e, spolu s Pavlem z J o M v o 

a Bohuslavem z Krnova faráře vv t' anovlC, ateJem z Mutěnína 
bovle u Lipan blíž 1

T 
, , ' o pm v' es o~llckým. Mistr Kuneš pocházel z Tře-

l ~ounml. atnla SIC Tv b 1 
naf'íše u Sadsce ale bylo t ' ' '', e re ov kollegiatúm sv. Apolli-
Kouřimský. Tento Petr byl artn 1 ~~ny~h majetníků, zejmena Petr měStěnín 
dTo ec l.~unsův Bratre b 1 

e rzyebowel, diaconus de Trz r' ,~y mu tuším Pro~opius 
r?ku 1381 kanovník u sv. Jil"í .:.. lB73. m.m_ls~er ecclesiae S. Aegidii, 
čmnosti Kunšově J'meno 'tV J, p~lpommany Jesle roku 1384. ° pozděJ'ší 

, Vl e v otazce od' ť k ' v Č. 126; zde buď toliko " umr 1 metclch, poj ednáme blíže 
d h pnpomenuto že v otáz t' bl ' 

ru em a spolupracovníkem arc'b o k ' ce e y věrným sou-
Vojtěcha Rankova (viz Č. 118 a I /t9~pa Jana z Jenšteina, odpůr~em mistra 

Mag. Joannes de Jectar. R 1372 za " , y 
na nové juristské univers'tv J' psan JestJakozto školár českého národa 
. 1 e oannes plebanus o J t " ' 
Jmena pozdější rukou' H ď d m ac ar, I přIdáno u jeho 

. " o 18 octor decretorum" J J k 
znamu professorem na ml'steV vt 't' . an z e tar slove v se-c VI em po K v ' 

podnes osada blíž Uherskéh H d': v unSOVI z Třebovle. (Jektary jsou 
biJ o ra lste na Mor V) F ' v y an hned r. 1366 (pleb ' J ave. ararem v Jektarech 
byl z milosti papežské ( :111 d ecter ,Olom. dioc.:' kteréžto místo obdržel 

, cm e eccl mJ " Tadra List. not.). " provlsum est per sedem apost. 

Ma,q. Wilhelmus Herborg decan " . 
fakulta juristská odtrhla d ' ' ,us Hamburgens'ls. Když se r. 1370. 
versitu juristskou byl proof umversIty a přetvořila se v samostatnou uni: 

, essorem Dek t '1 0 d 
Jana probošta z Granzoye a '1 V' ,re a u oktor Herborg. Ku prosbě 

, I JelO Ilema d Vk H ClS. {arel zakoupil dflm k 'k' e ana amburského r 1373 
v něm umístěna byÍa noon~orm, a s~ého Pešlína ve farnosti Týl;ské ~by 
d J 

va umverslta (ad ' t t' ' . o. praepositi in Gr' , c ms an lam et procurationeln 

d t 
' anzoge tunc rectons et Vv'lh I . d 

oe orl s Decretorum ordl'n" Dle ml ecani HamburO'ensis , aIle ecretales 't l' o' 
quam W. doctor de benepla 't' Pl? ~nc egenhs ... domum ... 

Cl o lmperatofls mtravit et inhabitavit). Byl 
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v. o oné roměny na staré universitě. 
tedy Vilém jeden ,z pr:dl1lc~, tV~:~ŮtohO rtku, ne-li před ním, v Praze 
Z tohoto faktum Jde, ze VIlem J~z d za to mělo. Z Prahy odebral 
professoroval, nikoli teprv r. 1~77, J~k se dP,Ot

SU 
rotae načež se zase vrátil 

vod "v . 1376 JmenuJe au lorenl , , ' 
se do Rlma, k e JIZ, r., ~ednášel (Decretales ordinane legens m 
do Prahy a právo c~rkevl1l }am prv n Hamburský, jak se vždy jmenoval, 
studio Pragensi). Z Ríma prmesl de~~ odnes nalezá v kapitulní biblio
sbírku o nálezllV Rotae Romanae, kter a se vP 

k , o J' souc vysoce cenena. H 
thece Pražs e, ve praXI II e c t o r e W i 1 hel m o e r-

De cis ion es Rotae Rom anae
V
' co. J LOIII Schulte CCXXll). 

t ec X . slgn. . 
bor g (Cod. in fol., char aceus, sa. d ft iem Decisiones Rotae Ro-
Jiná taková sbírka tamže nalé~áo se b~bol' tll ~y mistra Adama z N ežetic 

. 1377-81 pochodlCI z 1 10 1 manae z r. , 
(Schulte CCXIV.) B h 1 z Krnova syn Jana 

May. Bohuslav de Krnovia. Mistlr fO::s: Věstonický~ na Moravě 
t v v vťanského sta se arare " 

z Krnova, rodu pa rne m~s, " Bohusl plebanus in Wiestonw). ASI 
B de Krnovia plebanus ln Wlestomcz. , . 1 Kunšem z Třebovle. 

. d kt ra prav spo u s 
r 1372 povýšen v Praze za o o " 'tV Pražské maje vedle toho 
. o 1 ·ofessuru na Ul1lVerSl e, . 

R. 1385 uvaza se v pr d' ' leO'ente canonico Olomucensl, 
, 'Ol 'k' (d Bohuslao or mane b ' vl kanoVl1lctvI omuc e . CXVIII) R. 1387 byl již de {anem 

d' ' (SA 1385 Schulte o • , k vt lector or manus. d cclesiae Pragensis) a Ja oz o 
kapituly Pražské (decretorum d~cto~2 o ecanus °t:k ch 
děkan též i kommissařem nlanS10naru Svatovl Ý • Jana z J enšteina, že 

Bouře, která se r. 1393 strhla nad hlavtou d;r~oVéhO opata Kladrnb-
t ' , 1 krále V ácslava po vr I h 

bez vědomí a pro 1 zaluys u 1 s Mikulášem Puc -
o o b v t ké i děkana Bohuslava, spo 11 , 'v 

ského, zasahla oso ne a J Pomulr O'eneralním vlkarelu, 
'b' k k' n anem z :\. t'J níkelu officiálenl arCI lS ups yl , o vN' z Roupova hofmistrem 

MOV l' 1 a ryhrem eprem , , 
Vácslavem proboštem lsens {yrr '1 tV losU potrhl se na děkana a jeJ, 
arcibiskupským. Král přijda do kapltu y, sOdP e z 't~) rukovětí meče svého 

, l' h (h minem senem et ecrepl u d 
starce zchatra e o o v 1 t kl načež s rukama naza 

v hl tloukl tak ze luev e a, , h 
náramne do avy , t' N' ledovalo známé trý7,nění ostatl1lC 
svázanýma odveden na purkrabs Vl. , as k v'lo svržením generalního 

ht v""t v stské ktere se s onCI 
čtyr osob v ryc e:::S arome , v' t do Vltavy. 

, 'v J Pomuk na smrt zmuceneho s nlOS u 
vlkare ana z o ' Úv d svů' zastával až do r. 1409, 

Děkan Bohuslav záhy se zotavIl. r~ J love svědkem na listině 
b l d 1396 R 1409 v m. cervnu s d 

professorem Y o r. .' 1 d eccl nostrae Prag.) N aposle y 
. Zbyňka (praesentibus Bohus ao eca~o . 

arc. se r. 1!H2, dle Tomka ještě až I r. 1415. 
jmenuje 

Spisy BohUSlaV~Y ;ecretalium, exportata ab ordinario doctoreBol~usla,o 
Notata su~er vl o sal sobě Mikuláš Blowunder 1'. 1394, SpIS 

decano Pragensl. Ctel1l toto n~p o ' .t Krakovské (Dudík, Arch. Galiz.) 
'm uložen jest ve sbírce rukopISU umversl y o d' ' 

sa l' Notata a doctore Bousloho or marLO 
Lectura super V. Decreta ~uE~~' , l' h umfangreicher jedoch weder 

" t a d. 1389. i m Zlem lC ' C 
Pragensl, mcoep a. d' t" -1 fo'e Ausfli.hrunO'en enthaltender om-
neue Ansichten noch beson ers uc 1 lb b 
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mentar (Schulte). Naznačen jest spis tento, jenž se nachází v metrop. bibl. 
Pražské 2. F. 9 - "liber sancti Petri in Erfordia". 

Obojí čtení známo také z rukopisu dvorské a státní bibliotheky 
Berlínské pod nápisem: Praelectiones a Bohuslao doctore Pragensis studii 
habita de IV. et V. libro Decr. a 1396. 

Klášter Seittenstetský v Rakousích má čtení toto v rukopise "Bohuslai 
Commentarius in Decretales" z r. 1380, a hon. viro tunc ordinariam tenente 
Bohuslao doctore eximio et s. Prag. eedesiae decano egregio. 

Zmiňuje se Balbín ještě o jiném spisu Bohuslavovu "Lectura magistri 
Bohuslai Pragenis de usuris", jenž se chová v bibliothece university Lipské. 
Schulte myslí, že to jen část vyňatá z velkého spisu " Lectura " . 

Také se děje zmínka o jedné řeči akademické, kterou Bohuslav před
nesl tuším při početí kursu, tak jak to za obyčej bylo na učení v Padově 
(Per Bohuslaum doctorem decretorum ordinarie legentem et decanum eccle
siae Prag.) Obsažena s jinými podobnými řečmi Huberta de Lampugnan~ 
z r. 1398 v Bononii a 1400 v Padově, pak J. 1. de Lambertacis v Padově 
drženými v Cod. metr. bibl. Pražské J. XXXV ze XV. věku (Schulte CCVII). 

May. Joannes Andreae de Zderaz. Mistr Jan byl proboštem kláštera 
Zderazského ordinis cruciferorum S. Sepulchri °Dominici Jerosolymitani, 
odkudž i přijmení jeho. Jest paměť z roku 1380 a 1382, že jsa probošt a 
decretorum doctor, brán býval za rozsudího v rozepřích (Tadra, Listař not. 
51, 58). 

May. Wildericus (Wilder1.fs) de Mitra. Mistr 'iVilderich konal studia 
právnická na universitě Bononské 1370, kdež se stal licenciatem in decrelis 
a bakalářem in legibus. R, 1371 pojat jest do rotulu Bononského učení 

i odporučen papeži na kanovnictví Pražské, na něž také 137 L 27, ledna 
obdržel provisí. R. 1374 zapsán jest v Praze na učení juristském a to ja
kožto člen národu bavorského, i přednášel právo církevní. R. 1377 dostalo 
se mu kanonikátu Vyšehradského, a sice praebendy po Odolanu Boncovi 
uprázdněné, non obstante, quod S. Pauli et scolasteriam Wormac. et in 
Pragensi officium exspectat. Toho času připsáno jest ke jmenu jeho v se
znamu Pražských professorů: Ordinarius lector, hodie doctor decretorum, 
tak že doktorátu dosáhl asi r. 1378 v Praze. Z Prahy šel do Vídně i jme
nuje se tu r. 1378 "decretorum doctor". Z Vídně vypraven jest s rotuJem 
tamní university k nově zvolenému papeži Urbanovi VI. (1378, 9-18. dubna.) 
Zatím podle zpráv z měsíce března 1380 prohlásil se brzo potom za stou
pence vzdoropapeže Klimenta VII. dne 21. září 1378 v Avinioně zvoleného 
a proto zbaven jest kanonikátu Vyšehradského skrze legáta Urbanova, kard. 
de Pileis, spolu s jinými duchovními českými, děkanem Pražským Hynkem 
Klukem z Kluk, Vyšehradským děkanem Kunratem z Veselé, rektorem ju
ristské university Jindřichem ze Stvolenky a j. (Tadra, Styky). 

May. Johannes episcopus Glotarensis. V seznamu professorů juristských 
po Wilderichovi jmenuje se Johannes episc. Glotarensis, o němž víme, že 
doktoroval na Pražské universí (hic doctoratus.) 
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Mag. Joannes de Jezerzan (Jerzen). Mezi professory university juristské 
jmenuje se na desátém místě v pořadí jmen Joannes de Jerzen, licenciatus 
in deeretis. Jest to Jan z Jezeřan neboli zkraceně z Jeřan nebo Jeřen, jenž 
byl farářem v Mašťové a po sedm roků práva stuCloval v Bononii a Pa
dově. Na učeni Padovském dosáhl r. 1370 stupně bakalářského i licenciat
stvi v právě církevnim, i byl dokonce i vicerektorem této vysoké školy 
(St. 268). R. 1378 obdržel papežskou provisi na kanonikát Pražský, načež 
r. 1379 do kapituly vzat. Roku 1380 byl praesentován na faru v Libicich 
v Plzeňsku; slove tu Johannes de Jerzen, licenciatus in decretis (SA). Mezi 
rokem 1386 _ 95 zastával arcij áhenstvi Hradecké (archidiaconus Gradicensis. 
SA.) Arcijahnem Boleslavským byl Jan dle Akt VII. Osada, odkud 
mistr Jan pocházel, podnes stojí v Loketsku na Valečovsku i slove po česku 
Jeřany, což ješt zkrácenina z Jezeřany (tak se psal také vskutku r. 1385: 
Johannes de Jezerzan, lic. in decr. SA.) , nyní něm. Girschen (Pal. 4-23.). 
Stála tu tvrze vladycká, tak že Jana dobře pokládati lze za člena vladyckého 
rodu Jeřenského a vskutku měl bratra rytíře Heřmana z Nečtin, seděním 
na Hrádku (Tom. III.). Uvozuje se ještě r. 1392, a sice co rozsudí v jedné 
při spolu s Vlachnikem z Weitmule a Pavlem z Janovic spolukanovníky (SA.). 

Mag. Petrus f.·nol. Po Janovi z Jeřan na 11. mistě následuje co pro-
fessor juristů Petrus Knol licenciatus in decretis. Není nemožné že tento 
Petrus jedna jest osoba co Petrus Alberti de Praga, jenž se roku 1372 
uvozuje mezi členy akad. národu českého na učení juristském. 

Mag. Mathias de Praga. Mathias de Praga dokonal studia právnická 
na universi Bononské r. 1381, kteréhož roku dne 2. pros. ,fuit publice et 
more solito conventuatus in S. Petro", při čemž jemu Johannes de Lignano, 
profess

or 
a osobni příznivec pozdějšího arcibiskupa Jana z Jenšteina, ve 

jménu svém, darem dal knihu, jménem pána Vavřince birét a jménem pana 
Gasparis prsten. (Styky 264-). Navrátiv se do vlasti, stal se kanovníkem a po 
r. 1381 gen. vikařem spolu s Janem proboštem Zderazským. Držel faru 
Skramnicko

u
, odkudž jest také jmenován "de Skramnik"; později byl 

správcem kaply sv. Kříže na Vyšehradě (Tom. II. 192). R. 1382, dne 31. 
prosince jmenuje se mag. M. de Sk., decretorum dodor a vicarius (Pal. 
Form. II. 26). Professoroval na juristské universitě, kdež mezi professory 
jmenován jest po Petrovi Knolovi na místě 12tém (Martinus plebanus in 

Scramnik'\. Mag. Henricus de Angern. Studoval na universitě Pařížské, kdež dosáhl 
misterství svobodného umění. Paříž opustil r. 1375 pro r07.tržky nějaké s Er
furťany. R. 1380-81 dal se zapsati na právnickém učení v Praze i došel zde 
r. 1381 bakalářství práv. R. 1386professorem byl v Heidelberce, až r. 13Q4-
v Praze dosáhl dol<torství práv ipraga doctoratus, za rektora Jana Czegen
ryda de Sundis. Professoroval v Praze, až se stal professo

rem 
E,.furtského 

učení (mag. II. de Angeru, licentiatus in decreEs, magister in arUbus 

Pragensis ). Mag. Nicolaus dietu. puchnik de Černic. Mikuláš púchnik byl dle 
paměti Roudnickýeh zprvu rektorem tamní školy, a to ještě 1376 (rector 
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scolarum in Rudniz (AS) R I . . o \:u 1373 zaps' . t . 
-: matnce university juristské i d 1 t an Jes za hcenciata in Decretis 
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v seznamu professorův juristsk' . . uv.. 77 jmenován 
J
est a axy kopu groš o R 13 

téže universí právo církevní (lice ~ umv.er~lty na místě 14tém i četl na 
Decretalů) [SAJ. R. 1384 bl'. ~ nCIatus Juns canonici a sice ad sext 
. d ' Y JlZ kanovníkem P ~ I . um 
Je mm ze tří generalních vikařú ~. ~ v ,razs \:ym a až do r. 1386 
Od r. 1384- :lo r. 1394- známe .' pn cemz. stavl se napořád na místo p~vní 
místokancléře university MVl J~ c~ offiClala arcibiskupského r 1389 .' 1 . e povest ze hrom d' ,. co 
r .. 391 kromě kanonikátu Pražskéh Ol a, I praebendy, a vskutku držel 
MIkuláše na kurném trhu ve Sta ' o ~ v ~muckeho také bohatou faru sv vyměnil dvě praebendy k . lr~m. este, za kterouž po pěti letech (1396)· 
R 1393 anovmc \:e Jednu na V v h d . držel faru ve Vál v. (Ol ' ., yse ra č, druhou u sv. Jiť 
plnomocníkem byl gen v].k.'c~ P hO~. dIecese) kardinal Paduanský J·eh 1: 

. . ar uc mk kte . f ' oz 
VOVI z~ 60 kop platu (Styky 111). R~ku ~rO aru tu .pronajal knězi Vojsla-
Morave, kterouž ovšem nemoha ,.. O obdrzel faru v Jamnici na 
pronajímal. Tuto lakotu Puch 'k sam Jl v vs~ravovati. jiným kněžím za plat 
na m ovu zvecml jede ,va 

psav . na desce Akt konsistorských 1 .n z plsaru konsistorských, 
et ommtenus ecclesiarum canonicu " z r. 392 "NlColaus Puchnik, nullatenus 

Za bouře, která se r 1393 ~, v· arcibiskupovi a rádcům .: 1 bPllcmou opatství Kladrubského strhla p t· Jelo, yl Puch 'k ·1 v rOl 
z rozkazu krále V ácslava ne '1 od v n~ v

Ja \:Ozto official arcibiskupův 
s' . ml OSI ne tryznen Tl" _ .vlCe~ll; on však nicméně odolal i zů .. ; pa II ho pochodněmi a 
hcencmtus in decretis Prag" et Ol· stal ZIV. Slove toho roku dne 18 za'r

V

' 

. t . ,. om ccel ffi' r . I r~ ualIbus (Summa canc. Car. 197) Co :'~. c~a IS et vicarius generalis in spi-
hcenciata v dekretích a . t . ,vlkar mel za koadjutory Jiřího z B 

R ' mis ra Ludvika z D "ď ora, 
. 1402, dne 8. června, povolán . est raz an~ ~dvokáta konsistorního. 

byl konsekrován a v užívánI' t ~,za arClblskupa. ale zemřel nez
v 

P d v, , emporalll vkr v'l d . o euslCh, byv prý otráven. Úmrť . h OCl, ne 19. z áf'í , na zámku 
Jeho za " 1 Je o stalo se osud' . v . spravne zplacení jmenovací tax' ,nym, lezto ručitelé 
k vybyh tohoto poplatku (Cod. Mor y o 6000 dukatech přidržáni jsou 
Husov~:. lOV čas nynějši nám dóvod i .xII.). K. tomu vztahují se slova 
za arCIbIskupství Pražské da' . t po ozen toho, ze mnoho tisícuov zlaty' ch 

T ' no Jes Za Puch 'k k P 
s aJ .. su rukojmě ještě po jeho s~rt' Kb ~I . a ražskému arcibiskupství 
plahtI, an nepoživ nic biskupstv. .lv e a MalesIc a jiní, a musili sú 

Ph' le, amz v ně vstú . v· 
uc mk pocházel z vl d k' . .. pIV umrel Jest." 

ve . d a yc e rodmy Jlhočesl" d 
VSI po nes stávající (Prachensko 34-3) N ,re: l enž ržela tvrz Černici 

host;m a W olfartem. Roku 1386 k Č er~' . a ~~ mel. spolek s bratry Dobro-
(nym Desfourových 343) P h 'k .1CI pnkoupIl dědictví v Lažanecl 

I

} . . uc m pokusil se tl' 1 
o nem spis právnicky' Introduct' a \:e ve spisovatelství; nlámeť 

(
OU 102 ' " 10 procurato '" I -). _ Jiný Mikuláš P 1 'k . rlS, s ožený asi roku 1385 

acto v.. uc 1m uvozuJe se rol 1399· rum pn konslstoři Pražské (K) \:u Jakožto notarius 
lnt d t. anc. 

1'0 uc w p1'ocu1'ato1'is. 
Pod~vá se tu úplný postup soud 'h " , ~adnostml; přidány jsou stručné . m o nzem se všemi možnými pi'í~ 

zalob a výkonů soudních. poznamky theoretické a formuláre běžných 

.Jireček. Práv. život. 11 
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Fridericus Paganus. Mezi prvními podle času professory juristské 
university jmenuje se, ač ne v seznamu professorů, r. 1374. Fridcricus Paganus, 
jenž četl o Šesté knize Dekretálů. Pripsán byl k akademickému národu 
bavorskému a intitulován za rektoratu Pertolta z Waehingen (1374-75). 
Tento Fridericus jest patrně onen professor, jemuž se stalo trpké pohanění 
skrze doktora Pavla, ježto jej lidé Pavlovi, patrně že z návodu pánova, 
v ulici mezi kostelem Týnským a Svatoj akubským, před samou školou juristskou, 
an šel do čtení, přepadli a zbili. Nemocen leže od toho, požaloval sobě 

u císaře Karla, že doufaje pod ochranou císařovou pokojně žíti v Praze, 
dožil se opaku; ale více nežli rány tělesné že ho bolí rozruch z toho na 
nové universitě vzešlý. Oním Pavlem doktorem rozumíme mistra Pavla 
z Janovic (viz svrchu) j ale příčina toho surového skutku dokonce není zjevna, 
aniž čeho o ní víme. Zatím Fridericus zůstal na stolci proťessorském ještě 
mnoho let potom, až, jak vidno z ustanovovacího dekretu jeho nástupce, 
mistra Jiřího z Bora, vysokým věkem sešlý, toužil po klidu a pokoji (aetatem 
Nestoream sibi jam imminere). Že to se k mistrovi Friderikovi vztahuje, 
soudíme z těchto dát: R. 1374 přednášel o Šesté knize dekretálů; professura 
tato, a sice ordinariat, byla mu udělena od krále V ácslava, tedy nejdéle 
po roce 1378, kdež král přejal vládu (lecturam ordinariam Decretalium 
dudum sibi per nos concessam)j professuru tuto zastával on ne bez každodenní 
práce a námahy, s prospěchem a věrně . Stal-li se mistr ordinariem po r. 
1378, dobře může býti jedna i táž osoba s Paganem, jenž začal učiti hned 
r. 1374. 

Mag. Georgius de Bor (Bora) . Jiří z Boru, podle spůsobu onoho času 
prostě jmenovaný "Bora" (tak jako Michal Broda, mistr Jesenic, mistr 
Štěpán Paleč, mistr Petr Zderaz) připomíná se poprvé r . 1383 farářem 
v Boru, 'nevědomo sice v kterém, ježto Borů po Cechách i co farských 
sídel jest několiko, nejspíše v Prachensku (Pop. 344\. Jakožto farář Borský 
dal se zapsati roku 1383 na juristské universitě Pražské (Georgius plebanus 
ecclesiae in Bora), i dal 14 grošův zápisného. R . 1393 učiněn jest licen
ciatem in Decretis za rektorátu J ošta Hechta z Rosic (Form. II. 9233). Slíbil 
dáti jednu kopu taxy, ale byla mu prominuta. R. 1394 slove licenciatus 
in decretis a byl farářem v Chrustoklatech (SA). Na juristské universitě 

přednášel po osm let 1385-95 co professor mimořádný, a sice o dekretu, 
o šesté knize Dekretálů, a o Klementinech. R. 1397 obdržel hodnost doctora 
decretorum (za rektora Petra Slewinka), i platil taxy jednu kopu. Po odstou
pení professora Dekretálů, podle jména neznámého (viz Fr. Paganus) jmenován 
jest dekretem krále V ácslavovým za ordinaria Dekretalů s professorským 
platem (leduram ordinariam Decretalium eum salarii consueti perceptione. 
Form. II. 195). Kterého roku to bylo, není vědomo; nejspíše r. 1393, kdež 
se byl stal licenciatem. R. 1394 slove veřejným notářem, roku pak 1396 
přidán jest za koadjutora generálnímu vikáři Puchníkovi, z čehož nutno 
souditi, že v ten čas byl již také kanovníkem Pražským. Podle paměti 
z r. J404 držel faru sv. Petra na ostrově pod mostem, odkudí ku prae
sentaci pana Zdenka mistra ktižovnického podán na faru u sv. Valentina 
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ve Větším městě Pražsl ' 
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s fará v H {em. Roku 1406 směnil f. 
. rem v oštce. se o aru Svatovalentinskou 

Borovo jmé t v v . no esne souvisí s post " 
proh Wiklefismu. Spolu s d kt upovamm eírkevních Úřadů Praž k ' h 
Ada . o ory Ondřejem z B d s yc 

v mem z N ežetic byl mezi Předním' . 'd' .r~ u, Janem EliáŠOVým a 
nem r. 1410, že on _ Bora _ 'est 1 v~a Cl arcIbIskupovými, i píše se o 
se v Praze dálo proti Wikl fl J, pocatek, prostředek a konec vš h 
bl Il e Ismu' z Jeho prý I I e o, co 

~ u papežskou, aby knihy Wikl~ffov 1 ~vy a l~ j eho radě vymoženo 
mIstr J~n Hus k odpovídání, mnozí p~ bZly ~p.al eny, Jeho příčinou pohnán 
z:n;C?aVá", . dokládá Chron. Univ. (Bora v~zn;m a trestáni, "aniž toho posud 
: ml~ ommum praemissorum' ex e' oc or est fundamentum, medium 
Imp.e~rata, 1ibri sunt combusti' JJus namq~le capite et consiIio buIla t 
pumh jn ' t ,mag. oannes cltat t l es 

JU~ e; nec hodie desistit). V r . ~ v ' . ~s e p ures incarcerati et 
r. /4 13 kmhy Wikleffovy spáleny Ze lC: ltesIla Jej zpráva z Říma že i tam 

J' ''h . emre roku /414 b ' 
11'1 o z Bora poklád " , ne o koncem 1413 

Oú'ca' '" aJI za skladatele spisu: . 
b'b . pl ocessum J~tdw~a1'i'tt1n i ' 

I hothece Svatovítské (IV. 13) P dl n ~austS delegatis) jehožto rukopis h . 
Pražský původ d k ' , ,o e vyroku prof. Otta sl v, , c ova se v kap. 
biskupových o k~ ~zuJe se ohm, že ve spise mluví se o ko~:~n Jv~st meZI rokem 1387-1415. 
1385-1402), ~ Jaku~~:~ g;;~U Pr,ažských, o Mikuláši PUChníko~:~on ~~~ské: o vikářích arci-
1379-1396), o bisku o ? JClalo~I Pražském, o Janovi arcibisku o ~ pc~a~oVI. arcibiskupském 
Rukopis uzaVl~en rot Vl 14 anOVI Olomúckém Soběslávkovi 13~~Vl 1 azs~e~l (Z Jenšteina 
teriálem; opakují se em , ~15, tedy brzo po smrti Borově , Kn"k ' ; ,VeSnICI Januševicích, 

V nI casto, a to doslovně místa S IZ a OlOva bohata jest ma-
, ze " peculum Durantis". 

124. Professorové práv v, 
Z ucenl Pražského vyšl' 

Conradus T h . 1. 
kl ' . us, canomcus ecclesja M" 

a arem svob. umění v Praze na vk 1 ,e, s. jl, arhm Minden, roku 1377 ba-
v Dekretích roku l400. . kt' s o e JUrlstske zRpsán roku 1391 d kt 
1 ~ , .<J, le orem učen' E'f' , o orem 
ozem učení Lipského L' kl l urtskeho 1403 a dvě l't 

R d l h v IPS u roku 1411 e a po za-
u o TJ us Holzappel de Nebra . 

men mag'istrandorum, potom v Erf" ~oku I ~98 v Fraze připuštěn ad exa-
baccalarius in decretis. Současníke~I t~, 1 kdez r~ku ] 402 rektorem byl co 
Johannes de Nebra, decretorum do ,t Je lOp' ne-ll dokonce příbuzny'm byl 

Alb c Ol' v raze 1384 ' ertus Warentrapp dr d . ' r. 1414 v Erfurtě 
učení Lipského professore~ v· LiP:~d 1:rster v Praze 1402, po založ~ní 
- Conradus de Vintiolim (d B . . 

?royfessoroval na učení Padovskeém oemla~, ~ecretorum doctor, j enž r. 1382 
.Jenz roku 1377-89 byl generálním . ~~:d] lny od Kunráta (Kunše) z Třebovle 

Georgius Sternberg I h ~Harem v Praze. ' 
. f ' pos LlC ac práv P 

pl o essorem na artistské fakult v • • v raze 1382, stal se pozděii 
děkanem. e umverslty VídeI1ské, 1380 J 

r. dokonce jejím 
J ohannes de Falkenber t' y 

profess_or na artistské fakult:' vee~í~~~~uchač práv v Praze r. 1384, později 
J ohannes de Colenhusen i . 

z professorů právnicky' ch n ',~ . dec~ehs licenciatus Prag-ensis, 
a Ul1IVelSl Heldelberské. '" jeden 

11* 

I 

I 
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Fridericus Schouvart licentiatns in decretis, Treverensis, Pragensis, též 

. eden z prvních professorů Heidelberských. o o'' 

J Gherardus Zadinck de Gruinhagen, doctor decretorum Praoensls, 
nápodobně jeden z prvních professorů v Heidelberce (1396), který po desíti 

letech přešel na učení Kolínské (1406). , . , ' . , 
Oonradus (de Dryborg) de Braclis. Zapsán na Dove umverS1 p::avm~k~ 

P kd v 1375 slove bakalářem. R. 1381 pnpomllla 
1372 studoval v raze, ez r. . k' ZPl 

, D b de Braclis ale jakožto člen fakulty arhsts e. ra ly 
se mag. ry urg, • h' . , kd Vel' 1397 
odebral se na vysoké učení v Erfurtě, r. 1386 za aJene, ez s. v 
stal i rektorem. Slove také prostě de Dryborg, decretorum doctor. V Erfurte 

b I rimus in jure canonico ordinarius. . v' v 
y Pll" de Breitenbach I' 1372 člen juristské umv. Prazske, kdez 

.L.Le~nncus , . d' . E f ď . S tista 
se stal 1395 bakalátem pr~v, napotom prinlus :tu II : Ol' 1enS1S ex při 

d
. . s t J' professor Sesté knihy Dekretalu. Zapsan byl v Praze Ol' marm ., 

národu bavorském. . . t'b . 
d W· t . dr decI' I' 1355 magIster m ar 1 us~ m Hermannus e tn erswtg,. "'., 2 

s. theol. studens, 1366 nationis bavar. in colleglO vCaroh, professor r. 139 

na fakultě artistské. R. 1393 professorem v Erfurte. v' , d 
Joannes Ryman, dr. decr., zapsán na univ. právn. 1383 pn naro u 

saském. Rektorem učení Erfurtského r. 1395. 4 E f 0tV 
Ohristianns de Molhausen, dr. decr. r. 1384 v. Praz:, r. 14~ .. vor Ul e. 
Jacobus Hartman de Frysinga, jako bakalář m arhbus Pn~~t 1. 13~6 

na universí právnickou při národu bavorském, r. 1289 bakalarem prav, 

později professorem v Erfurtě. . P r 
II . d Rowen 'de MeydbU'rg, canonicus ecclesiae S. Petn et au 1 
nenncus e . 'dv 1 ~ é roku 

Magdeburg; r. 1403 přijat na právnickou universí přI naro e po s \: ID, 

1407 rektor učení Erfurtského. . ' ., .' v k' 
T d ~T .. t (~Tohet) licencmt pravmcke unlVersIty Prazs e úoannes van er .1.Voe LVI , 1 

1383 intitulatus et doctoratus za professorův Kunše kus~oda a Bohus ava 
r..: t (23 ") 1385 povolán na universí HeIdelberskou roku 
ordmarle legen e . maJe . v v V 
1386 ~ahá' enou, kdež častěji byl rektorem. Rodilý z B~abantu, pr~~ez an 
de Noyt je Brabant. Čtení svá zahájil výkladem IV. k:l1hY Dekretalu. d 

Gerhardus Ra.dnitz de Granin (Groninge) , mag. 111 art. et doc~or .~-
Ý 1387 v Praze Stal se r. 1397 rektorem umverSI y 

cretorum, promovovan r. '.. "v v' 1 
Reyno-Kolínské, kdež patrně z Prahy přIJda JIZ pred hm p~~f~~sor~~av' k' 

Mag. Petrus de Brandy~. Rodem jsa z Brand1sa n~ L. lecese I azs v e: 

d I 
of tl' fakultě v Praze i stal se tu hCE'nClatem r. 1399. Jeste 

stu ova na al lS s \:e v , I t ším téhož roku 
roku 1401 byl professorern svob. umem v Praze, a e u v,o . 
odebral se na universí Krakovskou. Tam se r. 1402, dne 28. nJna, v ~VOZ:1J: 
. vd 1 R 1404 stal se tam děkanem fakulty artistské. Pozde~1 vrahl 
co sve e c . , . 1 ' drobIl se tu 
se zase do Prahy a studoval zde práva. Zkoušce pravmc \:e po 

k l d v pak již nadobro zůstal. 
r. 1408 i odebral se nanovo do Kra o-:a, \: ez, o ú) 

R. 1413 uvádí se co člen kolleje Vladlsla:ovs~ev a byl loku 1414 a 14.,2 

děkanem fakulty artistské na Krakovské unlver~lte. " 
(Dle nlaterialií ve spise Tadrově "Kulturm Styky). 
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125. Lambertus (U~ertus) de Lampugnano. 

R. 1380 zavítal do Prahy ke dvoru krále Vácslava IV. posel vévody 
Galeazza, viscomta Virtutum (de Virtu), cís. vikáře v Lombardii. Jmenuje se 
v jedné památce (Summa canc.) Ubertus de Lampamiano, v jiné pak (Cod. 
kap. Praž.) Ubertus de Lampugnano. Správnější jest název "Lampugnano" , 
neboť se tak nosič jeho sám psal ve Vlaších r. 1400. Za to křestné jmeno 
jest nejisté; ve Vlaších píše se "Lambertus", v Čechách "Ubertus". Meškaje 
v Praze dává si Ubertus vlastnost služebníka a dvořenína krále Vácslava 
římského a českého (servitor et familiaris). Pocházel ze vzácného rodu 
Milanského; bratr jeho byl papežem. Sám professoroval na universitě 

v Pavii i byl raddou a praesidentem komory vévod Milanských. Podpisoval 
se "juris utriusque doctor" a "utriusque juris professor" (Summa Canc. a 
Cod. kap. Pr.) 

Svého pobytu v Praze užil k veřejné disputací na právnické uni
versitě (in scolis juristarum)~ a sice o dvou thesích, první, zdali král římský 
volbou v Němcích dosahuje již také moci císařské nebo teprv po koruno
vání? Druhé, zdali knížata, králové i národové vyznávající víru Krjstovu 
vesměs všichni sluší pod císařství, či jsou-li kteří vy jati výsadou, proml
čením nebo z jiné které příčiny? Přednášející prohlásH, že v· obojí . té otázce 
jest zastancem alternativy první. Což patrně souviselo s poselstvím jeho ku 
králi V ácslavovi IV. t. č. králi také římskému. Ohlásil také ještě i thesí 
třetí a to z práva církevního, je-li totiž právoplatna závěť zřejmého lichváře, 
bez ujištění, že úroky lichvářské budou navráceny? Dissertace Lampugna
vovy, první a druhou, historikové právní pokládají za první čtení ze stát
ního práva římské říše národu německého. 

Lampugnano přišel ještě jednou, a to po pěti letech, do Prahy. r. 1385, 
i četl zde na škole juristské za rektoratu Oldřicha Medka ze Šelnberka dne 
8. list. 1385 o směně (de rerum permutatione), o slíbení úroku a o exempcí 
z říše římské. Ctení tato nazval "Repetitiones juris". Text zachoval se 
v ruk. kap. Pražské (Schulte CCVI).: De rerum pennut. Hoe capitulum fuit 
repetitum per me U. de L. jur. utl'. prof., legatum .. principis dom. Galias . 
vicomitis Virtutum, comitis et imp. vicarii in Lumbardiae partibus ad ..... 
Wenceslaum D. gr. Rom. et Boemiae regem anno D. MCCCLXXXV, 
VIII. die Nov. ·in Studio Pragensi, cui tunc praesidebat in officio rectoratus 
nob. ac stren. d. Ulricus dictus Medeck de Schellenberg, ·canonicus praeben
dalus ecclesiae parochialis s. Mariae in Vado bene meritus, quem Deus con- . 
servet et in felici augmentet statu." Text těchto tří repeticí zachoval se 
v kodexu kap. Pražské J. XXXI. (Sťhulte CCVI). 

Jest také ještě zmínka o rozpravě "Quaestio de Institutionibus in studio 
Pragensi" (Muther, ZUl' Gesch. der Rechtswiss.) 

Poslední zprávy o Lampugnanovi pocházejí z r. 1398 a 1400; připo

mínají se tu dvě řeči jeho, jedna v Bononii (Sermo factus in Bononia 
circa prineipium studii a D. 1398), druhá v Padově držaná (Sermo seu 
principium factum circa inilium studii Paduae more solito a 1400). Zde 
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psáno křes tné jmeno jeho určitě Lambertus (Cod. kap. Pr. J. XXXV. 

Schulte CCVlI). 

126. Mag. Cunsso Petri de Trzebowel. 
Papežský list ze dne 28. ledna 1371, jímž se l{unšovi uděluje pl'ovisi 

na kanovnictví Pražské, praví, že on, syn ondy Petra z Třebovl e, prvé než 
co bakalář práv do Padovy přišel, právu církevnímu v Praze co ordinarius 
vyučoval (qui alias, ut asseris, in jure canonico in Pragensi studio ordinarie 
cathedranl tenuisti). Dále se tam praví, že Kuneš do Padovy přišel, aby 
se v právích zdokonalil (in Paduanensi studio, ubi nunc scolaris existis, 
repetisti et disputasti). Máme tedy vědomost zcela určitou, že mistr Kuneš 
professorem byl ještě na spojené universitě Pražské, před r. 1372, tedy 
před založením samostatné juristské university (viz Č. 123). ° Petrovi, otci 
Kun~ovu, víme, že r. 1332 byl luěšťanem v Kouřimi, maje dvůr a dědiny 
ve Třebovli, osadě blíž Kouřimi (curia et hereditas concivis nostri - Kuri
mensis - Petri. Summa Gerh. 175. Třebovl psáno tu "Erczebol "), 

Z Padovy vrátil se Kuneš nepochybně roku 1372. Doktorátu dosáhl 
tohoto roku na universitě Pražské, zároveň s Pavlem z Janovic, Matějelu 
z Mutěnína a Bohuslavem z Krňova. Od té doby napořád slove doctor decre
torum. Také i na samostatné universitě j uristské v Praze professorem 
byl; jmenujeť se tu v Seznamu na třetím místě. Roku 1373 zplnomocnil 
jej farář ve Pně-vi, aby spravoval faru Pněvskou; ale již téhož roku 
slove farářem ve Viticích v Kouřimště (Pop, 233), v kterémžto postavení 
trval až do roku 1376. Roku 1375 vypůjčil si 17 flor. de communi 
pecunia cleri Pragensis, Jakožto farář Vitický stal se v dubnu 1376 praeben
dovaným kanovníkem Pražským a spolu kustodem kostela Pražského (C. 
custos Prag., doctor decretorum). Drže napořád faru Vitickou byl také 
areijáhnem Boleslavským (AS). R. 1378, tedy ještě za arc. Jana Očka, za

stával úřad vikáře arcibiskupského in spiritualibus. 
Očkův nástupce, arc. Jan z Jenšteina (1379), zachovával důvěrné 

přátelství s Kunšem. Děkuje mu v jednom listě z venkova psaném, že mu 
posílá zprávy z Prahy, což arcibiskupovi prý tím milejší, quia in rure 
nonnisi de villicatione et rirca silvas morantes solum carmina rustieorum 
audimus. - Znal se s Kunšem ještě co biskup Míšenský; povoláváť se na 
něho v pozdějších letech již co arcibiskup, že za moru, jenž r . 1377 řádil po 
Čechách, zachován bez pohromy také Cunso custos Pragensis, decretorum 
doetor (Cod. Jencz. 42). R. 1378 dne 9. čce slove decr. dr., canc. eccl. Pr., 

vicarius in spir. gen. 
Generalním vikářem byl Kuneš také za arc. Jana z J ~nšteina, a sice 

až do r . 1389 (C. custos et canonicus Pragensis, archiepiscopi vicarius et 
decretorum doctor minimus). Živ byl ještě r. 1392, ježto se jmenuje rozsudím 
v jedné rozeph; psán tu sice "Onsso", ale jest to zjevný omyl místo "Cunsso" 
(Onsso de Trz., decretorum doctor, eustos ecclesiae Prag. - Acta jud.) 
Kuneš arc. Jana z Jenšteina jednoho roku doprovázel na cestě do Norm
berka, při čemž se stala následující příhoda: Arcibiskup, chtěje na hradě 
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Rotmburce podál Normberka, jenž toho času náležel koruně české navštíviti 
mladičkého krále Vácslava! jehožto byl kancléřem, požádán jest ~d Kunše 
aby dr~lžině své ~řed odjezdem udělil požehnání, k čemuž arcibiskup žertem~ 
"BenedlCat vos dIabolus et maledicat Deus!" I pokáral jej Kuneš řka že 
"verba episcopalia non sunt jocalite1' recipienda!" Arcibiskup se odmlč~l a 
mlčky v od,ejel. Tu s: za j,eho nepřítomnosti strhla bouře ve městě, nepo
,chybn: ~m~~ z~upne družmy, tak že někteří z lidí arcibiskupových jsou až 
I zranem, vSIckm pak se ocítli v nebezpečenství dosti velikém (Vit. J. de 
Jenšt.) 

Z čeledi Kunšovy jmenují se Racek z Malotic, Hanuš ze Skalice 
V ácslav ze Lhoty a vikář Martin Hrnček. ' 
, Zemřel asi r. 1397; alespoň toho roku připomíná se poslední vůle 
Jeho, dl: ,které, při kostele ~i>ebovelském založil zádušní nadací o čtyřech 
kop. ,rocmho, uroku "'pro amma d. Cunssonis (t. j. jeho samého), patris, 
matns, sorons et fratns ipsius (SA). 

, Ve sporu, jenž za příčinou odúmrtí kmetcích ok. r. 1386 vybuchnul 
~ezl arc. Janem z Jenšteina s jedné a mistrem Vojtěchem z Ježova (viz 
c, 118) se strany druhé, veliké účastenství měl mistr Kuneš, důvěrník arci
bisk~~ův , O~ něho poch~zel tex~ ~reibiskupské listiny z letní doby r. 1386, 
~teraz kmet~m na statclCh arCIbIskupských odpouští odúmrtí a přiznává 
.JIm ,svo~odne prvávo odka~ů., Také i řečníkem v té věci byl v poradách 
kapItulmch. ~d!z pak arCIbIskup v podletí r. 1388 vydal svou repliku na 
~ra~t~t m. VO.Jteeha z r. 1386 (viz č. 119), sepsal Kuneš repliku druhou, 
J enz Jest nadepsána : 

Tractatus mag. Gunssonis contra mag. Albertum Ranconis de Ericinio 
de devolutionibus non recipiendis a rusticis ecclesiae vel dominorum. 

~he~e Kunšovy jsou tyto: 1. Rustici et censuales in Pragensi provincia 
s,unt hben et non servi. 2. lpsorum liberi et consanguinei usque ad septimam 
hneam, ~asculi. ~t foeminae, jure succedunt in eorum juribus, bonis mobi
libus et 1.~nmoblhbus. 3. Ex quo suceedunt ipsis masculi et foeminae liberi 
et consangninei ecclesiam donare possunt in vita vel in morte. 4. Lex illa 
Mosayca non est sublata, sed potius recepta. 5. Consuetudo in contrarium 
est mala corruptela. 6. Dicta consuetudo praescribi non potest. 

Nápis svrchupoložený nepochází od Kunše, jenž ani v traktátě samém 
nejmenuje mistra Vojtěcha jmenem. Mluví jen o jistém mistru sv. bohosloví 
(in. ~raesentia cujusdam s. th. magistri), ale míněn není nikdo jiný leé 
VOJt:ch. Tr~~tat Kunšův psán jest o něco později nežli odpověď, kterou 
~rvo:1 Ap~~Ogll sepsa~ v sám arc. Jan (viz č. 119); ale oba traktaty složeny 
J.este za zlvo,b~tu Vo~techova~ kterýž zatím brzo na to zemřel (t 15. srpna 
1388). Sepsam Kunsovo přIpadá do prvnkh letníeh měsíců téhož roku 
Spis , ~unš~v ~es~ rázovitý, rozhodný, při tom pak plný učenosti bohoslo~ 
vecke 1 pravmcke. Také z něho vysvítá, že sporná otázka o odúmrtech 
kmetcích souvisela s onou akcí, kterouž města t. č. proti odúmrtem lidu 
městského ve městech královských započala za posledního desítiletí vlády 
Karlovy. 
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Touto akcí záležitost odúmrtí nebyla: ještě skoncová11a; také i uni
versita zmocnila se thése té i přidala se k názoru arc. Jana i mistra Kunše. 

Psal také Štítný o tom i sám Hus (viz č. 163). . . . o " 

Důkladně o sporu tom pojednali F. Tadra v rozpra~ě /MISh' .VoJtec~ ~ank~v . (Č. 
Č. M. 1879) a dr. J. Kalousek v ~ Traktátu Jana z Jenštema . (Zpravy kral. ceske spol. 

nauk 1882). 

127. Mag. Joannes de Pomuk. 
Pomuky, osada vesnická a sice podle patronimyka soudíc, jedna z nej

starších, po založení cisterského kláštera roku 1222 stvaly se ,~sado,u t~:hovou, 
s osadníky namnoze z Němec přišlými . Ve XIV. veku pI~lpOmll1a:1 se -.; tu 
Wolflínové; jeden zastával úřad soudcovský (Form. Oseck~); ~ zemrel pred 
rokem 1373 (List. not. 1373 a AS.) . . Měl syna J,~~a, ?enz toho roku 
podpisoval se natus olim Wolfini de Pomuk a tak porad az ~o rok~ 138? 
První zmínku o Janovi máme z roku 1369, kdež se psal clencus dlOece~ls 
Prag. et auctoritate imp. p\lblicus notadus. Až do roku 1380 ~love n?ta~lUs 
cancellariae d. vicariorum in spir. (Act. Jud.) Roku 1380 . Jn1enova~ Jest 
farářem u sv. Havla na St. M. Pr., platil do roku 1384 rahone medlOrum 
fructuum dictae ecclesiae pap. desátku 14 kop, při čemž píše. se 
sekretátem a písařem areib. Jana z Jenšteina (1381, J. de P. ecclesl.~e 
S. Galli in Praga. List. noL). Téhož roku za rektorátu Mikuláše z ~~~szc101 
zapsán jest na právnické universitě Pražské i dal taxy 15 gr. Ale JIZ roku 
1383-87 nalezáme jej na universitě v Padově, kdež roku 1386 stal se do
konce i rektorem tramontanů t. j. akademických národů zaalp:kých (Joh: 
Pomuc Boemus.) Za doktora povýšen jest roku 1387. Pr~mocl byla velm~ 
slavná, promotorové byli Antonio N azeri. a Pietro, opa~ dl _ San Stefano dl 
Carrara; svědkem Giov9-nni deUo ZenuslO, rodem Polak. Jako doktor Pa
dovský dal se Jan zapsati na universí Pražské (J. de P. doctor decretoru~:~ 
i intitulován jest 1387 za rektora Smila z Vicova. Toho času byl JIZ 
kanovníkem kostela Svatojilského (Mon. Univ.). 

Zajímavá jest zpráva starých letopisů z roku 1388, kdez Johánek (tak 
slul J. patrně pro svou malou postavu) jmenuje se "mistr v~liký" -:e,dle 
mistra Havla hvězdáře velikého a mistra Vojtěcha doktora J.menov~teho 
Pařížského (šlo tu o výklad snu, ješto jej :něl arcib. Ja.n.z Jenštema r. 138:). 

Roku 1389 v měsíci září povolán Jest od arCIbIskupa za general
ního vikáře in spiritualibus, úřad to, kterýž se jemu po nemnohých letech 
stal tak osudným. Příčinou fary Svatohavelské učiněno. roku 1390, 26. srp~a, 
dohodnutí takové, že Pražský kanovník Leon.ard přeJal far~ ~ Jan zaUJal 
místo jeho; spolu jmenován jest arcijáhnem Zateckým (archldmconus Za-

censis in ecclesia Pragensi). . , ~ ~ 
Ještě dne 6. března 1393 zapsáno jest v Aktech soudmch, ze nove zvo-

lený opat Kladrubský, Olen, zplnomocnil reholníka Kladrubského Petr.a "ad 
. -petendum · munus confirmationis ad abbatiam et ad peten~~m :le~tlOnem 

de- ipso factam ad abbatiam" , a dne 11. března, že opat datl sl~~uJe 12 a 
půl kopy gr. Pražských "pro literis confirmationum, quas notar11s solvere 
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promisit". Ale již po 22. dni března měsíce připsal Puchnik: "Joannes 
Pomuk die 22. diem suum clausit extremum, cujus anima requiescat in 
pace!" Král V ácslav, rozjařen již před tím postupem arcibiskupovým proti 
podkomořímu Hulerovi, na něhož vydána kletba pro nepostavení-se před 
soud arcibiskupský, pustil všechen ohled na arcibiskupa mimo sebe, když 
generální vikář Jan z Pomuka nově volenému opatovi Kladrubskému 
dne 10. března 1393 vydal potvrzení arcibiskupské. Král chtěje ze statků 
Kladrubskýcli zaříditi nové biskupství, viděl tím úmysly své zhatěné a zka
žené. I kázal arcibiskupa, officiala MilL Puchníka, gen. vikáře Jana z Pomuka 
a .Vácsl~va proboš:a Míšenského zatknouti. Zatčenci (kromě arcibiskupa) 
neJprve JSou vedem na hrad do kapituly a odtamtud spolu s hofmistrem 
arcibiskupovým na radnici Staroměstskou, kam se král osobně dostavil a 
Puchníka i Pomuka katem kázal mučiti, ano i sám je pálil svýma rukama. 
Konečně nařídil všecky čtyry utopiti, ale zpamatovav se zase, slíbil je za
chovati na živu, jestliže se zavážou o všem mlčeti, co se jim stalo. Až na 
-:ikáře všichni tak slíbili, ale Jan z Pomuka byl tak zmořen, že by byl tak 
I tak nebyl zůstal na živu, i vydán jest na smrt utopením. Vlekli jej z radnice 
po ulicích až na most; taIn mu svázali ruce za hřbet, dali mu roub do úst 
a nohy ke hlavě sváza;vše, vrhli jej do Vltavy, asi v 9. hod. večernÍ. 

Paměť o Johánkově smrti zapsal Ludolf opat Zaháňský v kronice své 
; 1420-2~ .. Praví, že J~hanek .milý byl jak Němcllm tak Čechům (virum 
rhewtomCls et Bohemls amabllem), kteréhož král "crudeliter trítum, com
bustum et evisceratum in aqua submersit". - Také okolo roku 1442 píše 
pokračovatel Beneše, že roku 1393 submersum fuisse Johannem vic. areh 
ob causam confirmati abbatis Cladrub. sine scitu regis. . 

Děsný tento skutek vzbudil všeobecné vzrušenÍ. Arcibiskup oznámil 
t~ stolei římskému: "Jo~annes doctor et vicarius meus, post dirum marty
rlUm de ponte Pragensl hora noctis quasi tertia in tlumen proj ectus et 
submersus est."' A letopisoyé: "Téhož roku utopen jest slavný doktor, 
kněz Johánek, viká~ arcibiskupa Pražského, pod mostem Pražským, krále 
Vácslavovým rozkázáním, protože proti jeho vóli ztvrdil byl opata Kladrub
ského. A jest pochován na hradě Pražském u sv. V ácslava před oltářem 
sv. Klimenta, tu kdež jeho jméno vytesáno jest na mramorovém kameně 
a kříž na témž kameně, "na kterýžto ktíž i podnes ižádný nerad vstúpL" 
"Téhož leta byla suchota veliká v Čechách; na pamět smrti toho doktora 
utopeného, že v Praze bředli přes řeku lidé; a byla voda zelená všechna 
jako tráva." (Ruk. Let. z prostř. XV. stol.) Eodem anno in aestate fuit 
tantum exsiccatum tlumen Vltaviae, quod in Podskalo ponendo brevem 
asserem transibant sicco pede tlumen et aqua tluminis fuit effecta viridis 
coloris sic quod homines non audebant decoquere cum aqua tluminis sed 
cum aqua fontium (Chron. Boem. Lipsicense). 

Hned r. 1396 našel se dobrodinec, že věnoval prostředky na anniversář 
za duši Janovu; byl to panoše Jezovec z Újezda Pražského pod Petřínem; 
odevzdal generalnímu vikáři Puchníkovi dvě kopy úroku ročního z domu 
a pivováru svého, což Puchník s přisvědčením dárcovým ustanovil "pro 
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, muk decr. doctoris et olim archidiaconi Zacensis 
anima b. m. Johannls Po 'P ~ t byl tuším sousedem Janovým, 

, 'd d P" (AS.) (anose en . , ' , dO 
in anmversarlO . . . J kathedrálem. dalI postavItI um 

, J 1376 spolu s anem 
anoť víme, že Sl an r. 'k tele Svatovítském podvečer sv. Be-

, , ~) A ' rsář konan v os 'k někde na UJezde. nmve 't ' dobu Janovu (Johancom Pomu , 
nedikta, dne 21. března, tedy v umr m 

W ' sit sUblnergere). , 
quem rex . JUs " ova která dle svědect.vl mistra ProtIvy 

K Johánkovi vztahUJI se sl 'd f t fuit mentio de submersione 
, . D' 't Hus quan o ac a , 

Pronesl Jednou Hus. " lXI, 'd 'Pragensis de tentione , quod mter-
t P hmk ac eC!anl ) 

d. Johannis p. m. e uc 'd d illi popones detine(ban tur. 
dictum poni debuisset: Magnum ~Ul , qu,o d beret ?', Ale Hus bránil se 

1 de DeI cessan e ' 
Dicatis rationem, quare a au t" crl'ptura Christi, quod propter me 

d' , d non est ra 10 m s 'd' , , 
řka: "Ego lXI, quo 1 .' d er a laude DeI et a lvmlS 

1, ' incarC!erer ve OCCI er , v 't 
Poponem vel a mm, Sl ~l t d té rozmluvě o to, proc mlS r 

, ' m" N es o e y v , b 
cessarent per lotum legnu " ' t' v' alebrž o to slušno-h, a Y 

, v ~, d chovm bylI ryznenl, ' 
J ohánek a drUZI VySSl u Vb B v, což Hus rozhodně popíral. 

v t byly sluz y OZl, 
Pro urážku kneze S aveny J h de PraO'a J'enž právě v ten rok 

, 1 h - su mag, o annes i!:> , , d 
Jiny' mistr Johanek by to o ca, N .' Me-stě Jest to mag, HanusslUS e 

-1 dO kOUpil na ovem ' co Jan z Pomuka smrt utrpe, um , 
castro, Johannes decanus Prag, eccleslae, 

8 Právo a soudy duchovní. 
12 . _ k' 

, Ó) _ 23 mezi králem českým Přemyslem I. a ~:?~zs ,!~ 
Konkordatem r 12~ 1 v 't' est duchovenstvo, vySSJ 1 mZSl, 

- , (VIZ c 19) vYJmu oJ, v t k' 1 stolcem uzavrenym ", dO vt ky' ch zemskýťh 1 mes S yc 1, 
1 ' vomOCl sou u sve s , , 

světské i řeho m z pra d h 'm a to nejen ve věcech CIr-
, 'h d ě soudům uc ovm , , 

i podřízeno Jest vy ra n, v Vt k' h Vznikaly Z toho sice roztržky meZI 
kevních, ale i ve věC!ech člste sve, S YCv '

k 
c duchovní měla výdatných 

, duchovnl avsa mo 
nlocí světskou a mOCI ,,' d '1 tl' své Takovy'mi prostředky byly 

ťl znam neo VIS os . . 1 prostředků, aby vynu 1 a u, v hd 'v'.l c~asů a J' eště po celé XlV. sto. 
'k 'Jenz za te eJSlc 1 t' censury a tre3ty Clr evn,l, 'O y ve duchovenské soudy napro 1 

málokdy, ba nikdy nemmuly se ~lle. ,vse~ zba někdy ' byly až i přísnější, ' 
d 'rné a shovlVave, 

dudlovním nebyly sna ml k t' se působnosti jejich. Karcer 
v k" b 10 lze vynl nou 1 

nežli soudy svets e 1 ne y 'd~ v ' al'cl'bl'skupském v Praze. 
, ·h ' 1 se přI vore pro duchovm nac aze , 'p, v kou byl s o u d 

, d ro celou dIeceSI I azs 
Hlavnínl duchovmm sou "em p 't 'na hradě Pražském. Soud 

'b' k k ') Cl k o n s 1 s o r nI, ° 
b i s k u ps k.ý (ar~l lS ups Y v k 'h Rota Romana". Ukol soudcu, 
tento zařízen byl dle vzoru sou~u paPd:tzs e °ca"rlsarum sacri palatii", vyko-

v vl' něh au 1 ores L 

jejž při soude v papez~ ~em I, offlciál biskupský. Pevný pořádek zaveden 
nával při soude konslstorsk~nl , v d 15 října 1356 vydal nařízení "De 
tu tvůrčí rukou arc. Arnosta, Jenz ne f'C: ' .. " zalozvené na obsahu třech 

t 'toribus o llCll , 
officio officíalatus ~,rag. e v serVI v k' apeže Jana XXII. (1316-34), pap. 
bulU papežských pn soude pa~ezs e1m, L~b r cancellariae apostolicae (Tadra, 

, XII (1334-40 ) obsazenýc 1 v I e , , ' vt v 
Benedllda . - , ~ v', 1356 . povolává se arelblskup Jes e na 
Kanc.) V tomto svem nanzem z:. ) kteráž jednajíce ponejvíce o po
starší svá statuta (statut a nostra pr10ra , 
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plaLcích a dflchodech jak officialových tak i notářů, pak advokátů a pro
kuratorů při soudě zaneprázdněných nás pohříchu se nedochovaly, 

Duchovnímu soudu podřízeni byli duchovní celé diecése, deferentes 
(:oronam et habitum clericalem, 

Kromě toho náležely před soud duchovní sporné záležitosti manželské 
(rozvody i otázky alimentace), spory o patronát kostelní a o právo podací, 
spory o maj etek nebo práva kostelní, pozůstalosti po kněžích, poslední 
pořízení o nadání kostelům a osobám církevním, lichva, věd chudinské, 
spory dobrovolně na soud duchovní vložené, Namnoze rozhodováno 
i o sporných věcech čistě světských, kde se strany samy podvolovaly, 
podrobujíce se i pokutám a censurám církevním. 

Pocházely z toho nemilé roztržky nlezi světskými i duchovními, po
nejvíce před samým vybuchnutím náboženského hnutí husovského, Ještě 
pan z Cimburka v K, Tovačovské 219 píše o Moravě: "Duchovní právo 
v tejto zemi takové jest, jako jiná práva dlwhovní. Ale za prvních časuov 
mnoho úzkosti od toho práva dálo se jest stavu světskému, že pro leda 
pi'i některej nelibosti knězi okázené, pro slepičí groš, neb kopu obilí, neb 
pro udeření žáka, rozličné póhony jsú či~ili, i kletby strojili, a druhdy celú 
dědinu i panství obtěžovali, úplatkuov a pokor sobě dovodíce, ježto skrz 
to veliké nelibosti mezi duchovními i světskými bývaly jsú i často země 
zaneprazdňována. Ale po válkách thaborských jest toho přestáno a knězem 
Pavlem biskupem srovnáno, aby víc takých soběvolných klíteb nebylo a 
póhonuov bez vědomí biskupa, hlavy duchovní." 

Zápisy soudního jednání neboližto protokolly soudní t. z. a c taj u d i
ci ari a zdělávány zprvu porůznu, až konečně založeny jsou stálé knihy pro 
ně 1. z. manuály. Manuály známe tyto: 

r. z r. 1373-76, psané rukou Jana z Pomuka, t. Č. notáře konsistor
ního. II. 1377-79, III. 1380--83, IV. 1384-87, (V. až VIII. nyní ztracené), 

. IX. 1392-93, (X. a XI. ztracené), XII. 1396-98, (XIII. ztracený), XIV. 
1401-04), (XV. a XVI. ztraceny), XVII. 1406-08, za Kbele gen. vikáře; 
nadto jiný svazek z r. 1406-07 za mistra Adama z Nežetic gen. vikáře. 

Tato soudní akta (péčí cís. akademie české vytištěná) jsou přebohatým 
zdrojem ku poznání osob a osad i záležitostí toho věku. Spolu s "L i b r i 
e rec t i o n um" (t. j. zápisy o rozličném církevním založení, o darování zá
dušním a nadání duC!hovním), pak se knihami Lib r i Co n fi r mat i o n u m 
(t. j. registry ustanovování a dosazování duchovních na fary a k oltářl1m), 
konečně s Registry desátků papežských (R e g i str a de ci m a rum pap a-
1 i u m) činí nepřebranou, skoro neyyčerpatelnou studnid dátům místopisným 
a životopisným· doby předhusitské. 

129. Nejstarší známý list český, 

Za nejstarší známý list českým jazykem psaný pokládán byl list Tómy 
ze Štítného daný dne 8. října 1373, ve kterém . Štítný sestře své Dorotě, 
ženě Odolanově Z Chlumu, ukazuje plat doživotní v Žirovnici. Nyní však 
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b' '1 f A Sedláček v archivu knížat ondy Olešnických (nyní ve Vra:i~ 
o Jevl pro. . , 1370 (dle starého datovam 
slavi) list o tři leta starší! ze dne 27. prosmce . 

átek den Sv. Jana ev. 1371), jenž zni takto: , 
v p Wezte to wssyelmy ktoz widye tento list anebo sllyssye czstu~ze, ze Jaz hPessl t~k 

, h t p. zskeho przled vrozene o mUZle, 
, N eumburger messczenyn weczssye o mes a fa, h 

l'zeczem , k rzeczeneho z Podyebrad przedstupiv, tu sem ge o 
przied pana Boczka, z Cunsta~a, ta 1 toho )rziet · do swe vole, abych mohl wepsarczich 
snaznu prosbu prosslll, Aby ml I aczy I Y B k drziewe menowany natom 

h' eho czoz on tu o-ma pan ocze ' 
w tak rzeczenem agl, na g, db' toho raczyl prziety, :JTu pak drziewe-
woli gmiety az do geho vole, a ponyewa z y ml t I mi tu na sswem czoz on tu 
rzeczeny pan Boczek wzezrzew na mu prosbu, y odpusid b k r ek on' pan Boczek 
gma, volnu byty anebo voli gmiety Pllod ~aku.to, vtmlu:~~y i:~ed y g::al~ bude gmiety pllnu 
mnye a nebo mym ludem tu neprza vo e gmle y, , moczn e 
y sswobodnu mocz bezewsseho protywenstwie Y bezewssye rzecz~ tWSS'~~ ~~~u pecze~h 
wuazaty, A na te weczi swedeczstwie a na gistyegssye potvrzenye hom~ eze a Bernhar-

W' k h ~ sycz Mathyeo-owu tak rzeczene o o w c 
mogi apeczety panye lt owu zze u::;, t:> t k 'ho kazal y prosil na 
towu tak rzeczeneho z Pieska,. mesczan wetsyeh~ ~~sd:cl~r~sp~tek den swateho Jana 
swedeczstwie prziwessity. Dalo Sle, to a dano w po /e ,1a, 'trziech stech possedmidczat 
Ewuangelysti let a od narozenye srna Bozyeho po ysslCZI po 

prweho, 'Št't k' třetim ze dne 
Druhým tedy listelu nyní známým Jest onen 1 ens y, v .' dne 

3. července 1378 mistrllV soukennických z Rychnova n/K., ctvItym ze 

8. pros. 1380 Jana z Wartemberka o ves ~edmo:l. , ' 'm . 
Nejstarší známý list z kancelláře zemepanske, psany Jazy~em čes,ky~" 

h' , 1389· ze dne 17 března Vydal jej markrabí Jost, zaplsuJlC 
poc aZl, z r: p: k ' 500' gr č (Originál v zemském archivu moravském, 
bratrovI svemu 10 OpOVl ,. v v 1 d v' 

f k v Cod. dipl. Mol'. XI. 462 J. Bartocha CMM. 1900). O pet le~, m ay,sl 
o lS 5 13°4 kde král rozeprl o rad 
J' est list krále V ácslava ze dne 2 . srpna tJ, , • v t ' 

, v 'o česky'm (OrlO'mal s pece ml 
zemský podává na rozsouzem ctyrem panum ',b v v 

J 
' d Zhořelského Ruprechta ml. vévody bavorskeho, rec. Klem, 

ana vevo y, T V b . Otisk v Archivu 
a Přemka vévody Těšínského vedle pečeti královy v re om. 

českém 1.) 

130, Nálezy práva Magdeburského, 

V kodexu universitní bibliothéky Vratislavské I. 9. 156y' poch~dí~ínl 
z augustinianského kláštera Zaháňského, nalezl prof. Gaupp r~du ,pravm:h 
poučení jež ve druhé polovici XIV. věku dán~ jsou do nekohka ~les~ 
českých' pl'áVenl Magdeburským se spravujících, zeJmena ze Hr~dce Kral~~e 
d Ch '. d' vado Litomyšle z Litoměřic do Hradce a do Myta Vysoke o 

o IU lrne, V' v ! t t 
(t 354), z Kladska do ' Hadce, z Magdeburka do

v 
Bro,umova. v ~ , azny en o 

~' v 1 k devJ'I'Ila' m MaO'deburského práva v Cechach uvereJml Gaupp ve 
pIlspeve c ~ ) V' J' v k C d 

, , Deutsche Stadtrechte des Mittelalters" (1851. lZ lrece o. 
spIse sv~m " 
jur. boh. II. 4. , 1 d '-h 

, M d b k' m spravovala se města v severovyc 10 mc Pravem ag e urs y . , 

C
v h' , 1 Hned v první polovici XIII. věku schváleno králem Vacslav~m 
ec aCl. . . f ď t 'ctum slve · 

městu Litoměřicl\ému jus civitatis Magdeb,urgensls l,n Ta
t 

ltS kll, R d 
. 't t', (1 r 1~30) Již r 1237 Ujalo se pravo o a ev . ou -ln urum Cl Vl a 1;:, o C. • .{.J. • v" v '"' N :, MV t 

" 1~61 J'est o něm řeč v Kolíně, v Kounml, v PrelouCl, ove es o 
nlCl~ r. .{.J 
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pod hradem Pražským (Malá Strana), králem Přemyslem O. II. založené, 
spravovalo se odprvu právem Magdeburským. 

Na Moravě právo městské zakořenilo se v severní části, jako v 010-
múci, Bruntále (Freudentále) 1223, v Hlubčici 1270, v Přerově 1336. Mo
ravská města ptijala právo Magdeburské z Vratislavi. Avšak předním sídlem 
stalo se tu město Olomúc, tak jako v Čechách Litoměřice. 

13 I. Mag. Petru s Jelito. 

Rodištěm mistra Petra byla vesnice Třešňovec v samém sousedství 
města Landškrouna, nynější Nieder-Johnsdorf, kde prý podnes pamatuje se 
dvůr řečený Wurstgrund. Tím by jmeno Jelito bylo náležité, nikoli Jelota, 
jak někteří píší. Petr před rokem 1350 odebral se na právnické studium do 
Bononie a pobýval též na vysokém učení v Perugii a v Římě. Kde dosáhl 
doktorátu v právích, určitě se neví, nepochybně v Bononii. Jakožto doklol' 
byl po Hi léta auditor causarum při dvoře papežském (1352-55) i stal se 
roku 1355 biskupem v Churu (Curia Rhaetiorum), kdež zůstal až do roku 
1368. Toňoto roku povolán jest na biskupství Litomyšlské, tedy do diecése, 
ke které náleželo také rodiště jeho, i sídlel tam až do roku 1.372. Z té doby 
víme o něm, že roku 1368 doprovázel císaře Karla na jeho cestě do Říma 
a že nedlouho před rokem 1370 koupil pro sebe i pro nástupce své dtm) 
v Menším Městě Pražském i s kaplou sv. Kříže po panu Beneši z Kravař; 
v kapli té řeholní bratři Augustiniáni od sv. Tomáše pravidelně konali 
služby boží. Roku 1372 povolán jest na stolec arcibiskupský v Magdeburce 
jakožto nástupce pana Alberta ze Sternberka i ztlstal v té hodnosti až do 
roku 1381. Odtud učiněn jest biskupem v Olomouci, kdež slove P~tr III. 

Zdá se, že Petr nerad opouštěl Magdeburg a že se tam ještě mínil 
vrátiti, když věc byla již jinak vyÍ'Ízena, an byl zatím jmenován za biskupa 
v Olomúci, tedy na čtvrté biskupstVÍ; V ten čas byl Petr patrně již ve věku 
velice pokročilý (jam vergente senectute). Arcibiskup Jan horlivě mu přimlouvá, 
aby se navrátil ad nativae glebae originem, kde by našel ve vysokém stáří přátele 
a poklid. Kterak prý chce v Magdeburce, in terra aliena, zpívati canticum Domini? 
V týž čas napomíná arcibiskup biskupa Petra, jenž prý má již čtvrtou 
ženu t. j. biskupství Churské, biskupství Litomyšlské, arcibiskupství Magde
burské a teď biskupství Olomúcké (non solum monogamus, bigamus et trigamus 
quondam fuisti, sed etiam et modo quartam habebis uxorem, ecclesiam 
vid. Olomucensem), aby nechal již pachtění po zlatě a stříbře a vystříhal 

se ženštin, tím více, anoť věk ho již upomíná na poslední věci člověka 

a sluší pamatovati na pokání, na posty, almužny a skutky dobročinné. Ještě 
i v jiném listě (1387) arcibiskup napomíná Petra, jsa jeho metropolitou, 
aby biskupství Olomoucké neponechával vlkLlm hladovým, toliko pro osobní 
své pohodlí a pokoj, i naráží na první zjevy Waldenské a zvláště na kazatele 
Kunráta. Také nelíbilo se Janovi, že si Retr obral koadjutora, jenž ním 
vládl docela po chuti (Epist. J. de Jenczenstein 17, 19, 45). Biskup Petr 
zemřel u vysokém stáří roku 1387. 



174 Doba II.: Věk Luxemburků. 

Osada Třešňovec (Johnsdorf) náležela klášteru Zbraslavskému, z darováni králem 

V ácslavem r. 1304 učiněného. 

132 . Mag. J oannes Cantor. 
Poprvé setkáváme se s Janem, jemuž v Cechách dávali příjmení Canto~, 

r. 1365, a to ve Vratislavi, kdež skutečně toho času byl kantorem kapI
tulním (J. cantor ecclesiae Wratislaviensis, jak jej cís. Karel v listě ze v dne 
9. října jmenuje). Cís. Karel učinil jej svým domácÍl~ kaplanem a kazdo
denním spolustolovníkem (capellanum nostrum domesbcmn et commensalem 
cottidianum), což samo již ukazuje, v jaké vážnosti jej císař měl. Vskutku 
ho také r. 1365 z Vratislavi vypravil, a to ve spolku s rytířem Mikulášem 
řečeným Chutmeister, v jistých těžkých záležitostech ke stolci papežskému 
(Pal. Form. I. 261). Ještě před rokem 1370 oddal se Jan stu?iím .práv~lický~ 
na universí Padovské, kdež roku 1370 dosáhl stupně l1cencIatskeho 111 

decretis. Dle statutll tamního učeni zavázal se přísahou, že hodnosti doktorské 
nikde jinde hledati nebude nežli zase v Padově. Roku 1372 jme~uje se 
děkanem u sv. Apollinaříše v Praze; téhož roku stal se spolu s bIskupem 
Olomúckým Janem ze Středy subdelegatem arcibiskupa Pražského, a to 
k rozhodnutí rozepří, jež byly příčinou hranic obapolného území vznikly 
mezi Polany a pruskými křížovníky. Jmenování toto ukazuje, .že Jan. znal 
se v jazyku polském, tudíž že byl rodem Slezák tak Jal~~ bISk:l? 
Jan ze Středy. R. 1374 prosil Jan papeže, aby uvolněn byl od p.flsahy. pn
činou doktorátu Padovského učiněné i aby doktorat směl podmknouh na 
universí Pražské. Téhož roku stal se kollektorem papežských dť1chodů 
po Čechách i na Moravě (principalis colledor camerae sedis apostolicae; 
na Moravě ustanovil za subr:tif:uta Hermana kanovníka Olomúckého). 
Jmenovací list pap. Řehoře XI. Avinionského dán jest dne 14. pros. 
(CMor. X. 239). Těžký úřad tento zastával Jan až do r. 1380. Tom~to 
postavení měl co děkovati, že žádost jeho o doktorování v Praze přízmvě 
byla vyřízena (nos volentes te, qui collector fructuum et proventuum 
camerae apostolicae in regno B. existis : ... ), avšak dosažení ~okt~rátu 
patrně odložil, neboť r. 1375 a tak napořád nepíše se jinak než hcencIatus 
ín decretis. R. 1376 konal poselství ke dvoru papežskému spolu s Odolanem 

Boncem proboštem a Dětřichem děkanem. 
Jakožto sběrateL dllchodů papežských po Cechách obdržel J. r. 1377 

nařízeni od papežské komory, aby z důchodů těchto vyplatil českému 
válečníkovi Jakubovi Buohovi z diecese Pražské 800 florénů za válečné 
služby konané v Halii se 22 kopinn~ky. (Jméno Sboh opakuje se v ée~hách 
ještě r. 1440: Sboh z Sicndorfa v Cáslavsku. Arch. I. 256.) 

Za arc. Jana Očka byl J. po mnoho let generalním vikářem in spir. 
i začal r. 1373 předsedati soudu arcibiskupskému (SA. Incoepit praesidere 
judicio), i měl r. 1374 účastenství v processu proti Miličovi. v 

Z r. 1378 máme zprávu, že se spolčil o jmění s Bartolornějem Stukem 
a stal se tak spolumajetníkem vesnice Šestlic v Koutimsku; jakož takový vyko
nával spolu se Štukem právo podací při kostele Šestlickém. (T0111. II.) 

I 
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R. 1379 měla býti obsazena praebenda jedna Vyšehradská; Jan činil si právo 
k ní;. ž.e pak kanovník Pavel oblíbil praebendu tuto pro sebe, byl hotov na
stou~lh v praebendu Pavlovu. Zemřel na jaře r. 1383, neboť se píše (Arch. 
II), ze d. Johann~s Cantor, quondam decanus s. ApolJinaris, vendidit here
dltates et villam SesUic et habuit eas ~um Leva de Lutrbach in tabulis 
(14. února). Jestě z jara 1383 měl nějaké jednání o účtech, i slove tu 
Hassco decanus ecclesiae s. Apoll. (Akta II.) Památka jeho slavena v kostele 
sv. Víta: Johannes Cantor lapis marmoreus (Tom. Pl'. II. str. 251). 

Děkan J. velikým nákladem dal při kostele sv. Apoll. postaviti ozdobný 
dům .d~kanský i ustanovil jej pro sebe i pro nástupce své, aby v něm 
bydleh, 1 kdyžby již nebyli děkany. V Praze měl důnl na Havelském trhu jenž 
měl pro ženštiny tam přebývající takovou pověsť, ze útad církevní r. 1373 zakázal 
Petrovi, kanovníkovi u sv. Jiljí, aby dům ten až do příchodu děkanova 
nenavštěvoval a s ženštinami tamními ničeho neměl (SA. 1.). Zdá se však, 
že dům náležel vlastně Janovi Maršovu z Prahy, jenž jej roku 1376 daroval 
kostelu sv. Apollinaříše, by se s ním naložilo dle vůle děkanovy a kapituly 
(lb:). Roku 1376 oznamoval děkan, že povinen jest Bartoloměji, služebníkovi 
svemu, 100 kop gr. Pražský.ch za něž dal do zástavy knihy a movité věd 
své; těch aby věřitel prodal a co by bylo nad 100 kop, aby dal Leonovi, 
syn.ovi děkanovy sestry. Služebníci děkanovi (servitores, famuli, familiarii) 
byh roku 1374 Nepr, farář Jindický, Henslinus dictus Němec, 1375 Mařík, 

roku 1376 Bartoloměj a Martinek. 
Děkana Jana matou někteři s mistrem Janem (Hanušem) z Praby (viz č. 133) a 

s Janem ondy Mikulášovým z Litomyšle, písařem Karlovým I registrator, custos sigillorulTI 
et notarius 1355-58), jenž roku 1357 slove kanovnikem sv. Petra v Brně a praebendovaným 
kanovníkem Olomúckým, napotom 1357 písařem a poslem Jana ze Středy, biskupa Lito-
myšlského, kancléře císařova. . 

133. Mag. J oannes de Moravia et J oannes de Praga. 

J o a n nes deM o I' a v i a studoval na universitě Pražské nejprve co po
sluchač fakulty artistské, i byl připuštěn ke zkoušce r. 1372 (Jo. de Moravia) 
a determinoval téhož · roku za mistra Marienwerdera, načež povýšen za 
licentiata (Joannes de Moravia); napotom, a sice hned roku 1375 stal se 
posluchačem university juristské (Joannes plebanus de Moravia intitulatus 
jurista). Při tom nepřestal býti členem university a fakulty artistské, naopak 
byl dokonce professorem na ní, neboť roku 1380 slove děkanem universitním 
a roku 1381 jedním z examinatorů pro bakalariat. Při této příležitosti slove 
mistrem (mag. Jo. de Moravia) a roku 1393 mag. Joh. Moravus magister in 
artibus. V nápotomních .letech zanášel se právním zastupováním duchovních 
korporací, ja'~o roku 1396 kláštera Sedleckého. Podle zápisky z roku lR96 
pocházel z Unišova moravského (Mag. J. Moravus de Nova civitate), ač 

nejmenoval-li se tak co farář tamní (1375 plebanus de Moravia). 
V matrice univ. Pražské uvozuje se r. 1389 "mag. Joh. de Praga" 

s ptídavkem, že jest "can. eccl. Prag." Prvé nežli vst.oupil na universitu, 
byl r. 1381-82 skriptorem kancelláře arcibiskupské i slove tu Johannes 
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natus Johannis de Praga, clericus dioc. Prag., scriptor (notarius) cancellariae 
curiae Prag. Hokem 1382 začíná se jmeno jeho Johannes střídati s n~zve~~ 
Hanussius, cler. Prag. dioc., H. Johannis de Praga, H. procurator conslstorn. 
Přitom byl 1382 veřejným notářem (H. notarius publicus). Nay z~kl~dě té:o 
souhlasnosti byl Jan táž osoba co magister J. de Praga, o ne~z v.lme, ~e 
r. 1389 vstoupil, jsa již kanovníkem" na hradě Pražském, na unlVersltu a ze 
r. 1393 koupil dům biskupa někdy Magarenského Jok1ína, na dobytčím trhu 
Novoměstském z rukou Vácslava Mazance, hospodáře ondy pánův z Hožrri
berka a měště~ína Hradčanského. Pti tOln kupu slove "lnag. Hanussius de 
castro" ("Mag. J. de Praga emit erga W. lVI,azanecz" 'y mag. Hanu~sius. de 
castro i. e. Pragensi). "De castro" slul patrne proto, ze co kanovmk sldlel 

na hradě. 
Pešina mistra tohóto mate s mistreln Janem proboštem (vlastně 

děkanem) kostela Sv. Ap olliilaříše , což ovšem nemožné, ježto děkan Jm: 
řečený C~ntor r. 1383 byl již zemřelý (viz 132). Sc~ulte a po SChl:ltOVI 
OU stotožňují jej zase s Janem později biskupem Lltomyšlským~ vel.lkým 
odpůrcenl Husovým na sněmu Kostnickém. I jest o:šem pra:vda, ze bIskup 
tento byl rodic pražský, tak že se dobře mohl Jmenovat! Johannes ,de 
Praga; ale náš mistr Jan (Hanuš) z Prahy byl kupce~ domu na. NOV:~l 
Městě roku 1393, kdež Jan byl již rok předtím [1392] bIskupem v Lltom~sh, 
důstojnost, která by při kupujícim bezpečně byla bývala. vytknuta, kdezto 
kupec prostě slove mag. J ohannes de Praga. Ostatně bIskup Jan byl syn 
Jana z Prahy, řečeného Buškovec. Také se neví, že by biskup Jan býval 

"byl mistrem. 
Po mistrovi Janovi pozůstal spis: 
Summarii casus super Decretales mag . .Joannis de Praga. 
(Ruk. univ. bibI. Pražské, sign. IV. G 5, o 71 listech z XV. století. Schulte XCVIII.) 

134. Wolframus archiepiscopus. 

Syn Olbrama ze slovútného a mo ~ného měšťanského rO,du ?lbramo,
viců. Otec jeho ve službě královské povznesl se na purkrabstvI Vysehradsk:, 

' za Karla i V ácslava (1373-80). Mladý Olbranl dal se roku 1377 na studIa 
právnická v Praze, ve kterých po r. 1380 - po velké~ moru - po~r~čoval 
v Padově, kde byl soudruhem mu V ácslav z J enštema, bratr arcIbIskupa 
Jana. H. 1382 byl již kanovníkem, načež dosáhl proboštství u sv. Apollinaříše 
1392. Ptitom byl také r. 1389 kancléřem knížete Jana Zhořelského, mladšího 
bratra krále Vácslavova. Byl jím ještě 1394, když se Jan ujal Vácslava po 
prvním jeho zajetí od panstva. Ptízní Vácslava stal se konečnyě 1396 ~rci: 
biskupem Pražským. Měl bratry dva, Pavla a V ácslava, a dve sestry, Jenz 
po smrti otcově z11stávali v nedíle až do úmrtí arcibiskupského bratra, jenž 
byl hlavou rodiny (t 1402). 

Olbram zůstavil památku po sobě, že opravil a doplnil statuta kostela 

Pražského. 
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135. J oannes dictus Przimda. 

Joannes dictus Ptimda byl syn Mikuláše vozníka (aurigae, furmani, 
vectoris) z Budějovic a jmenuje se poprvé r. 1377 co publicus notarius de 
Tusta (z Domažlic). Plným jmenem slove latině: Joannes dictus Przimda 
Nicolai Furmani de Budweis, filius Nicolai aurigae seu vectoris, notarius d~ 
Tusta 1381. Posledně byl veřejným notářem i notářem university v Praze 
(publicus notarius auctoritate imperiali et universitatis studii Pragensis 
juratus notarius) 1387-92. 

Po Přimdovi máme sbírku: 

F01'mula1'Ú~S Johannis dicti p ,tzymda, filii Nicolay Aurige l'eu Vectoris, publici notarii 
de Tusta, in quo continentur diverse cancellarie. 

Ruk. Metrop. bibI. Pražské z r. 1387. 

Obsah přebohatý, zvláště co se týče práva processualního. Kromě listin 
neboli formulí listinných položena tu Summa notariae mag. Joannis de Bononia 
pocházející z r. 1280 -90, nebo jak jinak slula Summa seu Stylus curia~ 
Homanae. Po Summě následuje Ordo judi~iarius Joannis Andreae, ukončený 
roku 1260. Spis tento neprávě přičten slavnému professorovi Bononskému 
Janovi Andreae, jenž žil teprve v 1. polovici XIV. věku. Jest to jiný 
--:- starší - Ordo, jenž byl již ku konci XIII. věku znám v Čechách, neboť 
ona část Přimdova kodexu, kterou se počíná tento Ordo, pochází od Praž
ského biskupa Jana z Dražic (1301-43) [Cancellaria Joannis de Drazicz] 
i obsahuje " rozsudky biskupského soudu Pražského z 1. pol. XIV. věk~. 
Máme tu tedy sbírku biskupskou i s Ordo judiciarius, kterou Přimda prostě 
přijal do Formuláře svého. 

136. Adreas de Duba et Paulus (de) Choczna. 

On dře j studoval v Praze na fakultě artistské, potom v Bononii, kdež ok. 
r. 1378 dosáhl misterství v bohosloví, ale i v právích. Navrátiv se do vlasti, 
stal se r. 1379 děkanem kapituly Litoměři~ké, roku pak 1384 na základě 
provise od pap. Urbana VI. ještě za živobytí cÍs. Karla roku 1378 dané, 
biskupem Merseburským (provisio d. Urbani p. VI. cuidam Andreae de Duba 
baroni, linguae et nationis bohemicae). Odpírala tomu siee jedna část Merse
bur;::ké kapituly, nachylná Purkartovi, a po brzké smrti Purkarta Henrichovi 
ze Stolberka; ale ani Henrich nedošel potvrzení papežského "propter sup ra
dictam provisionem lmp. Caroli regis B. factam." A takž Ondřej udržel se 
na stolci biskupském v Merseburce až do smrti své r. 1392. 

První zprávu o P a u lov i z Chocně máme z r. 1363; jmenuje se tu Paulus 
Martini de Choczna, procurator generalis areh. Pragensis in curia "Homana. 
Studoval v ten čas na učení kurie římské. Kanovníkem Pražským byl hned 
r. 1373. Nejprve jej nalezáme farářem v Poličce (pleb. in Policzka), potom 
před r. 1371 farářem v Chlumci i zároveň korrektoreřn lderu, roku 1371 
farářem v Novém Kolíně. Po r. 1374 stal se kanovníkem také na Vyšehradě 
i zústal ním až do r. 1392. H. 1378 psán jest bakalářem v dekretích a r. 
1385 kaplanem krále Vácslava (Erect.). Pavel byl ro bakalář i co kanovník 

Jireček. Práv. život. 
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Vyšehradský officiálem bisk. dvora Litomyšlského. Měl písaře Slavka (List. 

not. 71). 

137. Mag. Adam de Nežetic. 
Na juristské universitě v Praze uvozuje. se roku 1384 Adalll de N esetycz. 

Stal se toho roku licenciatem, roku 1)ak 1389 doktorem práv, za rektora 
Jaroslava z Pořešína, kanovníka Pražského. Brzo potom byl již také ka
novníkem Olomúckýln i Brněnským; roku 1391 jnlenuje se v listinách plným 
jménem a roku 1393 zkrácentm jménem (Adam z Něčic) kanovníkem 
Olomúckým (Mor. XII. ~63), téz Ol. et Brun. ecclesiar~n~ canonicus: Ro~u 
1397 zastával arcijáhenství Hradecké a byl vil{ářem arCIbIskupovým 111 splr. 
(Er.). Roku 1397 slove decretorum doctor, Prag. et Olo~uc. ecclesia:~m 
canonicus et archidiaconus Gradicensis. Téhož roku bratřI Albert a VIlem 
z Chomutiček založili s přivolením Adamovým oltář v kostele Chomutickém 
a děkan Svato-Apollinářský s jinými soudruhy zřídili tam kaplanství; byltě 
Adam kostela toho patronem. Roku 1398 vynesl spolu s doktorem Jiřím 
z - Bora in schola juristar um studii Pragensis rozsudek jeden rozhodčí 
V letech 1403-07 byl administratorem in spiritualibus arch. Prag. 
sede vacante. V tomto postavení vydal dekret proti Wikleffovi (protunc 
doctore Ada vic:;\l.:'io genera1i. exlstente. Chron. univ~) Roku 1410 uvádí se 
spolu s Ondřejem z Broda (Brodou) a doktorem Heliášem mezi předními 
rádci arc. Zbyňka, kteří vedli k tomu, 3by dekretováno bylo spálení kněh 
Wikleffových. 

Adam zemřel roku 1414. dne 25. července, egregius doctor decretorum, 
archidiaconus Gradie. et canonicus praebendatus eccl. Prag., zůstaviv po
slední svou vůli ze dne 3. ledna 1414. Z konce XV. věku (1486) máme 
panlěť, . že Adam pOl J.čU dům svůj na Hradčanech, velmi veliký, čtvero
hraný na rohu, arcijáhnům Hradeckým, následrJÍkům svým, a druhý ka
novnlkům praebendy Kbelské. N ežetice, odkud se psal, jsou osada podnes 
stávající v Budějovsku (Pop. 3 LI), známá hned roku 1314. 

Adam byl horlivým sběratelem l"ukopisův j v závěti své odkázal některé 
z nich, jež byl jeden po druhém zajednával a dílem sám také psáti kázal 
(gfav~bus laborjbus, servitiis et mél"'{ima facultate) kostelu sv. Víta. Knihy 
ty lněly chovány býti ve sklepení nad zákrištou (supra a sacristia) ve vlastní 
skříni o třech zámcích, kterouž sám byl dal zhotoviti, i půjčovány školárům 
kterékoliv fakulty Učení Pražského "juxta discretionem pro studio" . Vyjmuti 
měli být studenti Wikleffismem ppdezřelí (excepto suspecto de secta Wi
clefistarum. Otto 100. Tom. Hradč. 116.) 

J eden kodex pergamenový ze sbírky té zachoval se do dnešního dne 
v bibl. kap. (f. XXVIII.) s nápisem: lste est liber Adae de N ezeticz, deere
torum doctoris, archídjaconi Gradicensis in ecclesia Pragensi. - Jemu také 
patřily "Decisiones Rotae romanae (1377 -81), Petri de Unzolo tractatus de 
arte nolariatus (jinak de judiciis) a Kommentář k IX. kap. díla Summa artis 
nolariae Roladini Passagerii." (Schulte CCXIV, CCXVI.) 

Adam byl i spisovatelem, ješto známe · spis od něho: 
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Lectura super librum (?) Decretalium. 
Mezi rukopisy kapitule darovanými nalezá se totiž i tato Lectura 

i jsou v ní přiložena slova "per ipsum testantem collata", což nelze rozuměti 
toliko o darování, neboť slovo "collata" stojí vedle "testante" a rukopis 
vyčten uprostřed mezi jinými spisovateli, tak že "collata" musí zde zna
menati tolik co snešeno, sepsáno (Tak tomu rozumí také Dr. OU, kdežto 
Schultemu věc ta ušla). 

v Pa~acký ve své, "Wiirdigung" zmiňuje se o Adamovi, že psal dějiny 
veku sveho, tedy Vacslava IV., ale o díle takovém ničehož se neví, leda že 
prý nacházelo se ondy v rukou spisovatele Pražského Gundlinga. Zdá se 
tu býti změ~ení s tím, že Adam zůstavil Chronica in 2 voluminibus perga
meni d. praeposito, priori et conventui canonicOl um regul. S. Augustini . in 
Ralldnicz pro .uno anniversario (Boh. docta III. 33, cf. Libri erect. IX). 

138. Tóma ze Štítného. 

Štítný narodil se mezi r. 1325 na tvrzi Štítném, ležící nedaleko hranic 
mO~'av~kých u Počátek a Žirovnice, kdež rod jeho patrně již dávno přebýval, 
~aJe Jmeno podle tvrze. Podle znaku náleželi Štítní k Benešovicům, jsouce 
Jeden z četných rozrostů jejich. Ke tvrzi patřila jedna polovice Štítného, 
kde~~o dr:lhá náležela ke K~m.enici. Kromě toho měli Štítní úročních příjmll 
ze ZlrOVl1lCe a z německé Ciměři 23 k. gr. 

. Rodiče Tómovi byli zbožní, mravů dobrých~ staročeských; od nich 
bylo mu slýchati poučení o věcech křesťanských, také vešel skrze ně v ně
kterakou z~ámost písma. N ernéně naň působila babička, žena předobrá, 
v počestné sprostnosti. Na tvrzi žila také teta Tómova, tak že tu máme 
v malém · obraze nedílné žití rodinné, rázu slovanského. Sestry měl Tóma tři. 

První svá leta trávil tuším na učení u minoritů v Hradci Jindřichově. 
Když pak založena universita Pražská, dostal se do Prahy a tu se horlivě 
učil mezi r. 1350-60, jsa členem fakulty artistské. Odtud základ vědeckého 
vzdělání jeho ve filosofii, theologii a i v duchovním právě. Hodnosti aka
demické nedosáhl (nejsemť ijeden mistr, ačť sem byl i ztrávil v učení 
prvá léta své mladosti), buďto že po ní nebažil anebo že se mu po smrti 
otcově bylo star,~ti o pozůstalou rodinu. Bylo mu tuším přes 30 let, 
když se oženil. Zil tu na vsi, v zátiší venkovském, bavě se hospodářstvím 
a zalíbeným čtením kněh z Prahy přivezených. Po desíti letech tuším 
odemřela mu manželka, zanechavši pět dítek, snažně jich odchovavši a 
milostivě i větší praeí "než mnohé mátery činí". Lásku svou dochoval jí 
T. tím, že se víceji neoženil, neboť "nejsou slušné druhé svatby". 

Vystoupení mravokárcll v Praze, kazatelův Kunráta Waldhausera Němce 
Rakušana, a Jana Miliče Moravana Kroměřížského, způsobilo veliké pohnutí 
v mysli Tómově. "OhtlOvá slova" těchto horlitelů, z nichžto první kázal 
v Týně, druhý u Sv. Jiljí, (1364-6~), tak mocně ho vzrušila, že opatřiv 
domácnost svou a odevzdav péči o ni i o děti sestrám svým odebral se 
do Prahy, kdež nejvroucněji přilnul k Miličovi, JTIuži věru nadobyčejnému. 
Tóma vida, že Milič v neobmezené štědrosti k chudobným rozdav všecko 

12* 
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šatstvo, za tuhé zimy sám chřadnul, nabídnul mu po knězi Vojslavovi dobrý 
kožich liščí; na kteroužto výminku však Milič nephstoupil. Miličovi přísluší 
zásluha, že jeho příkladem a podnětem Tóma chopil se pera a jal se spi
sovati. Sám se k tomu zná, řka: "Byť on nebyl, snadť by i těch všech 
knih nebylo, které sem já psal." Také ho "rozojchvilo jedno kázánie sv. 
Augustina, ež budu nynie udatněji psáti české knihy". První průpravné 

práce byly překlady spisů latinskýdl. Brzo však přešel ke skládání samo
statných spisů filosoficko-theologických, jakož jsou "Naučení o obecných 
věcech křesťanských" a "Řeči besední" . "Naučení" dokonal v úmrtní 
rok MiliČův. Jelikož pak Miliče již nebylo, podal je ku přehlídce a k opravení 
druhému příznivci svému, Vojt.ěchovi z Ježova, slavnému mistru svobodných 
umění a theologie na universitě Pařížské, když tento r. 1374 nebo 1375 do 
Prahy se vrátil a zde místo kanovníka-školastika na hradě Pražském zaujal 
(viz č. 118). 

Velmi poučné i zároveň poutavé jest podání, kteréž Št. ve Knižkách 
o věcech křesťanských učinil. Těch nekoliko iiádků rázem osvětluje postavení 
Tómovo jako spisovatele. "Hrozného rozumu a odivné paměti mistru, 
mistru Albrechtovi, jenž jest prvý z Cechóv v svatém písmě mistrstv\ došel 
Pařížského, T. ze Št. pravé poslušenstvie ve yšeJTI což slušie k naučení 
křesťanské pravdy! Vida blesk světla a pravdy sv. písma, a nadto dále 
rozumněje nežli mým mdlým zrakem viděti mohu, jež z tebe velice svietí 
(neb jest to jisté, žeby njkakéž matně ti najvětší mistři tebe nebyli sobě 

vzeli k tovařiši a k mistru křesťanstvie všeho" rád bych se přiblížil k němu 
s tiem což sem česky kladl v těchto knihách, prvním úmyslem pro své 
děti a potom všem, kdožby kdy kterým se z nich slovcem upamatovali 
k dobrému. Aniž toho mohu přieti, žej' mi to ne pracno bylo, ale velmi 
kratochvilno; neb sem nejednú, klada je, odpočinul od rozličného rozbroje 
mysli; proněž zdá mi se, ež někdy také mohú někomu býti k utěšenÍ. 

I řku, že bych se rád s nimi přiblížil k světlu, aby světlo okázalo, jest-li 
v nich světlo; a pakli by co v nich tmy bylo, aby světlem byla temmost 
odehnána. I proši spr0stně, pro Bóh, aby je ráčil opatřiti; nebť je tvému 
poddávám opravení. - A dobte j' podobné, aby tvój přirozený jazyk tiem 
tebe užil a měl tvú památku, donidž najdál tyto knihy budú tráti. Pakliť 
sem v tom co poblúdil, že nejsa učenie velikého, směl sem se pokusiti 
o tyto knihy, ufám, že tvú múdrostí z milosti pravé, jež vycházie nad 
všecka práva, zhojím se toho; neb ne hrdosť, ni všetečst.vo, ani chlúba, 
ale připudila j'mne k tomu dvojitá milost." 

Št. celou duší svou klonil se k opravě neřestí, kteréž za jeho časů byly 
se rozmohly v církvi; v tom se srovnával s Waldhauserem i Miličem; méně 
s Matějem z Janova, když tento jal se přes příliš brojiti proti obrazům 
mezi křesťany; "móžem mieti obrazy miesto písma na památku takových 
věcí, ale ne aby obraz mohl býti které Božie podobenstvie. " Na několika 

místech poddává se k opravení moci církevní, ač by v čem pobloudil. 
"Pravda jest, že já i se vším tiem, což sem kdy psal neb psáti budu, 
kostelu k opravení poddávám se, ufaje tomu, že mne z milosti opraví." 
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"Bylo-li by mi ukázáno, ež bych kde pochybil, dal bych se rád navesti 
pravdě; protož vždy řku, ku opravení kostelniemu poddávám se". - Pakli 
bych co nemúdte pověděl, vyznávámť to, že nemienhh nic držeti n'~ž to 
což drží obec křesťanská a škola Pražská." - V příčině transsubstanciací dí: 
"Já raději tku "Neviem, které jest(', než bych řekl toto" neb toto" kdyz-

., " " ", 
se J v tom ani kostel (t. j. církev) ještě ustanovil." 

Započa: psáti knihy české, stal se Št. předmětem útokih se dvojí 
strany: Jedm mu vytýkali, že nejsa mistr skládá spisy, druzí naň vrčeli. že 
píšíc nepíše latinsky, alebrž česky. První jmenuje pyšné a závistné" druhé 
ll' , '" 

" 1 l~p~ ~ po~etilé": "Proč pak někteří hyzdie to že píši a za zlé mají těm, 
kdoz ctu kmhy me? Ale když prvé hyzdie mé knihy, nežli čtú v nich uka
zUjí: žeť je hyzdie neupřiemým úmyslem; ale by čtli prvé v nich, a l~Zřé-li 
v mch blúdného něco, i opravili to, to by mohlo býti z milosti pravdy." _ 
"Jsúť · také, ježto na mne zuby skřípie, že já píši takové knihy; snad z těch 
jsúc někteh, ježto vše hyzdie, jemuž sami nerozumějí; a druzí snad závistí 
chtiec jedné sami s!úti múdři, budú prvé hyzditi knihy než v nich čisti." _' 
:,Divné jest do některých, že nechtie znamenati, pravda-li j' co se praví ale 
Jen chtie věděti kdo praví I" - ' 

. _"Pročež ,pak r.echnie a vrčí pyšní na mne, anebo hlúpí, ježto vše hyzdie, 
Jemuz nemohu samI rozoměti, ež píši česky I A kto vie, komu to bude 
~,ěk.dy uži~ečno. a kratochvi~no v Hospodinu?" - "A nenie-liž lépe česky 
CIStt dobre (kmhy) na hradlech neb kdežkolivěk, a v ta doba aspoň mieti 
k Bohu dobrú žádost, zapomenúc zlé milosti smilné, aneb klevet na besedě 
n~bo sváróv?" - "Tak vz~cen jest Bohu Čeeh jako latiník". - "Protož nezdá 
~l se, by, zlé bylo psáti Cechóm české knihy, jimiž by mohli mieti viery 
kresťanske a dobrých vášní naučenie. A protož nechžť mne had i uštkne 
a já sbírám tyto třještky k dobrému ohni, abych se i s vámi shřél! Ufaji 
v Buo_h, že se zhojím, jakož sú se zhojili i jiní." 

St. dosáhl věku dosti vysokého; sám r. 1395 praví: "Aj, již mi jde 
leto sedmdesáté". Ale dočkal se r. 1400, neboť dí: "Aj tisíc let a čtvrté 
sto letos se koná tiemto rokem, jakž se narodil Spasitel!" Měl tedy věku 
požehnaného nejméně 75 let. 

Ze pěti dětí pozůstali mu na živu jen syn a jedna z· deer, Anežka. 
Syn Jan vyskytuje se r. 1412 co purkrabí na Soběslavi ve službách Rožm
berských, pak mezi pány českými a moravskými, kteří dne 2. září 1415 
poslali list sboru Kostnickému pro upálení mistra Jana Husa. Přežil také 
válku husitskou, neboť ještě r. 1434 uvozuje se co svědek na listinách. Dcera 
Anežka Zllstala v nedílu s bratrem, až se ok. r. 1404 usadila eo podílnice 
domu vedle Betlemské kaple, žijíc s několika pannami životem bohomyslným. 

. Tóma již .od svých současníkll uznáván byl co muž znamenitý; uka
zUJe k tomu nejen obcování s nejpřednějšími osobami souvěkými v Praze 
Miličem, mistrem Vojtěchem, mistrem Františkem Benešauerem, mistre~ 
Matoušem z Krakova, arcibiskupem Janem z Jenšteina, ale i připomínka 
v ž.i~otopise Miličově: Nobilis et devotus vir, nomine Thomas, cujus viri 
noÍlÍla a multis non parva habetur. 
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Juristou Št. nebyl; sám také, ačkoliv se dosti dobře vyznal v cír
kevním právu, neosoboval sobě samostatného úsudku ve věcech právnický~h, 
aniž se počítal k juristům. "Něvěfíš-li mně, otiež jurist" - praví na jednom 
místě, a na jiném: "Až jeden jurista přivedl mi to k rozumu". Ale v dě
jiná~h práva českého zaujímá předúležité místo tím, že jest první, kdo do
mácí právo porovnávali s právy cizími, jakož toho ukázky tuto uvozujeme. 
Také pronáší celou řadu myšlének svý~h a právních názorll o otázkách 
pospolitého života, jako na př. o úrokách, o mýte~h, o tržném, o vinách, 
o berních, o židech, o poddaných, o hospodářství mincovním, o odumrtech, 
o páních, o vládykách, o soudcích a popravcích, o kupcích atd. Obzvláštní 
památku právni~kého obsahu máme po Štítném ve vylíčení úřadúv čtyr 
nejv. uředníků zemských, písaře, komorníka, sudího a purkrabí Pražského. 
(Hra v šachy). Konečně nesmíme mlčením pominouti, že se roztroušena po 
spisech Tómových nalézají četná rčení a přísloví rázu právnického. 

Porovnání domácího práva s právem církevním. 

A když i v duchovních súdiech, ne proto by zlá práva du~hovnie byla, 
mnoho se děje protiv pravdě, pro zlosť a chytrosť lidská, tak od súdec 
jako od řečníkóv, i také od těch, ježto se súdie (neb jakož sem řekl, du
chovnie práva velmě jsú právě vymyšlena): co-j' pak zlého v. naši~h hřiešných 
zemských práviech, ješto-j' ještě v nich mnoho pohanského obyčeje! A kakž 
koli některého jest polepšeno za ctného arcibiskupa Arnusta, jako onoho, 
ješto sú Boha pokúšeli, po některýeh žalobách na vodu mecíe, aby voda 
ukázala, jest-li vinen nebo nenie, po některých pak horúcie železo z ohně 
vynmúc, dávali v holé rure, a druhdy i nevinnénlu, aby tak ukázal svú nevinu. 
Potom opět ciesař Karel ustavil to, že kratšími slovy již přisahají, 

nežli dříve; nebo dtíve ten, ktož pohonil, učinil žalobu velmě dlúhú a ne
snadnú a sám se jí učil několik neděl neb jeho řečník, aby ji uměl proža
lovati, a druhý pak, jen třikrát ji uslyše, měl přisieci týmiž slovy, a jakž 
chybil na jediném slovu, tak vše ztratil. To-j' již minulo. Avšak ještě jest 
to protiv božiemu přikázaní, že přísahú hledají zmatkóv, Boha pokúšejíc, a 
řkúc: "Bude-liť práv, Bóh-ť jemu pomóž". V tom jsú pravějšie duchovnie 
práva. 

A kak-li to móž dobré b)ti, když svědky vedú, stúpí-li levú nohú 
prvé, aby tiem ztratil, aneb když urukují: vezma klín sukně neb pláště, 
hne-li jim za sě, chtě snad rozvesti, aby udeřil k onoho klínu, tehdy jest 
ztratil! A na krátce, i sedánie, i jiné takové \Těci ktož súdem vydává, jimiž 
Boha pokušijí, aneb přijme: věz to dobře, žeť ty súdy jsú protiv Bohu! 

A také zlý jest to súd, ješto súdce, uslyšiec žalobu, i nechtie slyšeti 
odpovědi jinak, než řkú: "Rci, vinen neb nevinen?", vše na pospěch chtiec 
odbyti. Velim by to upřiemnějšie bylo, aby tento odpověděl onoho řeči a 
súdce přeslyšiec oboje, i nalezl mezi nima! 

Kak opět chváliti svědectvo, ješto svědčí na penězích, a nevědúc co 
svědčí! Velim lépe jest. to v duchovním právě, ježto každého svědka přinutí 
aby svědčil, což vie o té při, a pod přísahú pověděl pravdu , což mu jest 
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známo, a kak to vie, jakož jeho po tom tieží; a pak súdce podle toho 
svědectvie súdí. 

I toť jest zlé v súdiech zemských, že pro jedinú opověď má kto ztratiti 
všechnu svú při, ač jest i práv; podobné by bylo, aby méně něco ztratil 
pro takú věc, jako jest v duchovním právu. (Súdciem.) 

Vylíčení čtyr zemských ú1~adův: 

Jižť řku oněm zvláštím čtyrem zemským úředníkóm, z nichž jeden 
má p is zem sk Ý v své moci, druhý jest k o m o rn í k najvyšší, třetí s udí, 
čtvrtý p u r k r a b i e Pražský. 

Komorník má v své moci ty menšie komorníky, ješto pohonili mají 
k súdu, z úmluvy upomenúti, na vzvod poslati; má také komorník aneb 
i odhádati za to, což jest prosúzeno dědin toho, ktož co prosúdil. 

S udí, ten řeč a žalobu slyše aneb líčenie těch, ktož sě súdie, má to 
na pány vznésti, co by nalezli; druhé, měl by sudí řečníky zpořiediti, aby 
nedrželi přieliš lidí. A také nechtie tak řečníci žalovati, jakož ten žaluje, 
čiež jest věc, ale po své hlavě učiní žalobu. I mnímť to když by to někak 
bylo spósobeno, že by listy dávali s žalob:;tmi, mohlo by snad upřiemnéjšie 
býti a viece by lidí mohli odpósobiti. 

Třetí má v své moci p i s zem s ký, aby to bylo pod jeho mocí zna
menáno, co jest usúzeno, co-li kto zapíší sobě, več-li sě podvolé; a máť 
ten úi;edník pilen býti těch písařóv k úřadu svému, aby věrné připúšťal 

a rozomné; nevěrný písař učiniti móž velikú škodu nebo křivdu, a ne
rozomný móžť také o velikú věc mnohého, ač i nerad, obmeškati. 

Ctvrtý úředník jest p u r kl' a b i e P r a ž s k ý. Toho jest úřad, když bude 
komorník na zájem . vydán, aby také poslal posla svého, zdali by kto chtěl 

otbiti úřad, aby toho pak pomstil jako všie země popravce. Má také pur
krabie všech horkých násilí, výbojóv, únosóv, nádvoří popraviti, silnic střieci 
před lúpežníky. Má vzvésti na odhádanie a připraviti protivníky, aby sstú
pili toho jemu, aby to tak jako své vlastnie dědidvo držal atd. (Knížky 
o hře šachové, psané po r. 1394-95). 

Rčení a přísloví právní u Štítného: 

N áhlú věc, škodnú sobě, každý móž z práva odehnati a násilí sě brániti. 
Ktož bude jedinú zlý, jest nal1 domněnie, by vzdy zlý byl. 
Neb když lid dělný netbá na Buoh, co je jiného jen jako dělný do

bytek, ješto dotud dělá, dotud pracuje, až i ztepú jej a toho, co dělal 
~. ' neUZlve. 

Avšak toť kakž zvláště sluší k spravedlnosti: Kto je dobl' dobrým a 
těžek zlým; ktož dá každému, což na koho sluší: komu čest, tomu čest, komu 
penieze, tomu penieze, komu naučenie, tomu naučeníe; a ktož ižádnému 
nečiní křivdy a jelikož na něm záleŽÍ, i jiným brání křivdy činiti. 

I toť fku také: Máť súdce ne po své hlavě súditi, ale po právu usta
veném, neb i toť je v právě ustaveno. 

Máte-li kdy voliti krále, vizte, abyste opatrně volili; neb jakýžť bude 
volen a korunován, nesnadenť jest zavrci. 
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Dobrým ~kodí, ktož zlým otpúští. 
Což jest proti pravdě, proti Bohuť jest. 
Mnich maj e šart, nestojí za šart. 
Zlé jest, úst svých nebýti mocnu. 
Kdyžť hlava neduží, ve vsechť údech nebývá statka. 
Pro obec jest pán, ne obec pro pána. 
Dvé máš UŠÍ, aby slyšal, a jen jedna ústa, abys mluvil. 
Jest obecné příslovie: Komuž Buoh, tomu i všichni světí. 

Jakož řiekají: Lepí jest jeden pták v ruce, než dva letíc. 
Každému jest milo viděti čest svých přátel. 
Čím nový hrnček naplněn bude, tímť viec zapáchá. 
Nemáť ijeden táhnúti přes moc. 
éím kde další pravda, tím dáleji Buoh. 
Jestiť páně dědina, člověkť jest boží. 
Darové i múdré lidi oslepují. 
Zlý obyčej nemá omluvy, aniť má obyčej slúti, ale má slúti zrusenie 

pravdy. 
Zle jest, bez pomsty nechati zlého, a také zle, lakomě vzietí . 
Což neslušie, po tom se zlá člověčie mysl viece zžedí. 
Očité znamenie v jedné věci činí i v druhé zlé domněnie. 

Ijeden nemá prázden jiesti svého chleba. 
Náš chleb jest, když jeho některú stranú zaslúžíme. 

139. Institutio appellationum. 

Král Vácslav IV. r . 1387 vydal rozkaz, že obyvatelé země české, ktetí 
se řídili právem městským, nesmějí se více z nálezů svých konšelů odvo
lávati ke konšelúm nebo kmetům zahraničným , zvláště byl-li nález neb 
rozsudek vynešen u přítomnosti královského podkomořího nebo sudího 
dvorského. Z mandátu toho vidno: že se do té doby dálo odvolávání jednak 
ku kmetské stolici v Magdebllrce, jednak ku právu Normberskému, podle 
toho, spravovala-li se města právem saským nebo švábským. Místo toho naří
zeno, aby města s právem saským táhla se budoucně do Lit o mě ři c, města 
pak s právem švábským do Starého Města Praž s ké ho (ut is, qui ad 
jus Magdeburgense appellare voluerit, in civitate Lutomericensi et non alibi, 
suam appellationenl prosequi debeat, ubi taliter appellanti expedita et 
sufficiens debebit justitia ministrari. Etiam is qui ad jus Nurembergense 
appellare voluerit, ad civitatem Pragensem, ubi talia jura redduntur, appel
lare debebit). Při tom doloženo, kdo by z měst chtěl se odvolati na krále , 
že toho má a může užiti. 

Nařízení toto bylo důsledkem toho , co Zlatá buIla z r . 1356 stanovila 
o poměru obyvatelů české koruny k říši: Statuimus, ut si contra privilegium, 
consuetudinem et indultum praefatum quispiam, puta princeps, baro, nobilis, 
cliens, civis, burgensis vel rusticus , ad cuj uscumque tribuna} extra regnum 
Boemiae in quacumque causa, criminali-; civili, mixta, seu super quocnmque 
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negotio citatus fuerit, comparere vel in judicio respondere minime teneatul'. 
(Cod. jur. boh. II. 1. n. 389 et 390.) 

Na Moravě nařízení podobné vydáno bylo hned r. 1352, ježto Jan 
markrabí nařídil, aby obyvatelé moravští, právem Magdeburským se spra
vující, práv svých hledali jedině ve hlavním městě O lom ú c i a nikde jinde 
(qui hucusque juribus MagdeblJrgensibus gavisi stmt et potiti, jura sua 
recipiant et requirant in O]omucensi civitate capitali, et nullibi alibi in 
terra nostra ve] extra terram, necnon sententias jurium quas ipsimet diffi
nire non possent seu decidere nescirent, in civitate Olomucensi inantea 
postulent deci di et definiri. Cod. jur. boh. II. 3 cap. VII.) 

Střediskem práva švábského bylo na Moravě město Brn o, ku kterémuž 
hned ve XIV. století hleděla celá řada měst a vesnic jižní Moravy. 

Kmetskou stolicí pro města hornická stalo ,se odprvu město Jih I a va, 
ku kterémuž hleděly hornické osady netoliko na Moravě, ale i v Čechách, 
a to nejen ve věcech horničích; ale i ve věcech ryze občanských. (lb.) 

140. Mag. Johannes Wei1burg. 

Protonotářem Většího Města PI'. na závěrku XIV. věku ,byl Jan z Widy, 
vllbec jmenovaný z Weilburka (1380-93). Nástupcem jeho v úřadě proto
notárském byl syn jeho, též Jan (Jan II.) Rodina Widů pocházela od Rýna 
i přistěhovali se do Prahy i Jindřich Weilburg, ote~, i Jan Weilburg de Wida, 
kněz diecese Neuenburské, strýc Jana I. Jan II. konal studia právnická na 
učení Pražském, kdež se stal také doktorem decretorum (1386), pti čemž 
mu odpuštěny poplatky promoční (gratis promotus), k úctě otce jeho, pro
tonotáte V. M. PI'. (ad honorem sui patris, prothonotarii in civitate Pra
gensi) . Protonotátem byl Jan II. hned před r. 1393, neboť dne 20. pros. 
roku toho povolává se co takovy na otce svého Jana I. 'Také r. 1397 druhý 
syn Jana 1., Sigmund Weilburg', slove bratrem onoh~ "z radnice" (frater 
d. J ohannis de pretorio). 

Protonotářství Staroměstské zaměnil Jan II. r. 1412 s protonotářstvím 
královským, ve kterémžto postavení zůstal až do r. 1419, do úmrtí krále 
V ácslava IV. 

Asi roku 1407 přesídlil se z radního domu, kdež ptedchůdci jeho, 
písati Staroměstští, po celé století přebývali~ do vlastního domu. Byl to 
dllm, náležející někdy Jiřímu z Chambu (domus et curia olim Georgii de 
Cam, quam Johannes inhabitat). Avšak nebyl to jediný dům, jenž Janovi 
náležel; již r. 1400 koupil dllm staroměstský (č. 805) u hřbitova sv. Hastala 
od Štěpána kanovníka Brněnského. Téhož roku koupil v sousedství kláštera 
sv. Františka dům po rodině Jakuba malíře (č. 804), tak že je v knihách 
řeč o "alia domus ipsius Johannis". Pro dav r. 1403 t~nto druhý dům, 
koupil zase jiný (č. 799) po Petrovi Schewblovi. R. 1404 koupil dllln Matěje 
krejčího, ale prodal jej zase r. 1406. R. 1404 zjednal sobě velký d11l11 
u htbitova sv. Haštala (788 a 789) od Jana ze Smržova, řečeného Sadlo, 
jinak z Kóstelce, tajného písaře -králova. Tento dům r . 1418 odporučil 
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klášteru Skalickému u Kouřími, při čemž byli svědci tři úředníci, registrator, 

ingrossator a písař dvoru králova). 
R. 1405 koupil důn1 u sv. Františka (804-805) po Mikolášovi z ma-

lířské rodiny Jakubovy, faráti v Kunigstetlu, z rukou V ácslava Šl11alce 
i držel jej ještě r. 1409. V téže končině zjednal si kupem velký nákladnický 
dům s pivovarem, sladovnou i zahradou z rukou Jana z Lestkova, purkrabí 
hradů Žebráku a Dobříče, a Jana syna Jindřichova, za znamenitou S U 111 111 U 

102 k. gr. Konečně víme, že koupil dům u sv. Františka od Greczera 

pekaře za 30 kop (č. 800). 
O nádheře, ve které písař Weilburg žil, svědčí zpráva, že držel sobě 

zvláštního osobního kaplana (capellanus d. Johannis prothonotarii) a to již 
r. 1402. Vliv jeho vztahoval se i daleko na venkov; Jihlavští r. 1,~00 k jeho 
odporučení přijali za městského písaře menšího písaře Staroměstského Jana 
(a dodore et notario Maj. civitatis Prag. promotus). Také sotva bude po
chyby, že jemu k vůli přijali Staroměstští bratra jeho mladšího, mistra 
Sigmunda Weilburka, za nástupce jeho v písarství, ač nebyl právníkem, 
leč bakalářem lékařství a mistrem svobodných umění (1412-1419). 

Ještě jest i paměť, že Jan Weilburk roku 1405 byl členem bratrstva 
kupcovského (fraternitas mercatorum). Není divu, že Staroměstští, když se 
r. 1412 stal protonotářem luálovým, osvobodili dům jeho, po Jiřím z Chambu 
koupený, ode všech poplatkLl a břemen obecných, dokud by v něm on a 
manželka jeho Katerina zllstávali. Stalo se to prý propter servitia utilia, 
quae civitati nostrae exhibuit fideliter, ale také i proto, aby obci užitečen 
byl i na budouyno, t. j. v postavení svém u krále (Kane.). 

Jeden z prvních jeho úkonů při králi byl, že vyhotovil a podepsal 
list památný ze dne 21. října 1413, kterýmž Vácslav IV. potvrzujíc privileje 
města Prahy nařizuje, aby z 18 konšelll Staroměstských bylo budoucně 
polovice Čechl1 a pol.ovice Němců (Čel. I, Č. 131). Z posledních pak úkonl1 
jeví se býti listy ze dne 10. května a 9. června 1418. (lb. 132, 133). 

141 . Simon Pawr de Nova Domo. 

Po Janovi z Gelnhausen stal se písařem městským v Brně Šimon 
i;ečený Pawr z Jindřichova I-Iradce, a to roku 1389-90. Pěknou památku 
zllstavil Šimon po sobě, zpořídiv zkrácený text Brněnských Nálezů. Zdá se, 
že pocházel z písařské rodiny Jindřichohradecké, ku které počítáme z r. 
1379 Jana de N. D., prothonotáře pana Alberta ze Sternberka biskupa 
Litomyšlského (Kanc. 143), a Mikuláše de N. D., písaře Henricha Lef1e 

z Lažan z r. 1417 (lb. 151). 

Cursus civilium senlentiarum. 
Třetí to recense, a sice zkrácená a na stL'Učnější text uvedená. Sepsání zkráceného 

textu tohoto stálo dle zápisky na předním listě 8 věrdunkův t. j. dvé hřivny (a. D. 
MCCCLXXXIX. Non deportabis nisi mihi octo ferlones dabis). 

Prací tou osvědčíl se Simon dovedným právníkem. Tento text stal se tuším základem 
Práva Staropražského, ze kterého vzešlo dílo mistra Brikcího. 
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. 142. Manské knihy biskupství Olomúckého. 

~a~ské .tyto knihy známe a máme podnes dvoje, manské knihy kostela 
Olomuckeho Jedny, druhé Knihy půhonů a nálezů manského soudu Kro
měřížského. 

. Knihy O.lomúcké .založeny jsouce ok. r. 1316 s počátku psány jsou 
1~h~1sky~ za, blSl~~lP~, MIkuláše z Kostnice (1388-97) též německy, kdežto 
zapls~. ceske pocmaJl r~kem <~39~ za biskupa Jana Mráze, střídajíce se potom 
po ~eJakou dobu s latmským'. LIst první, daný "v Praze 1. 1399 den svate' 
NetIše, drahé panny" svědčí na věno paní Alžbětě, manželce Vácslav; 
z Wolfsberka. Obsahují pak knihy ty podání a opovídání k manství věna 

trhy, po:tupy, ~polky, listy dlužní, kvitance, přísahy manské atd.' , 
Kmhy Kroměřížské pocházejí z r. 1364 a jsou až do r. 1393 psán 

latině (kniha první); kniha druhá z roku 1398 má půhony již také české ; 
t~k. s~řída_vě až do 2. čtvrti XV. věku, kdež vklady latinské úplně ustou~ily 
zaplsum ceským. 

První část obojích kněh vydal r. 1902 K. Lechnel' v Brně. 

143· Pan Kunat Kapléř ze Sulevic. 

. _ V: z. Zemském z r. 1500 nalezá se zápis, co se bralo a platilo od 
rozhcnych soudních výkonů při soudě dvorském. Pamět tuto původně sepsal 
pa~ Kunat ~{apl~ř ze, S~levic, r. 1382 místosudí tohoto soudu, jenž později 
1~87-91 byl. neJv. plsarem zemským. Připomněl Kapléř na závěrku: "Toto 
vsecko bylo Jest a šlo za mého úřadu a za mé paměti, za pana Viléma 
z T~l~erka, v ~a pan~ Byčena i za pana Henzle (1399.) A to sem sepsal pro 
buducl ,pameť a z~ravu mých náměstkuov, což jest za starších bylo a dálo 
se, nOVl a potomm aby výše nepřetahovali a lidi neobtěžovali přes obyčej 

a právo ". 

144· Judicium terrae (viz Č. 79.) 

Pan Ondřej z Dubé dělí zemské právo, "jakž jest pod korunú českú" na 
tr~: Súd ,~vorský, ~rávo duchovní a právo neboli súd zemský, kd~žto 
rl1E~st~, klastery a rozhčl:í služebníci rozličně od soudu zemského jsou byli 
vynatI. O so~du dvorskem, duchovním, městském i manském teč byla hned 
svrehu: pod c. <1,00'.,128, 2~, .32. Zde pojednáme toliko o soudu neboli právu 
zemskem, povolavaJlce se při tom na předešlé číslo 79. 

, O _ právu ,~emském praví pan Ondi;ej, že ižádný člověk, počnúc od 
krale az, do tka:.et~ (kromě sondll napřed tuto připomenutých), nen10hl se 
toho pra,"a v!d~'18tI neb .zniknúti pro ižádnú věc, a najviece pro dědinu 
s~obodnu k.a~d~ l~ohl přIpraven býti právem před pány a na jich súdu a 
nalezu do~h JlmetI, tolik jedno vynmúce - svobodstvie královo. 

Pan~ký ná~e~ za starých pánóv velmi držán byl; a prvé by se musilo 
mnoho zleho statI, než to což páni jsú nalezli, by před se nešlo. A také 

< panský nález tak mocný byl, že ot něho žádný se odvolati nemohl ani 
kdy komu dopuštěno. Uředníci, větší i menší, mají což pány bude otsúzeno, 
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svými úřady pomocni býti, a nejviec purkrabie Pražský, jenž hól mocí 
královú nade vší zemi drží. 

K nálezu třeba bylo podle starého práva panuv dvanácte mimo úřad, 
aneb nejméně sedm, větší · polovice; a to bylo o věci pllhonné. Ale o ty věci, 
kteréž jdú o zemské dobré, měli by v:šichni rodové býti podle starého práva. 

Úředníci zemští až do sklonku XIV. stol. byli čtyři: Komorník, sudí 
a písar nejvyšší, konečně purkrabí Pražský. 

První jest úředník k o mor n í k na j vy Š š í, *) ježto mi esto královo na 
súdě zemském drží, jmaje moc, právu pomáhati skutečně. A proto má 
komorníky v své moci, ježto sú králem a zemany usazeni a osvobozeni ode 
všech zemských daní, jedno na to, aby své právo vezmúc, podle desk a 
úředničieho naučenie s právem jezdili, pomáhajíc právu; a ti slovú latině 

bedelli terrae. 

Druhý úředník slove n a j vy Š š í s udí z e Dl s k ý. Ten na súdě zemském 
moc má, strany slyšeti na plném súdě a jich žalobu i odpověď. A té 
zpamatuj e má na pány podati po jednom pánu, kohož k sobě přivolá. 

Jehož nauče mezi pány pošle, a což ten z panského potazu vynese neb 
nalezne, to má před sě jíti. A ten nález písař zemský, při tom pána, ktož 
nález vynesl, k rozkázanie sudieho má kázati ve dsky vložiti a vloženie 
před týmž pánem čísti, pro nepaměť budúcí. A ten pán sedí od krále 
a hledí na krále, na jeho všecka práva, i na práva všech zeman, chudého 
i bohatého, aby se každému pravda dála. Má také k své moci poručníky, 
řečníky, kteříž práva lidská vedú; ač by sě co zmatkóv do činili a to dovedeno 
bylo, móž k ninl popraviti i má moc, podle jiných úředníkóv rady. 

Třetí úředník naj vyšší jest pí s a ř zem s ký, jenž v své moci dsky zemské 
má a všecky věci popisovati, kterrž se kolivěk dějí mezi lidmi stavu, pokole
nie neb řádu kteréhožkoli, o svobodné dědiny s přiznáním lidským před 

úředníky, před ním neb pred jeho mlazším, v těch meziech a běziech, 

jakž na který řád slušie od staradávna, trhy, směny, věna, dánie, spoiky, 
poručenstvie, zápis o málo nebo · mnoho, neb jiná která kulivěk podvolenie; 
ubrmanstvie, buď což buď. Jedno v tom se vystříhaje, což móz kladeno 
býti a kterak bez královy vll1e z úřadu, a v kterých věcech má kraleva 
vuole býti a k tomu posel pán zemský od krále. 

K jeho úřadu slušie opatřiti snažně, aby jeho mlazší byli umělí v těch 
věcech a snažní ingrossovati, registrovati, korrigovati a pilně quaternuov 
stříeci a žádnému bez páně vuole neukazovati, tak hole, aby chudému 
i bohatému, vdově, duchovníemu i světskéIl1u každému božie pravda sě 

dála. Má také desk, quaternuov, starých i nových, snažně chovati pod 
svými zámky, najvíce proto, aby tajemstvie lidí dobrých pro groš nebylo 
zjeveno, do velikých desk otevf'enie. A k tomu, ač sám pro jiné potřeby 

nemóže býti při tom vždy, ale měj člověka věrného, lépe neučeného než 

*) Vyňato z vypsání pl1.sobnosti úředníčí, jenž obsaženo bylo v I. dskách V ácslavových 
Čl. I. (1385). Viz Všehrd IV. 2 i také tuto Č . 138 (Štítný). Str. 183. 

1 
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učeného, aby těch zámkuov věrně chovfl:1 a písarom jedno quaterny od 
roku ov do rokuov vydal, proto aby bylo ingrossováno, 

Má také písař zemský pána svého, krále, nápadóv, dóstojenstvie i jiných 
práv všech věrně střieci a brániti, ač by co chtěli páni na súdě nového 
nalézti, ježto za jich předkuov ani lu'álovych nebylo; toho má nedopúštěti 
s pomocí jiných větších úředníkuov . bez králova věděnie a bez jeho 
otpuščenie. 

Má také písař zemský svýma písařoma dvěma s jich se třmi pacholky 
zlravu podobnú dáti aneb peniE'ze za ztravu, tak aby tu, kdež quaterni jsú, 
i oni jiedali a najméně jeden, proto aby lidi v jich potřebách nemeškali. 

Čtvrtý úředník nejvyšší jest purkrabie Pražský, jenž jest usazen 
a dán, aby súd panský osadil, pokoj, čest a kázeň činil královú mocí, a 
toho každého ktož by co sě dopustil hrdostí, svadú nebo skutkem, aby toho 
popravil, svády a hrdosti věží" obnaženie brani ruky utětím, okrvavenie 
hlavy ' stětím, tak jakž má obyčej za starého práva. Ten' má s menším 
úřadem první v lavieiech býti, ač ne sám, ale jeho mlazší lavice osaditi a 
nepúštěti v laviee, když páni sedú, jedno úředníky a pány urozené, a jiní 
mají vně státi, aby pánom nepřekáželi slyšeti práva. 

Také když list je'mu od zemského neb dvorského (súdu) prinesú pod 
pečetí úředničí po plném dóvodu práva, když se strana drženie pustiti nechce, 
má po listu posla svého dáti, aby pravého uvedl a kř.ivého svedl, jakž list 
úředničí svědčí: Pakli jeho nebude poslušno po jeho poslu, má toho popra
viti z úřada. 

Tito čtyři úředníci, nejv. komorník, sudí, písař zemský, purkrabie, 
mají pod sebú své mla z š i e; komorník jednoho, jenž slove komornič druh, 
sudí jednoho, jenž slove podsudek, písař zemský, ten má písaře , větčieho 

a menšieho (neb jsú dvoje dsky, větčie a menšie); purkrabie Pražský , má 
jednoho pod sebú, jenž slove podpurkrabie. 

Jsú také mimo ty jiní úředníci: Králové úředník, probošta Vyšehrad
ského úředník, podkomořího úředník. Ti slovú nižší úředníci, protože méně 
peněz berú, menší hlas mají, a jsú ntco v poslušenstvie větČích. 

Toť zpráva ze závěrku XIV. věku. 

Na samém přechodu, ze XIV. věku do XV. postoupil nejv. purkrabí 
Pražský na místo první, tak že predcházel nejv. komorníka. U pána z Dubé 
shledáváme již tento nový pořádek. 

Co se týče pravomoci zemského soudu, máme zprávu o tom násle
dující1 obsaženou v Řádu práva zemského: 

Omnes causae pro hereditatibus, pro capite, pro mutilatione, raptu et 
pro damnis, aut debitis et plagis magnis, quae se extendnnt u I tr a stlm
mam cen tu m marc. arg., coram judice, praesente summo camerario, no
tario et baronibus septem debent pertractari. 

Minores causas extendentes se usque ad cen t u m marcas, ipse judex 
cum notarioet baronibus sine summo camerario potest per se judicare. 

Caet.eri minores beneficiarii, vid. vicecamerarius, vicejudex et vice
notarius cum aliis beneficiariis et terrigenis causas minores, vid. ad summam 
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de c e m marc. arg. min u s u no lot o nese extendentes vel infra, vid. pro 
damnis, debitis et plagis tantummodo possunt judicare. 

145. Sententiae ajudicio terrae latae (Inventiones baronum.) 

Staroslavné zemské dsky české zničeny jsou požárem r. 1541. Co se 
z ni~h zachovalo jiným Spllsobem, není právě mnoho, nicméně bylo lze 
pomýsleti na obnovu desk s použitím těchto trosko "Vyznám bez obalu, píše 
Palacký r. 1863, že nevím o ničem, co by národu našemu čestnější památku 
v dějinách světa zjednati mohlo nežli zrcadlem tím starého života našeho 
státního a společenského, který ze zbytkův pohořalých desk vysvítati by 
muselo." Sám Palacký ukázal na zbytky takové, jako ku př. starodávné 
snůšky v ruk. Talmberském, Hořovickém, Třeboňském, Vídeňském, Musejním, 
Rajhradském a j., pak na Zřízení zemské z r. 1500 a 1530, dále na dsky novější, 
pokud hned po shoření r. 1541 pod veřejnou autoritou obnoveny byly, 
konečně na dSký dvorské, kteréž záhubě ušly, obsahujíce četně vkladů z desk 
zemských tam přenesených. 

Spisovatel přítomného díla ukázal r. 1864 dodatkem k těmto pokynúm 
ještě i na jiné prameny, jako jsou spisy právníkú před r. 1541 sepsané na 
základě desk samých osnované (Všehrd) a sbírky právních nálezú z téže 
předchozí doby (Ojíř z Očedělic, N álezové z r. 1536), .ku kterým nyní přibyly 
také ještě "Knížky z nálezúv desk zemských" (Arch. XIX). Ovšemť že tu 
zápisy nejsou podány v té úplnosti, jak byly psány ve dskách, ale třeba 

přestati na hlavním jich obsahu. 
Zápisú takových, jenž v sobě zavírají nálezy obecně platné, máme 

u Všehrda asi 400, v N álezích asi 800. Jestliže tedy dsky zahynuly r. 1541, 
dochovaly se nás alespoň texty nálezll nejméně v jednom tisíci ptípadú, 
tak že duch i smysl desk pro historii práva zemského není ztracen nadobro, 
anoť z těeh zbytkú sestrojiti lze budovu práva zemského dosti případně a 
s dostatečnou úplnosti. 

Cad. jur. boh. podává z doby (ll. 2. 1310-1420) jedno sto nálezů z desk dědičných , 

velkých, a čtyrydcet z desk půhonných v posloupnosti chronologické (č. 6 a 20). Viz také 
Emlerovy n Tabulae terrae" . 

146. Počátky soudu purkrabského. 

Purkrabský úřad Pražský vytvořil se znenáhla. Sám purkrabí byl nástup
cem župana župy Pražské. Samostatným úředníkem stal se za krále Přemysla 
O. II., i byl hlavním vúdcem vojska českého ve válce a předním ochráncem 
klidu a pořádku v zemi za dob pokojných. Zprvu nepočítal se mezi nejv. 
úředníky zemské, kteříž byli komorník, sudí a písař, až koncem XIV. věku stal 
se mezi nimi čtvrtým a od počátku XV. věku dokonce prvním. Jedna stránka 
úřední jeho púsobnosti dotýkala se sudství v některých případech, jak nás 
o tom poučují tyto paměti: Má také pllrkrabie všech horkýeh násilí, výbojóv, 
únosóv, nádvoří popravitf, silnic střieci před lupežníky (Štítný). 

Má také purkrabie moc, O rozličnú věc všecky zemany, ktož se předen 
pi'ivolají a nan sě podvolé, slyšeti, zarukovati i ku pravdě připraviti ~ z svého 
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úřadu. Má také moc, ktož by k němu přišel žaluje na druhého z bezpravie 
neb z násilé nověstalého, stranu odeslati, rok dáti a zaručiť1 strany, aby 
na právu dosti měly; pakli by kto nechtěl, ale připraviti jej k tomu 
z úřadu (Úředníci). Viz tuto Č. 144 str. 188.) 

Purkrabie najvyšší PražskÝI neb jeho mlazší, má moc k zlým ve všie 
popravě zemské země české sáhnúti, a zemany všecky, ktož sě předeň 

přivolají aneb otvolají a naň se podvolé, súditi i jednati, a pokoj zaručiti, 

a dále, ač bude třeba, na pány oteslati (z Dubé). 

147. Sententiae Iglaviensium. 

a) Super causis montanis. 
Pergamenový kodex městského archivu Jihlavského, založený v po

sledních decenniích XIV. věku, obsahuje vedle jiných textú právních také 
sbírku nálezú, jež horníci Jihlavští vydali ve věcech hornickýeh. Slovou tyto 
nálezy "Diffinitivae sententiae, quaesuper causis dubiis civitatibus hic in 
Iglavia jura requirentibus in scriptis sunt transmissae. Hie sind gesriben 
urtail, die zn perkrecht gehoren, wie man die getailt hat hin zu Chutten 
vnd auf andere perkwerch, die recht hie zu der 19la holen und nemen". 
Výslovně se dokládá, že rozsudky ty zdělány jsou hlavně na takové případy, 
o kterýchž ve starém Privileji městském z r. 1249 (viz č. 27) není nalézti 
dostatečného pravidla (praecipue super talibus causis, quarum declarationes 
in Privilegiis jurÍ'um civitatis non exprimuntur evidenter, et praecipue de 
juribus montanorum). 

Jest jich na poče~ 95, i psány jsou venkoncem německy. Osady hor
nické, kam rozsudky tyto z Jihlavy posílány, jsou tu Stará Hora (Mons 
antiquus, der Alte Berg u Jihlavy), Jílové, Opava, Kutná, Reichenstein, 
Czukmantel, Budíšov, Kolín, Reymerstat. Všecky připadají do věku XIV. 
K těmto 95 kusúm přistupuje jiných pozdějších artikulú z roku 140 L -07 
počtem 23. 

Otištěny jsou v Tomaschkově spise nDas alte Bergl'echt von 19lau u. seine bel'grecht
lichen Schoppenspl'itche" (1897.) 

b) Super causis civilibus. 
V témže kodexu Jihlavském obsaženy jsou po nálezích horničích nálezy 

občanské, kmety Jihlavskými do rozličných míst vydané, jenž se končí článkem 
264tým, uprostřed textu přetrženým a nedopsaným (De mortificatore). Příčinu 
tohoto nedopsání viz v životopise písaře J anaz Humpolce (č. 111). Sbírka 
tato má podobný nápis jako sbírka nálezů horničích. Nápis tento zní: 

"Sententiae diffinitivae, quae super causis dubiis diversis civitatihus 
et oppidis hic in 19lavia jura requirentibus in scriptis sunt transmissae, 
praecipue super talibus causis, quarum declaratio i_n Privilegiis jurium 
civitatis nostrae Iglaviensis non exprimitur evidenter." 

U některých lze ustanoviti letopočet; z roku 1322-26 jsou tu dva roz
sudky (L 7 a 90), po jednom z r. 1345 (67 a 84), 1360 (238), 1365 (217). 

Otištěny jsou v Tomaschkově spise nDer Oberhof Iglau und seine Schoppenspnlche" 
(1'. 1868.) 
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148. Liber sententiarum civi1ium. 

Tímto názvem označen jest text latinský, jenž obsažen jsa v kodexu 
Staropražském; základem byl právnímu usuzování konšelů Staropražských 
v prodlení XV. věku. Rozložen jest na 68 kapitol, která každá má zase 
řadu jednotlivých članků, dohromady kusův 732. 

Právní kniha tato není původu Pražského. Staré Město přijalo ji koncem 
XIV. věku z města Brna, tak že máme před sebou právní knihu Brněnskou, 
již z rozsudků konšelských a z práv eírkevních ok. prostředka XIV. věku 
sestavil písař Brněnský Jan (viz č. 88.). Kdežto však kniha Brněnská podává 
rozsudky a nálezy od konšelů Brněnských vynešené s celým apparátem 
každého jednotlivého případu, máme v knize Staropražské stručnější vydání 
textu Brněnského, s vynecháváním obšírných species facti, čímž všechen 
obsah nabývá znění víceji zákonného. Stůj zde několik citátů, porovnáva
jících text Brněnský s textem Pražským. 

Kniha Brněnská. Kniha Staroprazská. 
13. Sententiatum est a juratis in Crumpnau: 

Si homo ad judicium citatus ... 

H. Pragenses cives scripserunt (species facti ob
šírná, pro uxore deducta). Et insuper per juratos 
pensatum, quod bene conveniat, actorem in causa 
ta1i non per procuratorem agere, sed propria in 
persona. 

100. In Chremsir senter4:iatum est, quod arre
stans equum, quem arrestat ... 

175. De Gejaw jurati quaesierunt, utrum pro 
debitis solutis . . . 

310. Commune jus habet, quod accusatus boni 
nominis et honestae famae ... 

320. Jurati tractantes de hoc, quod in Juribus 
originalibus scribitur: "Si vero ... ~ 

598. In jure civili triplex citatio debet praece
Jere proscriptionem diversimode ... 

149. Tabulae curiae regiae. 

Si homo ad judicium citatus 

ln causa deductionis uxoris pen
satum est, non licere actorf\m agere 
per procuratorem, sed propria in 
persona. 

Arrestans equum, quem arrestat .. . 

Quaesitum fuit, utrum pro debitis 
solutis ... . 

Accusatus boni nominis et hone
stae famae ... 

In Juribus scribitur "Si vero .. . " 

Secundum diversitatem causae in 
judicio citatio praecedit proscriptionem 
djversimode . . . 

Jako při soudě zemském vyvinul se ústav desk zemských, podobně 
vytvořil se u soudu dvorského ústav desk dvorských. Nejstarší kvaterny 
desk těchto byly jednak quaterni proe]amationum, jednak quaterni citationum. 
První známá zápiska v kvaternech proklamačních zní: Jesco de Zaboklik 
et Vit de ibidem doeuerunt per tabulas curiae, quod ante XVIII annos 
bona haec fuerint proclamata, prout in Antiquo proclamationum plenius 
continetur. Avšak kvatern tento, ač ho r. 1389 ještě stávalo, napotom se 
ztratil; nepochybně zmařen jest, když v nepokojích h~lsitských dsky dvorské 
odvezeny jsou na královský hrad Bezděz, odkudí teprve r. 1437 dostaly se 
zase na hrad do Prahy. Od těch dob nestihla jich žádná pohroma více, 
anoť při požáru r. 1541 šťastně byly zachráněny. 

Podle seznamu, psaného při návratu desk z Bezděze, byly jsou r. 1437 
knihy tyto pohotově: 

r 

f, 
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Liber proclamationum antiquus (1380-95). Liber proclamationum 
secundus (1395-1410). Liber proclamationum tertius (1410-41). 

Liber citationum antiquus a. 1383 inchoatus. Liber citationum secundus 
a. 1407 inchoatus. 

Liber citationu'm super eos, qui se negant omagiales esse 'aut serviles; 
qui sine consensu regio hereditates omagiales, feodalp.s aut serviles, vendunt 
pro liberis, in parte vel in toto; item, qui sine consensu regio hereditates 
liberas, omagiales aut serviles, vendunt aut quovis modo juno'unt personis 
spiritualibus (1404). b , 

Liber obligationum, arbitriorum et defensionum a. 1383 inchoatus (od 
r. 1437 ztracený). 

Quaterni tres, qui vocantur "Protocolla notarii" (od r. 1437 ztracený). 

R. 1414 založena kniha trhová ;slove nyní Liber ter1'ae, i sahá do 
r. 1482. (Emler, Něco o dská~h dvorských. 1870.) 

ISO. Officium circa tabulas. 

z počátku XV. věku zachovala se nám zpráva, kteří toho času byli 
Úř~dové zemští a kternk zařízen byl úřad desk zemských v Praze, podřízený 
neJvyššímu písaři zemskému. Klademe zde zprávu tuto v původním znění: 

Písař zemský má dva písaí;e, větčieho a menšieho; neb jsú dvoje 
desky: Větcie a menšie. Větčie dědinné i větčiech zápisóv, a menšie póhonné 
i menšiech zápisóv. 

Větčie dsky mají býti uzamčité na Praze, pode tÍ'mi zámky, komorníka, 
sudího a purkrabí, a nikdy nemají otevřeny býti než na suché dny, když 
páni na súdě na plném sedie; kromě ač písař zemský s panským potazem 
pro potřebu na každý den dsky sobě v své moci zápisóv velikých zachová 
a quaterny od rokóv do rokóv. Ale menšie desky póhonné a zápisóv men
šiech do sta kop, ty mají vně býti pro potřebu lidskú na každý den. 

Písař zemský písaře menšie sadí s radú panskú i zeman znamenitých 
a jim přísahu dává, i potřebnú ztravu, větčiemu samému třetienlU, menšiemu 
samému dluhému, jakž ráčí, neb penězi neb provisL Podobné jest, aby jich 
potřeba písařská byla zpósobena v tom domu, kdež dsky menšie a quaterny 
ležie, aby tu obá písare neb jeden najméně mohl nalezen býti od každého 
člověka. Podobné jest i radné, aby v tom dvore, kdež dsky jsú i quaterny, 
někým svým věrným, buď literát neb neliterát, osadil, aby vždy ph písařích 
byl, desk, quaternóv i registr pod zámky dobrými choval a těch nevydával 
písařóm, jedno quaterny .od rokóv, do rokóv, ješto vklady píší a ingrossují, 
korrigují a registrují, a k každému jiedlu, i na noc, aby byly zamčeny a 
tiem dobrým člověkem chovány i ku potřebě vydány, a peniezi , kteříž phjdú, 
pti quaterních položeni až do rozdielu. 

Aby žádného vkladu ve dsky písař nekladl než aby při tom úfiedníci 
menší, přísežní, byli. 

Jireček. Práv. život. 13 
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Jakž najprvé dsky budú otevřeny, aby velicí zápisové byli podle jiných 
desk zamčeni a nebyli tak obecní a kdož by chtěl podle - nich komorníka 
bráti, ať toho hledá, když budú dsky otevřeny. 

K úřadu desk zemských v Čechách vztahují se z konee XIV. a z po
čátku XV. věku tyto právní památky: 

Officium regni Boemiae circa tabulas. 
Právní památka, tento nápis mající, zachovala se v několika sborntkách 

pamětí právních, psaných ku konci XIV. i také během XV. věku. Sborníky 
tyto jsou: a) Kodex univ. bibl. Pražské 17. E. 4. - b) Kodex téže biblio
théky I. G. 18. - c) Kodex Hořovický. d) Kodex Záluský, nyní v cís. 
bibl. Petrohradské. e) Kodex Třeboňský B. 1., kdež také položen překlad 
český. Všehrd měl známost tohoto právnického sepsání, neboť píše: Svědčí 
to také ti, kteříž sú před sto lety o práviech psali, tak zóstavivše, že král 
má kmetem pohnán býti (III. 11), což ukazuje na článek 22 toho sepsání: 
Rex debet per baronem citari. 

Otisk podán v Maciejowského "Historyi prawodawstw slowiánskich" 
(II. vyd. 1847, VL), a to podle opisu Hankova. Podruhé otištěn jest tento 
text dle kodexu Zaluského od nás v Cod. jur. boh. II. 2., spolu s překladem 
českým. Sepsání samo zavírá v sobě článkův 182. Článek 1 zní: Pro majori 
debito trina citatio, čl. 182: Si Judaeus citat. et obtinet jus etc. V tomto 
článku přidáno také datum: Ex inventione baronum a X annis, vid. anno 
LXXXVI., ubi Perla citat, z čehož jde, že sepsání uzavřeno ok. r. 1396. 

Obsah jest nad míru poučlivý, neboť z něho poznáváme podrobnou 
paměť veliké řady stanov, jenž platnost měly v soudním řízení při zemském 
prá:vu českém. Doplňuje se tím K. Rožmberská i Ř. Práva i Výklad pana 
Ondřeje. 

Formae literarum apud tabulas confici solita1"um. 
Kodex soudu dvorského; pochodící ze XIV. věku, a vedle něho kodex 

univ. bibl. Pražské z XV. věku (I. G. 18) obsahují sbírku rozličných listů, 
jež byly zdělávány u desk, jako Commissio in tutelam, Forma additionis 
eommissariorum, Revocatio commissariorum etc. etc. Všech kusův známe 
na počet 78. Otisk v Cod. jur. boh. II. 2. Č. 14. 

Formae querelarum. 
Kodex univ. bibl. Pražské 17. E. 4 a I. G. 18, v nichž podáno sepsání 

Officium circa tabulas, obsahují také dlouhou řadu formulí žalobních. První 
kus ze 67 zní: ... Conqueritur pro debito 10 marcarum minus lothone .. . 
Tyto formule otištěny jsou i s překladem českým, jak jej podává kodex 
Třeboňský, v Cod. jur. boh. II. 2 č. 15. 

Formae juraméntorum. 
K formulím žalobním druží se formule přísežné: Formae juramentorum .. 

Počínají se přísahy řádem ... Jest jich na počet 13. Přistupuje k nim také 
ještě 7 jiných, mezi nimiž tři německé. 

Otisk nalezá se v Cod. jur. boh. II. 2, č. 16, a to podle kodexll univ. 
bibl. Pražské 17. E. 4, 17. F. 23 a 17. E. 17, pak podle sborníka Hořo
vického a Třeboňského . 

r 
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Literae quae dantur a bene1iciariis purgravio Pragensi. 
Kodex I. G. 18 univ. bibl. Pražské obsahuje řadu úředních přípisů, 

jež posílány jsou od úřadu desk zemských purkrabí Pražskému, aby zjednal 
prllChod rozsudkllm soudním. Přípísův těch otištěno 28 kusů v Cod. jur. 
boh. ll. 2 Č. 17. 

151. Vicenotarii tabularum terrae (viz Č. 81). 

Přisňák (1356-61), jenž se psal z Poříčí. Jest to Poříčí nad Sázavou 
(Pop. 255); toť předně jediná ves mezi četnými osadami toho jména, že 
kromě farského kostela měla také tvrzi, znamení, že byla sídlem vladyckým. 
Zadruhé uvozuje se r. 1392 (Lib. erect.) Prisnako miles de Cozmicz, a tyto 
Kosmiee isou osada farská také v Berounště, podnes stávající (Pop. 254), 
v sousedstvě Poříčí. I 

Kniha po něm zůstalá cituje se 
1. Prisnakonis (1356 - 61). 
Jan z Dačic (1361-69). Psal $e prostě "Dačic". Byl-li Moravan 

z Dačic , nelze rozhodnouti. Za svého 8letého úřadování zanechal knihy dvě: 
L Dačic 1361- 64. 
IL Dačic 1365-69. 

Ulricus (1370-79). Zprvu byl Oldřich písařem pana Štěpána II. 
z Tetína, jenž zastával úřad nejv. písaře mezi r. 1348-82 (U. notarius St. 
notarii terrae) . Roku 1352 veden jest na clům Mikuláše Černého (Nigri) 
v Dlouhé Střídě. Jako místopísai' zakoupil 2 k. ročního platu na 
domě u sv. Jiljí. Místopísařem s]ove 1373, 1375, 1377 (SA). O dskách 
Oldřichových děje se znlínka v jednom kodexu univ. bibliothéky Pražské: 
Bona in Dubrawicz per d. Mathiam de Turri resignata sunt (et) intabulata 
d. praebendatis S. Georgii. Si tingeret quaerere, quaeratis in Registro secundo 
Ulrici quondam notarii pergameneo, anno LXXIIII. (Kanc.) R. 1379 mluví 
se o Oldtichovi jako místopísaři bývalém (U. olim notarius tabularum, 
Kollm. 81.) 

I. mrici 1370-75. 
IL Ulrici 1375-79. 

Pro e opi us (1380-84). Plným jmenem psa1 se Pro de Sobětic. Prvé 
nežli se stal místopísařem, byl "notarius tabularum" 1374. (Erect. II.) Roku 
1380 měl spor o poručenství (inter Pr. de Sobětic, pro tunc vicenotarium 
tab. regni B. Arch. II. 341). Šlo o poručnictví nad dětmi Prokopova bratra, 
Jindřicha ze S., k němuž se táhla vdova Klara ze S. co matka s bratrem 
svým Jindřichem z Plzně. Soud přiznal právo Prokopovi jakožto otcovu 
bratru a tudíž příteli krevnímu. Kromě toho přisonzeno mu také poručnictví 
nad dětmi bratrance Kunše. A on, Prokop, ihned sirotky jak bratrovy tak 
bratranovy ptijal na pravý spolek. - Sobětice nejsou tuším jiné než dávná 
zemanská vesnice s tvrzí toho jména u Klatov (Pop. 371). Desk trhových 
zane chal Prokop knihu jednu. Vši~hni vypisovači citují ovšem napořád 
i dllsledně knihu první : Ojíř - - I. Procopii; ZZ. Vlad. - I. Proeopii; Všehrd 

13* 
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- V I. dskách Prokopových; Nálezy - I. Procopii; ale tomu snad rozuměti 
tak, že ke knize druhé nedošlo, rovněž jako se to nalezá u Všehrda. 

I. Procopii (1380-84). 
Wenceslaus (1385-91). Vácslav ' byl zprvu menším písařem desk 

(notarius tabularum 1374). Plným jlnenem slul z Kralovic, odjinud z Dolánek. 
Píše se o něm roku 1386, že jednou s večera přišel k němu do jeho 
komnaty ve dvoře nejv. písaře Štěpána 11., t. j. v domě deskovém v St. 
M. proti kostelu sv. Jilji (in curia olim d. Stephani in camera W. vicenotarii 
t. t. r. B.) Martin řečený Scriba, praesentovaný právě ke kostelu v Hospozíně, 
žádaje za výpis z desk o tomto kostele z r. 1346 nebo 1336. Odkázal ho 
Vácslav na nejbližší suché dni, až budou dsky otevříny (Praha III.) Že byla 
Vácslavovi dána polovice dvoru poplužního v Malovarech, o tom zprávu 
najdeš u následníka ieho Mikuláše. Odejda z úřadu deskového psal se "W. 
de Cladna« olim not. t. t. i stal se r. 1392 provisorem na statcích arci
biskupských "provisor bonorum arehiepiscopatus quondam rector tab. regni B.« 
(Kanc.). R. 1393-94 koupil sobě dům (nyní ve Spát č. 95) naproti židovské 
zahradě od Mikuláše písaře městského, ale prodal jej hned zase 1394 
Niklušovi z Kolína. 

Kralovice, odkud se V ácslav psal) byly buď ony v Rakovnicku (19) 
nebo v Plzensku (407), tu i tam nacházely se tvrze i bylo sídlo vládycké. 

I. Wenceslai 1385-88. 
II. Wenceslai 1389-91. 
Nicolaus (1391-1400). Jakožto místopísař obdržel Mikuláš r. 1395 

spolu s předchůdcem svým V ácslavem z milosti krále V ácslavovy polovici 
manského dvora v Malovařích. Dání tomu odpíral pan Fridrich z Ervěnic, 
dokazuj e, že to zboží koupil on a strýc jeho a toho trhu že jim přál král 
JMst ku pravému manství. Nicméně soud dvorský dal králi za právo, načež 
místopísaři uvedeni jsou v držení té polovice roku 1395 (Wenceslaus et 
Nicolaus vicenotarii tab. terrae super mediam curiam araturae in Malowar 
inducti sunt per notarium curiae. Arch. I. 391.) Potom po některém čase, 
zejmena r. 1399, oznámil V ácslav z Dolánek, někdy místopísař desk zem
ských, i Mikuláš, před soudem dvorským, že všecko právo, jež má on a 
druh jeho od krále v Malovarech, prodali onomu Fridrichovi s přivolením 
královským za 35 k. gr. (lb.) R. 1408 rg.luví se o něm co někdejším místo
písaři (olim not. tab. terrae. AS.) 

Mikuláš místopísař nesmí se másti a.ni s Mikulášem zemským písařem, řečeným 

Bohatý (1409-15), ani s Mikulcem neboli Mikšikem, řečeným Parcifal z Hrádku, menším 
písařem z r. 1384-86 (N. dictus P., olim notarius tab. r. Boem.), jenž r. 14.DO od krále 
V ácslava k bydleni obdržel věži jednu na Vyšehradě, nad mostem. 

Nicolai J. 1391- 96. 
Nicolaí II. 1397-99. 

152. Pan Ondřej starší z Dubé. 

"Já Ondřej starší z Dubé" - tak se spisovatel Výkladu na právo 
zemské české v přípisu ku králi V ácsla:vovi sám nazývá - pocházel z rodu 
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Dubského v Kouřimště nad Sázavou osedlého, rozdílného od pám1v Berkův 
z Dubé v severních Čechách. Hrad Dubé (lat. Duba) stál v samém sou
sedství Zlenic, dvoru nyní poplužního, odkudž se pan Ondřej po r. 1394, 
nejsa již sudím zemským, psával "na Zlenicích". Ke Zlenicům patřilo také 
Hradiště u Lštění a částka městečka Lštění. Jestliže se nemýlíme, náležel 
název Lštění onomu hradu, po němž tam památka ve jmenu "Hradiště", 
i jest ten hrad totožný s castrum munitissimum nomine Lescen, na němž 
r. 1055 dle Kosmy kníže Spytihněv uvěznil svaku svou, manželku bratra 
Vratislava, pod dozorem župana Mstíše. 

Linii pánův z Dubé v Kourimště přičítá Palacký k rodu Mracských 
z Dubé, erbu Odřivous, i klade našeho Ondřeje za syna Ondřeje r. 1361 
zemřelého, též sudího zemského. Náš Ondřej za manželku měl Annu, kteráž 
ho přežila, jsouc ještě r. 1413, tedy rok po smrti Ondřejově, jmenována. 
Manželství toto zllstalo bezdětné. Jinakých zpráv ze soukromého života 
Ondřejova nemáme, kromě dvou zpráv zachovaných v Canc. Arnesti. Jedna 
oznamuje, že ještě za živobytí arcib. Arnošta (tedy pred r. 1364) pan Ondrej 
z Dubé čtyry kněze na panství nebo v sousedství svém Dětřicha, Jana, 
Pavla a Slávka poručil u vězení dáti, pročež arcibiskup nařídil děkanovi 

dekanatu Kouřimského, aby zajatých vyvězil a je korrektorovi lměžstva do 
Prahy dodal. Druhá zpráva jest, a to také ještě z doby před úmrtím 
arcibiskupovým, že pan Ondřej z Dubé: nobilis et strenuus miles, postaviti 
dal novou kapli na hradě Dubé ke cti sv. Klimenta muč., kterážto 
kaple přičíslena jest za fi]ialku k farskému kostelu Hradištskému (parochialis 
ecclesia in Hradisst super ripam Sazewe fluminis), jelikož hrad Dubá ležel 
v mezíeh :\ v kollatuře kostela tohoto Hradištského. 

153. Výklad na právo zemské české. 

Vzácná tato památka právní obsahuje "paměť", kterou pan Ondřej 

starší z Dubé, sám nejvyšší sudí zemský, not svých předkóv j od mnohých 
starých pánóv, ježto sú země české práva milovali, slýchal a sám jsa mnoho 
let v úřadě sudieho najvyššieho, za Karla i za V ácslava krále, sě naučil, 

vedl a držal věrně i s svými tovařiši věrnými i s jinými toho času úředníky." 
Paměť tato poskytuje pohled na život právní, jakýž panoval ve 2. po

lovici 14. věku, i podává se v ní obraz práva zemského v přehledu dosti 
soustavném. Nejprvé vypočítává spisovatel přední soudy, ježto za jeho časů 
v Cechách byly. Jest jich tré: Jedno pravo, ježto upřímo na královu stolici 
hledí; to jest soud d vor s ký; druhé právo jest d u c ho vn í, v němž spůsob 
právy duchovními pod mocí arcibiskupovú jde; třetí konečně právo ze m
s k é (1-3). Spisovatel jedná výhradně toliko o soudu neboli právu zemském, 
a to nejprvé o soudním řádu u něho zachovávaném, počna od půhonu do 
svědčení, od svědčení do žaloby, a od žaloby do pře ztracení aneb do 
přísahy (4-42), k čemuž se bez přestávky druží výklad o exekucí neboli 
po česku o vedení' prava: O úmluvě, o vzvodu, o 'panování, o odhádání 
i vdědění (43-55). Oddělení toto uzavírá spis těmito slovy: "Takť práva 
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póhonná jdú diel tím řádem, jakož sem napřed psal. Ale že jest ptenesnadné 
všem hlavám jediné hlavě dosti učiniti, ostavuje pilnějšie věci múdl'osti 
múdřejších, ještě o nálezích panských chci něeo psáti, co mne Pánbóh 
naučí." Následuje několik kusů o nálezích, převelmi poučlivých (56-65). 

Tím by spis páně Ondřeji1v mohl ·se ukončiti; obraz práva zemského 
ve velkých rysech od něho podaný, byl by celý i úplný. Ale spis pokračuje 
přes to dále i jedná ještě o některých otázkách práva vlastnického, potom 
pak o některých zmatcích, "ježto bývají u vedení práva svrchupsaného, 
počnúc od póhonóv až do odhádánie" (66-82). 

Toto vše jest vlastně první a původní sepsání páně Ondřejovo, doko-
nané ok. r. 1400. . ' . 

Výkladem na právo zemské spis. šel jednak po stopě ~taršího o sto 
let spisovatele Knihy Rožmberské, jednak stal se ' předchůdcem jiného, 
ovsem znamenitějšího právníka, o sto let pozdějšího, Viktorina ze Všehrd 
jenz spis Ondřejův znal a nejen znal, ale z něho i těžil. Knihu pána z Dub~ 
Všehrd pravidelně nazývá "Staré spisy o právích země české", název to, 
jenž také na závěrku díla samého se nalezá: "Práva země české". 

Pán z Dubé dokonav dílo své okolo r. 1400, nepřestával přidávati 

k němu i pozdější nálezy diHežité z let napotomních, jakož i paměti, které 
se mu~ teprve později příležitostně naskytly. Z toho povstaly kusy 83-123. 

Ze ti~o kusové všickni pána z Dubé za původce mají, o tom 
pochybnostI není, neboť ještě v předposledním kuse 122. povolává se na 
kus jeden v hlavním sepsání, na kus 30tý. Praví totiž v kuse 122: "Staré 
právo o držení dědin: Také starým právem o staré držení dědin lidi vedú 
vládyčie, jakož sem napřed psal, sedm svědkóv; ale nyní paní i vdov 
i jiných lidí nedopúštějí svědkóv, neb chtie, aby bylo dskami tvrzeno což 
činiti mají"; a v kuse 30: "O svědciech ku přísaze o dědinu: Když s~ kto 
pO,h~?í o ~vé. dědiny neb dědictví, a na to jemu ptjjde že má svědky vésti, 
ma JIch mletI sedm vládyk usedlých a zachovalých." 

Kdybychom mohli ustanoviti rok kdy se stal nález, že držení statků 

vůb:c tvrzeno býti má dskami a nikoli svědectvím svědlCl1 (122), druhý pak, 
kdyz kdo koho požene a ten pohnaný bude v Praze a král pošle k úřadu, 
~e jsou ti pohnaní pro jeho službu ostali u něho, aby mohli zastúpiti je 
Jich služebníci (123). věděli byr.hme plně a určitě, kterého roku pán z Dubé 
o díle svém přestal pracovati. 

Text otištěn od Pcllackého v Arch. českém Ir. 1842, pak v Cod. jur. boh. a ve Svodu 
Zákonů slovanských. Německý překlad z bibliothéky Fi.irf:;tenberské dal si přepsati hl'. J. 
Auersperk ok. r. 1828. 

154. Mistr J ohannes de Borsnitz. 

.. ~odle listu z r. 1393 byl Johannes de Borsnicz z rodu rytírského (de 
mlhtan genere procreatus), jenž na universitě Bononské po přísné zkoušte 
z práva církevního stal se doktorem (decretorum dodor). Již po r. 
1389 nacházel se při dvoře papežském, neboť mu dán toho roku milostný 
list od pap. Bonifáce IX. (1389-1404 v Římě) na prebendu Pražskou, 
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která by nejdříve se uprázdnila. Roku 1393 slove kaplanem papežským a 
auditorem causarum s. palatii (capellanus et familiaris pp. Bonifacii IX.). 
Toho roku, dne 20. června, zemrel kanovník Pražský Martin řeč. Hispanus, 
načež zástupce Janih ujal se prebendy takto uprázdněné. Zatím však optoval 
tutéž prebendu Beneš z Chobolic, farář u sv. Mikuláše v Menším Městě 
Pražském a již kanovník Pražský, odvolávaje se na staré právo i na obyčej 
stále zachovávaný. Kapitula uznávala právo farářovo, nicméně stolec papežský 
rozhodnul ve prospěch mistra Jana. Z odvolací listiny dovídáme se, že Jan 
byl toho času výše 25 let stár, že pocházel z lože manželského a byl 
šlechtického pochození jak po otci tak i po matce, že na doktora v Bononii 
povýšen jest po přísných zkouškách z práva církevního, že jest duchovní 
celým zevnějškem (oděvem i tonsurou) osvědčený, koneř.ně - což obzvláště 
jest pozoruhodno - že prvé nežli byl obdržel zpomenutý list milostný, na 
učení při d vořr. římském přednášel o šesté knize Decret~lů (in studio Ro
manae curiae sextum librum Decretalium legebat), že pak i jinak té milosti 
byl hoden a za kanovníka spůsobilý. (Tadra Kane. 221). R. 1397 stal se 
biskupem Ljubušským (Lebusským) i zllstal ním až do r. 1420: 

Podobá se, že rodina byla slezská, a osada Borsnice, podle níž se jmenovali, že na
cházela se v knížectvích slezských. Na českou Borečnici (v Prach. 331) mysliti nelze; nebylo 
tam tvrze. Také i jiní dva členové rodu toho (Mikuláš de Borsnicz) jsou ve spojení se 
Slezskem. Jeden z r. 1400, kanovník Vratislavský a šlechtic "ex utroque parente de militari 
genere procreatus", jenž se ucházelo faru v Domaslavi v diecési Vratislavské, druhý pak 
téhož jména kněz (Kollmann), jež dosáhnuv kanovnictví Pražského, o prebendu tuto přišel 
ve hnutí husit.ském r. 1417 (Styky 110). 

Snad že ruk. kap. Pr. (sig. J. 40. Kniha protokollární auditora causarum sacri pal.) 
dostal se ním do Prahy (Tadl'H, Věst. 1893). 

155. Pan Ota mladší z Bergova. 
Pánové z Bergova byli původu německého, a sice z Durinska. Do Čech 

dostali se za krále Jindřicha Korutanského. V Durinsku měli hrad Lobe
daburg, po němž se tmn také nazývali (dnešní Lobdaburg. Není nepodobné, 
že i jmeno osady .Berka blíže Weimaru jest v nějakém spojení se jmenem 
pánů z Bergova). V českých dějinách památní jsou Bergové tím, že král 
Jindrich Korutanský jednomu z nich chtř.l za choť dáti, aby se jí zbavil, 
svekruši svou Elišku Přemyslovnu; ale zámysl ten překažen jest neohrožeností 
mladistvé kněžny. Možná, že Jindřichův vyvolenec byl onen Ota, ;enž okolo 
r. 1327 v měs. květnu a červnu spolu s bratrem Otou mladším (Otto senior 
et O. junior fratres de Lodburc.h et de Bergow) statky, kteréž měli v Če
chách, Žeberg Starý a Nový se hradem Bělinou, v manství podali králi 
Janovi, kterýž jim toho času dal vesnici královskou Bečov též titulem 
manským. Ota byl při dvoře a v komonstvu královu hned počátkem měsíte 
dubna t. r., neboť slove svědkem na listině králově, kdež uděleno léno 
vévodě Jindřichovi Vratislavskému. Také r. 1336 byl s králem ve Slezích, 
když vévoda Bolek Můnsterberský knížectví své poddával králi. Mezi soudci 
zemskými zaseda1 Otto Bergow de Belina r. 1337, odkudž vidno, že rod 
ten docela byl již v Čechách zdomácnělý. Kromě Žeberka (dnešních 

./ 
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Ervenic) a Běliny měli Bergové také Jiřetín a Geiersberg piied Krušnými 
a Zavidov za Krušnými hor~mi. Jsouce spřáteleni s pány z Wartemberka, 
zpříznili se též i s pány z Castolovic ve východních Čechách. 

R. 1371 potvr~il Karel IV. Albertovi z Bergova, synovi Oty staršího 
z B. dávný list na Zeberk a Bělinu. . 

Rokem 1382 objev:-lje se nový člen toho rodu, Ota z Bergova, jenž 
roku 1384 prodal zboží Zeberské a již pak znamenitou rolli v politice české 
hrál až do r. 1414. Na soudě zemském zasedal od r. 1382; od r. 1388 do 
r. 1394 byl purkrabím hradu Pražského. Tento Ota vyprodal se zpod hor 
Krušných docela a zakoupil se v Polabí; zjednal sobě jednak Chlumec nad 
Cidlinou, jednak Trosky. Za manželku měl Marketu ze Žlunic; jedna sestra 
jeho, Kačna, vdána byla za Štěpána z Opočna. Ve veřejných věcech č'eských 
za krále V ácslava nlěl převahující účastenství co protivník jak králův tak 
i markrabí Prokopa. Roku 1402, když Prokop jat a i Vácslav jat, stal se 
podkomořím po Hulerovi a i jedním ze tří starost zemských, s biskupem 
Janem a s Jindřichem z Rožmberka (Otík starší z Bergova, podkomoří). 
Velice zajímavý jest soudní případ z r. 1399, kdež Ota panu Petrovi z Kosti 
popírá kmetství zemské (Arch. IV. 528). Na Hradčanech měl dům, jejž r. 
1390 prodal Berkovi z Holšteína. 

Vzácný list zachoval se po Otovi ku konci rukopisu Zalusko-Petro
hradského, jakožto "paměť" neboli zápiska jeho: "Pamyet ma Yakž yest 
markrabie kazal, ať mam list k markraby Prokopowy a ku panóm na sud, 
zet mye kralowa mylost przy mem listu ostawuje a ze mye nikdy vrzada 
any listu nezbawyl; ale ze wely, abych przy tim lystu byl ostawen a ze mye 
markraby poruczye a prawy gemu, ze my g'est geho mylost y odumrly y 
gyne wyeczy czoz sye suditi ma, poruczyl, abych gye podle prawa wedl, 
a take at my ku purkrabstvy nyeczo da, gestot bych mohl do geho mylosty 
traty". - Ota tento zemřel r. 1414. 

Jelikož Ota mnoho byl zaměstnáván při soudech zemských a podle 
pře s Petrem z Kosti dobrým byl znatelem práva zemského, jest po
dobno, žesyn jeho, Ota mladý z Bergova, návodem jeho sepsal ona pravidla, 
která slovou "citationes" , obsahujíce 182 článků (manu Bergow filii). Opis 
tento ukazuje na rok 1396, neboť pti posledním článku (182) jest připome
nuto, že nález ten vynešen byl před desíti lety, r. 1386, ubi Perla eitat. 

Ota mladý z Bergova, také mladý z Trosk řečený (tak se píše r. 1399), 
po upálení mistra Jana Husi (tedy rok po smrti otcově) jal se spolu s Hynkem 
Krušinou a Jindřichem z Wartemberka zabírati statky kapituly Pražské a 
ve spolku s násilnickým Janem Městeckým z Opočna přepadl také klášter 
Opatovský. R. 1425 padli jemu Táboři na hrad Chlumec, jelikož se 
držel Pražan~ i vzali mu jej útokem, co zatím Trosky r. 1427 odolaly útokům. 
Téhož roku připomíná se písař jeho Petr (notarius d. Ottonis de 
Bergov). žH ještě r. 1439, kdež prosoudil Chlumec proti Janovi z Sekyřic 
a zajat byl od Šoffa a Šweikara, kteří mu odi'lali Trosky "a tu pána jali". 

Syna měl Jana, rozhodného Táboritu, jenž v bitvě u Lipan r. 1434 
bojoval v řadách Táborů a Sirotků, i zajat jest od pánů spolu s Janem 
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Roháčem z Dubé. Tento Jan r. 1454 okazoval list krále Sigmunda, svědč.ící 
dědovi, Otě staršímu z Bergova, a jiným třem soudruhům na 800 k. gr. 
dluhu. Živ byl ještě r. 1455, kdež slove z Bergova a z Trosk. 

Rukopis "Citationes" znám byl Všehrdovi, jenž praví: "Svědčí to také 
ti, kteří sú před sto lety o praviech psali, tak zóstavi vše, že král má kmetem 
pohnán býti", s čímž shoduje se čl. 22: "Rex deb~t per baronem datum 
in j udicio citari". 

Otisk s části u Maciejowského (Hist. prawod. slow. II. vydání 1847, díl VI.) dle opisu 
Rankova s nadpisem "Jus terrae Boemiae). Otisk drubý, úplný, a to podle kodexu Zaluskébo 
v Cod. jur. bob. II. 2, str. 256, kdež ku textu latinskému připojen také starý český překlad 
z téhož rukopisu. 

156. Liber distinctionum. 

Archiv města Prahy má německý exemplář tak zvané Knihy distinkční 
práva Magdeburského, z posledního desítiletí XIV. věku. (Finitus est iste 
liber a. D. millesimo trecentesimo nonagesimo primo.) Kodex ten dle mínění 
Čelakovského náležel Menšímu Městu Pražskému, jež jak známo spravovalo 
se právem Magdeburským. - Druhý opis nach ází se v bibliothéce zemského 
Musea, z r. 1397. 

D i s t i n cti o nes ode r Der v e r m e h rte S ach sen s pie g e 1. Dis 
buch is ein buch des rechtin zu vvygpildin in sechsischer art. Ku konci: 
Iste liber est completus in crastino Omnium sanCŤorum seu in die Animarum 
anno Dei MCCC nonagesimo septimo (Nynější signatura Musejní 23. C. 9.) 

Jelikož nejstarší rukopisy těchto kněh datovány jsou z r. 1387 a 1388, 
vidno, že Pražský rukopis městský jest toliko o čtyry a Musejní o deset 
let mladší. - Skladatelem jest neznámý spisovatel v Míšni, jenž práci sVOll 
vykonal ve 2. polovici XIV. věku, a sice k tomu konci, aby z něho každý 
o rozdílech saského práva zemského i městského a práva císařského a cír
kevního poučení čerpati mohl. 

Ke příhodám, jež potkaly Saské zrcadlo hned za XIV. věku, náleží 
list pap. Řehoře XI. z r. 1374, kde na udání mnicha Klenkocka, že v np-m 
bludy jsou ve čtrnácti článcích, žádá se císar Karel, aby zapověděl "scripta, 
quibus nonnulli de partibus t.uarum terrarum uti seu potius abuti dice
bantur". Přitom doloženo, že tato Scripta odsouzena jsou papežskými listy, 
danými arcibiskupům Mohučskému, Kolínskému, Bremskému, Magdebur
skému, Pražskému i Rižskému (ČČM 1879). 

157. Přísloví právní u Smi1a Flašky z Pardubic, 

Smil připomíná se mezi r. 1384 a 1403, kdež zemřel, byv zabit mezi 
Horou a Čáslaví, tuším že v putce politické s Kutnohorskými, stoupenci krále 
V áeslavovými. Vychován u dvora arc. Arnošta, starostrýce svého, dosáhl 

'na Pražské universí stupně bakalářského, patrně ('o artista. Zanechal sbírku 
přísloví českýeh (,;Proverbia Flassconis generosi domini et baccalarii Pra
gensis), pak didaktické básně "Nová rada" a "Rada otce synovi" (Výb I. 
J. Jireček Rukověť). Ve Sbírce i v Nové Radě jest řada právních přísloví, 
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Jez tuto podáváme, tak jako se to stalo svrchu s podobnými příslovími 
Dalemilovými (viz č. 65) a Tómy ze Štítného (viz č. 138). 

Kdo moc má, ten právo. 
S cizieho jest prostf'ed moře ssiésti. 
Kdož nechce práce zbýti, uruč se za druhého. 
Ze zlého dluhu dobrá i sláma vzieti. 
Staré zbožie činí novú šlechtu. 
Toho jsou ptáčenci, kdož je prvé vybeře. 
Nežeň se očima, ale ušima. 
Nekupuj koně ušima, ale očima. 
Tak suď každého, ať jest vlk syt a koza cela. 
Když slíbie prase, vezmi hned pytel na se. 
Zle dobytého kdož požívá, řiedko ten bezpp.čen bývá. 
Každý rád o pokoj stój. 
Spravedlnosti nenie, kdež súdce v svém hněvu súdL 
V kteréž koli měříš mieře, v túž mieru bude oddáno. 

158. Urbáře duchovenské a knihy městské. 

Klášterové a kapitulní sbory záhy byli o to pečlivi, aby majetek jich 
nejen listinami byl ujištěn, ale aby zaznamenali jej i do knih, spolu s vy
tčením všech poplatků a dávek poddaného lidu. Knihy takové slovou 
"urbaria" nebo "registra bonorum", "libi'i fundorul1l". Některé se podnes 
zachovaly nebo aspoň zmínka o nich se děje; tak víme, že benediktini 
Opavští dle zprávy z r. 1365 měli "urbarium antiquissimum" nebo "librum 
antiquum fundorum seu urbarium" (I'. 1313). Klášter Svatomařský v Praze 
měl litteras et registra ecclesiae desuper censibus ad ecclesiam pertinentibus 
(I'. 1406) a benediktini Kladrubští knihu "liber privilegiorum" (r. 1318). 

Nejstarší zachovalý urbář jest "Conscriptio bonorum monasterii S. Mariae 
canonicorum regularium in Rudnicz r. 1338 facta." Z p'rostředka XIV. věku 
poehodí urbář kláštera Pohledského "Vallis S. Mariae". Z téže doby máme 
urbář cisterclL Zbraslavskýeh "Descriptio hereditatum monasterii Aulae Regiae" . 
R. 1367 založena U' bární kniha kláštera Chotěšovského. Klášter Ostrovský 
zařídil si knihu svou patrně na základě urbářtl staršíeh, r. 1388. Jiné 
takové knihy jsou: Urbái' Břevnovský z r. 1406, urbář Strahovský z r. 1410, 
Zlatokorunský a Vyšebrodský, F1'agmentum kláštera Svatojirského, Codex 
Svatotomský a Codex Osecký se zápisy až z r. 1196 do r. 1343, opravdový 
to diplomatář klášterský. Knihy tyto dť1ležity jsou pro právní poměry lidu 
poddanského, jakož neméně i pro místopis zemský. 

Také i svetšti majitelé velkých statků užili toho prostředku, aby 
získali přehledu všech dfwhodů ze zboží svého. Tak ze 2. polovice XIV. 
věku známe "Registrum bonorum Domini Ulrici de Rosennbergh." 

Také města po Cechách i na Moravě založená pilně starala se o knihy 
zápisné. Známe nejstarší z nith městskou knihu Staroměstskou, "liber seu 
quaterni eontractuum eivitatis Pragensis", kterou ku přání měšťana Engberta 
po r. 1278 založil někdejší královský notář, mistr Jindtich Vlach (viz Č. 47 

Století XIV. 203 

~ 48!. ~apjs,oval~ se ~o ní hned 1'. 1280. Kniha ta pohříchu jest ' ztraeena, 
~eh?z tll~ V.IC: yhtovab, poněvadž zdělána byla dle vzoru desk zemskýeh. 
Zda, se, ze Jes:e p~ed r. 1310 vniveč prišla; aspoň o ní žádné zprávy vke 
~em. ,- Druha kmha Staropražská, podnes zachovaná, založena jest r. 1310 
I saha do r. 1371. Vklady jsou tu roz liř.né, tak že se zdá, že kniha sloužila 
vtlbec k zapisování všech věcí obce se týkajících, účtů, náleztlV konšel
ských, jmen konšelův, listfL královských k obci. - Jiná kniha Staropražská 
poch.ází z počátku XV . . věku i jsou do ní přepsány četné nálezy konšelské 
z kmhy z r. 1310 a z jiné knihy jinak neznámé. Slove Liber vetustissimus 
pr~v~leg~orum, statutorum et decretorum Veteris tlI'bi~' Pragensis" (Liber 
p:l.~~leglOrum .Li' Po~robná zpráva o knize té, jež jest jedním z nejvzác
n:J~lch rukopIsU archIvu Pražského, nalézá se v Čelakovského "Privilp.gia 
eIVltatum Pragensium". Následoval r. 1417 "Liber tertius Veteris urbis Prag. 
quo continentur variorul11 casuum effectus". 

R. 1.389 založena kniha, do které se vedle náleztl rady a obce Novo
městské vkládaly důležitější rozsudky Staroměstské ve věceeh z Nového 
Města k nim odvolaných. Kniha tato podnes zachovaná obdržela úřední 
název Zlaté knihy náleztl (liber sententiarum aureus). Psáno uvnitr na desce: 
An:10 138~. Scribatur .et dieatur hic liber "Aureus". Zvenku pak jest nade
psano: "L1ber sententIarum aureus ab a. 1389 usque 1418." 

Současně s druhou knihou Staropražskou z r. 1310 založena jest ve 
měs~ě Novém By.džově kniha městská naclepsaná "Liber conscientiae", majíCí 
oddIly dva: prIma pars de vendicione hereditum et possessionum 
secunda de excessibus. ' 

Z r. 1341 pochází městská knjha Litoměřieká Liber documentorum" 
y " , 

z r. 1378 kniha města Ceské Třebové, z r. 1383 kniha města Žatce 
"Registrum", z r. 1352 a 1387 dvě knihy Chebské atd. 

159. Summa Pisana. 

Skladatelem Summy jest bratr Bartoloměj de Sancto Concordio, i;ádu 
bratří kazatelů (dominikanů), v dekretí ch doktor, jenž dílo své (Summa 
d.e casibus co~scientiae) dokonal ve městě Pise, odkudž i jmeno, 7. dne pro
Sll1ce 1338. Sam zemřel 11. července 1347, dle jiných dne 2. července 1344. 

. Cod. m~sei .Pl'~g. (I. B. 6.) Do Musea se dostal ze zámk.u Březnického. (A. cl 
fimlus est Jste liber. In Vlg. assumpt. b. M. virg. glor. hora quasi IX.) (Schulte CXIV.) 

C ~~. m u sel P r a g. (2. C. 1.) ex [Irce Brzeznicensi, olim liber Rudnicensis. Opis 
tento zdelan r. 1391 v Opatově. (Scriptor finit anno 1391 ante Georgii marl. glor. in 
Opatow, mei rectoratus ibidem.) (Schulte CXVI.) 

. Co d. u ni v. P r a g. (X. A. 12). Hoc opus scriptum est per honestum virum a. D. 
1376 et est finitum infra quadragesimam fer. III. ante feslum S. Gregorii proximam. 
(Schulte XXXVI). 

Cod. univ. Prag. (5. C.3.) Summa Pisana, finita permanus SymoniscleDubrawka 
a. 1411, comparata per d. Petrum plebanum tunc in Chotykow natum quondam Cunssonis 
de Zyehel (Kanc. 207.) \ 

Cod. univ. Prag (V. A. 9.) Explicit Summa Pysana per manus Nicolai Rupots
dorff de Bernhardtol'ff sub a. MCCC. 98 proxima feria III. ante festum S. Kiliani hora 22. 
in civitate Lobavia (dnešní Lóbau. Schulte XXXII.) 
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Cod. univ. Prag (XII. G. 5.) Collecta Summae Pisanae. Completum in Chitrub 
diocesis Strigoniensis, III. die post festum Mathiae, per manum Wenceslai de Tyn in ripis 
Multawia 1437. Chwala bohu. (Schulte CIII.) 

Cod. univ. Prag. (IX. B. 6.) Scriptus est autem iste liber per manus Procopii 
dicti Piber de Montibus CuUnis a. 1459 in coena Domini. Nob. dom. Jaroslaus Plichta de 
Zirotin hunc librum propl'iis expensis pro valido et strenuo necnon famoso milite Wolsstayn 
quondam, nuno vero devoto ac religioso viro Francisco comparavit a. d. 1478. (Religiose 
vir et dom. Francisce quondam Wolfsteyn, orare Deum dignal'is pro misero pictore et 
scriptore.) (Schulte XLVIII.) 

160. Belial a Solfernus. 

Bel i a 1 jest název duchovního románu ze XIV. věku, v nemz se 
představuje průběh rozepře podle oněch pravidel právního processu duchov
ního, jež. platnost měly ve středním věku dle práv duchovních. Peklo skrze 
poručníka svého Beliala soudí se s Pánem Kristem, protože z předpeklí 
vysvobodil duše sv. otcův. Předsedou soudu jest tu Šalamoun, řečníkem 
neboli poručníkem pře Kristovým Mojžíš, zástupcem pekelníkllv Belial, po 
němž celé dílo obdrželo prostonárodní název sVl1j. Belial v hebrejštině zn a
. mená zosobněnou bezbožnost, pekelníka po výtce, úhlavního protivníka 
Kristova: V latině jmenuje se dílo toto rozličně: Dialogus Belial cum Christo, 
Processus Belial, Victoria juridica Christi contra satanam seu Consolatio 
peccatorum, Summa de redemptione animarum ss. patrum secundum pro

cessum judicii. 
Skladatelem latinského originálu jest Jacobus de Theramo, jenž píše 

se archidiaconus Aversanus et canonicus Aprutinus, in jure canonico Paduae 
discipulorum minimus. (Cod. bibl. metr. v Praze, Schulte LXXXI. a CCXVIII.) 
Skladba připadá do r. 1302 (Jacobus de Theramo, Liber a. 1302 compo
situs). Jeden opis letopočtem opatřený pochází z r. 1401 i zpořízen jest 
Bartolomějem z Ledče, veřejným notářem. (Tadra, Kane. 205). Jiný opis na
lézal se v bibliothece kanovníka Pražského mistra Adama z Nežetic v díle 
"Liber di versorum processuum, sententiarum, cum aliis quatuor tractatibus 
J acobi de Theramo episcopi Florentini". Knihu tu Adam zůstavil 3. ledna 
1414 notario Nicolao Kandolt Henlini de Lomnicz 1405-18 (Kane. 246). 

Skladba Jakubova schválena jest pap. Urbanem VI. r. 1388, načež 
rozšÍi'ila se po všem křesťanském světě, budouc hlavní podporou u vývinu 
církevního práva. Také hned počátkem XV. věku přeložena jest do rozličných 
jazyků. České zpracování připadá asi na rok 1400. Opisův několik před 
rukama jest: Jeden z r. 14·50 "Knihy řečené Belial užitečné, k súdu práv 
duchovniech příslušejície", jiný z r. 1459 "Práva Maidburská i wikpildská" 
s připojením "Beliala" (Bibl. lVlus. 23, G. 12.) Znal je v češtině již pověstný 
Odplli'Ce krále J iřího, děkan H ilarius, j ešto psal: "Jiřík praví, že nenie ka
deřem, a ďábel když sě súdil před Šalomúnem s Pánem Kristem, podle 
řeči Beliala a Adama, ačkoli to v příkladě psáno, činil sě práva a co jemn 
písma přivedeno, žádnému nechtě l věriti, ale všecky súdce měl v podezření, 
až vždy musil v pekle znostati, když se nebes nemohl dosúditi". 

1 

t 
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V českém textu Beliala uvádějí se české názvy soudní toho času oby
čejné: Poručník (pře), list póhonný, svědčení póhona, rok ke stání, stání 
a nestání, list žalobný, příročí, .odpověď k žalobě, otpora, potaz i rada, 
strana a svědci, vedení pře, úmiuva, podle práv duchovních, jakž psané 
právo velí, knihy práv ciesařských i duchovniech. 

Tiskem Belial celý ještě nevyšel, toliko větší část jeho tištěna ve vý
boru II. 

Jiný duchovní román podobného rázu jest t. z. S ol f er n u s, jenž 
zavírá v sobě rozepri ďábelského dvoru s Bohem o nebe. Překladatel, mistr 
Brikcí z Zlicka r. 1564, praví v předmluvě, že kniha tato dobře poslouží 
těm, kteří se zanášejí rozepřemi soudními, aby přivykli a následovali pří
kladu dobrých řečníkův právních. 

Solfernus otiskován i v XVII., ano i XVIII. století; ba ještě koncem 
XVIII. věku obírali se právnki skladbami těmito "formulae jurisconsultorum 
bohemicorum". (Ott.) 

Jeden opis Solferna latinského zdělán jest v Čechách r. 1401 skrze 
Bartoloměje Andreae de Ledecz, veřejného notáře a souseda Menšího Města 
Pražského. (Kane. 205 a 245) . 

161. Knihy právnické v Čechách. 

Právnické knihy, kteréž Adam z Nežetic (viz č. 137) odkázal kapitule 
neboli k o st e luP I' a Ž s k é m u, jsou tyto: 

Summa juris canonici Fratris Martini (Tabula Martiniana). 
Decretales, Clementinae. Digestum vetus, Digestum novum, Institutiones, Liber 

Feudorum, Codex. 
Speculum judiciale Wilhelmi Durantis. 
Apparatus decretalium d. Innocentii. - Apparatus alius. 
Joannis Teutonici super Decreto. - !t. alius super Clementinis. 
Joannis de Lignano. 
!t. Lectura super librum decretalium per ipsum d. testantem collata. -
Liber: Suffragium monachorum. 
Additiones Speculi J oannis Andreae. 
Liber sententiarum m. Petri Lombardi. - Liber sentenliarum d. Wilhelmi Altisi

dorensis. 

V bibliQthéce benediktinského kláštera O pat o v s k é h o nacházela se 
ve druhé polovici XIV. věku řada kněh právnických (nota quod subnotati 
libri sunt Opatoviensis monasterii), jež měly tyto nápisy: 

Liber de canonibus apostolorum. 
Liber Decretalium studentium, et alter liber Decretalium, Il1 uno 

volumine. 
Tractatus mag. Riccardi super canones. 
Liber constitutionum (portatus de Cluniaco per abbatem Mislozium, 

kterýžto opat Misloch spravoval klášter Opatovský r. 1160). (Viz č. 12). 
Summa mag. Guidonis (de Baysio t 1313). 
Duo volumina Aurorae (Rolandini Passagerii t 1300). 
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Ok. r. 1415 nacházely se v Allgustinianském klášteře S vat o tom s k é m 
v Menším Městě Pražském vedle Tita Livia, Aristotela, Seneky atd. násle
dující právnické kodexy: 

Liber Egidii de regimine principum (patrně míněn Aegidius Romanlls, 
generál Augustinianů t 1315). 

Decretum, psané na pergaméně, 
Digestum vetus. 
Lectura seu Apparatus dam. Hugulini Sllper Decretum et super Di-

gestum vetus et super Authenbea ac super Instituta. 
Speeulum humanae salvationis cum Clementinis et aliis pluribus annexis. 
Summa institutoria judiciornm seeundum Tancretum cum tabe]]a juris. 
Quaestiones abbreviatae juris. 
Concordantia Decreti. 
Textus Decretalium. 
Lectura super totum corpus Decreti (Johannes Faventinus t 1190). 
Summa super Decretales (Abbas antiquus.) 
Gotfredi Summa. - Summa Pisana. 
Podle inventáre z 2. polovice XIV. stol. měla bibliothéka kláštera J a-

bl o n s k é h o právnické knihy tyto: 
Quaestiones Bartolomaei Brixiensis. 
Brocardica Damasi. 
Summa Raymundi de Pennaforte. 
Ordo judiciarius Tancredi. 
Summa interlocutoria de officio advocatorum. 
Mezi rukopisy metrop. bibliothéky P r a ž s k é nacházely se Ordo judi

ciarius Joannis Andreae (ve čtyřech exemplárích), Aegidius Fuscararius, 
Bonaguides Summa introdudoria super officio advocationis in foro eccle
siastico, Ordo judiciarius (odjinud neznámý), pap. Innocentia IV. De ex
ceptionibus, Petri de Ferrariis Practica, Sbírky nálezL1 Rotae romanae, Sbírky 
formulářů. 

Velikou chválu vzdává Schulte kapitulní bibliothéce Pražské. Kromě 

Vlach a Španěl málo prý kapitul, že by ze -středního věku byly zachovaly 
sbírky kněh, kdežto Pražská, jak se podobá, má podnes všecky kodexy, 
kteréž měla hned ve XIV. věku a potom. Literatura církevního práva ze 
XIII., XIV. a XV. věku, pokud jde o slněr kasuistický, jest bohata velmi, 
tak bohata, že žádné jiné takové knihárny neznám. Neméně jest bohata co 
do praktického právnictví svými poklady formulářů a kněh processualních. 

Mezi rukopisy kollegiatní kapituly Vše ch S vat Ý ch na hradě Pražském 
byly obsahu právnického: Ledura Hostiensis, Glossa Decreti, Summa Fratris 
Burghardi de ordine Praedicatorum, Distinctio Decretalium Joannis Calderini, 
Additiones Joannis Andreae super Lib. Decret., Rosarium ~snad Guidona 
de Baysio), Belial. 

Ceny rukopisů právnických ve XIII. věku. Cis. Karel r. 1370 
koupjl pro universitu celou biblioihéku, kterouž byl velkým nákladem a s ne
menší pílí shledal a v jedno snesl pan Vilém z Lestkova, Vyšehradský děkan 
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(viz č. 116). Dáno mu za ni 100 hřiven stříbra, což by nyní bylo 2000 zl. 
r. m., tak že svazek jeden ke druhému stál průměrem 17 zl. našich peněz. 
Z r. 1374 jest zpráva, že Liber decretalium stál 23/ 4 kopy gr. c., t. j. 50 zl. 
našich peněz. - R. 1380 dáno za Inforciatum 10 flor. boni et puri auri 
de Florencia (ca. 60 zL). (Kane. 203). R. 1381 koupeno Speculum judiciale 
Guilelma Durantis s Pliniem a Ciceronem za 117 florem1 = 765 zl. našich 
peněz. R. 1390 dáno za Speculum Durantovo samotné 40 florenů ryzího 
zlata, za Innocentův Apparatus in V. Decretalium 8 kop, za Novellu in 
Decretales Joannis Andreae 30 kop gr. (V Avinioně, kdež řečený děkan Vilém 
nejvíce kněh zajednal, stál v první polovici XIV. stol. exemplár Durantova 
Speculum judiciale 25 florenů, Archidiaconus l Guido de Baysio) 12 fl .. 
Formulář pro notáry 4 flor.) Volumen librorum legalium, quod Inforciatum 
vulgo nuncupatur, scriptum in quaternis cartarum, stálo 10 flor. dobrého 
ryzího zlata váhy Florentinské (Tadra List. not.). R. 1R60 koupeno v Prazp. 
Decretales Gregorii IX. cum glossa Bernardi de Botono za 20 flor. monetae 
bohemicae (Admont). 

162. Advocati et procuratores. 

Při arcibiskupském stolci Pražském zařízen byl také soud konsistorní, 
kterémuž náleželo rozsuzovati spory manželské, spory za příčinou jmeno
vání duchovních správc1l vznikající, případy poškození duchovnjch osob, 
ano konečně ve 2. pol. XIV. věku i soukromé sporné záležitosti mezi osobami 
stavu duchovního a stavu světského, při čemž ukládány censury a tresty 
církevní, aby se docílilo plnění nebo zadostičinění (viz č. 128). Tím ovšem moc 
duchovenstva dosahovala neobyčejné váhy. Soudcem soudu arcibiskupského 
neboli konsistorního byl official arcibiskupský, i jedná o něm nařízení arc. 
Arnošta ze dne 15. října 135i "De officio officialatus Prag. et servitoribus 
officii" . 

Zastupování sporných stran příslušelo advokátům a prokurátorúm téhož 
soudu. Kdo chtěl býti advokátem nebo prokurátorem, povinen byl podrobiti 
se zvláštní zkoušce. Jména jejich zapisována jsou do matriky k tomu určené, 
takže kdo nebyl v této matrice, nesměl před soudem tím ani advokátem 
býti ani prokurátorem. Postavení advokát1l bylo vážnější, stáliť nad pro
kurátory, kteří bez rady aspoň jednoho advokáta, o své hlavě a o své 
újmě nesměli před soudem klásti žádných spisú soudních, leč by na nich 
vlastnoručně byl podepsán advokát. Prokurátorové i advokáti ponejvíce 
vycházeli z řad písařů soudních, lďeroužto cestou zj ednávali sobě Zp11S0-
bilost ke svému povolání. Kázenskou moc nad nimi provozoval o ffici al 
arcibiskupský. Počet prokuratorův byl zprvu neobmezený, až nařízeno 

Arnoštem, že jich má býti pouze šest. Avšak v jednotlivýeh prípadech ne
bylo bráněno, aby prokurátorem byl i kroměstojící. Prokuratorství a advo
kacie byly ostatně vyhrazeny osobám světským, tak že kněz ordinovaný 
nebo ve vyšším d11stojenstvě postavený zpravidla neměl býti ani tím ani 
oným, leda by šlo o zastupování své vlastní nebo svého kostela neb 
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kláštera. Přísahu pravidelní advokáti a prokurátoři každoročně skládali do 
rukou arc. kancléře nebo generálního vikáře. 

Uvádíme zde některé advokáty a prokurátory z konce XVI. věku, kteří 
byli spolu buď mistři nebo znalci práv (jurisperiti). 

Mag. Conradus de Braclis, ]379-1402 advocatus curiae archi
episcopalis, 1389 procurator, 1394 advocatus consistorii Prag. R. 1402 slove 
měšťanem Menšího Města Pr., jenž od kláštera Břevnovského za služby 
témuž klášteru prokázané přejal dvorec mezi lázní kláštera Svatomarského 
a klášterem Svatoannenským pod Petřínem, on sám a manželka jeho 
Kateřina, na doživotí. (Tom. Praha.) Zemřel r. 1403; sloveť manželka jeho 
již vdovou. - Rod Braklisův dosti byl četný v Praze: R. 1374 Theodoricus 
de Braclis, 1377 Joannes de Br., 1377 Conradus de Br., licenciát artistský, 
1392 mag. Conradus de Br., cantor Wissengradensis. 

Mag. Vitu s de Dobrzano. R. 1376-86 kanovník u sv. Jiljí, 1381 
bakalářem v dekretích na univ. Pražské, 1392 advokátem při konsistoři, 

1406-15 prokuratorem. R. 1424 děje se zmínka: že mu patřila vinice jedna 
u Prahy, na níž toho roku měla úroku 14 kop Barb()ra vdova po Martinovi 
řeč. Hessovi z Chýše někdy kanc. písaři . vikářů Pražských. 

Mag. Henricus de Uslaria, juris perltus 1359, advokát při konsi
stoři Pražské (1366-69). 

Vojslaus de Saczka, peritus in jure canonico, advocatus 1361-65. 
Mag. Petrus dictus Nos de Praga 1363 notarius actorum, 

advocatus 1366-85, Petrus dictus Noss in domo habitationis suae prope 
valvam Strahoviensem (List. not.). R. 1377 často se jmenuje (Acta VII). 

Mag. Joaunes Pecznik 1369--76. 
Mag. Laurentius de Luna, r. 1380 prokuratorem, r. 1402-3 

majitel domu v Praze. 
T h o m a s de Z a cz juris peritus 1369, koupil dflm u sv. Jakuba 

1410, olim Thoma de Zacz 1416). 
Ma g. J a co b u s deS i cca, dictus Aristoteles, 1371-85. 
Mag. Pe t r u s de Zde r a z, zapsán r. 1372 na nově zaháj ené univer

sitě juristské, intitulován 1385, advokát a syndikus konsistoře Pražské 1407. 
R. 1392-1407 prostě mag. Petrus Zderaz. 

Ma g. J a c o b u s (J a c o b i n u s) de Krnovia vel de Jagerndorf, jmeno
ván v letech 1393-1417, muž patrně velice bohatý, jenž rád kupoval domy 
Pražské, jako u sv. Anny 1401-03, u sv. Haštala, u sv. Klimenta na Poříčí 
(Ramhof). Později slove také mag. J acobus de Praga. I 

M ag. Ludovicus de Dresden, bakalář v dekretích, 1384-1400. 
Připomíná se r. 1406 již co zemřelý. Měl dům na Starém Městě blíž 
sv. Anny. 

Ma g. W e n c e s 1 a u s Mys s k a d e L u k o hor z a n, prokurator 
i advokat 1373-1403. 

Ma g. W e n c e s I a u s de O lom u cz, di c t u s N o s sen N a s o. 
1392-95, kanovníkem Pražským a registratorem při konsistoři, 1403 
arcijahnem Bechynským a kanovníkem Olomuckým. R. 1407 byl ve službách 
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krále V ácslava i slove licenciatus in decretis, protonotarius W. regis, archi
diaconus Bechynensis, canonicus Prag. et Olom. (Mon. univ. III. 2. 8). 

Mag. WenceslaL1s Pu l lus de Melnico, advoc. 1404-1412. 
}\Ir a g. P e t r u s deP o I i c z n a. 
Ma g. Nic o 1 a u s deP r a g a, baccalarius in jure canonico, procurator 

1408-15. 

163. Sborníkové sepsání právnických. 

Prodlením XIV. věku zpořízeno jest několik sborníků právnických, 
někdy se značným nákladem a nádherně psaných. Sbírky takové· zdělávány 
jsou také i prodlením věku XVtého, tak že jich slušná řada, co se našeho 
věku dochovaly. Zasloužilý v těch věcech Hanka hned r. 1842 uveřejnil 

seznam jich v Rozpravách kro české společnosti nauk, ku kterým od těch 

dob přibylo rukopisúv ještě několik. Seznam podrobný přikládáme ku 
přítomnému spisu jakožto Exkurs VII. 

164. Soud přísežných mlynářů. 

Za Vácslava Rokczanera rychtáře Staropražského 1336-44 stalo se 
z vůle krále Karlovy snešení obecní, aby ustanoveno bylo pevné právo, 
kterým by se mlýny Pražské řídily. Konšelé zvolili čtyry členy ze svého 
prostředka a jiné čtyry z měšťanů, kteří by sobě obrali čtyry mistry mlynáře. 
Tomuto sboru slušelo rovnání sporů příčinou vod a břehů. Z tohoto závodu 
vyvinul se soud přísežných mlynáiiů, judicium, jak je Stránský ve své Rep. 
bojema nazývá, ripense. Jako při všech soudeeh v zemi, založeny jsou i při 
tomto soudě knihy soudní, ježto se v počtu 14 kněh in fol. dochovaly 
našich časů a chovány byly u představenstva mlynářů Pražských. První 
zápisy pochodí z r. 1384. 

165. První překlady německých práv. 

První překlady německých práv připadají do prvních dvou desítiletí 
XV. věku. Z té doby pochází překlad knihy distinkcí práva Magdeburského 
i překlad jedné části Zrcadla švábského. -

1. Knt"ha distinkcí, jejížto text německý podnes nalezá se v Cechách, 
jakž o tom v č. 156 povědíno, jeden v archivu Staroměstském, druhý 
v Zemském Museji, dochovala se nás v překladě v knihovně Roudnického 
zámku, kterýžto překlad, náleževší ondy městu Roudnici na právě Litoměři
ckém sedícímu, podle forem jazykových i dle písma a celého zevnitrného 
vystrojení zpořízen jest na počátku XV věku, ještě před bouřemi husitskými. 
S tímto překladem souhlasí opis ve třeeh kodexkh Litoměřických podnes 
tam zachovaný, ze kterých jeden pochází z r. 1469-70. 

Jiné opisy jsou v Zemském Museji 23 C 1 a 23 G 12, pak v archivu 
Třeboňském B 3, konečně v bibliothéce Klementinské 17 D 6, z počátku 
XVI. století. 

Jireček. Práv. život. 14 
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Na uká.zku textu českého podáváme zde některé výpÍsy z Musejního 
kodexu 23 G 12. Vidno z nich, že překladatel velmi zápasil s těžkostmi 
jazyk~vými a že, sk~ro otrocky šel po stopě textu německého. Začátek 
prvního oddělení (knih prvých) zní v tato slova: 
. "Tytq knihy jsú knihy Wykpildie z práva sasického řádu, jakož M~ydburk 
požívá a Halyšiené, jenž své svolenie práva tu berú, a ti z Llpczyka 
u Hally, a k tomu mnoho měst v tom markrabství u Míšni, jenž své svoleni: 
u Hally a Lipczyku be~ú, tak když by práva nedostatek byl, aby prave 
taženie z Lipczyku do Halle a z Halle do Maydburka ~:mělo. Pak ti 
.z Maydburka a ti z Sas s múdrých radú a s ciesařským svoleniem, 
s múdrých radú v zemi a s volí, Wykpildové právo (to jest ~ěstské 
honitby), zemské právo a manské právo vysadili, jenž my zde v Cechách 
i v Polštie i v Bramburciech, i všichni Sasicové markrabstvie Harcišieve, 
všichni Bestfálové, všiehni Durynkové od Rýna straminy i těch zemí 
vuokol a vuokol až do pustého jezera mají obyčej požívati. Avšakž v této 
zemi mnoho měst mají zvláštnie obyčeje, jenž v-uobecných právích 
nenie obyčej držeti, a však jsú to sami po sobě zvolili. Věziž pak kaž~ý 
člověk múdrý, že tyto knihy jsú vytaženy a ujiščeny z ciesatských kmh, 
z zemského práva, z Sachsenspygl a z wikpildských knih, z manského práva 
i z duchovnich knih, ježto nemají štraffovány býti a jedenkaždý člověk muož 

na ně dobte staviti."*) 
V rubrice stojí při kapitole první tato slova: "Od dvú mečú, jenž jest 

Buoh na zemi ostavil ku ktesťanskéj obraně." 
Lib. I. ca p. XLI. d i s t. 1.: Žádná žena bez svého muže vóle nemuóž 

nic prodati ani svoliti, dokovadž on jéj potřebu dává. 
Při kapitole druhé stojí v rubrice: "Kterak staré právo ve knihy a 

staří doktorové popsali a mistr Origines, že má šest věkóv býti ... " 
Lib. II. ca p. II. d i s t. 8 ~ Kdež dva podle sebe sedita a jednoho 

seděnie upadlo jest podle toho až do gruntu aneb v zemi, aneb sic jiné 
stavenie: ten má to spraviti a polepšiti, čiež to jest. 

Lib. II. ca p. III d i s t. 2: V domu hledánie a míru rušenie domové 
jesti troje: Prvnie jesti, kdežto jeden druhému běží do jeho ~o~u s-noděnú 
rukú pychem. DisL 4: Druhé ven pobieženie a míru rušeme Jest a slove, 

*) Pro bližší vysvětlení tohoto úvodu stůjte zde tyto připomínky: 
Wikpildové právo platnost mělo nejen v Čechách, ale i v Polsku, ~ Míšni, .v. Lužic~ch, 

v Brandenbursku, v Sasích a ve hrabství Ascherslebské (markrabstVl Harclšlevě) 1 ve 
Westfálsku; všechněm těmto končinám kmetskou stolicí bylo město Magdeburk. Co se praví 
o Ha1lišienech a Halle, rozuměti jest o městě Halle a obyvatelích jejich H~lišenech. 
Lipczyk znamená město Lipsko. Záhadným poněkud jest výraz ,,?d Ryna straml~y"; po
někud se však vysvětluje slovy v texlu přicházejícími, kde v kmze V. kap. 4. dlSt. 3. a 
dist. 7. stojí psáno: "Splav a tekutá stramina u, "Na strumy tekutéj vodě u , z čehož jde, 
že se tu mínilo "od Rýna proudu ~ (cf. něm stróm a polské strumieú). Přidáváme tu. slova 
z knihy "Das huk Wichbelde-RechtU ted. Gaupp): "So sollen die :on Polenen und dle von 
Bemen und ut der marl; e to Misne und ut der marke to Lusltz und ut der marke to 
Bl'andenhurg und von den' hertogen to Sassen und von der grafscap to Aschersleve, die 

sollen alle ir recht to Maidehurch holen." 
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kterýž druhému pychern běží do jeho domu s-uoděnú rukú a bez právní 
moci et.c. Třetie pobieženie jest toto: Ktež tu běží pychem, jeden neb viece 
lidí, na jednoho člověka duom a šturmují tu kvaltovně s vyrubáním a 
s vybojem na vrata. 

Lib. IV. ca p. XV!., d i st. 3: Falšuje-li mincéř svój peniez a nedrží 
jieh podle jich usazeného práva, dojdú-li toho naň, mají jej upálit.i v jednom 
sudu (v zemském právě). u wykpildu a v ciesařském právě má uvařen 

býti v kotle puoldruhého lokte vzhlúbí, aby jej skrze kruh provazi uvázali 
na sochor, jenž jej skrze toho kotla kruh mohli by prostrčiti a uvázati, a 
má voleji a v víně vaten býti. 

Lib. VI. ca p. VIII. d i st. 3: V toho krále volení má první býti ten 
biskup z Trýru, druhý z Mohuče, třetí z Kolína. Mezi laiky jest první ten 
hrabě z Falce, ježto slove falcgraf z Rýna, říšský troksa t. j. jédlonošie, 
druhý ten vejvod~ z Sas, říše maršálek, třetí ten markrabě z Bramburk, 
říšský komorník. Senk říšský jest ten král z Čech, ten nemá žádného volenie, 
proto že on Němec ne?ie. Pakli sie ti kniežie róznie a laikové a dvojie, 
tehda jest ten král z Cech ubrman je rozděliti, aby oni spolu spraveni 
anebo jednostajní byli učiněni. 

Obsah tohoto Práva vytknut jest v rukopise Houdnickém takto: Liber 1.: 
De duobus gladiis vid. spirituali et saeculari, de genealogia, de hererlita
tibus. Liber II.: De domo et de pertinentiis ad domum, de orpl1anis. 
Liber III.: De judice et consulibus, de precone. Liber IV.: De vulneribus 
cl homicidiis. Liber V.: De consulibus, de quali genére debent fore, de 
omnibus artibus et artificibus. Liber VI.: De ecclesiis, fossatis, eimeteriis, 
castris, de rege et omnibus officialibus in generali et speciali. Liber VII. 
(de extravagantibus): De vera commissione, de vera manu et de testamento 
ultimo. 

2. V kodexu Staroměstském, jenž má 266 listů pergamenovýeh, nalezá 
se mezi jinými pam átkami právními také český text nadepsaný Pl' á va mě s t a 
Pražského Velikého a ze dvou kUSll záležejíd. Jeden kus jsou Pražská 
P r á vak o n šel s k á, druhý jedna čásť Š vab s k é h o Z r cad I a. 

"Pravidla konšelská" jsou překlad oněch stanov, jež nalézají se v Jura , 
et statuta Majoris civitatis Pragenae (Roeszler 1. č. 130): Das sein die geseze 
v. ordnunge, die ein iclicher schepfe halten sal. Začátek zní: O konšelech, 
kterak se mají mieti v radách. O mluvení atd., až do kusu 18tého, kdež 
doloženo: "Konec řádu a práv konšelských" . 

Druhá část obsahuje překlad Švábského zrcadla a sice "O lichvě". 
Začátek zní: Přisahu-li já nebo slibím kterému člověku, že jemu chci lichvu 
dávati atd. (160-377). - Závěrek: "Tuto sě skonávají Práva města Praž
ského Velikého a podle nieh mnoho jiných práv ... " 

Řečený kodex dle dllvodného výroku Tomkova (Praha II. 309) psán 
jest mezi r. 1411-19, ne-li mezi 1413-19. Že by psán byl po roce 1419, 
napl~osto jest vyloučeno. Písmo krasopisné pochodí venkoncem od jedné a 
téže ruky. Avšak li sty, jenž obsahují překlad Švábského zrcadla, tak jsou 
čisty, že jak vidět, nilderak jich nepotřebováno. 

14* 



212 Doba II.: Věk Luxemburků. 

166. Mistr Jan Hus. 

Z českého jihu, kde od pradávna rozkládalo se panství Vokův neboli 
Vítkovieů-Rožmberků, ve druhé polovici XIV. století vzešli dva mužové, již 
počátk~m XV. věku hnuli celou zemí českou, ano i celou střední Evropou: 
Jan Hus a Jan Žižka. Hus, tento přední repraesentant církevntho hnutí 
českého, p'ocházel z osady, jež nyní slove Husinec. Husinec po našem 
mínění slul původně Husinici, názvem rodovým jako Netolici, Prachatici, 
Bu div oj oVl ci, Dúdlebi a j. Jednotliví členové těchto rodových osad sluli 
Prachata, Netolj, Budivoj, Dúdleb. Dle toho byl by Hus osobní název 
jednotlivých členů starobylé osady Husinicův. Hus sám ovšem žádného 
zdání neměl, že by jméno jeho souviselo s rodovým názvem osady Husince, 
tak jako dnešní Černohouz, Zibohlav, Podjus nemají ani tušení, že by jméno 
jich souviselo se starým ' rodovým názvem Črno-úsy, Zibo-hlavy, Podě-úsy. 
Naopak, Husovi jméno jeho znamenalo hus t. j. anser, gans; soudíme tak 
z vlastní jeho hři.čky slovní, an dí ve Knížkách proti knězi kuchmistrovi: 
"Potom opět voláno na papeže, aby dal slyšenie; a on nechtěl jest; neb 
jest hledal žlutých rytieřóv a h u s jich neměla, aniž by jich poslati jemu 
chtěla". Někteří plichtí jméno souvěkého válečntka Mikuláše z Husi se 
jménem Husovým, ale Mikuláš byl rodem z Pístného a jméno "z Husi" 
měl po hradě královském, po němeeku "Uf der gans", po latinsku "Auca" 
řečeném. 

Hus narodil se r. 1369. Na studie do Prahy přišel tuším dosti záhy. 
Jsa chudobný živil se zde, po spůsohu jiných žákllv, že chodil zpívat vigilie 
a maškarády provozoval i po kostelí ch, až to arc. Jan z J enšteina zakázal. 
Sám praví, "dokud byl mlád v letech a v rozumu", že býval "z té rubriky 
bláznivé", ale když mu dal Pánbuoh poznání v písmě, již tu rubriku vy
mazal i stal se vážnějším. R. 1392 připojil se k poutníkům na Vyšehrad 
(chodila tam processí za milostivého léta k vůli odpustkům) a ofěroval po 
zpovědi poslední čtyry groše, tak že po několik dní zůstal o suchém chlebě. 
R. 1393 stal se bakalátem a r. 1396 mistrem svob. umění. Avšak již r. 1394 
vykonal zkoušku na bakaláře sv. Písma. R. 1398 začal pllsobiti na fakultě 
artistské. Již tehdá se zálibou obíral se filosofickými spisy Angličana Jana 
Wiklefa, ano sám si rychlým perem zpořídil opis několika traktátů jeho. 
Takový jeden rukopis pochází z r. 1398; zajímavé jsou v něm přípisky 
české, jako: Bóh daj Wiklefovi nebeské kralovstvie 1 ° Wiklef, Wiklef, ne
jednomu ty hlavu zvikleš 1 R. 1399 měl první učené hádání o nauce tohoto 
anglického filosofa-theologa na faře u Sv. Michala. R. 1401 zvolen za děkana 
fakulty artistské a r. 140~ za rektora university. Na kněžství hyl výsvěcen 
r. 1400, podle starého podání prý v Roudnici, sídelné osadě arcibiskupů 
Pražských. V březnu 1402 povolán jest za kazatele při kapli Betlémské. 

Na samém rozhraní XIV. a XV. věku začalo se určitější dělení živlu 
českého a německého na učení Pražském. Hlavní toho příčina bylo růzhění 
náboženské. Němci vzdalovali se všeho hnutí takového. Veliký účinek měly 
také poměry politické, zvláště skutek z r. 1400, kdež se Němci universitní 

r 
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přidali ke straně vzdorokrále Rudolfa Falckého proti V ácslavovi IV. 
K tomuto ději vztahují se slova Husova, an dí v Desaterú o přísahách: 
"A tiemto obyčejem měla by pokolenie německá, jenž sú v Čechách, jíti 
před krále a přisáhnúti, aby jemu i zemi byli věrni; ale to se stane, až 
had na ledu se zhteje 1" 

Další osudy mistrovy jsou známy. 

Ješto v této naší knize jednáme o právnících, potřebí ukázati, proč 

také Hus tuto zařaděn. Hus byl theolog, pročež také znatel zákonů církev
ních. Víme, že znal dekret Gracianův, neboť praví: "Tu die Gracianus, 
jenž jest Dekret složil etc." (O svatokup.) Ale i to vědomo, že všecka nauka 
mravní, ve které zavřeny byly také základní pojmy právnictva, obsažena 
byla v bohosloví. Hus sám zanechal mnoho výroldl, ve kterých slučovalo 
se právo s naukou mravně-náboženskou. Ale i samostatný traktát máme od 
něho, jenž více do práv zasahá než do bohosloví: ,,0 odmrtích", kterýmžto 
spisem druží se k rozpravám are. Jana z J ensteina, mistra Vojtěcha z Ježova, 
mistra Kunše ze Třebovle a Tomáše ze Štítného (viz 118, 119, 126 a 138). 

O brání odmrtí neb nápadóv odumrlých věcí. (Ruk. cís. dvorské biblio
théky ve Vídni z r. 1444, Ruk. arch. Třeboňského. Postilla Normberská 1563). 

Toto skládání výrazně slove "Skládanie mistra Husi svaté paměti" i jest 
psáno jakožto odpověďna dotaz od některého pána Husovi učiněný. Hus tazatele 
jmenuje přítelem milým, jenž žádal, "abych tě zpravil, kterak máš se mieti, 
aby v brání odmrtí nepochybil". Rravíť Hus: "Dvě straně jsta při nápadiech: 
jedna bráti, druhá nebrati. Prvé strany ktož se přidrží, brzy padne, a druhú 
ktož drží, ten nezablúdí v odmrtech a nápadiech, jedné ač nezřiezeně 

otmrtí vzal by, aneb že nedá svobody svým lidem, aby mohli své prodati 
aneb přátelům odkázati za živa a chudým rozdávati, neb také vezma zbožie, 
lehce je utratí, neb dá něco na kostel, aby Boha té kořisti účastna učinil. 
Protož já to znamenaje, radím, aby se každý pán strany jistějšie držel; 
a chce-li kto dokonánie s těmi nápady učiniti, tehdy nebeř jich. Ale snad 
die někto: "Když njžádného přietele nemá mój člověk, komuž má býti to 
zbožice?" Krátká odpověď: "Komuž on dá své, toho bude." Ale dieš: "Ač 
umře, nedada nižádnému?" Chceš-li vždy dokonánie dobré učiniti, rozdajž 
chudým, najprve dluhy zplatě, jsú-U kteří. Když tak učiníš, jistě nezablúdíš ; 
neb to zbožice jest jeho úsilé a on jest pá!! toho zbožice, a ty, pane, byl 
jsi aneb jsi jedné jeho obránce a súdcie, a za to bereš platy a službu, 
a v núzi velikú ku 'obraně móžeš skromnú pomoc vzieti. N eb jinak, by 
všecko tvé mělo být, co sedláci tvoji mají, tehdy by ves, již za tři sta kúpíš, 
musel snad za tisíc kúpiti. Protož kupujíce vsi hledie na plat, ale ne na 
nábytky lidí . Ale že málo lidí nalézám, kteří by tak úplně sě otmrtí 
a nápadóv varovali, vedle sv. Písma proroclvie nenalezám, by velelo tak 
bráti odmrti, jakož berú; protož nesmiem raditi, kdy mají bráti a kdy ne
mají. A ze všech příhod ku brání neuzři jistějšie, než když poddací člověk 
die: "kamť pán obrátí nlój .statek, tam buď", a také když poddaný umře 
bez poručenstvie, nemaje nižádného přietele. A to má vzviedieno býti 
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vzjevným ohlášením v súdiech a v t1'ziech, neb v kosteléch ". (Erben Sebr. 
Sp, české III. 1868 str. 192). 

O manželství (Ruk. dvorské bibliotheky ve Vídni č. 4557). 

Pojednání toto toliko s části lze připočísti k rozpravám právnickým; 
rozbírána tu látka hlavně se stanoviska ethického; ale dotknuty jsou tu 
i stránky právnického rázu, jako povaha slibu manželského, povaha manžel
ského soudu v příčinách rozloučení, překážky v uzavírání manželstva; 
přednáší tu Hus podle latinských spisů starších o dvanáderu překáž ek 

velmi podrobně. Zajímavá jest také upomínka starých dějin českých: "Byl 
zde v Čechách blud za času ov sv. Vojtěcha, ješto jsú nemanželsky živi 
byli", ještoť panovala veliká nevázanost v manželském svazku. 

O Husově znalosti práva svědčí také jednotlivé stati ve "Výkladu 
Desatera", zejména rozprava o přísaze a křivopřísežnidví, o vraždě a zabiti, 
o smilstvu, o zlodějstvu, o krádeži, o lirhvě atd. Píšeť zajisté: 

Krádež slove skryté bránie cizie věci bez vóle toho, jehož jest ta věc, 
a to ne k jeho prospěchu, ale k svému. Lúpež jest násilné bránie zjevné 
od lotra. Násilné bránie jest mocné neb zjevné bránie cizie věci bezpravně. 
Šacovánie jest křivdy učiněnie na zbožíčku, pod plášťkem spravedlivého 
pomštenie (Desat. I. 208). 

Znamenajž, že na zástavách bývá [lichva paterým obyčejem: Prvé, 
když kdo zbéře obilé neb jiné požitky přes jistinu; druhé, když kdo požívá 
zastavené věci, jako rúcha neb zbožie; ttetie, když dobytče, jako kóň neb 
vola, přilišně robí, viece než nájem platí; čtvrté, když sě živí lichevník 
ztravú dlužníka; páté, když pro prodlenie žádá víece nad jistinu (Desat. I. 217). 

A jest utrhánie zlé mluvenie o člověku , bez jeho přitom bytie. A to 
mnohým obyčejem bývá: Prvé, když Ido z závisti zlost (zlou věc) praví 
o druhém; druhé, když kto zlost (zlou věc) slyše o kom, praví jiným, 
př'idada viece; třetie, když kto lež na koho složí; čtvrté, když kto o blížniem. 
jeho skutky dobré věda, jich z závisti zatají neb jich zapří; paté, když kto 
dobrých skutkóv zjevných bližnieho umenšuje; šesté, když dobré jeho skutky 
řečí ve zlé obracuje. (lb . 229.) 

Pokuta: Ranil tě někto a ty odpustíš mu proviněnie, ale daľs mnoho 
lékaři; uťalť jest ruku, jíž's živil ženu i patero dětí ssebú, a již nebudeš 
moci, a bez viny uťal jí tobě. Pokuta ostala: Ty móžeš žádati a on má 
dáti; jest-li bohatý, má všecken nedostatek, kterýž pro nejměnie ruky máš~ 
zastati, tě s ženú i s dětmi krmiti a odievati atd. (ModI. Páně). 

Odklad: Proti Božiemu ustavení Nezabiješ! jsú obecně kniežata, páni 
i měštěné, jenž mOl'déte zlé propúštějí na penězích, sami je berúee aneb 
penieze za odklad odsuzujíce. I kde u zemka! naučili sú sě, aby za sedláka 
dali pět kop? I takli jest lacin člověk, jenž stojí za vešken s vět? Kde jsú 
vzěli naučenie. aby měštěnín byl dražší desieti neb pěti kopami než sedlák? 
A panoše dražší čtyrydcieti kopami než měštěnín? A pán padesáti než 
panoše? - Také neviem, kde sú sě naucili súdcie, dávati pokání vra
žedlníku, aby šel neb jiného najal do Říma a do Cách za toho, jehož jest 
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nevinně zamordoval? Proč nesúdie jako Bóh pi'ikázal f'ka : Ktož zabie člo- ' 
věka, smrtí umře! (Postilla). 

I67. Mag. Joannes de jessenicz. 

Tento důvěrný přítel a energický právní zástupee Husův narodil se 
co syn Kunráta z Jesenice, kteroužto osadu hledáme buď na Chlumeeku 
v Berounště něbo v městě nyní Jechnitz řečeném v Zatecku. Na universí 
Pražské zapsán "ňest r. 1403 na fakultě artistské, kdež se stal i mistrem; 
r. 1407 slove také bakalářem práv. Není nepodobné, že ve studiu práv . 
pokračoval na universí Bononské. První jeho vystoupení u veřejnost připadá 
do r. t 408; přičinilť se on, mistr Jan Hus a mistr Křišťan, aby poslové na 
církevní sněm v Pise vypravení, misUi Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče, 
z rozkazu kardinala Baltazara Cossy v Bononii pro podezření kadřstva 

uvěznění, dáni byli na svobodu, čehož také docílili, tak že oba poslové 
šťastně se vrátili do Prahy, a to po odchodu německých studentů. R. 14,09 
sepsal obranu královského mandátu o novém rozdělení hlasův na universitě 
Pražské. Když r. 1410 mistr Hus ubdržel obsílku ke dvoru papežskému, 
postavil za jednoho ze svých plnomocníků mistra Jana. Tu se ho r. 1411 
jal farář Michal de Causis osočovati, že podporuje Husa v kacířství a že 
již r. 1407 dne 25. září v kolleji juristské zastával kterési články prý ka
cířské. K žádosti Michalově vydal auditor papežský rozkaz, aby Jan neod
cházel z Říma, až by se z obvinění dostatečně vyvedl, ano z rozkazu papeže 
samého byl potom v březnu 1412 uvržen do vězení. Ale ještě téhož měsíce 
dovedl vyváznouti z vazby i ušel do Bononie; začež vyrčena jest na něho 
kletba 29. července, že nestM k soudu. S počátku nevěděli v Rímě, kde by 
se zdržoval; teprve v září přišel rozkaz do Bononie, aby generalní vikař 

biskupský s představeným mě~ta zmocnili se jeho osobJ. Což se i stalo. 
Tu však ujali se ho přátelé jeho na universitě Bononské, opírajíce se o své 
svobody, tak že Jan vyvazen jest z vězení. Toho času domohl se v Bononii 
doktorátu právnického, ač prý bez vědomí rektora a s opomenutÍlTI oby
čejných přitom obřadů. Z Bononie vrátil se nedlouho po sv. Havlu dó 
Čech a již dne 18. pros. držel slavnou disputací v kolleji, dokazujíc ze 
zákonů církevních, že klatba proti Husovi r. 1412 vydána byla proti právu 
a proto že neplatna a nijaka. K tomu vztahují se slova Husova ' ve spise 
jeho "De ecclesia" obsažená: Quomodo autem processus contra me fulminati 
sint núlli et erronei, ven. mag. Joannes de Jesseniz, doctor juris canonici 
universitatis studii Bononiensis, in scholis per determinationem publicam 
clarescere pates~it. (Hofl. Conc. 8~.) Od té doby nepřestal být právním ' 
zástupcem Husovým. 

R. 1414, dne 27. srpna, vypravil jej Hus jakožto prokuratora svého 
ke dvoru arcibiskupskému v Praze. Že pak. Jan nebyl ani vpuštěn ani 
slyšán, prohlášen od něho odpor proti takovému jednání. Slave při té pi'íle
žitosti "magister artium et dodor decretorum". V právním zastupování 
Husa Jan neustal; již dne 30. srpna předstoupil před inquisitora kacířství · 
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Mikuláše biskupa Nazaretského, a tázal se ho, ví-li o jakém bludu nebo 
kacířství na mistra? Biskup, že neví, ač mnoho s mistrenl obcoval. I ptal 
se Jan dále, zdali kdo u něho co inquisitora vinil kdy mistra z bludu nebo 
kacířství? Biskup zase záporně. Dálo se to před mnohými svědky a sám 
biskup dal mistrovi list na svědomí toho otevřen}. (Mladenovic). 

R. 1415 když mistr Hus v Kostnici vsazen byl do vězení, chystali se 
za ním mistr Jan spolu s mistrem Jeronymem a rnistn~m Křišťanem, aby 
mu sloužili a seč možno nápomocni byli. Jan patrně měl podstatné tušení, 
že se mistrovi zle povede, ptese všecky sliby krále Sigmundovy, neboť byl 
svědkem osobním, an pan Mikeš Divoký v důvěrné rozmluvě řekl mistrovi, 
aby věřil jistě, že bude odsouzen (Mistře, věz dojista, že budeš odsouzen.) 
Ale mistr z Kostnice důtklivě vzkazoval Janovi, aby nižádným spůsobem 
tam se nevydával, tak jako ani J eronym ani kdo jiný "z našich". Jan patrně 
byl již na cestě do osudného města, ale někdy po dni 20. března vrátil 
se zpátky do Prahy. 

Roku 1414 jest zpráva, že paní Kačka vdova po Dobešovi měštěnínu 
Staroměstském, dům svůj v Menším M. Pro s pivovarem i se všemi věcmi, 
kteréž měla po městě, dědičně postoupila panu Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína 
mincmistrovi Kutnohorskému a mistru Janovi "de Gyesenicz decretorum 
doctori", ktef'í t.en dům hned r. 1415 za 160 kop zase prodali. Možná že 
tím získáno něco peněz ku podpoře Husově. Mistr Hus v měsíci červnu, 
několik dní před smrtí, pozdravoval mezi jinými mistry také Jana z Jesenic, 
přidávaje radu, aby vstoupil ve stav manželský. Brzo vztáhnul církevní 
sněm Kostnický stíhání své také na jiné pomocníky a násl"edovníky kacířstva 
prý Husova; dotknut tím hlavně Jan, že r. 1412 nestál k soudu v Římě. 
Michal de Causis, zarytý protivník HUSllV i Janův, stíhal jej další žalobou, 
i dovedl toho, že na Jana vydáno opětné stížení klatby, spojené s inter
diktem na Prahu, pokud by tu přebýval. Avšak klatba tato málo byla 
platna. Jan Jesenic - píše SE' - ač se někdy pokryje, ale často v několjka 
dnech tetéž vidien bývá; protož prý nehodí se slúžiti, jeliž by ukázáno 
bylo jeho z Prahy yyjedenie, tak aby nemohl zase do města Praví se, že 
se také královna Zofie ujímala Jana, tak jako se ujímala Husa. Věc se 
protahovala do nekonečna, tak že král V ácslav ještě r. 1419 vydal rozkazy, 
aby Jan rozhodně opustil Prahu. Tot: poslední zpráva, kterou o Janovýth 
osudech máme. Trojletý interdikt skončil se teprv 1419, dne 26. února, snad 
že po Janově smrti. Velmi zajímavá jest pozdější vzpomínka o něm, že 
s počátku byl proti přijímání podobojí, až prý onemocněv dal se pohnouti 
k opačnému názoru. Také i proti přijímání dítek podobojí vyslovil prý 
se první. 

Spisy po něm pozllstalé mají ráz polemický i jsou směs právnicko
theologická: 

Defensio man,dati. 

Obrana universitního mandátu (de'kretu Kutnohorského) z roku 1409, 
jejížto latinský original chová se podnes v bibliothéce Břevnovské. Zprvu 
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byla pi'ipisována Husovi, ale Palacký dúvodně dokázal, že spis ten pochází 
z péra Jesenického. 

Glossa. 
Také jiný spis Jesenicem složený ptičítán byl Husovi, totiž Glossa 

proti papežské bulle ze dne 6. února 1413, týkající se spálení kněh Wikle
fových v Římě. Že pak i sněm Kostnický naznačoval Husa za spisovatele 
GIossy té, ozval se Hus, quod non glossavit bullam; s jistotou že neví kdo 
ji glossoval, ale slyšel prý, quod mag. Jesenicz illam glossavit. 

Oba dva traktáty otištěny jsou v Palackého "Documenta Hl1ssii". 

168. Mag. N ikolaus Czeislmeister de Praga. 

Syn Hensle, měšťana Pražského. Zprvu dal se na studia artistská 
v Praze i stal se v nich 1391 bakalářem. V této vlastnosti zapsán r. 1396 
na universí juristské (mag. N. Z. de Praga). Později odešel na další studia 
právnická do Padovy (studens in jU'['e canonico), jsa nepochybně již ka
novníkem Pražským. V Padově stal se r. 1401 vicerektorem uItramontánll 
(t. j. studentů mimovI ašských, transaIpinorum), při čemž slove Nicolaus de 
Boemia. Doktorského stupně in decretis d.osáhl v Padově ještě před r. 1405. 
N avrátiv se do vlasti, stal se r. 1406 farátem v Žehouni a děkanem Bole
slavské kapituly, pak r. 1407 officialem arcib. dvoru, v kteréžto hodnosti 
setrval až do r. 1411 (N. Z. doctor decr., vica1Íus et officialis). R. 1408 
koupil dům zpustlý po Kartušovi ondy kuchaři podle zámeckých stupň.ů 

neboli sehodů, s domem jeho sousedící (curia d. officialis 1407). 
Jsa děkanem Boleslavským, kdež psán jest mag. N. Czeislmagister, 

měl r. 1407 spor s proboštem a příbuznými nebo děkana Jana Náze, že po 
smrti Janově ze dvora a domu děkanského (curia decanatus) pobrali a 
odnesli množství věcí, zač odsouzeni jsou k náhradě ve spúsobu dvou 
sladů o 20 korcích (Akta). Roku 1415 byl Cz. jeden ze svědků proti Husovi; 
jmenuje se tu "quondam officialis Pragensis diocesis" i vypovídal proti 
Husovi vedle doktora bohosloví Múnsterbe r'ka, Petra Stellrcha někdy pro
fessora Pražského a již Lipského a j. (Petr. Mlad.) a ještě r. 1424 připo

míná se mezi jurisperiti dodores a praelati, jenž toho času meškali při 

dvoře krále Sigmunda (Ott). 
Jmeno Czeisslmagister opakuje se v Praze pH Matoušovi de Praga, jenž r. 1373 byl 

panošem kláštera Syatomařského konec mosta v Praze, 

169. Mag. ]ohannes Naso. 

Syn Henricha řeč. Naso, jenž jsa roku 1371 plsarem král. kuchyně, 
r. 1376 vstoupil do svazku St. M. Pražského (notarius coquinae imperialis) 
a r. 1385 spravoval urburu král. v Jílovém. Jan, ze synův Henrichovýeh 
věkem nejstarší, zapsán jest 1391 v matrice školy juristské v Praze, odkudž 
odebral se do Padovy, aby tam dále studoval (1394 - 99). Jelikož v Padově 
1396-97 byl rektorem transalpinorum, musel pro tu hodnost hned toho 
času býti knězem. R. 1397 slove ještě licenciatem, ale již r. 1399 promovoval 
za doktora, při čemž assistovali Francesco Zabarella, Giovanni Lodovico 
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Lambertacus a Enrico Alano. Navrátiv se z Padovy do vlasti, slal se 
hned r. 1399 sekretářem krále V ácslava, ne ph kancelláN, ale ph osobě 

králově. Po dvou letech (1402), kdež slove mag. J. Naz utriusque juris 
dodor, dal se zapsati nanovo na universí Pražské (intitulatus Pragae) i učiněn 
jest kanovníkem a spolu oltářníkem P. M. v kostele sv. Mikuláše na kurném 
trhu St. M. Pro R. 1404 slove farářem Záběhlickým, r. t 407 farařem v Lu
bani diec. Míšenské, konečně oltářníkem sv. Petra a Pavla v novém kostele 
sv. Barbory v Hoře Kutné. 

N ásovcům patřil dům na St. M. v ulici Svatomartinské, postavený 
nebo koupený otcem Henrichem (quae fuit olim Henrici Nasonis). Od 
kšaftovníků přirčen jest dům ten r. 1400 synovi Janovi doctori decretorum, 
a Anežce sestře jeho. Dům ten slul vůbec "des Nazen hoff". R. 1407 kou
pila jej obec, aby jej směnila s Rudolfem vévodou saským za jeho dům 
Walhenhoff an der Brucken, od kteréto doby tíkalo se domu Nasovskému 
diml Saský (domus dieta saský). R. 1407 měl Jan dům na Hradčanech, na 
rynku; vypůjčil si naň t. r. 30 k. g. (domum. quam habet in Hradczano). 

R. 1408 byl dr. Naso jeden z předních radd králových. Král r. 1409 
dne 15. března vypravil jej spolu s mistrem JeronyHlem ze Seydenberka 
na církevní sněm v Plse, kdež oba vzdoropapeži Řehoř XII. a Benedikt XIII. 
ssazeni a Alexandr V. zvolen jest. U papeže Alexandra V. byl Naso r. 1410 
a s ním mistr Jan Cardinalis poslem královským. Šlo o to, aby knihy proti
církevní nebyly páleny. 

V Kostnici byl N aso spolu s Kl1nšem ze Zvole ostrým protivníkem 
Husovým i Jeronymovým. Když pti výslechn vytýkáno Husovi, že byl 
původcem převratu na Pražské universitě, pravil N aso, že on sám byl toho 
času radd ou královským a když mistrové třech národů přišli před krále, 
žádajíce býti chráněni ve svých dávných právích, že král příznivě se k nim 
měl; ale pak ptišel Hus s Jeronymem a jinými i přemluvili krále a král 
rozhorlen pravil: "Ty mi pořád děláš roztržky, ty i tvůj soudruh Jeronym. 
Ale jestli ti, kterých se týče, neučiní opatření, já vám sám zatopím." A věřte, 
že král český nikdy nepřál aniž přeje jim, ale oni zmocnili se JMtí, tak že 
nedávno i se mnou pod glejtem královým zle naložili. 

Když pak jednalo se o Jeronyma, doktor Naso odporoval tomu, aby 
se s ním, ježto se byl poddal, mírněji nakládalo; i volal na kardinaly: 
Divíme se Vám, že se ujímáte tohoto nejhoršího kacíře, pro něhož jsme 
my v Cechách se všim duchovenstvem mnoho trpěli a snad i Vy trpěti 
budete, i bojíme se, že ste od těch kaeířů anebo od krále českého dary 
snad přijali. A hned kardinálové odvrátili se od Jeronyma ~BÍ'ez.). 

Po upálení Jeronyma roku 1416 Naso neodvážil se více do Cech, i přijal 
biskupství Churské (curia Rhaetiorum 1417, J. N. auditor pap. et episcopus 
Curiensis). V cizině přečkal války husitské, po jich pak ukončení daroval 
dům svůj na Hradčanech sestřenieím a bratrov(:i svému, dětem Kunrata 
Náza z Hory Kutny, také i dvůr a ves Košíře s Názovskou vinicí (dnešní 
Cibulkou) a s jinými vinohrady za Koňskou branou. Ale darování toto bylo 
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tuším plané, neboť se ťoho majetku ještě sám co biskup Churský ze sídla 
svého Furstenburka dovolával. Zemi'el dne 24. ledna 1440. 

170. Mag. J ohannes dictus Cardinalis de Reinstein. 

Jan příjnlím Kardinal uvozuje se poprvé v Praze r. 1390 ('o bakalář 

svob. umění, jenž . r. 1404 jakožto mistr promovoval za rektora Jana Husi. 
Dle zpráv z r. 1400 dal opsati slovník Albertanův a Ludanúv pro kollej 
Karlovu v Prat;e (SL Prešp.) Mezi 1. 1402-10 spravoval školu u kostela 
sv. Jiljí (magister artium et rector seolae eccl. S. Egidii), v kteréžto vlast
nosti spolu se sakristanem Mikulášem Jakoubkem ze Stříbra a druhými 
služebníky téhož kostela koupili dům Prstkovský vedle školy pro sebe a své 
nástupce (ministri eccl. S. Egidii. Tom.) Již toho roku slove výrazně 

Johannes didus Carrlinalis, z čehož jde, že mu příjmění to nedáno teprv, 
kdy poprvé i podruhé byl ve Vlaších. V Římě byl r . 1408, v březnu. 
Podruhé dostal se do Vlach jakožto posel krále V ácslava r. 1408 ke 
sněmu na den 25. března 1409 do Pisy vypravený ~ kdež meskal až do 
r. 1410. Na té jízdě spolu s dr. Názonem vyjednal vybavení mistra Stanislava 
ze Znojma a Štěpána z Pálče z církevní vazby Bononské. R. 1410 dal 
sobě přepsati eklogy Petrarkovy (ruk. Klement. bibl. VIII. G. 11). 

M. Jan byl dťlvěrným přítelem Husovým; což tím zajímavější, ješto se 
zdá, že byl rodem Němec a sice Němec z říše, ne domácí; sloveť z Rein
steina a r. 1407 slove služebník jeho Mikuláš Hiehmbach de Almburg, 
kněz diecése Naumburské v DLlril~kách. Husa doprovázel na cestě do 
Kostnice co člen university, nikoli co Janovický farář z patronatu pana Jana 
z Chlumu. Universita opatřila posly své 10 kop. pro propina et honorantia, qui 
tunc erant in concilio Const, procuratores et ambasiatores Universitatis, 
constituti ab ipsa Universitate. Dne 10. list. 1414 psal z Kostnlee, že Miehal 
de Causls, farář Svatovojtěšský, "ryčně facit acta sua" proti Husovi. Hus 
radil, aby se pro SVOll osobní bezpečnost co nejvíce držel dvořenínstva krále 
Sigmundova. Dne 28. listopadu byl spolu s Petrem z Mladonovic u papeže 
Jana XXIII. v bytě jeho. V tu dobu mistr Páleč, chtěje Jana odvésti od 
strany Husovy, pravil k němu: ,,0 mistře Jene, líto mi 7,e stesedal svésti; 
vzácným jste byl prvé papežskému dvoru, slovlJten u všech Cechú, a nyní 
Vás za nic skoro sobě neváži pro tu sektu". A on: "Mistře Štěpáne, mně 
je více líto Vás; mne byste mohl litovati, kdybyste do mně věděl co zlého 
že činím." A od té chvíle se rozešli. 

R. 1416, když Jan stal se byl bakalářem práv, obrán jest za rektora 
university. Za jeho rektorátu jednáno mezi arc. Kunrátem z Vechty a uni
versitou o narovnáni mezi duchovenstvem i ujednáno koncem listopadu, 
aby duchovenstvo i lid navrátili se zase v poslušenství církve. Spor byl 
toliko o přijímání podobojí. Arcibiskup odpíral, mistr pak žádal, aby 
podobojí povoleno bylo v několika kostelích, až do rozhodnutí papežem 
budoucím. Universita dne 17. ledna 1417 prohlásila se příčinou očistc~, 

modliteb za mrtvé a obrazův i některých obřadův ještě velmi konservativně 
(Arch VI. 36), ale dne 10. března t. r . nátlakem panstva, rytířstva i obec-
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ného lidu vydala nález, s Janem v čele, že přijímání podobojí nařízeno jest 
Kristem Pánem a proto že má býti zachováváno (qui decretum de commu
nione sub utraque quasi necessariam ad salutem primus promulgavit.) 

O tomto skutku zapsáno v Pamětech universitních, toť že bylo zkázou 
celého učení (quae fuit ruina hujus Universitatis). Záští katolického kněžstva 
obrátilo se v té věci urputně proti Janovi; kněz Trch r. 1421 za strůjce 

všeho zlého pokládá mistry Pražské, zejmena Jakoubka a Jana Kardinala, 
tohoto prý widrgota t. j. antikrista. 

Názor o přijímání podobojí vyšel ze kroužků církevníkll u sv. Jiljí, 
kdež hlavním původcem té novoty, mistr Jakoubek, byl sakristánem a Jan 
Kardinál rektorem školním. 

R. 1417 Jan jmenuje se netoliko mistrem sedmera umění, ale i v pravích 
bakalářem (Arch. VI. 36); též tak r. 1428 (artium liberalium magister ac 
baccalaureus in Decretis.) 

I v potomních bězích měl mistr činné účastenství. Roku 1422 byl 
elenem poselstva do Polska, spolu s panem Hynkem z Kolšteina, Hlasem 
rytířem, mistrem Petrem Paynem (Englíšem) a Šimonem konšelem Staro
městským, aby vyzvali krále ku přijetí koruny české. Mezi dary do Polska 
vezenými byla také skvostná bible, kterou mistr Jan k tomu cíli obci daroval, 
začež mu r. 1423 konšelé věnovali biblí novou (mag. Joanni Cardinali loco 
ipsius bibliae, quae est donata d. duci per alios consules, praedecessores 
nostros). R. 1421 jednalo se o upravení vrchní správy církevní. Kněz Jan 
z Zeliva navrhoval do ní z duchovenstva m. Jakoubka, Kardinala a Englíše, 
ku kterým přibrán také i sám navrhovatel. V roztržkách o Korybuta r. 1426 až 
27 vzat j est Jan spolu s mistrem Kříšťanem z. Prachatic, Janem z Přlbrami 
a Prokopem z Plzně ve vazbu a sazen u vězení na radnici Staroměstské. 

Když pak r. 1429 za správce duchovenstva podobojí s při volením arc. 
Kunrata povolán jest mistr Jan z Rokycan, přidán mu Jan za officiala. 

Po r. 1429 mízejí všecky stopy po Janovi. R. 1608 vzpomněl si na 
něho mistr Bacháček, l'ka o něm, že po odchodu německých studentů 

z Prahy rozptýlené zase shromažďoval Musy. 

171. Mag. Albicus archiepiscopus. 

Muž nad míru zajímavý: Nejprvé artista, pak jurista, nato medik a 
konečně arcibiskup I Jsou v něm tedy spojeny všecky čtyry směry středo

věkého vědění! 

Albík pocházel z Moravy a slul proto Mag. Albicus de Moravia 1387, 
1389, 1392. Rodiště jeho bylo město Uníšov (Nova civitas). Podle narodnosti 
byl Němec (Albík veliký mistr vnitrného lekarstvie byl Němec přirozený, 

z Uníšova rodilý. Let.) Dle jednoho rukopisu Herzogenburského měl křestně 
jméno Sigismund (Albici Sigismundi Medicinale). 

Již před r. 1382 jal se studovati na artistské fakultě Pražské i stal se 
r. 1382 bakalářem a po dvou létech (1385) mistrem svob. umění. Brzo 
nato dal se na práva (1387) i stal se bakalářem (1389). Z Prahy odebral 
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se na další učení právnické do Padovy (1390), kdež povýšen za doktora 
dekretů. Zatím vábilo Albika umění lékařské, jehož se stal také doktorem, 
a to patrně na universitě Pražské po r. 1390. V té věci jest velmi zajímavé, 
že si r. 1394 koupil dům v nynější Spálené na Novém Městě Č'. 95, ve 
kterémž hned r. 1382-84 sídlel jistý medik jmenem Jan neboli Ješek 
(Johannes medicus et ' frater ejus Thóma). 

Ale již r. 1396 prodal dům ten zase (Onsso mensator emit erga mag. 
Albicum. Tom. Zakl) i zakoupil se na jiném místě, ve farnosti Matky Boží 
na Louži, v nynější ulici Granátové č. 91, kdež si r. 1401 přijednal sousední 
zahrádku (ortulum parVllm inter domos mag. Albici ac Dorotheae. lb.). 

Toho času byl Albík professorem ordinariem na lékařské fakultě 

Pražské, kterýžto úřad dán mu byl od krále Vácslava IV. (lectllra ordinaria 
artis physicae in scolis facultatis Prag.), s čímž bylo spojeno ročního di'lChodu 
32 kop. gr. č. pojistěného na královských úrocích z král. města éaslavi. 
Na to stal se osobním lékařem krále Vacslava, jehož při těžkém onemoc
nění r. 1399 na životě zachránil. Nazývá ho král "doetor in medicinis, 
physicus noster supremus, familiaris regis, sanitatis regis singularis custos". 
(Tadra Styky). Okolo roku 1400 povýšil ho na šlechtictví i udělil mu štít 
šlechtický (arma seu denodia, Cod. Przemysl.) 

R. 1399 slove doctor in medicinis, baccalarius juris canonici, artiumque 
magister (Pal. Form. II. č. 197) a r. 1401 doctol' in medicinis, physicus d. 
regis. Jakožto životní lékař králův honorován jest zprvu 2, později 3 ko
pami stříbra z urbury Kutnohorské za každý týden. Konečně odevzdána mu 
na doživotí správa král. měny (cambium) v Cáslavi, kdež vyměňovány 
peníze jak veliké tak malé (Form. II. IV.). Professoroval ještě r. 1404, neboť 
slove toho roku "lector ordinarius facultatis medicae". 

R. 1407 dal se m. Albik zapsat mezi členy juristské university Pl ažské 
(intitulatus mag. Albicus, dodor decretorum Paduanus) i zplatil kopu gr. 
R. 1410 slove "in medicinis et utriusque juris dodor eximius." Až do 
toho času byl ženat i měl rodinu, ze které později známe dcery dvě. 

Ovdověl před r. 1410 a tu patrně začal pomýšleti na dosažení vysoké 
hodnosti církevní, jež tehda přebohatě byly nadány. Proto jako vdovec 
přijal akolytát. Netrvalo to dlouho i povolán jest, ještě nejsa ani knězem, 
na samo arcibiskupství Pražské, uprázdněné po arc. Zajícovi. Maje neobme
zenou přízeň královu, vynikl nade všecky ostatní kandidáty, kterých bylo 
nejméně 24. Kapitula dala jemu všecky hlasy dne 29. října 1411, naeež 
následovalo jmenování papežské buHou ze dne 25. ledna 1412. Nyní na 
rychlo svěcen jest na podjáhna (24. února) a na kněze (v červnu, před sv. 
Janem Křt.). Zajímavá jest pamět, že novému arcibiskupovi dodáno ku 
primicí kněžské, k prvnímu čtení mše sv., vína malvazí na hostinu v ceně 
4 kop a 9 gr. Verš na něho sepsán tll: "Pak Zdenek Zajíc s světa snide, 
na jeho místo Albík lékař vznide." 

Dům svůj ve farnosti na Louži prodal brzo po svém vyvolení na 
stolec arcibiskupský, jestě pted dáním bully papežské, dne HL ledna 
1412, mistrovi V ácslavovi řeč. Pullus, advokátovi konsistornímu, i ptestě-
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hoval se do dvoru arcibiskupského, . v Menším Městě Pražském blíž mostu. 
Ale jako podivné bylo arcibiskupování Albíkovo ve svém počátku, tak 
podivný byl také konec. Ještě téhož roku učinil Em]ouvu, ve kteréž 
areibiskupství postoupil Olomúckému biskupovi Kunl'átovi z Vech ty. Stalo 
se to počátkem října 1412. Biskupem Olomúckým stal se nejv. kancléř 
králův, V ácslav z Buřfmic, toho času probošt Vyšehradský, a proboštství 
přenešeno na mistra Albíka. Mirabile cambium fecerunt! Sed utinam illud 
cambium esset sine simonia maxima! "Pravili obecně lidé, že j' se vkúpil 
v to arcibiskupstvie, neb jest měl zlatých mnoho. Ale že byl přieliš skúpý 
a neztravný a nechtěl rytieřov a panoší za sebú mieti, aby jim peněz neroz
dával, i učinil směnu hned po několika nedělích o to arcibiskupstvie a o dě
kanstvie (t. j. probošství) Vyšehradské" (Let.). 

Nejsa již arcibiskupem, koupil dům na Novém Městě' na Příkopě, 
nynější čislo 116 Střídy Ferdinandské, smlouvou ze dne 25. ledna 1413. 
Dům ten měl býti jemu obydlím i dcerám jeho, Marketě a Kateřině , též 
i tetě Kateřině. Byla při něm zahrádka (domus olim mag. Albici in fossato, 
ortus olim mag. Albiei). 

Když pak ztvrzena byla ona změna v osobách arcibiskupův, propůjčen 

Albíkovi z milosti papežské čestný název arcibiskupa Caesarienského (ok. 
prostředka r. 1413). Mezi r. 1414 a 141U zapsal Albík, již probošt Vyšehradský, 
statek nějaký (byl v držení vesnice Chřenic na Rokytnici) sedmi osobám 
po své smrti s nápadem každého mrtvého na živého (Zelené zápisné staré 
E. 20, cf. Modré póhom~é z r. 1444-46. Všehrd VI. 39.) 

JakožtO farník kostela P. M. na Louži daroval kostelu tomu r. 1410 
jistý úrok na obnovu oltáře sv. K,osmy a Damiana. Také tam založil hrobku 
nádhernou ve spůsobě kaply malbami bohatě vyozdobené a skvostným eim
bui'ím opatřené. Ten mistr - píše se - udělal sobě velmi krásný a ná
kladný hrob s mnohými cimbořími u M. B. na Louži (sepulcrum mag. 
Albici). V bouři r. 14t9 dne 18. srpna vybuchlé, vrazili do kost.ela toho a 
náhrobek na kusy ztroskotali, obrazy a tabule kazili a bili (Let.), Albík 
sám v týž čas unikl z Prahy, neboť již r. 1420 dům jeho na Příkopě 
dostal se do moci obee. (Pobyv v Praze, co'j se mu zdálo, jede pryč z Prahy 
a z Cech; tamž pak někde i umře. Let.) Smrt Albíka stihla tuším v Uhrách 
dne 23. července 1427. Dům na Příkopě od obce odevzdán jest roku 1421 
Martinovi ze Srbče, pomocníku Jakuba ze Všerub, nejv. vladaře mince 
Pražské, aby se v něm kov a ráz peněz dál (Tom.). 

Lékaí'ské spisy Albikovy, zůstávajícl podnes v rukopisech Zemského musea, univ. 
bibliolhéky, kap. bibI. Pražské, jsou: 1. Tractatulus de regimine hominis, nazván také Ve
tularius; 2. Medicinale mag. Albici; 3. Regimen tempore pestilentiae Albici medici; 
4. Remedium contra rbeuma. 5. Liber de conservanda sanitate (ruk. klášt. Herzogenburského). ' 
Také botanické dílo zanechal De quercu, ruk. univ. bibl. Pražské. O významu Albíkovu co léka.Í'Í 
psal prof. Hasner: ,Die aelteste Medizin in Bbhmen (Pražská Viertelj. f. prakt. Heilkunde 18G!i). 

172. Mag. Petrus de Mladonovic. 

Jeden z nejdl1Věrnějších ptátel Husových v Praze byl Petr z lVlladonovie, 
r. 1409 bakalář svobodných umění na učení Pražském a sekretái' pana Jana ry-

j 
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tíře Z Chlumu a z Košumberka řečeného Kepka. S pánem tím provázel mistra 
Jana Husa na cestě ke koncilu Kostnickému, muž patrně ještě mladý, ale 
osobnost již tehdá vynikající. V Kostnici meškal po všechen ' čas koncílu až 
do smrti Husovy. Ze žaláře u Dominikánll žádal H{lS pána z Chlumu, aby 
mu Petr, scriptor vester, dodal inkoust i malý kalamář s několika péry. 
Pti koncHu pf'ipadla mu úloha, aby četl spisy, jako se to stalo dne 13. května 
a 8. června. Neocenitelné jest dílo, jež sepsal o celém průběhu Kost
nického sněnm a o posledníeh dobách Husových. (Relací tato otištěna jest 
v Documenta Hussii). K ní se vztahuj e, co praví L. čeští: Kto pak o tom 
chce dále věaěti, kterak jsú s ním (Husem) tam v Konstancii nakládali, ten 
čti Život mistróv Husóv, kterýž jest sepsal mistr Petr z Mladeňovic, jenž 
v ty časy hyl v Konstancii. 

Letopisové čeští nesprávně jmenují Petra písařem pana Vácslava 
z Leštna, též posla králova v Kostnici; rozuměti se má druhý posel, pan 
Jan ze Chlumu, ale dobře nazývají ho Moravanem (mist.r P. z Mladonovic 
z Moravy). Mladonovice (nikoli Mladenovice, tím méně Ml adějovice) jsou 
osada panství někdy Úsovského v severní části Moravy, nyní po německu 
Bladensdorf jmenovaná (Cod. dipl. Mor. XII, 453, X. 118 a 23). Sám Petr 
ve svém spise o Husovi píše se "Petrus Mladonowic, baccalareus artiUIIl 
pro tunc, nune vero magister artium", roku pak 1426 jsa děkanem fakulty 
artistské, též i r. 1441, nepíše se jinak než "de Mladonowicz", a tak i Hus 
jmenoval ho "Petro de MladonO\~Ticz". 

Že mladý bakalář byl jedním z nejoddanějších ctiteh'í a pomor~níků 
Husových, vidíme ze slov, kteréž Hus krátký čas před svou smrtí, v lněs. 

červnu 1415 psal: Tobě mistr Martin, živ-li, nebo mistr Křišťan čtyrmi nebo 
ještě spíše desíti kopami pomohou. S('ito quod non sunt pecuniae, quibus ego 
vellem pensare pro tuo ferventissimo, firmissimo et fidelissimo affectn, quem 
habes a'd veritatem, et pro tuo servitio et pro consolatione, quas mihi 
exhibuisti in tribulationibus meis. Deus sit merces tua magna, quia ego non 
habeo, unde retribuam. Jestliže se mi udá žíti v Praze, tehdy nejinak než 
jako s vla~tním bratrem všecko a to ještě hojněji chtěl bych s tebou sdíleti. 

Že byl písařem pana Jana z Chlumu a ne pana Vácslava z Dubé 
(z Leštna), dokazuje se zprávou: Wenc. de Duba et Johannes de Chlum et 
Petrus ejus notarius, ~on3tantissimi milites et veritatis Domini amatores. 
(Hus 65). 

Mistrem svob. umění stal se Petr v lednu r. 1416. V oné pověstné 

schůzi, kterouž uspořádali Pražané a Táboři koncem prosince 1420, podal 
rektor university, mistr Prokop z Plzně, list se 76 články mistru Petrovi, 
jenž se byl toho roku stal kazatalem u sv. Michala na St. lVI., aby je 
hlasitou · a srozumitelnou rečí četl ; načež Petr vystoupiv na škamno, články 
ty četl, napřed latině, potom po česku (V. z Břez). Vidno z toho, že Petr 
vládnul mocným zvučným hlasem, proto také byl na sněmu Kostniekém 
obrán ku predčítání listu pánův českých (Cednla lecta in refectorio majori 
per P. M. coram tota natione Germanica et deputatis). R. 1421, když Ko-
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randa z Táborův v kostele P. M. na Písku kázaní učinilo rouchu kněžském, 
řečnil proti jeho sľovllm mistr Petr. 

Jakožto děkan fakulty artistské napsal r. 1426 v bouřlivých letech pro 
universitu tak osudných, že v těch nebezpečných časech a svízelích ne tak od 
cizích, jako ještě hůře od domácích, falešným názvem "bratry" se jmenu
jících, úkony školní po větší části v ten rok jsou zanechány a puštěny 
(Mon. Univ 11.). Jaké to bouře a svízele byly, vysvítá ze zpráv letopisců, 
píšících, že návodem mistra Engliše (Payne) a Rokycany mistr Křišťan 
z Prachatic farář od sv. Michala na St. M. Pr., mistr Jan Příbram a mistr 
Petr Mladonovic s jinými mistry vypověděni jsou z Prahy, "pro vieru kře
sťanskú o Boziem těle a velebné krvi jeho, a o velebné Sedmeře svatostí 
cierkve svaté, že nechtěli tak věřiti, jako ten Engliš cizozemec kaciersky 
věi'il, a také nezdálo se slušeti pod Rokycanu" (L. Č.). R. 1439 učiněn jest 
farářem u Sv. Michala, po Křišťanovi, i uveden skrze mistry a konšely 
do domu kněžského, kdež při tom byli mnozí osadníci, měšťané znamenití 
a literatové, a potom do kostela (56). 

Když se bouře utišily a řád a pokoj zase přišly ku platnosti, zjevuje 
se Petr, jeden z těch kteří celou válku táborskou štastně přečkali, na 
jevišti opět. Konal ještě po dlouhá léta velmi platné služby vlasti své, 
bouřemi tolik ztýrané. Nejvíce pečoval o obnovu university. R. 1439 sede 
vacante kancléřovy otevřel examina na ní a 5 kandidatů stali se mistry. 
Byl také r. 1440 zvolen za rektora a hned po roce za děkana fakulty 
artistské na půlletí zimní. 

R. 1442 stal se správeem neboli direktorem v kolleji národu českého, 
roku pak 1446 vypraven jest v poselství do Říma o potvrzení Rokycany, 
voleného arcibiskupa. 

Dle Lupáče zemřel dne 7. února 1451. 
Petr zaneehal znamenitý spis o Husovi v Kostnici, nadepsaný "Historia 

de fatis et actis ' mag. Johannis Hus Constanciae", kdež osobně byl svědkem 
celého prllběhu světových událostí (otisk u H6flera, Geschichtschreiber der 
Husitischen Bewegung in B6hmen). 

Právnické spisy jeho jsou: 
Registrum maieriarum Decreti. 
Kodex univ. bibliotheky Pražské O. 7. - Rozprava do třídy t. z. repetitorií juris 

náležitá (Ott. \. 
Manipulus florum ordine alphabetico (Cod. , kapit. Pražské). 
Ego mag. P. de Ml. consignavi de casibus suml'nariis Barlholomei Brixiensis . . 

quos perlegi, quae potui, secundum ordinem alphabeti . . . Hoc feci propter sacerdotum 
novellorum eruditionem. Scriptum in Belhelow 1438, 2(i. Maji. 

173. Doctores atque baccalarii eminentiores. 
Mag. Joanne s dictus Kbel. Jméno Kbel obdržel Jan jakožto farář ve 

Kbelí(~h u Prahy; slul tedy J. de Kbel, neboli dle tehdejšího Zpllsobu prostě 
Kbel. Farářem byl tam hned r. 1384. Doktorem dekretll stal se r. 1392 
a officialem arcibiskupským r. 1394, ve kterémž úřadě zastával ho r. 1395 až 
1396 doktor Jiří z Bora, když jest vypraven v záležitostech královských 
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i též nového arcibiskupa Olbrama ke dvoru papežskému do Říma. Okolo 
r. 1399 byl v držení většího domu blíž kostela sv. Jana v Oboře Menšího 
Města Pražského a spolu vinice pod Strahovem (vinea Kbelonís). R. 1400 
assistoval při korunovací královny Žofie. R. 1402 jest zaznamenáno, že 
úmrtím Puchníka arcibiskupa utrpěl velikou škodu peněžitou, jelikož spolu 
s Janem z Malešic pap. stolci ručil za něho a on důehodů arcibiskupských 
nedosáh náhle zemřel. R. 1403 odeslal 45 článků Wikleffových rektorovi 
tí'ech fakult university Pražské. R. 1407 stal se generalním vikářem, 

R. 1409 slove doctor deeretorum, canonicus praebendatus ecclesiae 
Pragensis, vicarius in spir. generalis. Živ byl ještě r. 1410, neboť se píše, 
že byl v držení vinice Klínku po něm Kbelovka řečené, propůjčené mu na 
doživotí' pod klášterem Strahovským (Tom. Zákl. a Praha). 

Mág. Jeronymus Johannis Zydinberg ve Vratislavia. Zydenberg uka
:uje na osadu Seidenberg (Sydinberch z. r. 1241), ležící na samém rozhraní 
Cech a Lužic€. Jeronym r. 1396 na učení byl v Bonoi1ii (Styky), potom 
v praze. v

Za pap. Bonifacia IX. (1389-1404) byl auditorem causarum sacri 
palatii v Rímě, což předpokládá stupel1 doktorský. Slove též kaplanem a fa
miliarem papežovým. R. 1401 obdržel provisí na kanovnictví v Praze, 
v Olomouci a ve Vratislavi (lb.) R. 1409 vypraven jest spolu s doktorem 
N ázem na církevní sněm v Pise (viz č. 168). 

Mag. Albertus Creyenberg. Byl písařem (scriptor) papežského dvora, I 
též familiárem pap. Bonifacia. R. 1401 meškal ještě v Římě co litterarum 
apost. scriptor et abbreviator. Byl oltářníkem a kanovníkem Olomúckým, 
farátem v Olbramkostele na Moravě, maje též různá obročí v Němcích 
(Styky). 

Mag. Jacobus de Žíhobecz. R. 1393 nalezá se v matrice juristské 
university mag. J. de Zyhobecz, jenž později, ok. r. 1404, byl profes30rem 

. universitním. Toho roku král Václav, jeda z _ Hory Kutné do Vratisla-vi, 
ještě z cesty vzkázal listovně rektorovi učení , Pražského, aby za králem vy-

, praveni byli dva ?lenové university, mistr Jan Heliáš, professor bohosloví, 
a mistr Jakub z Zíhobec, v dekretích doktor. Avšak mistra Jakuba v té 
ehvíli nebylo v Praze (byl kdesi daleko), pročež se vůli králově vyhověti 
nemohlo. Král chtěje ve Vratislavj s králem polským dorozuměti se o věcech 
církevních, ji~ tehdá velmi pobouřených, přál si porady obou professorův. 
S doktorem Zíhobcem potkáváme se ostatně již r. 1401 a 1403; byl tu 
rozsudím. Píše se mag. Jacobus de Zyhobecz, decr. dr., nebo mag. J. Ziobecz. 
T aké ještě v Aktách soudních r. 1406-07 uvozuje se mag J .. de Z. decre
torum v doctor. R. 1407 stal se v březnu děkanem Vyšehradským. 

Zihobce jsou osada v Prachensku, podnes stávající, prastaré Živo-
hybice s tvrzí vládyckou (Pop. 345). ' 

Mag. Fridericus Eppinge baccalarius. Ve své knize "De ecclesia" Hus, 
píšíc o kletbě r. 1412 proti němu v Praze vydané, zmínku činí o Fridriehovi 
Epinge, bakalari církevního práva, nazývaje ho "sanetae memoriae pius 
christianus, magnus zelator et scrutator legis Christi, mag. Fridericus Epinge, 
baccalarius juris canonici. Ten prý de excommunicatione fecit positionem 

Jireček. Práv. život. 15 
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solennem (H6fler Conc.). Podle jména byl Epinge Němec z Bavor nebo 

ze Šváb. 
Mag. Henricus de Slakenwert (Slawkenw6rt), baccalarius in de~re~is: 

r. 1407 zastával úřad faráře ve Vysokém Mýtě i byl tu svědkem na 11stme 
Kutnohorské v rozepři mezi kapitulou Pražskou a klášterem Sedleckým o po
žitky z Hor Kutných. R. 1408 je řeč o něm jakožto majiteli domu "retro 
S. Annam", jejž prodal Kunrátovi Kožešníkovi (Tom.). 

Mag. Johannes dictus Kralowecz. V listu Vácsla~a krále v r~ce 
nedoloženém (asi r. 1405) nazývá se "Mag. Johannes dlCtus Kralowlcz 
baccalarius juris canonici, canonicus Wissegrad., secretarius regis intimus, 
confessor capellanus singularissimus". . . . I učiněn jest duchovním císař
ským i ~oslem a prokuratorem u stolce římského (te facimus nostrum 
clericum imperialem, ambassiatorem, proeuratorem, negotiorum gestorem 
et nuntium specialem omnibus temporibus vitae tuae . . in Romana curia 
et apud apost. sedem.) Za to vykázáno mu ve Florenci 20 flor. zlatých 
týhodního platu. (Kanc. 49.) Po odchodu kons!stoře z Prahy byl Jan 
spolu s Janem z Dubé, gen. vikářem, 1421-22 v Zitavě (Joh. decretorum 
doetor olim notarius Wenceslai regis SA.). 

Mag. Jacobus Štěkna de Kralovicz. Bakalář ~ dekre.tích pt~po~!
naný r. 1414-16, patrně příbuzný mistra Jana z vKralovlc a mIstra MIkulase 
Štěkny z r. 1420. S konsistoří Pražskou byl v Zitavě r. 1422-23. 

Mag. Simeon de Nimburg, licentiatus in decretis 1~06, toho
v 

r~ku 
farářem v Semčicích, později v Krpích. Stal se kanovmkem Prazskym, 
arcijáhnem Boleslavským a gen. vikářem in spir. 1421. Přečkal celou válku 
husitskou, zastávaje úřad arcijáhna Boleslavského od r. 1415 až po r. 1449, 
kdež se stal proboštem u Sv. Apollinaříše; . 

Mag. Kunczo de Zwola. Kuneš ze Zvole (Cunsso de Zwol~!. slove 

( 

r. 1406 licenciáterp. na universí juristské v Praze, · kdež o rok pozdeJI 1407 
dosáhl doktoratu (decretorum doctor honoratus propter merita sua). Pod~e 
zprávy v Liber confraternitatis B. M. V. de Anima Teutonicorum byl audI
torem sacri palatii apostolici causarum, což předpokládalo doktorat v de
kretích. Soudu proti Husovi a Jeronymovi účasten byl co protivník obou, 
spolu s N asem doktorem. R. 1430 stal se biskupem v Olomou~i i seděl na 
stolci tamním do r. r. 1434. Za jeho biskupování prohlášeny JSou r. 1431, 
feria sexta ant.e festunl Ase. Dom. v kostele sv. Petra v Brně Constitutiones 

Conradi III. (Kunczonis). , 
Tím se vyvrací zpráva dra. Augustina Kaesenbroda, že Kunes nedbal o stav clrkve 

moravské, pojížděje kdesi po Uhrách a po Německu v průvodu cís. Sigmunda. 

, Mag. Johannes Zúl. Na universitě juristské zapsán r. 1415; byl t. ~. 
notářem neboli písařem universitním. Dlužen jsa do pokladny 30 gr. zapraVIl 
dluh ten platem svým, jenž mu náležel co písaři universitnímu. Byl bakalářem 
v dekretích, advokátem neboli prokuratorem arcibiskupským za vyhnanství 
Žitavského (1421-26), r. 1423 kanovníkem Vyšehr~dským. (~cta V~I.), ka
novníkem Pražským 1440-51, protonotáfem kancelaře arcIbIskupske 1447, 
arcijahnem Litoměřickým 1447-51. Rodem pocházel z Pelhřimova, neboť 
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co notář . psal se "Mag. Joannes dictus Zúl, natus Andreae de Pelhrzymow." 
Zemřel před r. 1467. Zúl byl také veršotepec latinský; aspoň děkan Hilarius 
zachoval verše, kteréž napsal o Plzni a o tamním pivu : 

Civitas famosa, N ova Plzna vocitata, temperie dulcis aěris, pratisque refulget, undique 
amoenis circumseptis gratulatur, cibis vitalibus frequentibus ipsa fovetur; sed pestifer 
amarus in ea decoquitur potus, qui silicem gignit, vesicam renesque constringit! 

Kap. hibI. Pražská má po Zúlovi rukopis jeden právnický (iste libel' fuit Joannis Zúl). 
Obsah: Bartolomaei Brixiensis Quaestiones, Breviarium Decl'eti, Tractatus de usuris. 
Schulte CCXXXVII). 

Mag. Johannes Henslini de Sitbor, alias de Tepla. Městským pí
sařem v Zatci byl r. 1383-89 Johannes Tepla,' jenž současně r. 1396) slove 
také 'Johannes Henslini de Sitbor, Prag. dioe., notarius publicus a roku 1383 
i 1388 Johannes rector scolae et notarius civitatis. R. 1383 založena jest 
péčí jeho při městě Žatci kniha řečená Registrum, do kteréž měla býti 
zapisována všeliká privilegia a listy s mocí písemností originalních. V Žatci 
meškal ještě r. 1403 a 1404, jakž o tom svědčí Soudní Akta. (Instrumentum 
publicum per discr. virunl J. Henslini de Sitbor, auctoritate imperiali publicum 
notarium a r. 1404: Coram J. de Sitbor, imp. auet. not. publ.) Také ještě 
r. J.406 slove mag. J. Tepla notarius civitatis Zacensis, Joh. Henslini de 
Sitbor, not. publícus. 

Jakožto písař Žatecký obdržel od krále V ácslava právo vybírati o trhu 
v městě od každého řezníka po groši, kteroužto dávku vybíral i když se 
r. 1411 stal písařem městským v Praze. Také od obce Žatecké měl, patrně 
jakožto náhradu za písařství, na rok právo prodávati víno, pivo i medovinu 
(J. rector scolae et notarius). R. 1411 stal se písarem Novoměstským v Praze, 
i zde založil "Liber contractuum" a knihu zápisů soudních. Syn jeho, Georgius 
(filius olim Johannis Tepla, protonotarii nostrae civitatis) připomíná se k r. 
1416, i vdova jeho Klára; koupil od nich Pavel rytí!> z Jenšteina, bratr arc. 
Jana, dům po Janovi z Teplé, ležíd v dnešní Spálené. (Matení obou jmen 
Šitboř a Te'plá pochází odtud, že osada Šitboř, něm. S chuttiber, leží blíže 
Teplé. Pop. 429'. 

Jaké vážnosti těšil se Jan co písař N ovoměstský, vidí se odtud, že 
když r. 1413 onemocněl a hlásili se na místo jeho dva žadatelé, rada i obec 
za purkmistra V ácslava Kněze vyřkli, že Jan propuštěn býti nemá, dokud 
bude živ, toliko aby za své choroby zjednal sobě náhradníka (Kane.). 

Mag. Johannes de Praga. R. 1422 slove decretoruID dodor. Jest tuším 
táž .osoba co d. Johanko de Praga, jenž r. 14! 5 prodal městiště Simonovi 
tesaři (Tom.) Mistr Johanek zůstavil řadu kodexů, a sice: 

Cod. bibl. metl'. Pražské (J. XXXI.) z konce XIV. nebo začátku 
XV. stol. Obsah: Formuláře ke právnímu duchovnímu řízení v Praze. 
Potom: Formularius praxis curiae Romanae. (Liber J ohanconis ean. Prag. 
Schulte CCV.) 

Cod. bibl. metr. Pražské (G. XXXIII.) na perg. ze stol. XV.:Summa 
dictaminis, composita per mag. Riccardum de Pofis, extracta de registris 
dom. pap. Urbani IV. (1261-64), Clementis IV. (12G5-68) obsahuje 
formuláře 484 listllV. (Liber Johankonis. Schulte CLXXXI). 

15* 
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Co d. U ni v. P r a ž s k é (VIII. D. 15, saec. XV.) Manuale s. Augustini 
ep. ad excitandam devotionem, I egendum non in publico, sed magis in 
secreto. Scriptum ad man datum d. (později připsáno: magistri) J ohannis de 
Praga. (Schulte LXXIII.) 

Cod. bibl. metr. Prag. (J. LVII. saec. XV.) Obsah: Franc. de 
Zabarellis Lectura in lib rum III. Decretalium až po záhlaví Veniens· 
Johannis decani Pragensis. Ecclesiae Pragensi nomine sui per me Gideanum 
ejus secretarium datus (Schulte CCXXVI.) 

Cod. bibI. metrop. Prag. (K 15. saec. XV). Obsah: 1. Tabula seu expositio 
vocabulol'um difficilium, contentorum in toto jure tam canonico quam civili, secundum 
ordinem alphabeti. 2. Modus legendi tam glossas, ordinarias summas continens, quam 
textus etc. Zá.věrek: Explicit registrum titulorum legalium et juris canonici per manus 
Johannis canonici ecclesiae Pragensis, scriptum et' notatum in alma universitate studii 
Lipcensis tempore sui exilii de Bohemia. Deo gratias (Schulte CCLIlI). 

174. Desky zemské v Čechách (viz Č. 80 a ISO). 

Po bitvě na Žižkově r. 1420 král Sigmund, odjížděje ven ze země, 
vyvezl ssebou svátost říšskou, též i dsky zemské a poklady po králi V ácsla
vovi pozllstalé. Ve výtkách roku 1421 králi od země činěných praví se ve 
čl. 13: "Dsky zemské bez obecného povolenie schoval jsi, a penieze u desk 
v Čechách i v Moravě chudých sirotkuov i vdov i jiných dobrých lidí proti 
řádu a právu zemském~ prodal i pobral." I žádáno na králi, "aby korunu 
a svátost říšskú, klénoty (zemské) a dsky zemské zase vrátil". (Arch. III. 
Vavř. Kron.). Odpověděl král: "Dsky zemské, ty jsme s panským povolením 
vzeli, ani jsú je svými pečetmi zapečetili, když jsú je měli pryč vzieti." 

Bylo tou dobou (t. j. r. 1420) knih deskových v celku 33, a sice: 
trhových či dědinných 21, 
velkých zápisných 2 
menších zápisných 5 
póhonných 5 

Z Prahy vezeny jsou nejprvé na Hrádek Křivoklát, (kdežto dsky 
zemské byly prvé chovány s korunú i s jinými klenoty); zde jim roku 1422 
hrozil? neb8zpečí od ohně, ješto hrad vyhořel zapálením od maštale. Proto 
odtud jsou neseny do Plzně. Z Plzně dostaly se prý dokonce až i do Preš
purka v Uhrách. 

R. 1436 přinešeny jsou zase do Prahy, nikoli vš-ak do starého desko
vého dvora proti kostelu sv. Jiljí, králem r. 1437 ve 100 kop. zastaveného, 
nýbrž do domu nejv. písaře, pana Alše z Riesenburka, za kostelem sv. 
Jakuba. Zatím pan Aleš dům ten po třech letech zase odprodal. Není 
nemožné, že mezi r. 1437 a 1449 dsky uloženy byly v bytu dávného místo
písaře Matěje Štrby z Chřenova, jenž bydlel nájmem v domě souseda 
Sigmunda Slámy na náměstí Staroměstském, před kostelem Týnským. 
Alespon ještě po letech, až i r. 1466, domu tomu říkali "U desk zemských" 
(ad tabulas terrae), což by jinak byio nevysvětlitelno. 
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Po delší přestávce ustanoven roku 1453 nový písař zemský, Arnošt 
z Leskovce, a již r. 1456 řeč jest o dvoře nejv. písaře, ve kterém chovány 
jsou dsky. (Má jíti na dvuor nejv. písaře zemského, tu kdež 'dsky zemské 
jsú, kdež úředníci menší při nich sedají. Památné A. 15 = 1456). Leskovec 
byl písařem do r. 1457; po něm následovali Burian Trčka z Lípy na Lipnici 
(1457 -68), Mikuláš Svitáček z Lantšteina (1468-85), Jan z Roupova 
(1485-93) a Mikuláš z Hořic na Pecce (1497-1509). Avšak není vědomo, 
že by tito nejv. písari byli měli domy své na Starém Městě; Tomek soudí, 
že dsky po ten čas byly v příbytcích místopísařů, anoť ještě Všehrd rozdíl 
činí mezi dvorem nejv. písaře a domem, kdež se dskami sedají. Nastala 
z toho stížnost r. 1478, že dsky zemské neslušně a velmi lehce chovají se 
a úředníci, větší i menši, že malou pilnost a péči v tom mají; "neb se 
s nimi z jednoho místa na druhé a na třetí přenášejí, a tak po podružství 
chodí". Vznikla také obava, že dsky jsouce chovány dole na Starém Městě 
v oněch nepokojných a nebezpečných časích a v tehdejších roztržkách mezi 
obcemi v Praze příliš vydány jsou v nebezpečí. Stávalo prý se, že úředníci 
od desk jímáni byli od obce a na rathúz sázeni; také že jim přikazováno 
jako každému jinému obyvateli, aby se s braní připravovali a před obcí 
ukazovali i tu byli, kdež obec rozkáže j a to že musili činiti a úřad proto 
opouštěti. "Toť jest ta svoboda byla, ano sedláci prý práv svých pilněji 
chovají!" Nadto prý i cháska městská mívala choutky na peníze u desk 
kladené, kdykoliv se v obci 'svár a sváda chystala, což ovšem často se 
přiházelo. Proto prý záhodno, aby dsky v městské moci nebyly, nýbrž jak 
práva ukazují, na hradě Pražském, kterýmižto právy rozuměna tu Maj. Car. 
(Arch. IV.) 

Že pak dvůr královský toho času pořád se nacházel na Starém Městě 
a pánllm a rytířům podobojí mileji bylo ve městě nežli na hradě, také že 
měšťané rozhodně si přáli, aby dsky zllstaly tu kde od jednoho století byly, 
nadto že úředníci od desk sluli "úředníci Pražští", z těch příčin nestala se 
ani po bouři r. 1483 žádná proměna i zůstalo při starém zvyku, že nejjistěji 
a nejpodobněji dsky zemské mají chovány býti v Praze. 

Z jedné věci dalo by se souditi, že za úřadování Všehrdova dsky 
uloženy byly v domě Staroměstském, slovoucím dVllr králové u Prašné 
věže (aula reginae, der Kunigin hof). Datujeť Všehrd předmluvu svou ku 
překladu traktátu Jana Zlatoústého ,,0 napravení padlého" "ex aula reginae" 
(12. března 1495). Dvorem králové byl pak toho času dům někdy Hánkův, 
kancléře krále V ácslava, jenž tak nazván jest, že tam bylo jeden čas bydliště 
královny Johanny. 

175. Místopísaři desk zemských (viz Č. 81 a 151). 

Mag. Ste phanus. Zastával úřad místopísařský od r. 1400 do 1404; 
byl mistrem (mag. Stephanus) a kanovníkem Pražským. Víme o něm, že 
měl pod hradem domek v Menším Městě u kamenných schodú, někdy 

šlechtičně Róse náležitý. R. 1403 prodal on, St. canonicus Pragensis et 
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vicenotarius tabularum terrae, domunculam suam sub castro Pragensi p enes 
gradus lapideos - olim domicellae Rosae - jistému Mikuláši Kožešníkovi· 
Téhož roku koupil (eanonicus Pro et. vicenotarius tabularum), spo
lečně s Chodem panoší z Mlazovic, místokomorníkem u desk, · dům Albi
novský, který však již r. 1404 v knihách slove zpustlý (propter desolationem 
domus olim Albini et Stephani notarii tabnlarum.) Toho času od r. 1399 do 
r. 1409) byl Št. také kancléřem králové . Žofie. Místopísař i kancléř byl 
jedna a táž osoba, neboť se praví v knihách, že domek Albinovský s při
volením pana kancléře kralovina Štěpána a Choda z Mlázovic (consensu 
d. St. cancellaril reginae) prodán od obce pro neplacení úroků a sbírek 

městských Henzlínovi z Doliny. 

Mistr Št. byl také kanovníkem u sv. Jiří. Vedle něho připomíná se 
r. 1403 co místopísař Ottico de Kyj, vicenotarius tabularum (Rel. tab. 1.). 
Dne 12. září 1403 potvrzuje úřad arcibiskupský darování jedné kopy roč,ního 
platu ve vsi Ostrově, učiněné slovutným mužem O. z Kyj "vicenotarium 
tab. terrae regni Boh." (Lib erect V.) Zdá se, že Otík toliko zastupoval 
místopísate Štěpána jakožto kancléře královina, a sice dosti krátko, neboť 
již r. 1404 jmenuje se místopísařem Mauricius (Mařík) Kačer. Štěpán kan
clétem královny byl ještě r. 1405 (mag. St. can~ellarius d. reginae). Ale r. 1407 

říkalo se mu ještě "Steph. de tabulis". 

Quaternus Stephani 1400- 1404. 

Mauricius, Mařík. Plným jménem s]ove rozličně; hned r. 1391, když 
byl veřejnýnl notářem, jmenuje se [Mauricius dictus Purkgrabě quondam 
Petri de Gykew, Prag. dioc; r. 1392 Mauricius de Bikow not. publ. (Canc.) 
Purkgrabie Maur. not. (ib.), co písař menší Mauricius de Jikev, r. 1407 
honorabilis vir Mauritius de Gyekew, notarius tab. terrae regni B. Od r. 1396 
byl menším písařem při dskách. R. 1404, v týž čas co se stal místopísařem, 
koupil ves kláštera Břevnovského Zlý činu u Prahy. Za manželku měl dceru 
Hanuška Terkléře, bohatého měštěnína Nového Města, Kateřinu. R. 1406 
obdržel od tchána svého "duom s vapenicí, cihelnicí, s břehy a s jinými 
městištěmi", na Příkopě, tuším v těch místech, kdE' nyní Nár. Divadlo. Slove 
tu "famosus vir M. Kaczer". V domě tom Mařík sám nebydlel, ovšem ale 
tchán jeho, Terkléř; manželce své zapsal na něm 100 k. věna k milosti
vému dluhu nebo 10 k. gr. ročního platu až do své smrti. R. 1407 jmenuje 
se v jedné listině protonotarius, tab. terrae vicenotarius. Také tu se objevuje 
pod jmenem "z Gikve", kteréhož užíval hned r. 1396. Nejsa více místopísařem, 
zastával dle zpráv z r. 1408 a 1413 úřad písaře "od akt arcibiskupských" 
(notarius aetorum consistorii curiae archiepiscopalis (A S). Zvláštní zajímavosti 
nabývá osobnost Maříkova, že byl jeden z dť1Věrnějšíeh druhů mistra Jana 
Husi, kazatele Betlémského . . Hus sám z vězení Kostnického 14. června 1415, 
tedy tři neděle před smrtí, rozpomíná se na něho i vzkazuje pozdravení 
jemu; slove tu Mauricius Kaczer socius ad Betlehem pertinens. Mařík brzo po 
smrti mistrově zemřel, ještě před dnem 4. ledna 1416 (Arch. IV.) Syna měl 
Petříka, r. 1427 jmenovaného "ze Zlý činy " . 

Století XV. 

Jakožto místo písař zůstavil po sobě dvě knihy: 
I. Mauritii 1404 06. 
ll. Mauritii 1406-08. 
Kromě toho máme po něm: 
Rozličné formy zkrze Maříka písaře. 
Otisk v Cod. jur. bohm. II. 2. str. 327-330. 
Mezi r. 1408 a 1413 objevují se dvě knihy s pojmenováním : 

I. Wenceslai 1408-11. 
IV. Wenceslai 1411-13. 
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Patrně že V ácslav tuto jmenovaný je Wenceslaus místopísař z r. 1385 až 
1391, o němž v Akt. Soud. ještě r. 1406 teč jest, že byl místopísařem 
(W. olim vicenotarius); příjmení měl z Tatúnovic, olim notarius tab. terrae 
r. B. - R. 1409 Dorota ze Siřejovic Marketě ze Šepetel a z Prahy a 
Vácslavovi místopísaři kro č. ve dluhu 250 k. g. zavadila dědiny své věnné 
v Siřej o vicích. 

Mathias de Chřenow. Slove notarius tabularum regni Boemiae 1405, 
a notarius minorum tabularum 1406 (Mathias de Chrenov) i jest jeden z těch, 
jiz přečkali celou válku husitskou, i onu velikou zastávku práva zemského, kterou 
spůsobila válka tato od r. 1420 do r. 1437. Osobnost již proto zajímavá. 
Hned jak r. 1437 znova otevříno právo zemské, Matěj nanovo přejal úřad 
r. 1420 bezděky složený. Nicméně doba válek neminula ho bez útrap a 
strastí: Manželka jeho Marketa byla vlastní teta Jana Čéčka z Pakoměřic, 
dcera pak téhož Čéčka, pověstného válečníka z dob pohusitských. Ten 
r. 1432 "umluviv prosbú a pělmú řečí k sobě na tvrz do Pakoměřic slovut
ného panoši Matěje z Chřenova, někdy písaře desk zemských, jenž dceru 
svú byl zaň vdal, aby s ním tu bydlel v ty časy nebezpečné, a paní 
Marketu, tetu svú vlastní, manželku Matějovu; i zjímal je na své tvrzi za 
stolem, a vězel je a šacoval a oblúpil ze všeho což jsú měli, a učinil jim 
zrádně jako pravý Jidáš" (Let.) 

L Mathiae 1413-141.5. 
lL Mathiae 1415-1417. 

lIL Mathiae 1417-1419. 

Nové vstoupení své do úřadu zvěčnil Matěj zapsáním ze dne 28. ledna 
1437: "Et infrascripta gesta terrigenarum acta sunt et conscripta per me 
M. de Chr. vicenotarium tabularum terrae tempore ipsorum officii. Pan 
Aleš z Rizmburka, nejv. písař, koupil r. 1437 dťun ná Starém Městě za 
kostelem sv. Jakuba, ale již r. 1440 jej zase prodal. V ten čas chovány 
dsky podle všeliké podobnosti v domě tohoto pána. Když pak brzo zemřel 
(1442), zůstal úřad nejv. písaře neobsazen až do nastoupení krále Ladislava. 
V tomto mezidobí chovány jsou dsky u samého místopísaře Matěje, jenž 
bydlil v dOlně na Staroměstském rynku (v pořadí na straně východní vedle 
domu U slona), jsa tu nájemníkem Sigmunda Slámy. Odtud pošlo, že dům 
ten ještě dlouho po smrti Matějově (t 1449) nazýván byl" U desk zemských 
(ad tabulas terrae" 14(6). 
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Matěj v letopisech výslovně zove se panoše; že pak na Horso-Týnsku 
máme osadu Chř'enov se tvrzí, hádáme že pocházel z tvrze té. Dle "-romka 
měl příjmení Sčrba (t. j. Štěrba). 

TV. Mathiae 1437 
V. Mathiae 1437 Oct. - 1442 Sept. 

VI. Mathiae 1443-1446. 
Vll. Mathiae 1446-1449. 

176. Dšky zemské na Moravě, v Opavsku a v Krnovsku 
(viz č. 108). 

Také i v XV. stol. trvalo na Mor av ě rozdělení desk zémský(~h na 
dv-é, podle soudu Olomuckého a Brněnského, tak že dsky tyto obojí 
jdou souběžně vedle sebe. I nyní bylo za obyčej, že kdykoliv nový komorník 
vstoupil na úřad komornický, zřízeny jsou knihy nové, na jméno komor
níka nového zn·ějící, jež obyčejně :3títem jeho na desce opatřeny a jmenem 
jeho nadepsány jsou. Tím se stalo, že některé knihy jsou malé, jiné rozsáhlé, 
některé mají listův sedm, deset, patnáct, jiné 57, 96, podle toho, jak který 
komorník dlouho komorníkoval. 

Kladeno do desk netoliko zboží rozličná, věna, spolky, zápisy, ale 
i veliká snešení sněmovní, lantfridy. Vklady o zboží řídily se podle polohy 
(forum rei sitae), vklady sněmovní podle toho, držán-li sněm v Olomúci 
nebo v Brně, ač bylo i sjezdů takových~ že sněmovali pouze páni a vládyky 
cúdy Olomúcké i cúdy Brněnské, jedni i druzí o sobě. 

R. 1431, dne 31. Julia, vyhořelo město O p a va, a v tom ohnj také 
i "zemské knihy" shořely. Byly to "zemské knihy staré i nové", tak že 
otázka jest, co jsou ony knihy staré. Tuť nezbývá než za to míti, že to 
jsou starobylé krajské dsky, jenž v Opavsku zastupovaly místo desk zemských 
od těch dob, co Opavsko utvrdilo se v knížetstvL Avšak kam sahaly knihy 
staré a kdy začínaly knihy nové, není vědomo. Šembera myslí, že staré 
přestaly, když ku konci XIV. věku z Opavska vyloučeno Krnovsko, což 
zcela pravděpodobno. 

Kníže Přemek Opavský nemeškal postarati se o obnovu knih poho
řalých, i nařízena jest obnova tato na sněmu dne 21. Nov. 1431. Památná 
o tom zpráva zní v tato slova: 

"Léta od nar. S. B. tisiecího čtyrstého prvního léta a třídsátého po 
neščestí ohně a hoření města Opavy, jenž se stalo ten úterý po svatém 
Jakobě apostolu božiem, a tu i zemské knihy, staré i nové, jsu zhořely. 

A osviecené knieže, kněz Přemek, knieže a pán Opavský, pro potvrzenie 
pravdy a tádóv zemských kázal Jeho Mst psáti a založiti a založil tyto 
knihy nové svému kniežetství, rádóll1, právóm a svobodě, podle běhu, řádu 
a práv českých a moravských, s radú, volí a pl'osbú pánóv, zeman a manóv 
svých, za písařův .Janka z Bělé, mistra Ondřeje ze Zlína, písařův kněze 

Přemkových, a písaře zemského i městského Mikoláše Zubřického." 
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Dsky Opavské psány jsou hned od obnovy roku 1431, ne-li snad již 
pi'ed tím (vklad z r. 1424 český), jazykem českým; JSDu tedy všech desk 
zemských čes k Ý ch podle řeči nejstarší. 

Jednotlivé knihy, na pergaméně psané, za ozdobu mají štíty komor-
níkův a jiných úředníkův zemských. 

Podle času jdou takto po sobě: 
Kniha 1. '1431-47, za komorníka Jana z Benešova. 
Kniha ll. 1447--1484, založená za komorníka Žibřida z Bobolusk, 

sudího Jindřicha z Dělyhova a písaře Tumáše atd. 
Toť byly knihy dědjnné neboli trhové a také i zaplsné. Vedle těch 

mělo Opavsko ještě i knihy půhonné, jež tam sluly "knihy př'edni". 
Doklady na to podává kniha druhá z roku 1464-65, kde se čte, že kníže 
Přemek, kníže Opavský, "žádal aby v přední knihy zaznamenáno bylo, že 
svému póhonu dosti učiniti ráčil." A jinde: "A ten přísud stojí v starých předních 
knihách, jenž psány jsou 1435 na veliký soud před sv. TrQjjcí." (Lepař). 

Po vyloučení okresu Kr n o v s k é h o z knížectví Opavského, kteréž se 
stalo za knížete Mikuláše IV. na sklonku XIV. věku, zřízen jest v Krnovště 
zvláštní soud zemský, s úredníky zemskými, komorníkem, sudím i písařem; 
tím také i dsky zemské. Dsky tyto počátek berou rokem 1404; z toho roku 
alespoň první vklad pochází. Psány jsou na papíře v malém folio, i to 
s počátku jazykem německým, kterýž se od r. 1409-26 střídal s latinským, 
až r. 1426 za,,-eden místo obojího jazyk český, co jazyk šlechty Krnovské. 

[{niha I. založená za Hanuše komorníka, Martina z Držkovic sudího 
a Petra písaře, sahá od r. 1404 do r. 1525 i drží v sobě Ustů 89. 

177. Jan Sazema z Hořešovic. 

Poprvé Saz,- 'q. vystupuje r. 1398 co písař desk zemských (notaríl1s 
tabularum regni BOL . . miae. SAo lIL). Že tu není míněn písař desk dvorských, 
kterýmž byl později, vidno z t.oho, že písaři dvorští psali se "notarii tabu-· 
larum curiae regalis" a že nelze mysleti, aby se v soudních aktách arci
biskupských mátla jedna hodnost se druhou. Zpráva v aktách zní také, že 
Záviše "cliens de Horziessowicz" volil Sazemu za rozhodčího v jisté rozepři; 
toť ukazuj e na Hořešovice nyní Velké v Rakovni(~ku (Pop. 3.), odkudž se 
Sazema později píše. Písařem desk dvorských byl od roku 1399 i zťistal 

ním až do r. 1411 (Famosus vir S., notarius tabularum curiensium.) R. 1407 
měl dům v Menším M. Pr., jejž r. 1412 prodal Tomáškovi, nástupci svému 
v písařství. R. 1408 slove civis Min. Civ. Prag'. (SA.). R. 1409 přiznala se 
Johanna řečená Vlaška ze hradu Pražského, že jest dlužna 80 k. Sazemovi 
a dvěma jeho soudruln1m. R. 1412 slal se místosudhn soudu dvorského. 
V XV. kvaternu (Proclamationum III.) jest vypodobněn pérem ve hlavních 
rysích a s nápisem.: S., notarius, qui et vicejudex effectus est, et Thomasco 
in ejus locum successit. Pod obrazem spatřuje se znak: Parez v poli čer

veném. Přídomku "z Hořešovic" užíval S. hned r. 1412. R. 1420 stál při 
straně krále Sigmundově i sloužil i službou voj enskou; král mu za to zapsal 
ves Břevnovskou Pálček v sousedstvě Hořešovic, diel za obranu a zachování 
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té vsi, a diel za 78 k. gr. služebních. Sloužil s šesti oděnci jízdnými po 
36 neděl (Arch. II.). Slove tu prostě Hořešovec, dle způsobu toho času (viz 
Vácslav Mlarlějovec = z Mladějova ze XIV. věku). Sazema stýkal se 
s klášterem Svatomařským, maje dům od převora v Menším M. PI'. kou
pený, jejž r. 1425 prodal dvěma sousedům Malostranským. R. 1430 koupil 
v Motolech dědiny ode dvora Svatomařského. (Tom. VIII.) R. 1432 pře
býval v domě páně Michaleově skoro docela sesutém a zpustlém, i vyvolen 
jest od konšelů za přísežného a staršího v radě, dle zvyklosti Menšího 
Města, což S. pro obecné dobré také k sobě přijal. R. 1436 učinil pořízení 

před obcí, dávaje polovici domu druhdy Walterovského u kostela S. Mikuláše 
kostelníkům kostela (Kollm.). Měl tu také měštiště vzadu za kaplí Sv. 
Vácslava, též ondy Walterovské, i odkázal je na opravu školy Svatomiku
lášské. (Tom. VlIL) R. 1442 mluví se o něm již co zemřelém (domum 
quae olim Sezemae dicebatur.) 

Po Sezimovi máme tato sepsání: 
Registrum antiqu'um Sezemae. 
Spisek u desk dvorských ve svazku 30. položený, jejž r. 1459 pan Čeněk 

purkrabí ukázal úřadu. Toto registrum obsahuje 17 kuStl, ježto se týkají 
dědin manských k soudu dvorskému náležejících (otištěny jsou v Cod. j. 
b. II. 2 str. 414-416.) Jest to vzárná památka jak právnická tak i jazyková 
z dob předhusitských. 

Kromě toho máme po Sezemovi tyto zápisy, též obsažené ve dskách 
dvorských sv. 28 a 29: 

Liber rationis et devolut~'onum mei, Sezemae notarii, in quo continentu1' 
hereditates et bona ad omagium castri Wissegra.densis data (z r. 1406). 

Registr um , in quo continentur bona et hereditates ad omagium Wisse
gradense per regem TVenceslaum donata (z r. 1416.) 

Konečně Sazema i tím jest osobou zajímavou, že se nás dochovala 
podobizna jeho pérem pěkně nakreslená na prvním listě XV. desk dvorských 
z r. 1414. Jest to první obraz českého právníka (Sedláček Hrady II. 217.) 

178. Práva vojenská. 

Janovi Hájkovi z Hodětína, jednomu ze dvořeníntl krále Vácslavovych, 
přičítá se sepsání vojenských artikulů českých, jež pod jménem "Práva 
vojenská" byla prý prohlášena při obležení hradu Skály u Přestic r. 1413. 
Životopisná dáta í) Hájkovi jsou tato: R. 1410 byl purkrabím na hradě 
Protivíně, 1411-1412 podkomořím moravským, 1413-1414 podkomořím 
v Čechách. R. 1414 jmenován mistrem král. kuchyně. Podkomořím na Mo
ravě stal se ještě jednou (1417), až mu král 1419 dědičně zapsal král. hrad 
v Pískn v summě 500 k. a na městě samém 50 k. berně královské. R. 1420 
slove purkrabím na Zvíkově, kdež přebýval i roku 1424. Žil ještě roku 1429, 
ješto se uvozuje majetníkem domu v Celetné ulici Pražské r. 1416 koupe
ného; ale již r. 1430 dům ten slove domus olím d. Haykonis de Hodictin 
(dům Hajkovský, tu kde nyní hostinec u zlatého anděla.) Hodětín podnes 
statek deskový v Hradecku. Pop. 136.) 

i 
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Práva vojenská Hodětínova drží v sobě článkův 47. Text nalézá se 
v Pražském městském kodexu "Chaos rerum memorabilium" , odkudž otištěn 
od Palackého v ČČM. 1828, po druhé -Ve Výboru II., po Uetí od nás v Cod. 
jur. boh. II. 3, po čtvrté v Tomanově díle "Husitské válečnictví". 

Toman popírá předhusitský původ Práv těchto i jest toho mjněni, že slo
žena jsou teprvé po válkách husitských, s užitím vojenského řádu Zižkova. Nám 
je zdá, že Práva ta sahají do ČaStl předhusitských, avšak ne zeela v té formě, 
jak se máme nyní před sebou; v této formě vznikla teprvé za válek husitských 
nebo brzo po nich. V Právích mluví se o králi (k naší ruce královské, jiní 
šlechtici a věrní naši milí), zapovídá ' se kažení kostelů, klášterů, strojů 
a nářadí kostelního, což nikterak nehodí se do časů husitských. Některé 
významy prozrazují vplyv cizí, jako roty-majstr, doly, jimž hebauf ř'íkají· 
Co se v Právích praví o vozíc:h a jich šikování (16-19 a 24-26), vloženo 
jest do nich za válek husitskýeh. Závěrečné články dva (46, 47), též k vozům 
se vztahujíd, jsou přídavek pozdější, neboť Práva věcně a ťormalně zakon
čuji se článkem 45tým. 

V první polovici měs. září r. 1423 bratr Žižka, chystaje se z Hradecka 
na Moravu, společně se svými válečnými druhy vydal památný onen manifest, 
obsahujíd náboženské názory bratrstva a vedle toho řadu pravidel a stanov 
vojenského rázu, ježto se vztahovaly jednak ke kázni, jednak k technickému 
vedení vojska. Z právnického hlediska pozoruhodny jsou čl. 7 (o kořisti), 
čl. 8, 9, 10 a 11 (o svárech ve vojště, o potyčkách a proviněních, konečně 
o rozličné nepleše mezi vojenským lideri1.) Soudní moc konána od starších 
volených ze všech čtyr obd, panských, rytířskýeh, městských a robotěžských 

179. Práva 1. z Soběslavská a Staro-Pražská 

V kodexu Staroměstském "Liber vetustissimus privilegiorum, statutorum 
et decretorum" čtou se mezi četnými jinými spisy právnickými také dva 
kusy (1. 297-307), jeden slovoucí "Práva Soběslavská", druhý "Práva krále 
Jana a Karla". Ale i v jinýeh sborníkách právnických naeházejí se tytéž 
dva kusy, v Klementin8kém XVII. C., 22, v Musejním 923, C. 1, v Tře
boňském B. 3, ve Vyšehradském a v Kolloredo-Mansfeldovskérn, ondy 
Stockholmském. V každém tomto sborníku jsou ty kusy položeny vedle 
sebe; jen že rukopisy Pražský, Musejní, Tiebonský a Vyšehradský Práva 
Soběslavská kladou na přední, ostatní na druhé místo. 

Práva Soběslavská začínají se slovy: "Za času kniežete Soběslava 

Vyšehradského stalo se jest. svolenie." Vidomo na první pohled, že nelze 
mysleti na knížete Soběslava ani 1. (1125- 40) ani II. (1173-78 " alebrž že 
to stvůra z prvních let válek husitskýeh, nejpodobněji z r. 14922, z doby 
prvního vladaření Sigmunda Korybuta. První otisknul jich, ač neúplně , 

Hájek ve své kroniee. Dobner (Ann. VI. 237) nazval je dobte "monstra 
legum" a Dobrovský (ČČM 1827), prohlásil je za smčšnou stvůru národního 
záští; ustanovují na pr., že zemi v sirobě spravovati má purkmistr Pražský, že 
město Pražské nemá míti zření k podkomořímu atd. 
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Zcela jiná jsou t. z. Prá va krále Janova, Staropražská, jež 
v kodexu Pražském sledují hned za Právy Soběslavskými, a poněvadž jsou 
psána touže rukou, pokládána byla za pokračování Práv těchto Sobě
slavských. Což omyl. Práva krále Janova dokonce nesouvisejí s Právy 
Soběslavskými, aniž mají co společného s nimi. Vidno to z kodexu Klemen
tinského XVII. C. 22, kde se podává tento sezna!Il textů: Obdarování krále 
Jana z r. 1310 a ustanovení krále Karla o vínech a o pořádku řemesel pti 
slavnostech z r. 1351. potom teprv Práva Soběslavská. 

Práva Staropražská mají tento úvod: "Leta ot narozenie Syna božieho 
tisícieho po třech stech desátého, února měsíce, ten úterý před sv. Blažejem", 
obdarováno jest "Staré Město Pražské od krále Jana, krále českého a pol
ského a hrabie Lucemburského, otce dobré paměti krále Karla, ciesaře 
římského a krále českého". Avšak stanovy tyto nikterak nepocházejí z dob 
krále Janových; sepsány jsou po česku na základě nálezů Staropražských 
ze XIV. věku, teprvé za bouří husitských. Nejvíce materialu vzato ze snešení 
konšeb:kého asi r , 1380 učiněného; jsou to pravidla konšelům předepsaná: 
Geseze u. ordnunge, die ein iclicher schepfe halden sol. (Roeszl I. 130.) 
a hned r. 1413--19 po česku vyložená. Potom následuje řada stanov 
o rychtáf'i městském, o písařích a poslích. Třetí čásť jsou pravidla soukromého 
práva, načež sleduje dání Karlovo: "Léta od narozenie Sy11a Božieho po tisíci 
po třech stec.h po padesáti prvnieho Karel ciesai' i'imský a král český těchto 
kusuov jest potvrdil" t. j. o vínech a obchodech vinných, též i o pořádku 
fiemesel, kdyžby král nový do Prahy jel. Dále psány jsou zase různé artikule 
práva občanského a trestního, na závěrku pak stojí tři kusy pod nápisem: 
Tyto jsú svobody městské. 

Přisvědči každý, že to nejsou monstra legum, jako ona Práva Sobě
slavská. Tím se také vysvětluje, že magistrát Pražský až do XVII. věku 
nezřídka se nimi spravoval. Nesmějí se tedy Práva Janova másti s Právy 
Soběslavskými, jakž to učinili Roeszler a Emler. 

Ostatně i na to musí býti ukázáno, že starší "Práva velikého města 
Pražského" (Najprvé o konšelech a o lichvě. Viz č. 165, 2.) rozdílná jsou od 
Práv Staropražských. 

. ~ . 

DOBA TŘETÍ: 

Mezikráloví (1438-1471). 

180. Petr Chelčický. 
Chelčický byl rodenl z Chelčic, kdež tuším dědičně držel neveliký statek 

zemanský, podobně jako Štítný byl majetníkem vladyckého zboží Štítenského. 
(Chelčice jsou osada podnes v Prachensku blíž Libějic. Pop. 361.) Farskou 
osadou byly hned ve XIV. století. Petr v mladosti své, asi r. 1410, dustal 
se do Prahy, i vzdělával se tu tak jako. ondy Štítný. Avšak sám o sobě 
praví, že jen "malé neb lehké svědectví může o latině vydati", nicméně 
tolik uměl, aby rozuměl sv. otcům. Tím pilněji vyhledával rozmluv s muži 
učenými, "věrnými Čechy". O knihách Wiklefových, jenžtehdá hýbaly myslemi, 
zvěděl více od těch, kdož v nich čtou, než aby sám je byl studoval. "Jakobych 
je úplně přečetl, tohoť nedím, ale něco málo četl sem, ale více roznl10uval 
sem o ně s věrnýIni Čechy, jako jest byl m. Jan Hus, m. Jakúbek, ježto 
sou nad jiné Čechy rozuměli jim." Mimo tyto dva muže zmiňuje se ještě 
o nejmenovaném mistru velikém a slavném v učení Pražském, kterýž mu 
mu zvláště o Svátosti oltářní vykládal ve smyslu církevním. I s farářem 
J. Protivou, předchůdcem m. Jana Husi při kapli Betlemské, osobní měl styk)'. 

Od Matěje z Janova, kteréhož znal toliko ze spisův, knězem Protivou mu 
dodávaných, přejal zásadu, že "zákon Kristův bez zákonův lidských pi'idaných 
dostatečen jest založiti i spraviti zde na světě náboženství plné křesťanské". 
Na základě zásady této vybudoval celou soustavu svého smýšlení. Následování 
Krista bylo mu nejvyšším pravidlem křesťanského života; jen co se ve sv. 
čtení (v evangelii) nalezá, tomu prostě (t. j. bez přemítání a mudrování) 
chtěl věřiti. Církevní tradicí "doktorllV i starých svatých" dokonce zamítal. 
Tím během došel k názoru, že všeliké užívání moci hmotné neboli světské, 
natož pak připuzovací a válečné, odporuje křesťanstvu. Z té příčiny dťlrazně 
mluvil proti násilnickému řádění TábortL Předáky náboženského hnutí vinil 
rovněž tak jako církevníky římské, že meč vložili v ruce lidu pro náboženství 
a stali se pi'ičinou prolévání krve. Když r. 1419 v říjnu Žižka s Mikulášem 
z Husi tázali se mistrů Prazských, sluší-li užívati moci branné pro nábo
ženství, a mistři k tomu za jistých okolností přisvědčili, utkal se o to 
s Jakoubkem v pokoji jeho u Betléma, i ostře se spolu pohádali, tak že ho mistr 
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pro náhledy jeho o moei až i kaceřoval. Tytéž hádky opakovaly se o rok 
později, na podzinl 1420, po bitvě Vyšehradské, kdež Chelčický rozmluvu 
měl o to s Martinkem, prorokem Táborským. 

Neklid Pražský vypudil ho konečně ze města tak rozbouřeného. Odebral 
se do zákampí svého na venkov, i zůstával v Chelčicích po všecku dobu 
válek táborských. Zde se za jeho řízení sestrojila obec pravá křesťanská, 
jenž se začali nazývati "Bratři Chelčičtí". Tito stoupenci Chelčického co 
"praví křesťané a praví následovníci eírkve prvotní apoštolské k válkám 
a bouřkám nesvolovali, pro horlivou nábožnost a mravnost všecko trpěli 

jako prvotní . křesťané, Žižku a Sirotky nazývajíce poloubratřími, protože 
prolévali krev". Chelčický stal se takto původem a základem Bratří českých, 
ješto bratr Řehoř, pat iarcha Bratří těch a jich Jednoty, ujal se myšlénky 
jeho a uvedl ji ve skutek. 

Po bitvě u Lipan, v době mezi r. 1434-36, sepsal Chelčický rozsáhlé 
dílo své, velevýznamnou "PostiHu", kde hned na počátku mluví o ukončení 
15leté domácí války a ku konei zmiň.uje se o církevním sboru Basilejském. 
R. 1437-38 uchýlil se k němn mistr Petr Engliš (Payne) z Prahy vypově
zený. Sám Rokycana obcoval s ním písemně. R. 1445 složil divohrozný 
spis ,,0 šelmě a obrazu jejím", výklad to na 17. kap. Zjevení sv. Jana; 
roku pak 1455-56 dílo "Síť víry pravé". Zemřel u věku dosti pokročilém, 
asi r. 1460. 

Chelčického ovšem n lze počítati mezi právníky vlastně tak rečené; 

právníkem nebyl, ba nezanechal ani takového sepsání právnick~ho jako 
Hus. Ale důležit jest tím v dějin~ch práva v Čechách, že se určitě a roz
hodně prohlásil pro zákon božský v Písmě uložený a proti všem zákonům 
lidským. Na zákony lidské prudce zanevřel, dokladaje, že se staví na místo 
zákonů božských, k zatemnění a k zemdlení těchto. Zároveil dokazoval, že 
zákon Boží dostatečen jest ke všeliké správě života lidského. Tyto názory 
méně se zračí v rozpravě ,,0 základech zákonů lidskýeh", jako ve knize 
"Síť víry" řečené. Křesťanství jest živel ducha, jest říše svobody, kde člověk 
samoděk se nese k dobrému, kdež ani odporu ani nepořádku, tudíž ani 
puzení a nucení, ani rozbrojů ani bouří. Pohanství naproti tomu že pochází 
z těla, i jest plno nepokoje a zlosti, pročež musí puzeno býti ku pořádku, 
aby pokolení lidské aspoň. v časném dobrém těla i statku zachováno bylo. 
K němu výhradně vztahuje se moc světská připuzující, kterážto může 

odjíti život, ale vůle přenésti v jinou nemf1ž. Protož všecka vláda světská 

pochází od hříehu, jest zlé, ačkoli proti zlým nevyhnutelně potřebné. Buďtež 
křesťané, a nebude vám potřebí ani králů ani pánů dle obyčeje pohanského. 

Spisové Chelčického obsaženy jsou dílem v rukopisech ještě nevydaných, nebo 
v tiscích již za X VI. věku pořízených Olomoucký rukopis universitní (I. G. 18) asi z r. 141.5 
obsahuje mezi jinými kusy také "Řeč o základu zákonů lidských u, kdežto "Siť viryu tiskem 
vydaná již r. 1520 na klášteře Vilémovském. 

181. Studium práva. 
Předmětem právnických studií za prvních dob učení Pražského bylo 

právo církevní a v službě tohoto práva také právo římské, jakožto právo 
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občanské. Převraty náboženskými a politickými v Čeehách práva tato a tudíž 
také i studia tato pozbyla praktické důležitosti své. Neminula sice právomoc 
arcibiskupská ani působnost duchovního soudu areibiskupské-ho, ale byly to 
jen trosky předešlé moci. Dobře tedy mohl Všehrd (konec XV. stol.) říci: 

"Ješte jiný súd jest v zemi české; ale o tom lépe a pravěje móž povědieno 
býti, že jest byl, nežli že jest nebo že bude; ten slove duchovní, na kterémž 
arcibiskup Pražský s svými preláty sedal jest". 

Škola juristská zanikla hned v prvních bouřích husitských a v dťlm 
její v Celetné ulici uvázala se hned r. 1420 obec jakožto ve zboží opuštěné 
r. 1433, jak zpráva jest, nacházela se již v rukou soukromých. 

. Po válkách husitských zmáhala se důležitost a váha práva městského, 
t.éž i práva zemského, kteréžto obojí právo od těch dob spočívalo na zá
kladech čistě domácích a panovala při něm výhradně jednací řeč česká. Že 
pak učení právnického na universitě nebylo. učili se právům těm v praxí 
i bylo mnoho těch mezi artisty, že se obraceli ke službám v úřadech, na
učíce se právům v úřadování samém, jakž toho zjevný příklad poskytuje 
Prokop bakalář, písař Novoměstský (viz Č. 182). 

J uristská universita nepovstala více; ale ani na obecné universitě fakulta. 
právnická nedošla života; oberné učení v XV. věku obmezeno bylo 
skoro výhradně na fakultu artistskou. Kdo se chtěl vzdělati ve právu římském 
a církevním, tomu bylo obrátiti se zase tak, jak to bylo před založením 
učení Pražského - do ciziny. Nicméně nutila obecná potřeba k tomu, aby 
se jakožtakož učilo právům. Té úlohy dostalo se Prokopovi z Prahy baka
láři ve svob. uměních. 

182. Prokop bakalář. 

Procopius de Praga - tak se psal Prokop bakalář - narodil se v Praze 
něco před r. 1390; když se r. 1410 stal bakalářem na učení Pražském, byl 
patrně nejméně 20 let stár. Promotorem byl mu m. Jan Hus. Dobu válek 
Husovskýeh pret.rval tuším v Berouně nebo spíše v Praze, kdež ho r. 1434 
shledáváme být královým hospodářem v králově dvoře na Zderaze. Byl 
spolu menším písařem N ovoměstským. Za písaře i spolu za správce školního 
chtěli ho míti Berounští, ale Novoměstští nepustili jej. R. 1435 dostal od 
nich dovolení, aby přebýval v domě Opavském (nynějším ústavu hlueho
němých, pFoti Slovanům). Dům tento za válek a jmenovitě dne 6. května 
1434 tak byl sbořen a spustošen, že y něm ani obyvatelů ani hospodáře 
nebylo. I žádal V ácslav kníže Opavsko-Hlubčický, aby Prokop se tam vstě
hoval a budovu jakž bude moei, spravoval a opravoval. Novoměstští přáli 

mu tam požívati vinice, kterouz založil. Že pak na dům z vlastních peněz 
vynaložil do 15 k. gr., ponecháno mu r. 1441 od knížete užívání až do 
uhrazení všeho nákladu. 

Menším písařem Novoměstským zůstal Prokop až do r. 1439, kdež se 
stal písařem vrchním, protonotářem Nemalých zásluh získal si o obec, že 
pilně dbal o shledání a zachování listin N ovoměstských. R. 1444 ptal se 
ho kníže V ácslav po nějakém "tovaryši« v alchymii dospělém. Tím dle 
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náhledu Tomkova poněkud se vysvětluje, že dům Opavský později nazván 
domem Faustovým, ješto pán toho domu, .kníž.e Vá~slav, s obli~ou za~á~:l 
se tajným uměním alchimistickým. R. 1448 přIkoupIl Prokop du~ .. neJbhz: 
vedlejší v poradí rynkovním i držel jej celých deset let. Pozd:JI koupIl 
dokonce i v další řadě druhý a hospodařil v něm po dvě leta, az do roku 
1460. Zatím náklad na dům Opavský vzrostl na 50 kop i držel jej Prokop 

v této summě dále. 
Prokop, jsa horlivýnl hospodářem, velikou filěl z~libu v .kupování 

pozemků k hospodářství se hodících. V okolí Vyšehradsk:m koupIl r. 145~ 
u jezírek při silnici Táborské vinici a jinou za branou Konsk~u. V podhr~dl 
Vyšehradském koupil r. 1457 dům pti Botíči s loukou .a. ~ahonem; zdelal 
tu rybníček vedle náhonu. R. 1451 zjednal si k~~em vml,Cl v :u :tranu ke 
sv. Prokopu, r. 1454 dům "na Zbiroze" v hořeJl11m Novem meste. R. 14?~ 
koupil dvojí usedlost u Botíče k Nuslím a r. 1463 zahradu v a chme:~lcI 
u sv. Pankráce, kdež pod Kavčí horou měl již koupeny paloucky a moc~d~a 
neboli jezírka v Podolí, památné ono místo z bojův o .Vysehrad. ZapIs 
ze dne 16. list. 1463 podává úplný přehled všeho maJetku Prokopova 

(Mareš, Ars dict. 8). 
Jinak ze soukromého života Prokopova víme jen, že za manželku 

měl Marketu sestru Jana Ševce. S ní zplodil sy-na Jakuba, r. 1463 ještě 
nezletilého, z čehož soudíme, že se mu zrodil ok. r. 1445. 

Zemřel nepochybně r. 1482, u vysokém stáří skoro 90 let. 
Podobá se že Prokop mezi 1. 1457-1470 mnoho obcoval se slovutným 

opisovačem literních památek, Oldřichem Křížem z Telče, j.enž r. 1457 st~l 
se učitelem na škole Vyšehradské, r. 1459-63 konal studla bohoslovecka, 
r. 1463 vysvěcen na kněze a roku 1465 učiněn kanovníkeln Vysehradsk~m. 
Křížovi tomuto máme děkovati, že r. 1455-56 opsal Prokopovu Rhetonku 

a r. 1476 jeho Novoměstskou kroniku. 
Prokop byl věrným katolikem i zůstal ním po všechen čas svého 

života tak že se ho v ničem nedotkly roztržky náboženské v zemi. Jako 
jinoch' svědkem byl velikého rozporu v církvi české, ale ještě co stařec 
vzpomínal na ten děj s hořkostí velikou (sub rege Wenceslao perfida 
Wiklefistarum insania ortum habuit). Příznivcem církve zůstával po celý 
dlouhý život svl\j. S kapitulou Vyšehradskou zachovával věr,né př~~els~ví. 
O kostel sv. Trojice pod Slovany pečlivě se staral. Vykonaval pn ~lem 
patronát a znamenité jmění své odkázal kostel~ tomuto, kdYvby syn ,Jeh~ 
v nezletilosti zemřel. Na samém sklonku svého žlvota r. 1473 venoval temuz 
kostelu vinici u sv. Prokopa. (Řečený kostel zprvu zasvěcen byl sv. Antonínu, 
ale Prokop dal jej přestavěti a na jmeno sv. Trojice vysvětiti, z kt.eréžto 
příčiny dostalo se mu tuším r. 1460 práva podacího). R. 1476 dosadil tam 
kanovníka Vyšehradského, Ondřeje z Budišova. V obecenstvu povstalo odtud 
domnění že chce kostelík ten vpraviti do rukou kapituly Vyšehradské. Ka
pitule odkázal všechen svůj majetek nad Botíčem, pokudz jej držel zákupem, 

a to beze vší náhrady. 
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Vedle úřadu svého a vedle studií právních Prokop rád se také zanášel 
dějepravou českon. Zůstaly po něm dvě památky dějepravné: "N o v á 
kronika Prokopa písaře Novoměstského", dílo pohříchu necelé. 
Zachovaly se toliko dva kusy vypravování veršovaného, při čemž doloženo 
"Toto z Prokopovy Nové kroniky písaře Novoměstského." (Ruk. Mikulovský 
č. 175). Není nepodobné, že z kroniky té pocházejí také verše: Král Přemysl 
Otakar a Záviše, pak O válce s Uhry 1468-74. Druhý spis historický slove 
"C r o nic on Pro cop i i not a l' i i P r a gen s i s" i jedná o počátcích učení 
Husova až do roku 1419. (Otisk u Hoflera: Geschichte der husitischen Be
wegung in Bohmen 1856.) 

Měl pak Prokop bakalář soudruha v dějepisectví též Prokopa, též písaře (ale Staro
městského 1479-98), též katolika. Ten rodem byl z Hory, v Praze pak slul nOd }Jěti korun". 
Jeho a ne Prokopa bakaláře žádal pan Bohuslav z Lobkovic o kroniky a letopisy české. 

V historii práva českého Prokop zaujímá místo jedno z předních, 

ješto za krále Ladislava Pohrobka a za vladařství Jiřího z Poděbrad s při
volením mistrů četl na universí o soudním řádu městském (1451-1453). 
Z přednášek těchto vzešlo vzácné právnické dílo: 

?raxis et cursus cancellaTiae civilis. 
Spis tento činí pátou část obšírného díla Prokopova, jenž slove R h e

to r i c a. V úvodu jedná autor o právu YI1bec a o právu zvláště. Právem 
rozumí "artem, per quam discernitur bonum a malo, aequum ab iniquo." 
Právo in specie jest přirozené (naturale) a dané (positivum). Přirozené po
chodí od boha i jest dokonalé a neproměnitelné, kdežto právo dané, po
chodící od lidí, jest nedokonalé, změnitelné. Jinak právo dle předmětův 

dělí se na přirozené (naturale), mezinárodní (jus gentium) a občanské (civile). 
Občanské zase dvojí jest: Soudní (judiciale) a trestní (poenarum). 

Následuje rozprava o knihách městských, jenž jsou: Liber manualis. 
Liber memorialis seu authenticus a Liber rationum, pak Registrum hereditatum, 
Reg. bernarum, Reg. censuum a Liber personarum. 

Spůsobilost svou dokázal jednak Pr. svým obecným vzděláním, ješto 
znal Ovida, Vergila, Cicerona, Esopa, Terentia, Statia, pak Boniface Veron
ského, Tibina Drážďanského, Eneáše Sylvia, Vavřince z Březové, Wiklefa, 
Instituce Justinianovy, práva císatská (leges imperiales), práva hor viničných 
a dekretaly papežské; jednak že si jako pisař městský zjednal neobyčejnou 
praktickou zn~most práv městský~h a řízení městského, ve kterémžto směru 
sotva měl v Cechách sobě rovného. 

Lib e r man u a I i s je k tomu, aby písař městský zapisoval do něho 
všecky důležitější případnosti (Liber manualis dicitur ille, in quo indifferenter 
acta coram consulibus notantur et hoc Manuale potest omnium librorum 
civilium praecedenter acta continere). Byla to tedy kniha, jak bychom nyní 
řekli, protokolární. Lib er m e m o ri al i s seu a u th e n ti c us slouží k tomu 
aby 'se do něj zapisovali testamenty, smlouvy, věna, spolky. Rovnajíc s~ 
dskám dědinným, chována jest kniha tato pod třemi klíčemi. Vklady v ní 
obsažené měly moc právní. Lib e r r a t i o n um t. j. kniha účetní pro dů~hody 
a výdaje obecní, jak se za kterého ze 12 konšelů měsíčně dály. Registrum 

Jireček. Práv_ ŽÍvot_ 16 



242 Doba III.: Mezikráloví. 

her e di ta t II m určeno bylo záznamům zboží. nemovitého při obci, dvorův 
a donlll sloužíc za základ berni obecní. R e g 1 str u m ber na r u~ obs~.ho-

I 'I tk a berně k obci Li ťe r cen s u u III t. j. kniha obecmch ptlJmů 
va o pop a y. b yvť fJ'aty' ch 
na úrokách. Liber personarum t. j. sezna~ oso za mes any? 1 • 

Jiné knihy byly: Lib e r jud i c i a I i s, LIb e II u s sen ten tl a rum a 

Lib e r pro s cr i p t o rum. , . , d 'h 
Do knihy soudní (j u di c i a I i s) zapisovány J ednothve v~kony s~u m ~ 

v, '(' eo formae J'udicii se citatio, libellus, litis contestatlO et hUJusmodl rlzem m , . , ' 
d 'b t ) Lib e II u s sen ten t i a rum obsahoval nalezy, m quo sen

escrl un ur . ' t t t laudatae 
tentiae inter partes per consules et ab utraque par e ~ccep ae e. k 'h 
ad futuram memoriam describuntur. Liber proscnptorulll Jest m a 

psanc~~hetoriCa" zachovala se v rukopise Klementinské bibliothéky 1. F, 16, pochodíc z ruky 

Křížovy v klMteře T. ře1bo,ňskémT, kt't páty' Praxis" v ruk. kap. Svatovítské K. XXXIV" 
Samostatně na eza se ra a " h 'k 

kterýžto rukopis bezprostředně pochází od Pr,okop~, .obsahujíc mnoho osobnic pozname 
jeho. Totožnost "Praxí" s pátou částí Rhetonky zjIstIl prof" dr. ?tt. d' ctan di 

J' é dílo Prokopovo sahající do oboru prava Jest A r Sl, 
~n d ke skládání listů nejen posílacích, ale i právních. Jsou t~ r~,z~ 

t. j . navo , kt Ý , ď obslrneJšl 
ličné písemnosti ze skutečného života vzate, ku, er m :e fa 1 v " 

naučení methodické. Písemnosti právní ps~ny JSou v?O cesku" kde,zto ?I~ 
listech posílacích užito též latiny. Vzácná Jest ona c~stka, ktera pOJednava 
o titulaturách osob jak duchovních tak světských. Tlm se, v

Ars Prokopova 
stala ředchůdcem a vzorem pozdějších Titulářů a Formu!.arů., 

P h I Opl 'se Oldřicha Kříže z Telče. Sepsáni samo pnpada do 1. 1467-80, Text zac ova se v " d'" 
Vydán jest 1900 od Marše : Prokopa písaře Novoměstskeho "Ars dlctan 1 • 

183. Bohuslav ze Zvole (Zvolský) a Prokop z Plzně, 

řečený Smutek. 
B h 1 v z e Z vol e práva studoval 1440-41 ve Vídni i stal se tam 

o ~ sda t' 1443 Jsa raddou při dvoře krále Ladislava Pohrobka doktorem m ecre lS . v ' f ' 
povolán jest 1454 na biskupství Olomúcké. ~iskupem zůst~l, a: do sve smr 1 

1457 Guris pontificii et ipse consultus, reglsque L. conslharms). Byl prý 

otráven. 
Zůstaly po něm spisy: , 
Tractat'us scolastici super libros Decretal~um. , 

01 ' 4 dílech Z bibliothéky Kartouzske v Dolanech. Procházka (Ruk, om, umy. ve 
Comment. 220). 

Vocabularium juris. 
(Bibl. univ. Olomúc). blb kl'" ' 
Ma Procopius de Plzna, dictus Smutek, y a a ale~"prav, 

1453-7~' kanovníkem Pražským, 1470 děkanem Klatovský~, ~rc~Jahnem 
• d Y

" P v kým 1473-76 R 1457 daroval Hll arlO Vl kodex Plzenským, poz eJl razs .." ' , ' 
, k bibl chovaný: Hic liber donatus est mIhl HJlarlO pro amma 

nym v ap. " P d P (Schulte CCXV). Obsah: Wilhelmi Herborg bonae memorrae mag, . . . , ' " 
Conclusiones dubiorum Rotae Romanae a Repebtormm Jur1s. 

( 
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184. J ohannes de Rabstein, 

Slavný kancléř krále Sigmunda a Jiřího, rytíř Prokop Ptlug z Rabsteina, 
měl bratry dva, Jana staršího a Jana mladšího, kterýmžto všem napospol nový 
erb dán od cís. Fridricha r. 1452. Jan starší zemřel již r . 1457. Osobnost jeho 
tím jest zajímavá, že zpráva o jeho úmrtí zapsána do rukopisu Štítného díla "Na
učení křest" z r,. 1460. Mladší oddal se studiím a stavu duchovnímu. Práva stu
doval v Pavii pod Janem de Grassis professorem, kdež se stal horlivým 
a zdatným příznivcem staroklassicismu. Nejstarší zmínka děje se o něm 
r. 1444, v listě Aeneáše Sylvia, přítele Prokopova; doprošuje se tu Aeneáš 
kancléře Šlika, aby Jan obdržel faru Budějóvskou. Zdá se však, že hodnosti 
té nedosáhl; aspoň o tom není zmínky r . 1446. R. 1447 ucházel se Prokop 
o proboštství Litoměřické pro něho, a to u samého papeže, ale ani tento
kráte nestalo se jim po vůli, ješto proboštem Litoměřickým r. 1453 slove 
Jan Papúšek. Za to se v těch časích objevuje Jan z Rabšteina purkrabím 
Vyšehradským. "Uprosil sem . - píše Prokop - bratru svému, knězi , pro
bošstvie Litoměřické"; i žádá pana Oldřicha z Rožmberka, aby jemu raden 
byl i pomocen k tomu dispensací, "že móž všelikaké obroky držeti světské". 

R. 1454 nalezáme Jana opět na studiích v Bononii; zapsán tu co člen 
akademického národa germanského. Dal dukát zápisného. S ním tam zároveň 
byl Jacobus de Narth, plebanus in Crupka Prag. diocesis. V matrice 
slove praepositus Wissegradensis, supremus cancellarius regni Bohemiae, 
avšak hodnosti proboštské dostalo se mu teprvé později. Do Čech vrátil se _ 
jakožto doktor, i byl na to nemálo pyšným. Proboštem Vyšehradským stal se 
r. 1457 i uveden v ten úřad duchovní, se kterýmž spojeno bylo kancléřství 
české, samým králem Ladislavem. Téhož roku stal prý se také kanovníkem 
Pražským. Ačkoli volbě krále Jitího dne 2. března 1458 nepřál, objevuje se 
přece v nápotomních letech oddaným přívržencem, ano důvěrníkem jeho. 
Tak již na konci téhož roku poslán od nového krále k papeži slibovat 
poslušenství, roku pak 1462 byl v průvodu králově na sjezdu Budějovském 
a později na sněmu v Praze, kdež latinskou řeč legáta Fantina vykládal po 
česku. Poslán opět s listem od krále do Říma, odkudž se ihned vrátil zase 
s novým poselstvím papežovým ku králi. V následujícím zápasu krále Jiřího 
s Římem pracoval tak jako Vratislavský biskup Jošt z Rožmberka k tomu, 
aby věci nedošly do krajností; když pak viděl nezbytí i musil se rozhodnouti 
buď pro Jiřího buď proti němu, opustil Cechy (asi počátkem 1464). V cizině 
meškal až do r. 1468; pobýval patrně v Římě i pracoval seč byl pro dobré 
královo. Do Čech vrátil se v letě 1468; již dne 6, záN sídlel v Prachaticích. 
Zde, v zátiší Prachatickém, skládal znamenité dílo své latinské "Dialogus", 
i dokonal je asi koncem ledna 1469. V Prachaticích psal se "Johannes 
dominus de Rabenstein, Wissegradensis praepositus, regni B. cancellarius 
supremus, sedis apostolicae protonotarius et referendarius, doctor etc. (Bylyť 
Prachatic.e starým majetkem kapituly Vyšehradské.) Konečně nezbývalo mu 
jakožto prelatu katolickému než přidati se zjevně a zřejmě ke straně proti
krále Matyáše uherského. Pobýval střídavě při dvoře Matyášově a v Pra-

16* 
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chaticích. Ještě roku 1473 konal poselství Matyášovo do Slezska, odkudž 
vraceje se jat jest od Čechů na Moravě, načež vyplacen byl od krále 4000 zl. 
Brzo potom zemřel v Budíně (18. list. 1473). 

~namenitým spisem Janovým jest Dialogus r. 1469 sepsaný, v Děj. Palackého IV. 2. 
str. 583 dd. v českém překladě otištěný_ Věnován jest slovutnému práv znateli, Janovi 
Grassovi, mistru a učiteli Janovu. Jest to rozmluva mezi Janem ze Vlach se vrátivším 
a panem Zdenkem ze Sternberka, Vilémem z Rabí a Janem ze Švamberka, mistrem 
kř-ižovníků Strakonických, o politickém stavu země , české. 

185. Biskup ]ošt Z Rožmberka. 

Jošt (Jodok) narozen jest r. 1428 co druhý syn Old6cha Rožmberského 
a Kateřiny roz. z Wartmberka. Od prvních let ustanoven a vzděláván byl 
za kněze. Na kněžství vysvěcen jest dle jedněeh r. 1448 co jinoch dvacetiletý, 
dle jiných r. 1453, dne 26. srpna, a to s dispensí papežskou, v Salcburce. 
Byl též infulován. Slove v ten čas mistrem generálem rádu sv. Jana Kř. 
domu Jerusalemského v Čechách, v Polsku, Slezsku, Moravě, Rakousích, 
Štyrsku, Korutanech a Krajině, též konventu Pražského konec mosta prev<?rem 
(mistrem Strakoni~kým). Po smrti biskupa Petra Nováka zvolen jest k od
poručení krále Ladislava a s dispensí papežskou v únoru r. 1456 za biskupa 

Vratislavského. 
Velmi zajímavý jest list krále Ludvíka francouzského ze dne 15. čer-

vence 1464, jímž byl Jošt raddou královského rodu francouzského jmenován: 
Notum facimus, quod nos ad plenum informati de probitate, scientia, 
plurimisque virtuŤ.um meritis, quibus dilectus consanguineus noster, Jodocus 
de Rozmberk, episcopus Wratislaviensis et dux Grotkoviensis, merito 
commendatur, ipsum de nostra certa scientia in consiliarium nostrum tenore 
praesentium recepimus etc. Datum apud Noville prope Arquice die XV. 
mensis Julii a. d. 1464 et regni nostri tertio. 

Králi Jiřímu byl Jošt dosti náchylen, maje vždy naději, že se podaří 
spůsobiti mír mezi králem a papežským stolcem. 

Zemřel na svém biskupském zámku Nise, jejž byl sám nákladně vy
stavěl, ranním jitrem dne 12. pros. r. 1467 i pohřben v kathedralním ko.stele 
Vratislavském. Vir eraŤ. hic staturae altae, caput, oculos, ossa habens grandia, 
corpore crassus, eloquentia, literatura atque prudentia singularis; animi magni 
et liberalis. - . Jidec byl prý velký i ztloustnul tak převelice, že nemoha dobře 
státi, sedě v kapli své četl mši sv. - Vitae continentis et nitidae; virorum' 
doctorum et virtuosorum specialis promotor ac zelator; nec alios quam 
hujusmodi viros ad praelaturas et beneficia promovere consuevit. 

Letopisové čeští zaznamenali o Joštovi, že jest se často chlubil, říkaje: 
"Jižť sem mezi Čechy sekerku uvrhl, kteráž se z nich ne brzo vyřeže." 
Ale tomu odporuje, jak se sám choval v rozkolu náboženském v Čechách. 
Byl ovšem pÍ'Ísný katolik, ale spolu horlivý milovník své vlasti. Že si 
přál, a to právě ku prospěchu vlasti, jakž on tomu rozuměl, jednoty českého 
království s církví římskou, kdož by to nepochopoval? Této jednoty přál 
si biskup také i z příčin politických: "Kdyby Cechové na dvé i na více 
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stran se rozdělíce, sami sebe hubili a kazili, cizozemci by se z toho radovali 
a rádi by nás dorazili a zemi roztrhli, jehož toho Buoh uchovaj!" 

J ošt zanecha,l dvě sepsání: 
Spis o spravedlnosti a nespravedlnosti a Povaha křesťanské spravedlnosti. 

?tisk ve V!bor~ z. lit. české II. 73? Samo sebou bez valné ceny, ale za
JImavo zrucnosb bIskupovou ve tvoření rčení příslovných. 

Pří s lov í právnického rázu nalezají se zde i v jiném sepsání jeho: 
"T1~inadcte šprochuov vajovských", jako: 

Ktož má jistotu a dá sě na lidi, ztracuje polovici. 
Míra ve všem najlepšie. 
Zlosyn najde zlosyny a dobrý nebude bez družiny. 
Zachovávejme starodávnie řády, neříkajíc: "Když máme města a 

zemany jim odtrhnem (t. j. od pánll), tedy je podtrhnem a zatrhnem!" 
Dobře vieme, že viec zeman než pánuov, a viec rněšťan než panoší, 

a najviec sedlákuov. 
Lidé lépe tomu rozumějí, což vidí, než co slyší. 
Stálost pravdy a neustupnost křivdy tvrdé boje mívají. 
Protivenstvie zkušuje lidí jako oheň zlata. 
Ohně nelze upáliti, vody utopiti a větru zadusiti -- a pravdě zahynúti. 
Dobrý stojí a trvá bez pohaněnie jako kostka. 
Komuž třeba čeho, odváží se všeho. 
Ktož sě bojí chřestu, nechoď do lesů. 

186. Gregorius de Heimburg. 

Řehoř z Heimburka pocházel ze šlechtické rodiny franské i narodil 
se tuším -;e Wiirzbu,rce v ~rvní ~éta ~V. vě~u (patria Francum orientalem); 
proto take Celtes, saI? rodlc z te kraJiny,· Rehoře nazývá krajanem, ne-li 
dokonce příbuzným. Rehoř nikdy se nepíše sám "z Heimburka", než vždy 
jen "Heymburg" nebo " Heimburg" . Aeneaš Sylvius jmenuje ho Heim
burgensis", "Hamburgensis", listiny papežské pak dávají mu náz~v de 
H b k " aym Ul' ". 

Prvního vzděláni nabyl doma, i věnoval se studiím právnickým, vedle 
toho také filosofickým i humanistickým, ve kterýchžto oboreeh vysoce vyniknul 
nad všecky vrstevníky své. Zvláště proslavil se řečněním v čemž mu 
nik~o neb~l .roven. ~oku 1430 získal doktor~ké hodnosti 'obojího práva 
(utrmsque Juns), byv JIŽ před tím činný co přítel právní (1428). R. 1431 
nalezáme ho v Basileji při obecném snělně církevním. Zde se seznámil 
s mladým Aeneášem Sylviem Piccolomini, 6ekretářem kardinala Capranika. 
Aeneáš, povolán za člena výboru poradního duode~imvirorurn, vzal Řehoře 
do služeb svých, vřele uznávaj e řečrlÍckého ducha a bohaté právnické 

. vz~ělání jeho (tam facundia clarus, quam juris scientia praestans). Zde se 
v Rehořovi zakotvilo přesvědčení vládě papežské odporující, avšak nikoliv 
církvi samé nepřátelské. . 

R. 1433-35 povolán jest za městského syndika do Normberka, ve · 
kterémžto postavení setrval až do r. 1460; avšak byl víceji porádcem práv-
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nickým než úředníkem slovutné obce té. V Normberce velice byl činný co 
rozšiřovatel vzdělání staroklassického, humanistického, spolu s jinými vzdě
lanci Normberskými. V zimě r. 1438 nacházel se zase v Basileji, a to jakožto 
člen německého poselství ke koncilu. R. 1443 sepsal a vydal spis proti
papežský: Confutatio primatus papae. R. 1451 měl skvělou řeč o studiích 
humanitních na cís. zámku v Závídenském Novém Městě, ku které mu 
gratuloval sám Aeneáš, t. č. biskup Terstský, řka, že Řehoř studia tato, 
po tu chvíli výhradně jmění Vlach, přenesl do Němec a že je zastu
poval řečnickým uměním právě italským. 

Mladý král českouherský, Ladislav, přivolal ke dvoru a do služeb svých 
doktora Řehoře, tak že při dvoře pobýval v Uhrách, v Bělehradě ar. 1457 
ve Vídni, kamž byl král zavezl zajatce svého Matyáše Korvína, mladšího 
bratra Ladislava Hunyada. Za těch dob sblížil se s Jiřím z Poděbrad, s Ro
kycanou, s hrabětem Oldřichem Cilským, s bratry Hunyadovci, s Janem 
Vítězem, arcibiskupem Střehomským. Náhlým úmrtím mladého, nadějného 
krále (23. list. 1457) přetrženy jsou svazky Řehořovy se dvorem a takž jej 
brzo potom (20. ledna 1458) nacházíme ve službě are. Albrechta rakouského, 
r. 1459 pak ve službách arc. Sigismunda tyrolského, kteréhožto roku držán 
pověstný sjezd Mantovský, za přítomnosti pap. Pia II., druhdy Aeneáše 
Sylvia, Řehotova ondy přítele. Papež ten velikou chválu vzdal právnickému 
vzdělání Řehoi'ovu, an dí, že byl "scientia juris ac facundia inter omnes 
Germanos facile princeps", avšak za své protipapežské smýšlení postižen 
Řehoř kletbou. Roku 1466 vstoupil do služeb krále Jiřího. Shledal se tu 
muž papežskou kletbou stížený se králem podobně od stolce papežského 

kletým. 
Král získal Řehote prostřednictvím zetě svého Albrechta, vévody saského. 

Neušlo Jiřímu, že Řehoř r. 1465 samochtě ujímal se záležitosti královy v Řjmě, 
listem ke kardinalovi Karvajalovi psaným. Poč. června přijel v průvodu spome
nutého zetě králova přes Míšeň do Prahy. První spis z jeho péra k obraně 
králově proti papežskému stolci vyšlý bylo psaní obšírné ku králi Matyášovi 
uherskému, dílo mistrovské, jenž způsobilo znamenitou sensací (getichtet durch 
M. Heimburg in latein sehr schone, scriptum grave et quantum genius saeculi 
patiebatur, imo supra saeculi genium elegans.) Psaní toto uvodil král kní
žah1m i měsh1m, jako bisk. Tasovi Olomúckému, knížatům slezským, městllm 
slezským, knížatům bavorským, králi francouzskému ve známost. V dubnu 
1467 držáno shromáždění v Praze, před výpravou poslf1 králových do 
Říma, kdež král četl spis Řehoi'ův textem českým. Text latinský čtyrmi notáři 
ověřený odeslán do Říma. 

Král Jiří listem ze dne 1. června 1469 dal Řehořovi panství Chvatě-'-
rubské nad Vltavou se statkem N elahozevesským. Slove tu ŘehOř Gregorius 
Haymburch, leerer beyder rechten, unser heymlicher rat u. lieber getrewer ... 

Po smrti králově (1471) pojal ŘehOř plán, osířalou korunu zjednati 
vévo~dovi Albrechtovi saskému, zeti královu, i vyzval jej, aby osobně přijel 
do Cech. Zatím jemu samému nebylo přáno, aby déle z11stal v Čechách. 
Bylo mu zakoušeti mnoho protivenství, právě tuším pro kandidaturu AI-

• 
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brechtovu; dostalo se nlU až i výpovědi ze země. Tu se obrátil do Drážďan 
a když ani tu pro kletbu pl'ed duchovenstvem neměl pokoje, do zátišf 
Tharandského, aby tam žil v úkrytu. Přátelé jeho snažili se, aby klatba naň 
vznesená minula, což se konečně také povedlo, an papež Sixt IV. na jaře 
r. 1472 přání tomuto vyhověl. ŘehOř sám v měsíci srpnu téhož roku zavře) 
oči v Drážďanech. Nápis na hrob dán mu latinský: 

Hic jaceo, Heimburgus patria, qui primus in oras invexi leges caesareosque libros. 
Romanae praesul me condemnaverat urbis, ' Concilium dixi quod sibi majus erat. 

Veškeré spisy jeho vydány jsou pod názvem Scripla nervosa juris justiciaeque 
plen.a ve Frankfurtě r. 1608. 

187. Hilarius de Litomerzicz. 

Hilarius, podle přídomku rodic Litoměřický, nar. se dle jedněch r. 1411, 
dle jiných r. 1413. Do Prahy se dostal dosti pozdě, po skončení válek hu
sitských, r. 1445, tedy , již co muž 341etý. V Praze stal se chovancem kolleje 
Rejčkovy na Starém Městě. R. 1447 učiněn bakalářem a r. 1451 mistrem 
svob. umění. I jal se čísti na fakultě filosofické a přitom se připravoval na 
kněžství. Učinil tak návodem Rokycanovým, kterýž ho na svůj groš poslal 
dokonce do Italie, aby tam dále studoval a kališníky české proti útokům 
bránil. Zatím ve Vlaších stal se ze Šavla Pavel; opustil kališníky nadobro 
a převrátil se na nejurputnějšího protivníka strany podobojí. Ve Vlaších 
dosáhl doktorství v dekretích na universí Bononské, ač není zapsán v ma
trice akad. národu německého, ku kterémuž počítali se Čechové i Moravané. 
Humanistických studií si tam nevšímal, dbal toliko o theologii. Již r. 1453 
učiněn jest kanovníkem Pražským, kterýmž jmenuje se r. 1454 v Padově. Na
vrátiv se do vlasti, chtěl čísti na universitě, asi 1455, ale po čtyrech letech 
musel toho nechati, ješto professoři se usnesli, že na universí nesmějí 
přednášeti než vyznavači podobojí. Hilarius upevnil se zatím v kapitule, 
.f. 1461 stal se děkanem kapitulním a r. 1462 spolu s doktorem Janem 
z Krumlova (viz č. 188) administratorem arcibiskupství. Téhož roku papež 
Pius II. (Aeneáš Sylvius) zavrhnul kompaktáta Basilejská. Král Jiří dbal, 
aby se mezi knězstvem zjednalo narovnání, ale snaha tato byla jak toho 
roku, tak i r. 1464 marna. R. 1463 stal se Hilarius kustodem sv. Ktíže 
ve Vratislavi. Odpor proti králi od něho podněcovaný měl za následek, že 
administrator arcibiskupství vypuzen z Prahy do Plzně. Tu se stal zřejmým 
?dpůrcem královým; popouzel proti němu kde koho, ano r. 1467 byl až 
1 v Norm~erce, aby tam pomoci hledal proti králi. V lednu 1468 vykonal 
cestu do Ríma a v srpnu vrátil se odtamtud co plnomocný kommissat ve 
věcech víry v Čechách. Tu se spojil s Matyášem králem uherským, jehož 
navštívil v ležení u Třebíče. Ale vrátiv se na konec prosince do Plzně, 
náhle onemocněl a dne 31. pros. zemtel, byv prý otráven. Pochovali jej 
v kostele sv. Bartoloměje. 

Spisy od děkana Hilaria složené jsou theologicko-polemické, zejména 
traktát o přijímání podobojí, kterýžto spisek ještě r. 1494 Bohuslav z Hassi
šteina odporoučel mistru Všehrdovi ku čtení (volumen non contemnendum.) 
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Hilarius měl mezi svými knihami: 
Librum sextum Decretalium (ego H. de Litbomel'zicz, artium et decl'etol'um 

doetor, emi Bononiae in studio pro xi florenis (et legavit eum ecclesiae Pl'agensi. Schulte.) 
Kodex kap. Pražské J. XLV. pap. z XV. stol., kdež obsaženy Conclusiones 

dubiol'um rotae Romanae (Viléma Herborga), Repetitorium juris (Schulte 215.) Kodex tento dán 
byl Hilarovi "pro anima bonae memoriae mag. Procopii de Plzna 1457" (viz č. 183). 

C on sti tu tíone s Cle men tis V. p ap a e (Cod. kapit. Pro Na pel'g. ve ťol. z XIV. stol.) 
a "Clem e n ti na e scriptae in domo praepositi Wissegradens's pel' Hilarium de L(ithomerzicz.) . 
Konečně Formulae senten tiarum. 

188. Kruh právníků Krumlovských. 

-Krumlov, hlavní a sídelní toto město panství Rožmberského v poledních 
Čechách, byl jak známo hlavní oporou katolíkú za válek husitských. Tam 
i po ukončení válek těchto, .pod mocnou ochranou . Rožmberků. utvoi'ilo se 
střediště kruhům katolickým; zejména pak jurist1:1m, kteř'í právnického vzdě
lání svého hledali ve Vlaších, hlavně na universitě · Padovské. Ze 2. pol. 
XV. věku uvozují se mužové tuto jmenovaní, ŽE' patřili do kruhu tohoto : 

Wenceslaus de Crumpnaco (Vácslav Hněvsín z Krumlova.) Studoval 
před koncem 1. polovire XV. stol. na universí Padovské; také prý v Paříži; 
aspoň opis traktatu De signis haereticorum a De signis Wikleffistarum na
depsán jest "editus in universitate Paris". (Boh. docta III.) Pilným opiso
vačem byl záhy, zvláště lrněh právniekých. Tak za svých studií v Padově 
opsal sobě díla dvě: Volumen grande in 1. librum Decretalium, kde na 
závěrku: Finis hujus partis per exc. utriusque juris interpretem d. J acobum 
de Zochis civem Patavinum praeclarissimum; scriptus et reportatus per W . 
de Crumpnau in scholis in lectione ordinaria a D. 1445 (Boh. docla lL). -
Prosdecimova (dvis Patavini de comitibus Pidavinis) nadepsané: Commen
tarius in lib rum II. Decretalium Gregorii IX. (pap. 1227 -41). Dílo to má 
dva svazky; první označen jest slovy: "Lectura Wellceslai doctoris decre
torum, propria manu in scholis Paduanis dom. J acobi de Zochis" (jinak 
de Ferraria, juris utriusque doctoris); druhý pak: "Wenceslai de Crumpnaco, 
d. d. decani Prag., liber Paduae conscriptus propria manu." -- Třetí dílo byly 
"Glossae in regulas juris". (Ruk. kap. Pr., psaný rukou V áeslavovou. Ott). 

Kanovníkem Pražským stal se ještě před r. 1450 a již r. 1452 byl 
děkanem kapitulním, ve kterémžto postavení spolu s doktorem Mikulášem 
z Krumlova volen za administratora Pražského arcibiskupství (1453-58), . 
až pak r. 1458 sám jediný postaven v administrací od nového papeže 
Pia 11., Aeneáše Sylvia, se kterýmž se byl tuším znal hned r. 1451 z Krum
lovské návštěvy; již roku 1453 vyzývá ho Aeneáš, aby zmužile ve všech 
těžkostech vytrval. K inthronisací papeže toho schvalně jel do Říma i uciněn 
tu familiarem a kaplanem papežovým, též i auditorem sacri palatii. Z Říma 
mnoho vzácných rukopist1 darem přivezl i odkázal kapitule. 

V kodexu kap. Praž. (Schulte LXXXV) čte se vloženo pojednání dra. 
Jakuba de Zochís de Ferraria "De poenitentia et remissionibus" a tu na 
závěrku připsáno: Finitum est opus a. D. 1457, pridie s. Franc., in exilio, 
nad tímto pak posledním sloveni červeně doloženo "in Crumlow", thk že 
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z toho souditi lze, že dr. V ácslav z Prahy odešed meškal toho času na 
Krumlově. Zemtel r. 1460 smrtí náhlou, byv prý otráven. ('fruh1., Poč. 23). 

Příbuzného měl Jan a, jenž jsa školárem Pražským 1451 v Plzni od 
administratora Kladrubského kláštera obdržel litteras formatas, aby mohl 
pI'ijmouti svěcení na kněžství. R. 1455 kanovníkem Pražským. 

Po tomto příbuzném V ácslav knihy své odkázal kapitule Pražské, a 
siee: Decretales, Sextum, Clementinas, Ledura ku pěti knihám Dekretalů 
(patrně rukopisy svrchu připomenuté), Lectura Johannis de Lignano k prvním 
pěti knihám týchž Decretálů, Liber infortlatus, Reportata super Digesto 
veteri, Repetitiones mercuriales (snad že Jana Andreae), Glossa ad sextum, 
Consilia quaedam doctorum (Ott 100). 

Nicolaus de Crumpnaw. Doktor práv, kanovník Prazský 14;)3-69, 
arcijáhen Bechyňský, farář Krumlovský 1465. Spolu s Vácslavem Hněvsínem 
volen za administratora arcibiskupství, seděním zprvu v Plzni 1450, napotom 
v Praze 1453-58. 

Joannes de Crumpnaco. Syn Šimánka z Krumlova, doktor práv, 
kanovník 1461-67, děkan Pražský 1469-88. Roku 1480 koncipoval literas 
formatas pro V ácslava z Krumlova, tuším příbuzného (Tad.) 

Alexander z Krumlova, syn JakubllV. Veřejný notář 1474, průvodce 

pana Petra z Rožmberka na jeho studijní cestě do Vlach 1467-77~ jehožto 
místo r. 1478 zaujal při pánovi Mikuláš Weiss z Budějovic. Pochozením 
tuším Moravan, ješto užíval dialektických forem moravských: nebel, nebelo, 
bela, dlóhé. . 

Vácslav z Rovného. Pocházeje z Krumlova a teprv později psaný 
z Rovného, byl tento V ácslav zprvu 1469 písařem v kancelláři Rožmberské, 
později kancléřem 1475. R. 1487 koupil sobě tvrz Rovné (Pop. 317) i jaj se psáti 
odtud z Rovného (dominorum d. R. cancellarius). Jsa jeden ze ditelů 

Aeneáše Sylvia, zanášel se horlivě opisováním novověkých spisů latinských, 
ano skládal sám verše latinské, ač v latině dosti pokulhával. Živ byl ještě 
y prvních letech XVI. století; známe aspoň list jeden roku 1505 jemu od 
Bohuslava z Hassišteina psaný. Tři rukopisné knihy od něho zanechané, 
opisy rozličné obsahující, má nyní univ. bibl. Pražská z pozůstalosti kláštera 
nejspíše Třeboňského pochodící: I. E. 40, I. D. 3, I. G. 34. Zanechal také 
snůšku formulí I. E. 40 (Tadra, Věst. 1890). 

Wenceslaus Bohemus. V jistém styku s krouzkem Krumlovským 
byl také Vácslav z Bochova (W. de Bochow). Vácslav tento již roku f443 
byl písařem v kancelláři krále Fridricha, poručníka Ladislava Pohrobka, 
kde se sblížil a zpřátelil se slavným toho času kancléřem Aeneášem Sylviem, 
i stal se ucelivým žákem nového apoštola humanismu. Písařem jsa patrně 

velmi zručným, všecky plody Aeneášovy musy, poetické i rhetorické, bedlivě 
sobě přepisoval, tak že jeho přičiněním zachoval se nám nejstarší sborník listll 
Aeneášových. R. 1443 omlouvá se Janovi kanovníkovi Vratislavskému, že 
mu nedopisuje, jest prý přetížen pracemi. Byl toho času oltářníkem kostela 
Vratislavského i odporoučel kanovníkům žádost jakéhosi Jana Plose, aby 
jemu a nikomu jinému nepřiřknuli oltářnictví toto od něho složené. Vácslav 
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držel faru v Hiersperku (plebanus in H.). Zanechal roku 1445 kancellář 
Fridrichovskou a učiněn jest kanovníkem Vratislavským. Roku 1457 konal 
od pánů z Rožmberka a od krále jisté poselství do Říma, kdež mu Aeneáš, 
t. č. kardinal, zajistil proboštství Brněnské, jehož také ještě toho roku, po 
odchodu probošta Tasa z Boskovic na biskupství Olomúcké, skutkem 
obdržel. 

Henricus de Stvolenka, dictus Egrecz de Lutomericz. Sám o sobě 
napsal Jindřich, že nemaje ještě ani 10 let věku svého přebýval u něja
kého repetitora, kde slýchal výklady o právu církevním, neboť vydávaje 
r. 1498 svůj Commentarius ku traktatu Jana Andreae "o příbuzenstvu" pro
povídá, že pamět toho chce právě obnoviti Kommentátem. Studia svá v Bono
nii započal 1464, kamž se byl odebral na jaře; neboť ještě v lednu a 
v únoru meškal v Krumlově českém, opisuje tam některé traktáty mistra 
Jana Andreae. Opisovatelem byl nad míru pilným, neboť v Bononii 
r. 1466, v měs. červenci - říjnu - třetího to'roku svých studií - opisoval 
dílo jedno professora i měšťana Bononského Jana de Zanis a Čtení Dynovo 
"super regulas juris". Zůstával v ten čas v domě Ondřeje de Leonibus, 
měšťana a prokuratora. Také i r. 1467 v měs. tíjnu psal tam Repetitiones 
regularum juris Petra z Ancorano. 

V Bononii dosáhl stupně bakalářského v dekretích; píše se tak r. 1468, 
kteréhožto roku byl a jmenuje se proboštem na Mělníce. 

Do Čech vrátil se patrně r. 1468, neboť byl svědkem jistého jednání 
v klášteře minoritů v Hradci Králové spolu s Hilariem děkanem Pražským 
a doktorem Vacslavem i Rudolfem kanovníkem Pražským (H. de Egrecz de 
Litomericz. Boh. docta III. 160). 

N edlouho před svou smrtí, r. 1498, již všechen zešlý a zchátralý 
(decrepitus et invalidus) vydal svůj "Commentarius", k němuž přidáno 
několik drobnějších rozprav z oboru církevního práva. Codex tento nacházel 
se dle Balbína (Boh. docta III. 159) při kostele Krumlovském. 

Stvolenka, odkud se Jindřich psal, jsou nynější Stvolenky, Stolinky (jinak Drmy) 
v Litoměřicku (Pop. 69). 

Knihy právnické po Jindřichovi pozůstalé, jeho rukou opisované, jsou 

tyto následujícÍ. 
Cod. eccl. K1"Mmlov Joannes de Zanis. Finitus est liber V. per egregium utriusque 

juris interpretem, d. Joannem de Zanis, civem Bononiensem, in universitate Bononiensi, 
quae est mater studiorum, ordinarie sero legentem et superius dicta seribentem a. D. 1466, 
26. Juli. per me Henricum Egrecz de Litomericz, studii mei anno, tertio; cum scriptura 
finitus est eodem anno dne 25. Aug. (Balb. B. docta III. 156.) 

Cod bibl. met1'Op. Pmg. J, XXII. Petri de Ancorano Repetitiones regularum juris. 
in VI. ,Psáno 1467, 14. Ocl.) - Dyni Lectura super reg. juris in VI. (1466. dne 7. Oct., Bononiae 
iÍl domo Andreae de Leonibus, cive Bonon. stationario et procuratore, per me Henricum 
Egrecz de Liuthomierz fel. scripta est) - Summula Jo, Andreae de Spons. et matl'. (1464 ult. 
Jan. in Krumlaw). - Lectura Do. Andr. super utraque arbore. 

Cod. C1·uml. eccl. (Balb. Boem. docta III. 159). Tractatus Joannis Andreae J. C. 
clarissimi, super arbore consanguinitatis, cum glossis et commentario in eundem Tractatum 
authore Henrico de Swolenka Egrecz de Litomericz. 

Solutio glossarum contrariarum in Jure canonico. 

, 

t 
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Explicatio quarundam quaestionum juridicarum. 

189. Petr Přespole z Prahy a ] ohannes de Egra. 
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Pře s p o I e zprvu provozoval živnost soukennickon v Praze. R. 1440 
účastnil se pokusu Koldy z N áchoda, aby ve prospěch polského krále Vla
dislava (Varnenčíka) zmocnil se Prahy. Pokus ten se nezvedl a Petr musel 
utéci se jinam. Osadil se v Hoře, kde se stal ' měšťanem. Tu za svého 
bezděčného pobytu r. 1460 z latiny přeložil Právo horničí krále Vács]a
vovo, kterýžto rukopis podnes se chová v bibliothéce klástera Strahovského 
(sígn. G k 172). 

Z tohoto rukopisu otištěn český text HOl'ničího práva v Codexu j. b. I. 

Johannes de Egra byl r. 1461 písařem v Horšově Týně i zpořídil 
kodex někdy D. Kinského, nyní Musejní 23 G 16 s tímto obsahem: Statuta 
consilii, Jura civilia civitatis (Přísahu-li ... ), Jura appell:itionunl t. j. ortelu ov, 
pti čemž nadpisy vesměs české, ale texty německé, Distinctiones. 

190. Vít Tasovský z Lipoltic. 

R. 1464, nazejtří po sv. Františku, uvázal se Vít, nově zvolený městský 
písař Kutnohorský, v úřad tento; ve smlouvě o to zdělané vymíněna jest 
jak obci tak písati půlletní výpovP-ď. Od r. 1464 psána jest pamětní kniha 
(Liber memorialis 1462-1475) rukou Vítovou. Roku 1473 zapsal manželce 
své Martě a dcerce Kateřině 75 kop na svém domě, r. 1480 vyvdal dceru tuto 
Johanesovi písaři mincovnímu, r. 1481 zvolen jest za správce chudinského 
špitálu, v kterémžto úřadě setrval až do r. 1483, kdy počet učinil. Dne 
1. srpna 1483 sepsal poslední viHi svou, kdež všechen majetek svůj 

odkázal manželce a zemřel brzy na to, neboť dne 3. září 1483 manželka 
jeho odevzdala knihu jeho "Vita Christi" kostelu Matky Boží v Náměti, jakž 
to nařizovalo poslední pořízenÍ. 

Čelakovský pokládá Víta za překladatele nálezii Brněnsko-Jihlav
ských, kteréž obsaženy jsou púvodním textem latinským ve slavném 
kodexu Kutnohorském z konce XIV. nebo počátku XV. století. Překlad 

český nalezá se v rukopise ondy Kutnohorském, nyní Musejním, sign. 23 
C. 8, do Musea r. 1834 darovaném skrze děkana Sedleckého Josefa Devoty. 
Titul zni: Práva městská pánóv horníkóv Hory Kutny, 
kterýchžto užívají při soudech na rathauze. Listů 330 (Dobrovský). 
Na prvních patnácti listeeh nathází se rejstřík: "Počíná se Registrum práv 
městských, kterýchž požívají Horníci". Následuje "Předmluva práva městského" 
a na 169 listech text český. Na listě 169 položena jsou práva Klimenta 
papeže daná žákovstvu r. 1360, na listě pak 172 "počínají se artikulové 
z Jihlavských práv" a konec zní: "Již jest konec práv Jihlavských. Budiž 
Buoh pochválen na věky vekóv. Amen. L. P. 1468, v úterý na sv. Mikuláše". 

I jest otázka, která byla příčina k českému překladu textu latinského? 
Odpověď, že po válkách husitských obyvatelstvo měst v Čechách, tudíž také 
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i v Hoře Kutné venkoncem bylo české. jenž textLun latinským, tím mene 
textLlffi německým nerozumělo. Při Hote dostavila se ještě i ta proměna, 
že král Jiří dne 10. září 1467 Kutné Hoře nařídil, aby "od té chvíle po 
všecky časy zproštěni byli orteluov a vyššího práva bránie v Jihlavě. 
v kterých kolivěk přech by se to přihodilo, buďto v horských nebo měst
ských, ale aby všeeky takové pře šepmistři a konšelé na Horách Kutných 
podle prav svých rozsuzovali a plnost práva u nich aby se konala". 

Český překladatel uměl dosti dovedně překládati z latiny, ale německy 
neznal; proto všude tam, kde v originálu přicházejí nálezy Jihlavské něm
činou psané, nechal místo prázdné, až se později kdos našel, že překlad 
obstaral a nálezy (ač toliko ze 114 pouze 37) na závěrku zapsal. 

Překladatel připravoval se ku práci své tím, že čta v originále kus po 
kuse nad jednotlivými slovy těžšími vpisoval sobě významy české. Že pak 
Liber memorialis, pokudž psán jest rukou písare Víta, ukazuje týž ráz 
písma jako překlad Práv, nemůže býti pochyby, že on překladatelem jest 
a že překlad pochází z r. 1468. 

Ukázky překladu: 
_ Předmluva ciesarská. - O žalobách. - O žalobě městských úředních kuov. -

O ortelováních a odvoláni k vyš ímu právu. - O ubrmanech. - Která braň p:ř'isluší 
rychtáři. - O sázení stromuov. - O obstavování. -:- O služebnostech městských. -
O ruzných potřebách nebo hodných pi'íčinách nestání k soudu. - O úrocích a uročnících 
atd. (Z práv Brněnských.) 

Králova Mst neb náměstek Jeho nemuož z práva zbaviti přísežných súzenie práv. -
Které pře má podkomoří súditi. - O dělení, pokut mezi přísežné atd. (z práv Jihlavských). 

O falešných klíčích. Slušné jest taky, aby kterýkoli kovář některému muži nebo 
ženě falešné klíče neb háky dělal-liby, přemožen tf'mi, ruky 'zbaven buď. 

O řemeslnících. Ustanovujem také, aby všeliký kovář, sedlář, nápravník neb kolář, 
ostrožník nebo i brníeř žádaje mistrovstvie obdržeti, řečeným mistrom dvě libře vosku do 
cechu a rychtá:ři dva gr. a písaři jeden připuzen byl dáti a rukojmě dobré postaviti za rok 

v městě bydliti etc. 

Překlad Víb1v opisován mnoho pro potřebu měst práva švábského, 
jihoněmeckého, užívajících. Jeden takový opis zachoval se v kodexu Litomě
rickém č. IV., ne však pořízený v Litoměřicích, nýbrž v Praze, a to, jak 
Čelakovský dokázal, rukou písaře Staroměstského, z druhé polovice XV. stol. 
Písař tento měl podivnou choutku, že jména měst a míst moravských, ježto 
se nacházela v _původním latinském textu Nálezů Brněnsko-Jihlavských, 
(viz č .... ) přeměňoval na jména měst českých, aby se zdálo, že jsou to 
nálezy Staroměstské českým městům vydané~ Tak na př. klade "Přísežní 
ze Žatce psali jsú takto: Z nlěstečka Senomath jměli sme psáno" - místo 
"Přísežní z Hradiště psali sú: Z městečka N ap aj edl" a pod. 

19!. Wenceslaus Wenceslai de 19lavia. 

O osobnosti tohoto písaře natenčas jiného nevíme nežli ze za panování 
krále Jirího byl zprvu městským písařem v Olomouci~ napotom v Brně, jakž to 
sám o sobě zapamatoval (ego vY. W. de 19l., olim Olomucensis, protunc 
vel'O Brunnensis urbium scriba et notarius, oratorum minimu s ). V ácslav 
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písař jest původcem proslulého rukopisu práv Brněnských, jenž chová se 
podnes v městském archivě Brněnském i datován jest z r. 1466. Pohnutkou 
k dílu tomu bylo mu jednomyslné přání přísežných, starších i mladších. 
Dílo samo jest samostatné zpracování právního materiálu při městě Brně 

(praesentis libri summam ex cert.is et approbatis jurium civitatis Brunnensis 
codicibus et libris hindndc collegi et pro modulo mei ingenii thematizavi 
et registravi). 

Vácslav písař dobře byl zběhlý v právu římském, jehožto význam 
i platnost vysoce cenil a stavil. Že pak samostatně 'o díle svém pracoval 
a že kodex po něm jmenovaný není pouze opis staršího díla Jana písaře 

jisté jest; neboť podává nálezy Brněnské v největší úplnosti a jména uvo
zuje mnohem plněji nežli se toho nalezá při Právích Brněnských, tiskem 
vydaných a mezi české inkunabule náležejících. 

O pochození Práv Brněnských měl V ácslavpísař ponětí docela správné, 
an dí: Hoc etiam Jus civile ex legibus, plebiscitis, senatus decretis, pru
dentium venit auctoritate aut principum, et hoc modo et Originaria jura 
civium Brunnensium per consultos et insignes viros, juris peritos, auctoritate 
et confirmatione principum creduntur inventa et auctoritate maturaque et 
digesta deliberatione conscripta. 

Zajímavo také, co dí o úloze a povolání písaře městského, tedy též 
i o úloze své: N otarius etiam quilibet ad hoc utputa conspicuus jurium et 
consilii occultus constituitur, qui ultra singulas sui status et officii literarum 
expeditiones legitimas operam habet et tenetur civitatis hujus legibns ac 
juribus se sufficienter imbuere et armare, ut ipsorum canones absque inter
missione juratis, consilio aut ju dicio praesidentibus ad memoriam deducat 
et attente interpretari sollicitet. 

Rukopis jest pergamenový in fol. a illuminatorské vyozdobení jeho rovněž tak bohaté 
a skvostné, jako kodex písaře Jana ze století XIV. (Roeszl.). 

192. Jakub Kožený z Krbové. 

O životních okolnostech znamenitého tohoto muže velmi málo vědo
mostí máme; co víme, jest, že žil v Litoměřicích r. 14·69-86, že tam byl 
měštěnínem a jednoho času také purkmistrem. Stalo se mu tu, že mě
štěnín jeden obviněn jsa z eizoložstva, podrobil se pokutě, což "za purkmistra 
Koženého" v knihy městské vepsáno jest pro budoucí paměť. Potom po 
několika létech Kožený a onen spoluměštěnín, jsouce povoláni před kněze 

faráře ku porovnání některé věci, tu se potkli a svadili, tak že spoluměštěnín 
ten túžil a žaloval jest na Koženého, že by ho tudíž na jeho cti zhaněl atd. 
Případ ten předložen kmetské stolici Magdeburské, kteráž uznala, že Kožený 
onomu měštěnínu, jemuž takový účinek cizoložstva právě předmítal a zdvihal 
jest, vedle spllsobu této pře nic není povinen Cizoložníka zatím obzvláštně 
mrzelo a hnětlo, že skutek jeho zapsán byl v knihách, z čehož příhana 

zllstala na něm lpěti, přes to, že svou vinu již pokutou byl se sebe smyl. 
Znovu psáno do Magdeburka, odkudž přišla odpověď: "Pakli váš purkmistr 
pro takové cizoložství od své samé osoby, a ne od rady, prožaloval a vy-
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tázal, a to sám vedle seznání Vašeho krom rady, a také bez Vašeho povo
lení a vůle v ty důvodné knihy městské znamf.nal a zapsal, na tom by on, 
pak nedobrotivě učinil". (Cod. právní ZMusea 23, G. 9.) 

Druhá zmínka o Koženém činí se v témž kodexu při jednom rozsudku 
z lVlagdeburka do Litoměřic: "Ex Litoměřic Distinctionum quinto libro, 
capitolo 3, distinctione H. Ibidem per me Jacobum Kožený. Ista sententia 
est laudabiliter confirmata per scabinos Majdburgenses". 

Vlastnorucní zápisy Koženého v kodexu tomto sahají až do r. 1486, 
tak že působnost jeho až po tu dobu trvá. Pot.om mizí všecka paměť o něm. 
Psal se "z Krbové", což zašlá osada tuším na Vintířovsku v Žatečtě. (Pop. 598). 

Kodexy právnické, o nichž Kožený pracoval, jsou tyto následující: 

kodex z r. 1469-70. 
Str. 1-95. Rejstřík, jenž začíná slovy: Actován-li bude jeden po 

dvakrát právem ... 96-208. Magdeburské právo wikpildské s glossou: 
Buoh saudee spravedlivý ... 209-230. Jus extravagans a několik rozsudků 
kmetské stolice Magdeburské. (Str. 230-299 zllstaly prázdny.) 300-404. 
Liber distinctionum nebo-li Kniehy distinkcie. 

(Obšírný výklad poskytuje Celakovský v pojednání svém: "O právních 
rukopisech města Litoměřic" CCM. 1879. Viz také č. 165.) 

Po "Rejstříku" položen přípisek: "Et sic est finis hujus operis per 
me Jacobum Kožený de Krbova a D. MCCCCLXIX. currente, feria VI. post 
festum b. Luciae virginis. Hoc opus presens laboriose vtilitati pro communi 
consummavi". Po knihách wikbildského práva přidáno: "Registrum, zpráva 
na ty kniehy. Finis anno 1470" a na závěrku knihy "Liber Distinctionum" : 
"Finis anno 1470. Skonaly sě tyto knie~iy Distinkcie v úterý masopustný 
po přenešení sv. Vácslava českého dědice, Jeta ·od Nar. Syna B. tisicieho 
čtyrstépo sedmdesátého od Jakuba řečeného Kožený. Buď bohu chvála". 

Texty tyto nej sou p :'ostými opisy, které Jakub pořídil; j sou při nich 
stopy samostatné právnické práce, jakž to vyložil Čelakovský. Hned Rejstřík 
(1-95) pochází od něho samého i zdělán jest místy ve formě otázek a od
povědí, jako: "Actován-li bude jeden po dvakrát právem a popaden bude, 
ač má nad ním popraveno býti? Má! Dist. 1. 4. cap. 20", jinde zase ve 
formě stručných pravidel právních, k nimž p1'ipojují se citáty ze Sachsen
spieglu, z knih Distinkčních (in distinctione) a z Donáta (in Donato). -

193. Donatus cum glossa. 

Ke pramenům německého práva městského v Čechách náleŽÍ také český 
překlad Wikpilského práva Magdeburského, jenž zachoval se nám v kodexu 
Litoměřickém, psaném rukou písaře Jakuba Koženého z roku 1469-70. 
Text začíná se tu slovy: "Buoh soudce t. j . rychtář mocný a spravedlivý" 
a končí kapitolou 143 "O vysazení práva potvrzení", falešným to privilejem 
cís. Otty. - Jiné rukopisy jsou Musejní 23. C. 10 z r. 151-3, psaný rukou písaře 
Jana Strakonického z Kojetína, a rukopis univ. bibL Pražské z r. 1549 
(XVlI. C. 24), jenž sé tam dostal ze kláštera Doksanského. 

1 
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Text původně latinský, později německý, dělí se na kapitoly, každá 
kapitola má napřed hlavní text, načež následuje glossa neboli výklad, po
cházející z konce XIV. věku (ok. r. 1386). Opis Musejní dává textu nápis: 
"Kniha Maydburských městských práv, kteráž Donát slove", kterýžto název 
(Donát) zjevuje se v překladu Litoměřickém pozdější rukou připsaný: "Knížky, 
ježto Donát slovú". 

Písař Jakub llžil překladu již hotového, jehož stopy jeví se hned 
v kod. Klatovském z r. 1465. Registrum neboli "Zprávu na ty kniehy" 
přičinil r. 1470. 

Rozbor Donáta českého podal Čelakovský v rozpravě své "O právních 
rukopisech města Litoměřic" (ČCM. 1879-80). Překlad český jest zvláště 
proto zajímavý, že překladatel přihlížeje k domácim pOměrlll1l právním 
několiko proměn přičinil, tak že se jmenovitě česká glossa namnoze různí 

od německé. V kap. 9 přidáno o wikpildském právu: Wikpildské právo 
jest 3 slove obecně přirozené, božské právo, "jakobychom řekli Litoměřické 
městské právo". U kap. 17 vyložen pojem funtu: "Funt slove hřivna po 
českém jazyku a miení tu funt po počtu slovanském, jenž činí 20ti gr., a 
tak tři funty činie jednu kopu gr. etc." V kap. 58 doloženo při pokutách 
purkrabímu: "Rozoměj, že miesto hrabě miení se podkomořie". Při žalobě 
v inhendním horkém účinku v kap. 46, kdež doloženo, že tu mají žalovati 
s křikem, praví překladač: "Rozoměj že má řéci neb křiknúti: Nastojte! 
Nestojte! Na něho! (násilníka neb zloděje I). V kap. 92 vykládá se něm. 
wepp! "křik, neb úp, neb nastojte! 

V ruk. Doksanském nalézají se některé výrazy právní české vedle 
německých, jako: Poddání t. j. léno, v klatbě - německy achtě, jus 
municipale - německy wikpildské právo, speclllum saxonicum - Zrcadlo 
sasické, jus emphitheoticum - podací, hradové právo. 

Na ukázku . podáváme zde výpisek z rukopisu někdy Doksanského: 

O proklatých a zatracených, kap. V. Kterýž nenarčený člověk 

nebo muž do wikpildě v Sasích v jednom městě jich země bude bezprávně 
v papežovu klatbu učiněn nebo v klatbu jiného kněžstva, nebo bude .oddělen 

od obcování křesťanstva, a ostane on v té klatbě rok a den nebo víc: 
proto on neztratí nic své cti ani podání svého t. j. léna, ani ztratí práva 
svého; nebo klatba škodí duši a neodjímá žádnému jeho života, kterakžkoli 
dlúho člověk v klatbě ostává. Ale kterýž člověk v králově klatbě (nňmecky 
vachtě) ostane rok a den, ten jest ztratil podání svého, čest svú i právo 
své, svobodu svú i život svuoj, a to tak' daleko, až jemu to folkováno 
bude etc. 

G 10 ss a: Máme věděti, byl-li by člověk bez viny v klatbu učiněn, 
a neokázal on toho, že jest bez viny v klatbě, a bylo-li by naň dofolko
váno právem a byl zavázán a obtížen klatbú, a ostal by svévolně v té 
klatbě rok a den: ztratil by právo své, a proto by života svého neprovinil. 
Klatba škodí duši, ale neodjímá žádnému života jeho. Neb klatba jinBho 
není, než duchovního soudce ortel t. j. odsúzení, kteréž on dává pro 
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okázání hříchu, a toho žádný nemóž se odřéci nebo omluviti, jedno s pravým 
posl ušenstvím. 

194. Nálezy Magdeburské. 

V kodexu Zemskéhn Musea 23 G 9 nálezy tyto psány jsou v jazyku 
českém hlavně rukou Koženého. Tato sbírka známa byla již Hankovi, 
an o ní zmínku činí ve svém Přehledu Č. 36: Práva Litoměřická, t. j . 
výpovědi kmetuov Magdburskýd1 i Litom.ěřických. Za to historik~v~ 
LitomHickému, Lippertovi, ač ta sbírka pro město i pro kmetskou . stOhCI 
Litoměřickou nad obyčej vážná jest a důležitá, zůstala neznáma. - Kodex 
na 383 stranách obsahuje 650 naučení a výpovědí většinou z Magdeburka, 
od kmetské stolice tamní do Litoměřic daných; některá naučení pocházejí 
též z Hally, z Lipska a městťlm českým z Litoměřic. Jiná jsou z Magdeb:l.rka 
dána městům mimo českým jako na př. Zhořelci. Z měst českých, JImž 
dostalo se naučení z Magdeburka nebo z Litoměřic, uvozují se tu Nymburk, 
Ústí nad Labem, Most, Louny, Menší Město Pražské, Políčka, Hradec 
Králové, Roudnice. Ptípadův appellačních do Magdeburka není tu než sedm. 
Všecka tato naučení i výpovědi původně byla latinská~ i jest podobné, že 
Jakub Kožený latinské tyto přípisy, kteréž našel v Litoměřicích nash~o~ 
máždéné do češtiny přeložil a překlady své do jedné knihy svedl. Da:tovam 
při nich 'není, až na některé kusy; avšak určitě se může říci, že v~tšin,a 
kusův počtem ok. 400, obsahem svým náležejí ještě do doby předhusItske, 
i jso; tím vzácnější , 'ješto v Magdeburce samém. po n~ch ~ádné pam~t~y 
není. Čím více sbírka podle času postupuje, tím více obJevuJe se datovam : 
1456 (Louny), 1456 (Vít z Třebušic), 1466 (Blšany), 1479 (Berkové z Dubé), 
1481, 1484, 1486, 1524. 

I95. Ortele olomúcké 

V ruk. Musea českého 23 G 10, jenž hlavně obsahuje nálezy a poučení 
kmetské stoliťe Litoměřické, nad1ází se také několik nálezll konšelů 010-
múckých, 53 kusů na počet, vesměs tuším z XV. století. Některé jsou 
datovány: 1429, 1459, 1476. Nálezy tyto, spo.čívající n~ térr::. pr~vě Magde
burském jako výpovědi Litomětické, vloženy JSou do Lltomerlťkeh~. kodexu 
od písaře Jana z Tovačova, jenž je patrně ssebou z Moravy prmesl do 
Litoměřic, jsa tam učiněn písařem. 

Podáváme tuto dvě ukázky' : 
O prodání nivy nebo dědiny. Na žalobu a odpověď, j~kož ná~l. píšete, n~u~ení ž~

dajíce, na to my konšelé měsla Olomúce takto vás za pravov.naucuJem:. Jakoz zal?bmvk 
vinu dává odpovědníkovi, kterak by jemu nivu prodal za 12 hnven, a ty Jemu vydatI mel 
den sv. Jana po Vánocích, a když by to neučinil, že jemu lisl, kterýž na to s B~n~šem 
má, ;jemu vydati měl, a na to svědomí listní nám p~ slali s:e, j c~n~lžto dobr-~ srozumělI J: me: 
dotýkajíce při tom i litkupu, kterýž se v přít0.mnost! dobrych .~dl na tu. mvu stal --:- cozkoh 
ti svědkové dotčení i také ti, kteříž při tom litkupu .. . vyznaJl , kterak Jest umluveno a na 
čem zalomeno, pl'i tom z Llsta,ne, h)Tti má, a to z práva (1480) . 
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o práva braní z-austně neb listovně. Jakož nám píšete, žádajíce naučení, kterak 
městečka: některá i vesnice před lety óstní u vás jsú práva braly a již listovní berú práva 
- nám se zdá, kteříž prvé jsú žádali naučení práva listovné, ti vedle starého obyčeje 
ještě listovní bráti mají, a kteříž austní, ti také ještě austně práva žádati mají. 

I96. Práva manská. 

Rukopisové univ. bibl. Pražské XVII. C. 22, J. 17 a Č. 4 obsahují 
překlad Manského práva, jež činí druhou částku "Švábského Zrcadla". 

Počínají sě práva řečí českú ta, jimižto manové mají súzeni býti. 
1. Ktož manská práva uměti chtie, ti poslúchajte těchto knih učenie. 

. Najprv máme znamenati, že jsú králové ..• sedm vojenských štítóv. Těeh král 
nosí první, €luchovnie kniežata druhý, světská kniežata třetie, svobodní 
páni čtvrtý, prostřední svobodní pátý, služební páni šestý, svobodní obecní 
lidé sedmý. 

Po 24 čl. jest závěrek psán takto: "A toť konec práv manských. Amen" 
a hned na to: "Tuto jest konec práv manských. Buď Buoh pochválen 
i jeho milá matka se všemi svatými." Zatím tu o konci žádné řeči není: 
text pokračuje dále (až incI. do 33). 

Tu zase závěrek: "Konec práv manských". Ale ani tento závěrek 

není správný; ve ,:vydání bisk. Thurzy (viz Č. 238) sleduje ještě kusův dalších 
až do LIL Dle Lassberkova "Lehenrecht des Schwabenspiegels" sleduje kusův 
34 až incI. do 158. 

51. Dokavadž člověk se muož mečem opásati a na kůň za šatem 
s ratištěm muož vsiesti (ale mají jemu přistaviti podle koně špalek neb 
kamen lokte zvýší a mají jemu třmene podržeti), a on muož-li s tiem míli 
ujeti: dotud muož učiniti i nechati s svým zbožiem, před súdem i jinde, 
jakoby čtyrydcátý let jedno byl v stáří. 

98. Tuto chceme také, aby věděli, kterak pych nebo jiné zavmeme 
skládati mají. Ktož svój meč nebo jinú svú braň obnaží na koho, tu jest 
ten meč nebo ta braň rychtářova, nebo-li pět šilinkuov; ale to volenie 
stojí na rychtáři etc. 

118. Němci volé římského krále; to jim obdržel král Karel. Když on 
posvěcen bude a na stolici v Cáchách posazen bude s těch volí, ježto jej 
mají voliti: tehda on má královskú moc a jméno; ale jakž papež posvětí 
jeho, tehdy on má dospěšnú říšskú moc a ciesařovo jmeno. 

155. Odumře-li sedlák dědiny, keráž jest za puol lána, a neostaví 
dětí po sobě, to polúlánie jest jeho, pána, jehož člověk jest, anebo toho 
božieho domu, jehož člověk jest. A jest-li on svobodný, tehdy to polú1ánie 
jest obecného posla nebo biřicovo. A má-li jiné zbožie, to muož za zdravého 
života neb na smrtelné posteli komuž chce dáti. A má-li on viece dědiny 
nežli to polúlánie, to se má popravci dostati. A ostaví-li nábytek a o tom 
nerozkázal by: ten se má dostati pánu té země. 

I97· Paulus Pauczek prepositus. 
Za panování krále Jiřího i krále Vladislava IV. vynikal co obratný 

státník a jednatel mezi Čechy a Polskem doktor práv Pavel Pauček, probošt 
Jireček, Práv. život. 17 
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kláštera Zderazského, tudíž katolík pod jednou a kněz božehrobec (ordinis 
dominici sepulchri). Rodilý Pražan, byl syn souseda Štěpána z Prahy, 
i vzat jest r. 1467 od krále Jiřího za tajemníka. Nejméně sedmkráte byl 
poslem královým do Polska, v lednu 1467 v Radomi, 1468 v Petrkově, 
1469 spolu s panem Ctiborem Tovačovským a Benešem z Weitmíle, podruhé 
téhož roku zase v Petrkově, 1470 po vánocích a počátkem 1471 až v Litvě 
za králem Kazimírem. Následovalo ještě dvoje poselství do Krakova r. 1471. 
Roku 1470 daroval mu král Jiří patrně za platné služby vinici Marianskou 
v Nůslích, kterouž on ještě téhož roku prodal panu Vilémovi z RabL 

Doktorem práv stal se r. 1484, tedy již za krále Vladislava, spolu 
učiněn proboštem na hradě Pražském a to jako nástupce probošta Hanuše 
z Kolovrat. Památné jest, že Pauček staral se o přestavení starého biskupského 
domu na hrad.ě, vedle kostela sv. Víta, a že tento dům, o němž pracováno 
ještě 1486, ustanovil za sídlo proboštům Pražským, nástupcům. svým, nedbaje 
více o bývalý proboštský dvůr v Menším Městě. (Tom. VIII.) 

V rukopisu kap. bibl. Praž. XLII (Formulae sententiarum) obsaženo 
několiko listů, kdež Pavel jmenuje se Paulus Pragensis et Zderazensis 
ecc1esiarum praepositus, visitatorque arch. Prag. per sedem apost. deputatus, 

decretorum doctor. 
Dne 23. října 1484 ustanoven jest od stolce papežského za admini-

stratora arcib. Pražského i zůstal ním až do své smrti r. 1498. 

198. Zemské dsky české. 

Dsky, ježto je mel místopísař: 
a) D s kyt r h o v é neboli d s k y prostě takto řečené. Ty (dle Všehrda 

VI. . 32) byly k tomu, aby se v ně kladli trhové, věna, převodové, rozdílové, 
spolkové, poručenství, leta, děkování, dání, nadání, odhádání, listové mocní, 
kšafti i jiní majestáti, nálezové obecní i zvláštní, pilnějš'" a kteří se týchž 

desk dotýčí, a jiné věci rozdílné. 
b) D s k Y z á P i sn é vel i k é, do kterých zboží veliká a statkové zna

menití vcházeli "byly pro bohaté pány a zemany, kteří v tisíce dějí a zboží 
široká a znamenitá mají". Do desk zápisných psáni "nápadové dědictví 
zápisného dluhem, po smrti nebo hned postúpením, a jiní rozliční dluhové 
velicí nad 70 kop". Od desk malých zápisných dělily se tím, že do malých 
summa sto kop grošův výše nevcházela, leč summa toliko do jednoho sta 
kop. Jmenovány jsou ne po místopísařích, ale po barvě vazby své, a sice: 

Novus viridis . 1437-50 
Rubeus (červené záp1~sné větší) 1450-60 
Albus 1461-68 
Flaveus (modré 1472-85 
Černé 1492. 

Citací: V červených zápisných větších H. 20: Mezi Martou pozůstalou 
někdy Jana z Kralovic a .Tindtj'':ichem. 
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A t~ oboje dsky, trhové i zápisné, na pergarnéně byly psány. Kteréžto 
ds~y obo.Je místopísař hned jak byly dokonány, nejprvé sám měl registro
vah a hned po kvaterních opravovati, což by na pergamén s papíru zle 
bylo přepsáno od ingrossatora. - A ty dsky oboje vždycky místopísař 

každý ve své moci sám míval a jiní úředníci s tím nic míti nechtěli. 

(Všehrd VIII. 11.) 

Knihy a dsky menší, kteréž k písaři menšímu příslušely: 

Menší písař desk zemských měl Dsky póhonné, Knihy ža
l~b~í, ~sky, v kteréž se svědomí píše, Dsky památné, Dsky menší 
z ap 1 sne, D s k Y k o mor nič í, K n i h Y úro č n é, R e g i str a pen ě žit á. 
Podle svědectví Všehrdova písař menší sám sobě dsky tyto v své truhle 
zvláštní bez jiných desk choval a sám psal i registroval. 

. D s k Y P ó hon n é. Ty dsky póhonné staří všecky na pergaméně psali; 
nyme (~a~ Všehr~a) se, pak na papieře píší. Ale neškodilo by, kdyby ty, kteréž 
na paplere napsany su, na pergamén přejaty byly; neb jest v nich veliké 
~nožstvie potřebných nálezóv a přieliš užitečných, ne zvláštních toliko, ale 
1 obecných., Z t~ ~i>íčiny nezle by se ~~alo, kdyby ty dsky póhonné všecky 
na per~a~e:1 p~>eJ aty byly a potom JIŽ aby se póhonné dsky všecky na 
pergamene, Jakoz za starých bylo, a ne na papieře, jak se nynie zachovává 
psali. Neb papier jest velmi nepevná a nestálá věc; a tu se v póhonn~ 
dsky nálezové a rozsudkové mezi lidmi o veliké věci a kteréž k věčnosti 
~ezi nimi a mezi jich dětmi a budúcími trvati mají, píší: o zbožie, o dědiny, 
luky, lesy, potoky, rybníky, a jiné grunty a pře rozličné, o čest také a jiná 
narčenie mnohá (VIII. 5). 

Novus albus. . . 1437. 
Flaveus. . . . . 1444-56, 
Modré póhonné . . 1456-63. 
Piélé póhonné tlusté . 1484-97. 
Lvové póhonné. . . . . . . . . 1496-1503. 

Citací takto se děje (u Všehrda i v N álezích) : 
V modrých póhonných, kdež Petr z Hodkova pohání Mikuláše Figuleše 
17 červených póhonných, kdež Věník ze Slúpna V ácslava ze Slúpna 

pohání. 
V bílých póhonných 1490, kdež Jiřík z Kasalic pohání Jana Kozla 

z Lušin. 
V bílých póhonných, kdež Diviš Malovec pohání Vod1'íanských. 
V lvových póhonných 1498: Jiřík Plech a Jan a osadní Sv. Michala 

pohnali Pavla z Hrádku etc. . 
Kn i h Y ž a lob n í. Do knih, kteréž slovú žalobnie, všecky žaloby 

z desk póhonných se píší; neb každá žaloba vedle práva na dvé má ve 
dsky zapsána býti: N ejprvé při póhonu ve Dsky póhonné; potom táž žaloba 
má z těch póhonnýr.h desk přepsána býti, tak jakž tam stojí, do Žalobních 
desk, z kterých řečník v šranciech stoje žaluje a žalobu každému čte. 

(Všehrd VIII. 10). 
17* 
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K ni h y S věd O mít. j. knihy, do kterých zapisováno svědectví svědkův 

(VIIJ. 6). 
D s k Y pam á t n é. Dsky památné jméno své obdrželi odtud, že se 

zprvu v ně žádné věci pilné a kteréžby k věčnosti trvati měly, nezapisovaly, 
než což do času toliko nedlouhého státi mělo, dokudžby králem nebo pány 
rozeznáno nebylo, ale z paměti JMsti, pánůlll nebo útedníkům, kdyby zna
menáno nebylo, nevypadlo; a obyčejně to což jest po zavření práva soudu 
zemského nemohlo rozsouzeno býti. A to se zapisovalo těmi dskami pro 
pam ě ť toliko toho, což se jest pot o m soudem zemským konati mělo, 
aby y zapomenutí nevešlo (Všeh. VIII. 4). 

Desk těchto za starých nebylo, než znovu začaty jsou za krále Jiřího 
(I. 6). Ale již za Všehrda v ty dsky nálezové netoliko zvláštní, kteříž se jistých 
osob, ale také i obecní, kteříž se všech vůbec a země dotýkali, i jiné mnohé 
věci pilné a znamenité psali, a téměř což nejpilnějšího bylo a ježto by 
k věčnosti upevňovalo. A za to měli mnozí, což se těmi atkami památnými 
zapíše, že jest to trvalejší, jistější, nežli by se dskami zemskými zapsalo. 
Kterémužto náhledu Všehrd určitě a ostře na odpor se staví (VIII. 4), řka: 
"Ale nenie; neb dsky zemské na pergaméně se píší, ale památné na papieře; 
a zemské se na Karlštejně chovají, ale tyto se doma vždy u desk doma 
poválejí; a také za starých těch desk jest nebylo." Jest patrno, že úředníci 
pokládali zprvu dsky památné za to což skutečně byly, totiž za pomůcku 
pro paměť, aby nevešlo v zapomenutí co při soudu nejblíže budoucím mělo 
být.i dojednáno, lruežto v lidu vzešlo nepochybně příčinou názvu (panlátné 
dsky) domněnka, že to jsou dsky výbornější nad ostatní. A vskutku, již za 
Všehrda zapisovány do nich věci velmi vážné, jakž on sám dosvědčuje: 
"A nebude-li to jinak opatreno, aby najméně nálezové obecní z těch desk 
památných na dsky pergaménové přepsány byly, móž z toho mnohým 
osobám zvláštním znamenité zlé ptijíti; neb papier jest věc velmi mdlá, 

netrvalá a nepevná, ale pergamén věčná." 
Počátkem svým sahají Dsky památné jakožto knihy zvláštní do roku 

1453, kteréhožto roku správa zemská z rukou pana Jiřího z Poděbrad co 
správce zemského přešla na krále Ladislava. Název "memoriae" vyskytuje se 
porůznu v jiných dskách hned r. 1419 a 1437; ale dsky toho jména 

založeny teprvé r. 1453. 
Otázka jest, kolikero kněh bylo a kterým pořádkem šly po sobě? 

Všehrd praví, že za jeho času "ještě ijedny knihy týchž Desk památných 
nebyly napsány (VIII. 4); také v knize své necituje než jednoduše dsky, 
kdežto již Nálezy z r. 1536 znají desk těchto více, nazývaných podle barvy: 
žluté, lvové, červené. I možno jest, sestaviti tuto řadu desk památných 

podle postupu časového. 
Žluté památné 1453, 1454, 1456 

Lvové " 
Jedny slovou památné Tomášovy 
Citování děje se takto: 
V památných A II. / )áni na lJl-nim soudu (7. Ma1,t . 1456) 
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V památných A. 15 Jiří z K unstátu a Poděbrad (12. Maji 1456.) 
V žlutých památných M. 1. Reg Maj. 
V památných M. 1. Každý súd své pře má. 
V památných 1498 Viktorin z Všehrd. 
V červených památných P. 11. Mezi .A lbrechtem Rendlem. 

2~1 

D s k Y z á P i s n ém e n ší. Malé dsky tytá byly pro chudé zemany, pro 
dědinnlky a jiné všecky lidi chudé; do nich summa sto kop výše nevchá
zela. Kromě zápisů vlastně tak řečených kladeno do desk těchto i jiné věci 
právní: Smlouvy všecky (kromě trhů, spolků, směn a těm podobných), 
rukojemství, škody komorníkem od desk ohledané, výbojové noční, spasení 
obilí a luk, lesův smýcení, rybničná krádež neb skopání; též relací práv 
starých a j. (Vš. VIlI. 3.) 

Rokem 1437 počíná noyá řada kněh podle barvy nazývaných a sice: 
Novus albus (minorum obligationum) 1437 - 48 
Flaveus 1447 -56 
Croceus 1456-59 
Rubeu8 " 1458-63 
Viridis " " " 1467-80 
Bielé (menší zápisné) 1482 - 88 
Červené menší zápisné 1494. 

Citují se letopočtem a dnem: V menších zápisných 1495 v pondělí před 
sv. kedrutú. V Kvaternu menším záp'isném 1515 Jetonymi 

D s k Y k o mor nič í. Dsky komorničí sluly knihy, kdež se dědiny ko
morničí zapisovali, kteréž komorníci, majíce je sobě proplljčené od králllv 
za služby, prodávali nebo po smrti dávali, kdež také sobě dluhy a ženám 
svým věna kladli, a kde se nálezové mezi nimi učinění zapisovali, i smlouvy 
jejich. Ty se na papíře psali (Všeh. VIII. 7.) 

K n i h Y úro ční. N alezaly se ještě jiné knihy k úřadu mal ého pisare 
příslušející, v kterýchž se úroční a komorní penieze zapisovali, kteréž sobě 
lidé dvakrát do roka u desk nebo jinde, kdež chtěli, pti sv. Jiří jednou, 
druhé pti sv. Havle kladli. "V ty se vsickni -i starodávní i nynější platové 
komorní zapisují, Ido komu co a z kterého zboží platí, a kdo úrok ten neb 
plat komorní od desk zdvihne, také se to v týchž knihách zaznamenává". 
Při týchž knihách také se píší bránie všecka a uvázánie s komorníky, 
den, leto, kdy komorník, s kým, komu a proč jest bráno nebo uvázáno 
a co jest zajal, že jest utratil". Ty se knihy na papieře psali (Všeh. VIII. 8.) 

Registra peněžitá a listovní. Jiná ještě menšího písaře jsou 
registra, kdež se peníze zapisují, kteréž jedny druhým na placení věn nebo 
zástav, nebo jiných věcí k těm podobných u desk kladou. Zapisují se také 
v týchž registrách i listové, kteréž jedni drúhým ve zpravě nebo jinak 
z jiných příčin u desk kladou (Všeh. VIII. 9.) 

Registra starosty komorničího. Starosta komorničí, jenž ko
morníky na pllhon rozdával, dvoj e registra měl: Jedna, kdež uvázání ·a brání 
s komorníkem zapisována, v kteráž registra, starosta, maje komorníka vy
strojiti na uvázání nebo brání, měl nejprvé výpis z desk napsati a z těch 
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register svých potom na ceduli, s kterouž komorníka vysílaI"; psal také do 
týchž register všeeky úmluvy, panování, škod ohledání a půhony k odporům . 
Jiná registra měl, na kteréž útoky a půhony všecky, kromě půhonů k od
porllm, psal (Vš. VIII. 12.) 

199. Místopísaři desk zemských (viz Č. 81, 151, 175). 

Jan Dúpovec z Dupova. O osobnosti tohoto místopísaře nemáme 
zpráv, ale jisto jest, že pocházel z vladycké rodiny toho jmena, ze které 
se r. 1468 připomíná válečník Doupovec a mezi 1486-91 panoše Jan 
z Dúpova a na Hlohově, podruhé na Válči. Než se stal místopísařem, byl 
r. 1437 při dskách ingrossatorem. 

I. Joannes Dúpovec (1450-53). 
II. Joannis Dúpovec (1453-54). 
Citace: V druhých Dúpovcových P. 29. Páni na plném súdu ... 

Wenceslaus Andreae. Zpráv životopisných o něm nenÍ. 
1. Wenceslai Andreae 1454-56. 
Joannes de Plzna. Jan z Plané (prostě PIána) patrně pocházel z Plané 

v jižních Cechách, neboť byl ve blízkých stycích s panem Janem z Rožm
berka, kterýž mu před r. 1472 daroval dluTI Rožmberský na hradě Pražském. 
R: 1456-77 slove Jan z Plané bakalářem Pražským. Prvé nežli se stal 
místopísařem, zastával při dskách úřad menšího písaře (1455-56). -
Vklad domu Rožmberského stal se do desk r. 1483 (Johanni Plana 
officiali tabularum). PIána jej prodal za 50 kop kostelu Pražskému (in 
tabulis regni olim dOluini de Rosis). Arcijahen Pražský, doktor práv, Vácslav 
z Plané, zůstával v tom domě i byl snad Janův bratr. 

1. Joannú de Plána 1456-58. 
ll. Joannis de Plana 1459-61. 

III. Joannis de Plana 1461-63. 
IV. Joannis de Plana 1463-65. 

V. Joannis de Plana 1465-70. 
V 1. Joannis de Plana 1470 -74. 

VII. Joannis de Plana 1474-77. 
Citace: V II. Plánových K 22: Zahájen jest súd .. . 

200. Překlad Nálezů brněnských a Práv císařských. 

Univ. bihliotheka Olomúcká má pQd sig. I. C. 16 český text úplné 
sbírky Nálezů Brněns.kých, jež byl shromáždil písař Brněnský Jan 
okolo prostředka XIV. věku (viz Č. 90.) . Počátek zní: O puovodu a obe
slaném, závěrek pak: . . . skrze vtipného súdce strany skutku pravda vyhledati 
se mllže (per sagacem judicem facti veritas poterit indagari). Také České 
Museum má pod č. 23 G. 18 překlad této sbírky: Cursus civilium senten
tiarum seu Jura civilia Bohemiae et Moraviae cum interpretatione bohemica. 
Běh nlěstských výpovědí. Tento překlad nese datum: 1533, také i Olomúcký 
text náleží do té doby. Avšak první překlad celistvého textu nálezů připadá 
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do stol. XV., jelikož byl tiskem vydán v Brně r. 1486-98 nebo-li určitěji 

r. 1490, patříc mezi prvotisky moravské, tak jako otisk spisů Šeb. Brandta 
"Expositio omnium titulorum Juris civilis et canonici", jenž zhotoven 
v Brně r. 1488 (OU). Jeden exemplář na pergaméně tištěný našel Ad. Voigt 
v bibliothéce Německých ryliřů ve Vídni, jehož titul zněl: "Casus fo
renses secundum J us rnunicipale BrLll1ense, ex latino in bohemieum sermonem 
versi". (O puovodu a obeslaném. L. P. 1345 sedláci z Šibnie ... ) Současně 
vyšel také latinský text; tři exempláry nalézají se v městském archivě 
Brněnském, jiný byl u někdejšího zemského soudu v Brně, opět jiný v cís. 
dvorské bibliothéce ve Vídni, v bibliothéce českého Musea a j. 

Právní rukopis Litoměřic~ký Č. IV., původně v Praze psaný a z r. 1485 
datovaný, obsahuje mezi jinými kusy také pf'eklad švábského zrcadla pod 
nápisem: "P I' á v a ci e s a ř s k á, jichž užívá všecko rytieřstvo i města po 
všem křesťanství až posavad". ClánkllV 515. Za článkem 178 jest doloženo: 
Konec prvnieho rozdielu a počíná se druhý rozdiel kněh těchto, a najprv 
koho mají býti poslušni konšelé, načež jdou Práva konšelská o 18 článcích. 
Teprvé od Č. 206 sleduje druhá čásť Zrcadla i počíná: "Rozličných věcí 
a běhuov tato práva spatř, a najprv o lichevnícíech". Závěrek: "Konec 
starých práv ciesařskýeh, jenž obecně slovú Zemská práva, proto· že páni, 
rytieřstvo, města i městečka po všem křesťanstvu jimi jsú se za staradávna 
spravovali a řiedili, a ještě i mnohých knsích se jimi spravují a řiedie". 
A dále: "Již pak začínají se také kniehy práva manského starého o sedmi 
voj enských štítech" . (Závěrek: "Léta božieho 1485 v úterý po sv. Jakub u, 
t. j. svaté Anny, dokonána a napsána jsú tato Práva manská, jimiž by se 
měli spravovati všickni manové".) 

Oba tyto překlady po~hodí podle známek jazykových ze 2. pol. XV. věku. 



DOBA ČTVRTÁ: 

Věk Jagaillovců (1471-.1526). 

201. Albrecht Ojíř z Očedělic. 

Vladycký rod Ojířov(~ů od věků sídlel na tvrzi Očedělicích v Žatecku 
(něm. nyní Holletitz. Pop. 38.) Ve válkách husitských r. 1421 vůdcem po
sádky Pražské v Kadani byl Ojíř z O., jenž bráně se vojsk-Lun německým 
uhořel na věži. R. 1454 jmenuje se O. z O., řečený Pechanec,~ jenž táhnul 
se k dědictví v Cachovicích (něm. Tschachwitz. Pop. 34) v Zatečtě. Týž 
Pechanec byl r. 1458 volitelem královským ze stavu rytířského, roku pak 
1460 jedním ze soudců zemských. 

O našem Ojířovi, Albrechtovi, první zmínka děje se r. 1475, an byl 
poručníkem pře paní Ofky z Dražovic ve sporu jejím s Ondráčkem písařem 
desk zemských. R. 1475-78 slove purkrabím úřadu Pražského, r. 1478 
místo sudím a r. 1486-87 místokomorníkem království českého. R. 1485 
povolán jest za soudce zemského z vládyk, v kterémžto postavení vynášel 
potazy po celý čas až do do r. 1494. R. 1488-92 byl členem soudu ko
morního z vládyk. R. 1492 píše se A. O. de O. et de Lobkovicz. 

Albrecht měl bratry dva: Fridricha a druhého nejmenovaného. Fridrich 
r. 1474 prodal dědictví dědičné v Chlumci, v Sedlci, v Mokrci, v Janovicích 
Vrchotových. Manželka Albrechtova slula Marta z Řičan, i byla sestra pana 
Mikuláše Svitáčka z Lantšteina. Držela dvůr N ázovský v KoŠířích. 

Zajímavou episodou v životě Albrechtově jest nařknutí, kterého se mu 
co soudci zemskému ok. r. 1487 dostalo od Jeníka z Mečkova. Tvrdil Jeník, 
že Albrecht jsa soudcem zemským, vyslyšev při u soudu, i učil strany, jakby 
měly svědčiti. Tím Albrecht vysoce byl na cti dotčen, ješto kdyby to naň 
bylo dovedeno, byl by podle práva hrdlo propadl. Albrecht z toho narčení 
před králem i pány vyvedl se, aniž Jeník toho naň dovesti mohl; proto 
Jeník podle práva sám hrdlo měl ztratiti. Ale Albrecht, ač mu tak vysoce na 
čest bylo saženo, sám za Jeníka se přimlouval a takž jemu milost udělena, 
když byl Albrechta odprosil, že jest jej nevinně natekl neb že jest naň 
v hrdlo lhal. (Památné 1487). 

Albrecht zanechal. spis nadepsaný: 

'. 
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Náletové koruny české, kteréž jsú se dáli od prvních Čechóv věrných, 
císařóv, králóv, kniežat, pánóv a vládyk v zemi české. 

Rozsudky tyto shledával z desk pilně, "jsa jedním z súdcí zemských 
najmenší". Začal tím hned za místopísate Ondřeje (Ondráčka 1487 -94), 
kteréhožto času knihy Ondráčkovy ještě zregistrovány nebyly, "chtě této 
koruně slavné a kralóm česk}Tffi i pánóm zemským a vládykám i jiným 
správcuom této země nauČenie, né brž zprávu nějakú pozóstaviti, aby 
nahlédnúce v toto psánie a na tuto zprávu snáze mohli k súdu zemskému 
přistúpiti a jej vedle řádu zemského a práva starého zpraviti". Dále di, 
že "tuto se nic nového nevymyšluje, než toliko nálezy obecnie, i také 
stranní, i jiné řády předešlé ku paměti přivozuje, a to což rozličně, 

onde i jinde bylo sepsáno po dskách zemských i také dvorských, to sem 
v jedny kniežky shromáždil". Přitom dává napomenut.í potomním soudcím 
zemským, "aby znova vymyšlenými právy a obyčeji zemi neobtěžovali; nebo 
kdež se nových práva obyčejóv přičinie a starými právy a řády se hýbe 
a jich ubývá, skrze to mnoho spletkóv a nesnází v zemi také ptibude, leč 

by práva a obyčejové starodávní z pNliš hodných příčin nevystačily". 
Sběratel najprvé nálezy obecné, "kteréžto se stali jsú za krále Jana 

slepého, za ciesaře Karla, potom za krále V ácslava a za ciesaře Zikmunda, 
za krále Ladislava a potom za krále Jiřího i za krále Vladislava", napsal, 
a o čem který svědčí, a nad ním jeho znamení, kde by jej po tom v kterých 
dskách nalezti mohl. Kromě toho také i stranní nálezové jsou napsáni, a to 
krátce toliko, čím a kterak a z kterých příčin st.ranám jest za právo dáno. 

Otištěna jest sbírka nálezův těchto Ojířových v Cod. jur. boh. III. 181. Po ní dle 
času následovala sbírka nálezů z prvních let XVI. věku a z r. 1536 (viz Č. 218 a 237). 

202. Mag. Joannes Hertenberger de Cubito. 

Syn Mikuláše Feuslina, posluchače práv na universí Pražské z r. 1412. 
Rod ten pocházel z Lokte. Jan studia právnická konal na universitě Padovské, 
kdež r. 1453 opsal sobě Vokabulář právnických slov. Kanovníkem Pražským 
a mezi r. 1480-86 arcijáhnem Boleslavským. Roku 1484 kaplanem dvorským. 
Přebýval v domě poenitentiariorum na Hradčanech. Slove též zkráceně 

Mag. Johannes de Cuba (t. j. de Cubito). Zvláštní pozornosti zasluhuje 
jakožto pilný a horlivý sběratel právnických rukopisll, ze kterých se mnozí 
podnes chovají v bibliothéce kapitulní v Praze, a sice: 

C. 93. Perg: ve fol. ze XIV. věku (Liber mag.· Johannis Herttemberti de Cu~ito). 
Obsah: Distinctiones super multis notabilibus, abecední rejstřík slov bohoslovcům, práv
níkům a filosofům důležitých, doprovázených citaty (Schulte CLX). 

D. 70. Perg. v 80 ze XIV. věku (M. Johannis H. de Cubito). Obsah: Summa Ray
mundi (CLXX). 

D. 124. Perg. ve 120 ze XIV. věku (Mag. Joh. Herttemberger de Cubito). Obsah: 
Sbírka praktických casus conscientiae. Mistr Jan získal kodex ten z odkazu Wenceslai de 
Plana, jenž byl doktorem práv, kanovníkem Pražským, školastikem a děkanem Vyšehradským 
1465-1492 (CLXXV). 

K. 12. Perg. v 80 ze XIV. věku. (Liber mag. Johannis Hertebertii de Cubito). 
Obsahuje dvě posud zcela neznámá dila, psaná rukou písaře Čecha. Dílo první jedná de 
decimis et voto, de sacramentis, de simonia et usuris et rapinis et earum restitutione. Jeť 
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to dílo z dob pap. Honoria III. i povstalo mezi r. 1217-26. Dílo druhé jsou "Novae decre
tales a mag. Reumundo poenitentiario papae editae"; rozumí se tu Řehoř IX. - Vzácný 
tento rukopis mistr Jan zdědil snad po otci Feuslinovi z r. 1412. 

K. ~9. Perg. XIV. věku v 8 O. Liber m. Jo. de Cubito emptus XV 11 I. o (Schulte CCLXlI). 
N. 46. Pap. ve fol. z XV. věku (Libel' mag. J de C.) Obsah: Excerptum super deca

logum, Vocabularius juris, psáno in studio Paduano in domo Jodoci hidelli 1453. (Schulte 

CCLXXXIV). 
O. 32. Pap. ve 40 z XV. věku. Liber ma,g. J. de C.) Obsahuje zvláště Matthaei de 

Cmcovia Rationale divinorum operum, věnované Henrikovi biskupu 'iVarmienskému. Kodex 
tento obdržel Jan darem od Vácslava Haydíše z Telče, plebano et canonico in ecclesia 
Pragensi 1469-81. (Schulte CCLXXXVIII.) 

203. Pan Ctibor z Cimburka. 
Rod páně Ctibortw dle líčení Brandlova plLvodem svým byl český; 

první známí předkové byli Ctiborové z Lipnice (v Cáslavsku); počátkem 
XIV. věku přenesl se Bernart z Lipnice na Moravu a přijal tu název 
"z Cimburka". (Bernardus dictus de Cimburk, filius quondam d. Ctiborii 
de Lipnicz.) Bernart tento již před r. 1308 postavil nad Trnávkou hrad toho 
jména a když ten do jiných rukou přešel, založil jiný blíže Koryčan na 
Chř'íběcích horách, Cimburk nový. 

Náš Ctibor byl syn pana Jana, zprvu horlivého katolíka a pnvrzence 
krále Sigmunda, později ohnivého husity a ·znamenitého válečníka tábor
ského. Matka byla rodu Kunštátského. Narozen jest asi r. 1437. Pokud otec 
živ byl, sídlel Ctibor, maje za manželku Elšku osiřalou dceru po rytíři 
Znatovi z Melic, na statku této choti své, N áměští, ale po smrti otcově 
přenesl se (1464) na zámek v Tovačově. 

Král Jiří, znaje výtečné schopnosti mladého Ctibora, jmenoval jej 
r. 146,~ sudím dvorským, ve kterémž úřadě setrval až do r. 1469. Za té 
doby, po vojně s biskupem Vratislavským, sepsal dílečko "Hádání pravdy 
a lži o kněžské zboží a panování jich". R. 1469, když dne 2. června hejtman 
zemský, kníže Viktorin, od krále Matyáše uherského jat byl u Ves elf, po
staven na jeho misto za hejtmana moravského Ctibor. Po smrti krále Jiřího, 
jemuž věren zůstal po všechen čas jeho panování, ostrým odporem postavil 
se proti straně Matyášově i staral se sám osobně o to, aby na stolec český 
povolán byl mladý Vladislav Jagiello. Volba vykonána podle přání Ctiborova, 
mladého krále sám provodil z polské vlasti do Čech (1471). Vladislav po
tvrdil Ctibora v hodnosti hejtmanské a nad to učinil jej kancléřem království. 
Za let následujících obě strany v zemi moravské, polská i uherská, svěřily 
zemské řízení zase jen Ctiborovi, tak že mohl neobmezenou téměř moc 
královskou provozovati v zemi a obě strany podrobovaly se vlH i muže toho 
věhlasného Také i když Matyáš r. 1478 sám opanoval Moravu, neodejmul 
Ctiborovi řízení zemské, a tak zachoval se i Vladislav, když po smrti Matyášově 
stal se zase plným pánem na Moravě. 

Ctibor zemřel na zámku svém Tovačově, kdež pravidelně přebýval, 
dne 26. června 1494. Že pak sám dědiců nezanechal a i synovec jeho Adam 
osm let později bezdětek zemřel, vyhynul slavný rod pánů z Cimburka 
dokona i nadobro. 
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Z osobních vztahů, kteréž měl Ctibor k současníkt'lm, velice zajímavý 
jest přátelský poměr mezi ním a 'mistrem Viktorinem ze Všehrd. Svědčí 
o tom listy některé pana Bohuslava Hassišteinského z Lobkovic; poznáváme 
z nich, že se Všehrd vřele ujímal pana Bohuslava, aby se stal biskupem 
Olomúckým. Pan Ctibor roku 1492 skutečně také podporoval kandidaturu 
tuto; neboť píše Bohuslav Viktorinovi, že ' velikými díky ' zústává zavázán 
pánu tomuto i jiným velmožúm moravským, ač mu ani svazkem úřadu 
ani pi'íbuzenstvím není blízek. Skutečně také kapitula r. 1493 všecky hlasy 
své dala Bohuslavovi. Avšak povolání na stolec biskupský nestalo se 
skutkem, nikoli vinou Ctiborovou; nkméně Bohuslav pohaněl ho zle po smrti 
1494, jízlivý na něho napsav epigram, patrně z nezkroceného záští nábo
ženského. 

204. Paměť obyčejuov a zvyklostí starodávních mark
.hrabství moravského (Knížka Tovačovská). 

Sepsání pana Ctibora z Cimburka, jež hejtmanem jsa zemskýIll učinil 

k žádosti panstva moravského, má úvod: "K žádosti Vaší, duostojný pane a 
pane Tase, biskupe Olomú('ký, a urození páni, pane Pertolte z Lipého, najvyšší 
maršálku královstvie českého~ pane Vácslave z Boskovic, najv. komorníče 
cúdy Olomúcké, a pane Viléme z Pernšteina, najv. komorníče cúdy Brněnské, 
pane Henryše z Lichtnšteyna atd., páni a bratřie moji milí! Vám stateční 
a slovútní panoše z rytieřstva a obyvatelé margrabstvie tohoto moravského 
- já Ctibor z Cimburgka a z Tovačova, hajlman tého marghrabstvie, po
něvadž jmieti chtieti ráčite paměť mú sepsanú, tak jakž pamatuji a svědom 
jsem, obyčejuov a zvyklostí starodávniech, které jsú se za našich pi'edkuov 
zachovávali a vskutku dáli, kteréž jsem já očima svýma viděl a při nich 
osobně býval, pti přijímání za pána krále Ladislava uherského a českého 
krále a kniežete rakúského a margkrabie morav:::kého, v pokojnú zemi, pána 
dědičného, v městě Brně, a potom · po smrti tého krále opět za krále 
Jiřieho, voleného krále a pána zemí koruny českej, kterýž vojensky se byl 
položil v předměstí Brněnském; k tomu když za téhož krále Jirieho práva 
zemská jsú puščena a v Olomúci za téhož krále Jiřieho zasazena osobú 
jeho královskú, kterak jsú řízena a je spravovali pamětí svú pan Jan 
z Cimburgka, otec muoj, a pan Jan z Pernšteina, ješto jiným pánóm 
poněkud jíž to z paměti bylo vyšlo, jakž i nynie těchto časuov též - i rád 
učiním a naplním vuoli Vaší ... " 

Sepsání své poslal Ctibor především biskupovi Tasovi Olomúckému 
(Protasius -z Černé Hory biskupoval od r. 1457-1482), žádaje, "abyšte 
ráčili jiné staré a zachovalé lidi zemanské k tomu vziati a toho se dále 
uptati, a bude-li viece pamatováno, toho neopúščeti." Také dokládá, že toto 
"vnáhle k žádosti biskupově sepsal jest a jemu posílá", slibujíc, jestliže 
se v čem viece upamatuje a najde zemské potřeby, že k tejte své Paměti 
připíše, jakož mniem že toho dosti bude ještě moci potřeb~1ého nalezeno 
býti, kteréž se také časem svým nezamlčí." 
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Kniha Tovačovská dělí s'e podle uložení skladatelova na několikero 
částí, v textu samém naznačených. Za Předmluvou následuje paměť obyčejův 
a zvyklostí ke právu veřejnému se vztahujících (o pánu země, o svobodách 
zemských, o hejtmanu zemském, o radě zemské, o úřadech, o lantfrydích 
1-32). Potom sleduje oddělení "o práva zřízení" (kterak se provolávají, 
o soudu zemském, o dskách, b vedení práva, o odboji 33-133). Právu 
meznímu věnován tu zvláštní článek (134-136). Potom jde právo dědické, 
(a sice o věnech, dědicích, o spolcích, o nápadích, o poručenství, o si
rotcích 137-166). Načež následuje pojednání o listech. (167-190). 
Když pak o listech všecko což pilnějšího, oznámeno jest, jedná skladatel 
o řádu sedlském a řemeslničím (o sedlácích řemeslničích, o samých sedlácích, 
o závadnýeh sedlácích, o odpuštění, o purkrechtních penězích, o sirotčích 

penězích, Č. 191-199). - Skladatel, jenž hned v Předmluvě oznamuje, 
jestliže se v čem více upamatuje a najde, že k této své Paměti připíše, 

skutečně podává na závěrku díla svého řadu několika ne již soustavně 
spořádaných článků, tak že se spis celý různými přídavky zavírá, jako: 
O sirotčích letech, o stávkách, o pobídkách, o narčení zlého lože, o vojnách, 
o lidech služebných, o odpovědi k válce, o odkladech hlavy, o svobodě 

v soudu panském, o menším právě, o zemský~h konšelích, o knězi 

biskupu Olomúckém, o knížetství Opavském, o duchovním právě, o páně 
maršá~kovu soudě, o sešlosti rodů, o nároku a o čest kým má souzen býti. 

Ze kusové tito teprv později připsáni jsou, toť odtud pozorujeme, že 
mnohá z nich, jako o biskupu, o knjžetství opavském, o zemských konšelích, 
podle povahy své náležejí ku právu veřejnému a tudíž měli položeni 
býti hned napřed, kdež o právu státním jednáno. Dále, že kusové tito maně 
sestaveny nemají mezi sebou žádného spojení, tak že patrně připisováni 

jsou, jak právě skladateli na paměť přišli. Ko~ečně ve článku "o knězi 
biskupovi" mluví se o biskupovi Tasovi již co zemřelém, kdežto přední a 
hlavní text podán byl biskupovi tomu ještě ke čtení, přesouzení a dopl~ění; 
biskup Tas pak zemřel dne 24. srpna 1482. 

Brandl v předmluvě ke svému vydání Knihy Tovačovské dovozuje, 
že text skládá se ze dvou. částí a že první část (1--190 incl.) psána 
jest r. 1481, počínajíc svátkem Tří králů a jdouc do konce srpna téhož . 
roklI; druhá pak (191 až do konce č. 224) že byla počata po dni 21. října 

1486 a uzavřena před vypršením r. 1490. Že i druhá tato část od samého 
CtiboTa pochází, o tom nelze pochybovati, neboť ve článku o zemských 
konšelích mluví ve své osobě. 

Prameny, ze ktel~ých sepsání pana Ctibora čerpáno jest, předem jsou 
zvyklosti a obyčeje starodávné, tak jak on jich pamatoval neb od jiných 
slýchal. Sám také vyslovuje přání, aby též jiní staří a zachovalí zemanští 
lidé slyšáni byli, a bude-li více upamatováno, aby toho nebylo opúštěno. 
Jiným pramenem jsou zápisové a listové zemští veřejní, jmenovitě z doby 
skladatelovy, kdež buď současníkem byl nebo přejemcem pamětí, jako 
lantfryd z r. 1412, lantfryd, když země bez pána jest 1440, potvrzení svobod 
zemských skrze Matyáše 1479. Dále nálezové zemští, sněmovní snešení 

, '. 

.. 
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o statcích z r. 1463, formule přísahy z r. 1464, nález o půhonech z téhož 
roku, nález o dskách aby psány byly česky 1480, snešení o sedání panském 
1480, snešení sněmovní z r. 1486. 

Vydána jest Kniha Tovačovská po dvakráte, jednou od Demutha, 
podruhé (velmi pečlivě) od V. Brandla v Brně. 

205. Mistr Viktorin ze Všehrd. 

Mistr Viktorin ze Všehrd rodem byl z král. města Chrudimě, a to 
z rodičů sousedských, dle náboženství utrakvistických, kteří dosti byli majetní, 
aby synovi důkladného zjednali vzdělání na vysokém učení Pražském. Otec 
Viktorinův slul Janúšek (mrtev již ok. r. 1483), m.atka Barbora (t 1492). 
Bratra měl, a to staršího, V ácslava, r. 1492 již zesnulého, po němž zůstala 
dcera Kateřina, později vdaná Severýnova v Praze. Studia svá konal V., 
jenž podle podobnosti narozen mezi 1450-1460, na učení Pražském, v týž 
čas, co synové katolické šlechty české a aspiranti církevních hodností 
katolických chodili na učení do Bononie a do Padovy. Paměti universih1j 
zachovaly nám zprávu dosti úplnou o Viktorinově postupu a činnosti aka
demické. Na fakultě artisŤské byl as od roku 1477. Zkoušku bakalářskou 
podstoupil 26. února 1479 za děkana m. Vácslava Pražského a zkoušečtlV 
mistrů Šimona z Chrudimě, V áeslava z Pacova, V ácslava z Třebska a Vavřince 
z Rokycan. Spolu s ním zkoušeni jsou Benedikt ze Žebráka, Vavřinec z Kra
sonic (slavný potom mezi Bratřími), Jan Bílý z Prahy, Jan Černý z Prahy 
(později lékař a vydavatel prvního českého herbáře), Jan z Tábora, Duchek 
z Vyklek, Duchek z Vysokého Mýta, Matěj z Klatova, Jakub z Berouna, 
Mikuláš z Kamenice a Petr ze Skutče. Mezi těmito s'oudruhy podle výtečnosti 
zkouškou dokázané, zaujal Viktorin místo páté. Na základě zkoušky udělil 
mu m. Vácslav z Pacova dne 2. dubna 1479 formální hodnost bakalářskou. 
Roku 1481 konec měs. září, za děkana m. Duchka z Mělníka, podrobil se 
zkoušce misterské, spolu s Vácslavem z Nového Města Pražského, Janem 
z Blovic a Martinem z Přišimas, i postaven na mjsto třetí. Dne 9. října 

t. r. udělen mu licenciát. Konečně stal se mistrem dne 30. ledna 1483, 
v den sv. Jana Zlato.ústého, spolu s Janem z Blovic. Dělo se to, jak děkan 
Vácslav z Pacova zapsal, s ohromnou slávou (ingenti cum gloria). Ihned 
oba noví mistři začali čísti na universitě. 

Dne 14. září 1484 m. Viktorin povolán mezi zkoušeče na bakalářství 
a před sv. Havlem t. r. zvolen za děkana fakulty artistské. 

N a universitě psán m. Viktorin Victorinus COl'nelius Chrudimensis 
nebo Chrudensis. Co mistr sídlel ovšem v Praze, kamž pojal ssebou i ovdo
vělou máteř, s níž se byl r. 1483 spolčil jměním . Ok. r. 1489 nalezáme 
Viktorina, jenž zanechal byl povolání professorského, útedníkem při soudu 
zemském; roku 1488 slove již starostou komorničím a ingrossatorem desk 
zemských (Victorino W ssehrdensi procuratori ea tempestate camerariorum 
regni Bohemiae et ingrossatori tabularum ejusdem regni). Téhož roku 
koupil dům na Star~m Městě~ proti kůru chrámu Svatohaštalského, někdy 
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Henrichův z Plavna, z rukou souseda Vácslava z Malé Strany, za 140 kop 
gr., znamení, že Všehrd sám byl dosti majetným. 

Toho času mužové osvícení v Čechách a na Moravě s velikou horou
cností zalíbili sobě literaturu staroklassickou: Jan Šlechta z Blovic, Řehoř 
Hrubý z Jelení, Váeslav Písecký, Dr. Augustin Kaesebrot Olomúcký, Jan 
Pibra z Pibry, náš Viktorin a j. Těm pak všechněm vévodil mladý pan 
Bohuslav Hassišteinský z Lobkovic. Bohuslavovým obdivovatelem a stou
pencem nikdo nebyl horouenějším nad Viktorina, ku kterémuž také Bohuslav 
pojal přátelství nad míru vřelé a opravdové. Blahé obcování obou učenců, 
z nichž jeden byl chovanec učení vlaského a katolik, druhý chovanec učení 
Pražského, věrný podobojí, po kolik let trvalo bez zakalení. 

Právě na poli staroklassického písemnictva shledali se oba vzácní 
duchové, jež velebil již sám souvěk. Psáno o nich veršem nepochybně od 
dra. Augustina Olomúckého: 

Prima Bohuslaus, Cornelius altera lux est: 
sidera nos alii, sed sine luce sumus. 

Na samém závěrku 1489, dne 31. prosince, Bohuslav satyru svou na 
Čechy (ad S. Wenceslaum satyra) připsal Viktorinovi, přemilému příteli 
svému, prahnoucímu po vědě a umění. Odpověděl mistr hned v lednu 
1490, převeliké d1Vály dávaje Bohuslavovi, tak že i sám Bohuslav, pochlebným 
slovťlm jinak dosti přístupný, pronesl se k Pibrovi, aby Viktorin jako ve 
všem jiném životě jest skromný, skromný byl také i ve chvalách jeho, 
Bohuslavových. S jara r. 1490 vydal se Bohuslav na daleké cesty zámořské, 
do Asie, i navrátil se po půldruhém letě v srpnu 1491 do Benátek. Vikto
rinovi pozdravení poslal dne 10. dubna hned z Methony. Když pak do 
Čech na zámek Blšanský se vrátil, poslal mu Viktorin, nemoha osobně na 

. t en čas k němu zavítati, s jara r. 1492 list plný horoucího obdivování. 

Když pak r. 1492 jednalo se o to aby Bohuslav povolán byl na 
biskupství Olomúcké, Viktorin podle své možnosti napomocen. byl, aby volba 
tato se vydařila; psal samému hejtmanovi zemskému na Moravě, panu 
Ctiborovi, odporučuje Bohuslava (viz čl. 203 a 205). 

Toho času zemřel v Chrudimi Viktorinův starší bratr Vácslav, i přijal 
Viktorin dceru po něm pozůstalou, Kateřinu, v poručfmství, i se jměním 
206 k. gr., zaručiv se radě městské tremi tamními sousedy. 

S jara r. 1493 propůjčen Viktorinovi úřad místopísate pti dskách 
zemských. Jmenování toto bylo tuším phčinou, že V. dům u Sv. Haštala 
prodal (koupil jej Jan Pibricus de Pibra, starosta komorničí, za 90 k. gr.) 
a na Újezdě při Menším Městě Pražském se usadil. Zdá se, že se toho 
času oženil a ze dllm na Új ezdě patril manželc.;e jeho, Apolleně z Dhní, 
dceři někdy starosty komorničího, Martina z Dříní. Aspoň s manželkou svou 
drzel dům Dachovský u hřbitova kostela sv. Jana pod Petřínem (nyní č. p. 
440-.IIL). Mimo to patřila manželce huť neboli cihelna na břehu (nyní Č. 
p. 447 - -lIL) a zahrada i pole tou stranou ke Smíchovu, j ež Apollena roku 
1515 a 1526 prodala Prokopovi Pikhartovi (Dsky) . 

Století XV. 

Z těch dob tuším poeházejí verše Bohuslavem psané na oslavu Viktori-
novu, jenž v českém překladu takto znějí: 

Tvým vedením do krajin krasořečnost přišla severních, 
vlasti naší vznešená ozdobo, peycho a čest! 

Aonské děvy již zaneebavše vrchol Helikona, 
Pierským Polabí předložily pramenům. 
Bacch k bujarým připojil se mužům; k dlouhovlasému 
národu kmsovlasý sám již Apollo přišel. 

Andeského zpěvem, ano Grajské věštce neméně, 
Viktoríne, nyní tvým jsme přemohli duchem! 

Avšak přáte l ství mezi Bohuslavem a Viktorinem, kteréž se zdálo býti 
nerozborné, nahlého dočkalo se konce. 

Na sklonku roku 1493 nastal úplný obrat v přátelském jich poměru, 
staré přátelství obrátilo se dokonce v hotové záští a protivenství. Příčina 

byla náboženská. Proslýchalo se toho času, že Pražané chystají se 
navrátiti . docela zase do lůna římské církve, opustíce směr kališný. 
Veliká nadšení pojalo z toho Bohuslava i slavil Prahu vzletnými slovy 
(summum pontificem). Tím rozčílil se Viktorin, jenž buďto sám složil 
anebo složenou opsal invektivu na papeže (papae mastix - bič na papeže), 
která se koncem roku prostřednictvím donášečův dostala do rukou Bohu
slavových. Ten pak hned v prvních dnech nového roku 1494 napsal ostrou 
odpověď, ustanovenou Viktorinovi. Verse Viktorinovy nazývá Bohuslav upřímo 
"blasphemias cujusdam in ecclesiam dei ore sacrilego debacchantis". 
V rozhořčenosti své nešetřil ani soukromé pověsti přítele protivníkem uči

něného, i vytýkal mu dokonce až i chyby rodinného života, řka, že "is 
profecto, qui Íliter scorta meretriculasque a pueritia versatus, in cujus 
domo pellices una cum matre familias degunt, qui adeo mulierculis afficitur, 
ut inter eas philosophari quoque pulcrum putet, is libidinem ecclesiae 
exprobrat!" -- V náboženské náruživosti své zachoval se tu Bohuslav 
k Viktorinovi jako k panu Tovačovskému: Koho dříve zasypával chvalami, 
toho nyní haněl nade všecku míru a komu prvé až i skromnost vytýkal, 
toho nyní pohaněl pro život prý nekázaný, ničím nedokázaný! 

Viktorinovi nebylo lhostejno, že přátelství tak věrné pojednou mělo se 
přerušiti; i psal Bohuslavovi opět a opět, dokládaje, že není sám původem 
oněch veršů proti papeži, ač jeho rukou byly psány. Ale marně. Konečně 

oba vyřkli, že jim jest jedno, co který myslí o druhém. Nicméně Viktorin 
nepřestal i dále slaviti věhlas Bohuslavův, jakž o tom svědčí zlomek listu 
k Řehořovi z Jelení. 

Dříve ještě nežli přistoupíme ke spisovatelské činnosti Viktorino'vy, 
připomeneme, co se ví o ptldomku jeho "ze Všehrd". Posud vůbec myslelo 
se, že poprvé užíval ho r. 1495, ale nyní víme s nepopíratelnou jistotou, že 
tak bylo již r. 1489, kdež nadepsáno psaní Bohuslavovo Viktorinovi ze dne 
3L prosince: "Bohuslaus Hasisteinius Victorino de Wssehrd". Načež Viktorin 
v lednu "1490: "Victorinus de W ssehrd domino B. Hasisteinio". A v listu 
ze dne 10. dubna 1491 Bohuslav mezi textem: »Victorinum de Vssehrd 
salvére jube" . R. 1492, dne 30. října: "M. Victorino Chrudimensi de Wssehrd" 
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a podruhé: "M. Victorino Cornelio de Wssehrd". R. 1493 "Victorini Wssehrdii 
opem", až dne 8. července 1494 psáno ve dskách Viktorinových D. 16: 
"Victorinus ex Wssebrd, tabularum regni Bohemiae scriba". 

Přídomku "ze Všehrd" užívali také Jan Šlechta, Jan Vlčíhrdlo a doktor 

Augustin Kaesebrot Olomúck) (viz č. 208). 
S panem Bohuslavem Hassišteinskýrn rozešel se V. netoliko na poli ná-

boženském, ale i na poli písemnickém. Bohuslav výhradně věnoval se věcem 
staroklassickým i užíval venkoncem toliko latiny; jazyk domácí, ceský, zůstal 
od něho úplně povržen. Zato Všehrd s horlivostí tím větší, ba skoro se 
zápalem ujal se češtiny a všeliké skvosty ducha svého oděl rouchp-m tohoto 
jazyka ne cizího, nýbrž přirozeného a svého. "Kteréhož (spisu Zlatoústého) 
jsem i z té také příčiny rád vyložil, aby se jazyk náš český i tudy šířil, 
šlechtil a rozmáhal, neb nenie tak úzký ani tak nehladký, jakož se některým 
zdá. Hojnost a bohatstvie jeho z toho móž poznáno býti, že cožkoli řecky, 
cožkoli latině (o němčině nic nynie nepravím) móž povědieno býti, to též i česky. 
A nenie těch knih žádných řeckých ani latinských (leč bych se já, milostí 
jazyka svého pojat jsa,' mýlil), aby v český obráceny býti nemohly. Co se 
pak hladkosti jeho dotýče, neviem, by' tak výmluvně, tak ozdobně, tak 
lahodně všecko jazykem českým povědieno býti nemohlo jako řeckým nebo 
latinským. Bychom se toliko snažili a jedni mimo druhé chvátali, abychom 
jej vyzdvíhali, tudiež by jazyk český hojný, mnohý, vytřený a sebe světlejší 
vidien býti mohl i pulérovanější!" 

Z příčin posud nedosti jasných nejvyšší úředníci zemští (nejvyšší 
purkrabí Jan Jenec z Janovic, komorník Jindřich ze Hradce, sudí Půta 
Švihovský z Ris enb erka, písař Jan z Roupova, kancléř Jan z Šelnberka), ne 
sice všickni, ale někteří, všelijak na Všehrda začali sočiti, až se jim i podatilo, 
zbaviti ho úřadu místopísařského. Není nepodobné, že vysokému panstvu, 
tehdá všemohoucímu, nebezpečna viděla se známost práva zemského, kterou 
si byl V. pilným čtením desk nad jiné byl zjednal, nebezpečná proto, že 
prave toho času připravovali první "Zřízení Zemské" . Ale tu by 
bývalo spíše na místě, aby si panstvo zrovna pro důkladnou známost práva 
Všehrda vážilo a jeho pro svúj prospěch sobě získalo. Nic takového se 
nestalo. Také již r. 1492 stěžoval si V. na vyšší úředníky zemské, že na 
vzdělance staroklassické hledí jaksi s opovržením anebo aspoň s vysoka, 
říkajíce o nich, že "mluví ze knih" a že jsou "mudrci latiníci". Lépe prý 
bezmala - (ne bez trpkosti dokládá) - těm se vede, kteří ničemu se ne
naučili. "Ničemu se nenaučiti, jest prý užitecnější a chvalnější, než mnoho 
na učení pobývati!" tak píše Bohuslavovi. 

Král Vladislav po šest let meškaje kromě éech, pojednou roku 1497 
konec února (dne 27.) zavítal do Prahy a již dne 11. bi'ezna propuštěn 
V. z úřadu. Poslední výpisy z desk dány ke dskám dvorským od Všehrda 
právě dne 11. března, a již nejbližší zápis do velkých desk trhových, pochodí 
od následníka jeho Vácslava Hyndráka z Březové, ze dne 15. března. 
Z těchto dat zjevně vychází na jevo, že propuštění Všehrdovo připravováno 
prvé nežli král přijel do zeluě, a to s takovou důkladností, že i následník 
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jeho byi pohotově. Nejv. úředníci, zejmena pan Jindřich ze Hradce komorník 
a pan Půta z Risenburka sudí, dávali Všehrdovi před králem vinu že se 
dopustil všetečnosti, převrátiv starou formuli při zápjsech do desk: :,Přiznal 
se před úředníky Pražskými" na formuli: "přiznal se před pány úředníky 
desk zemských". Ten dlhod obsažen jest v rozhodnutí královu. Avšak 
Všehrd sám v díle svém (VIII. 11) praví, že mU ne tuto, ale jinou vihu 
~áváno, totiž že korrigoval dsky, "kterúžto věc i spravedlivú i potřebhú 
1 dobrú někteří, tolikéž dsluhn jako latině rozumějke, jsú mně ve zlú obrátiti 
chtěli, že jsem čtvery ' dsky Ondřejovy (bezprostředního předchůdce svého) 
z práva a z povinnosti opravil" . Velmi jest podobné, že ona výtka o promě
nění formule neměla podstaty; všaktě dobře znal V. příkrou pi'Ísnost 
nejvyšších úřednikll zemských a nadto sám byl přílišným ctitelem starého 
práva a starých neproměnných forem, aby byl té proměny o své újmě se 
dopustil. Také není stopy, že by jí byl žádostiv; píšeť zajisté obšírně 
o formuli té (VIII, 14), vykládaje, kterak by byla potřebna, ale jiného nena
vrhuj e než aby psáno bylo prostě:_ "Přiznal se před úředníky z e Dl s kým i" 
n~b ,před úředníky desk z emskýcb ", a ne ,Pražskými". Což ovšem byl 
~ah~e~ docela s~ravný, Ješto název "Pražský" pocházel ještě z dob župních 
1 n~lezelo l:~ mlsto tohoto názvu položiti i psáti "zemský". Sami vyšší sta
vove PŮSObIlI k tornu, aby dsky vyproštěny byly z měst Pražských a ničeho 
aby při nich nebylo, co by ukazovalo na souvislost s Prahou městem. 

Svým protivníkům V. v díle svém hořce se odvetil. V knihách IX. 13 
líčí postup proti sobě takto: "Nalezli jsú se dvá, kteříž na nevinného pod 
přikrytím úřadóv svých, beze vší viny, viece než mocí sáhše, netoliko jsú 
jeho neslyšali, netoliko žalobníka nevystavili a súdu žádného neosadili ani 
po~áněli, ~ni obsielali; ale jsúce tázáni, aby vinu aspoň jmenovali, 'proč 
nan tal~ov:u mocí s.ahli - té jsú (neb jí v ničemž nikdyž najíti ani smyšlené 
nemohlI) Jmenovat! a dáti neuměli ani mohli, a proto jsú svú bezpravnost, 
pokudž najdále mohli a směli, provodili, ale ne tak ji daleko vésti mohli 
jak jsú ,:ésti umienili a jak jsú se nradili a pokud jsú žádali a chtěli, jinéh~ 
mc za Vll1U než "N estaneť se křivda!" nepoloživše, ano se již viec než na 
sil~ici a. pekelní křivda bezpravie a moc, ani v židech ani v pohanech, 
am meZI lotry a na silnici neslýchaná jemu od nich dála. Co já okázati 
mohu, pomijím, abych se sám slovy nemstil, poněvadž psáno jest: Mně 
pomsta a jáť odplatím!" (Onino dva protivníci Všehrdovi byli nejv. komorník 
a nejv. sudí.) 

Vyjda z úřadu Vš. pilně pracoval o dokonání velikého díla svého 
kteréž dovršil ještě pred vypršením XV. století, r. 1499. ' 

Na~otom, r. ~501, přeložil Cyprianův list k Donátovi, věnovaný panu 
Zde~kovl z POStUI!IC, pak téhož Cypriana Výklad na modiitbu Páně, věnovaný 
pam Johance ze Selnberka, rozené Krajířce z Krajku. 

R. 1499, zavíraje dilo své, pronesl se V., že by chtěl psáti podobné 
dílo o právu obecném římském. Pro dlí-li Pán života jeho, pravíť v závěrečné 
te~i ku pá,nům z Postupic, že podle obecniech právo těchto týchž věcech jiné 
kmhy sepIše. Avšak není žádné stopy, že by k takovému sepsání byl přikročil. 

Jireček, Práv život. 18 
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Také šla pověst, že míní nějaké spisy sepsati "proti svolení aneb práv6m 
tištěným" t. j. proti Zemskému Zřízení Vladislavovskému z r. 1500, ale sám 
pan Zdeněk z Postupic, zmínku o tom čině, dokládá, že "žádných spisů 
takových neviděl". Můžeš-li - napomíná pan Zdeněk - přetrhni; takť bych 
radil; shledal bys, že by toho nepykal. Nebť jest tobě již nikdy viec třeba 
rady nebylo j bychť nevěděl, nepsalť bych; ostatku sám ale srozuměj. Zem ě 
s e sml u ví; bojím se, aby ta hra o tebe nebyla. Muožeš-li, nedaj se štváti!" 

Všehrd· od té chvíle poněkud se odmlčel~ avšak o svém díle pracovati 
nepřestal, a po devíti letech vydal je ve druhé, namnoze přeměněné podobě 
i věnoval je králi samému. 

Zanechav všeho spisování, obrátil se konečně k živnosti prokuratorské, 
jakž vidno z případu z r. 1506, kdež se jednalo o rozepři mezi klášterem 
Svatoprokopským a měšťany Kolínskými~ příčinou 10 kop platu v Starém 
Kolíně. Také sám nejv. kancléř, pan Albrecht z Kolovrat, žádal Všehrda 
o právní ponaučení. Ze s milovníky písemnictví staroklassického vždy 
ještě obcoval, dokazuje list Vácslava Píseckého r. 1509 z Benátek do Prahy, 
kdež pozdravuje přátele své "Marka a Viktorina". 

Okolo r. 1506 byl s Janem Třebickým a Jiříkem synem jeho spolu-
majitelem domu v Celetné (nyní 566-1), čehož nabyl tuším odkazem 
Mikuláše z Vančic registratora desk zemských, ale koncem řečenéb o roku 
prodán dl1ffi zlatníkovi Stanislavovi za 148 k. gr. Slove tu "scriba regni 

Boemie" (Kn. Starom). 
Tím se končí zprávy, kteréž máme o životě Všehrdově. Víme ještě 

o peněžných záležitostech jeho, že byl muž velmi majetný, jenž i půjčkami 
peněz se zanášel a při své smrti značné jmění po sobě zůstavil. Obchodníkovi 
Hans-Trojovi, jenž měď Kutnohorskou v jisté summě od král. komory za
psanou, půjčil ok. 900 k. gr. a 200 zlatých - dukátů - uherských, načež 
jemu Hans-Troj vydal list, kterýmž půjčka ta pojištěna byla předně na 
mědi řečené, zadruhé na statku Hans-Trojovu. Stalo se pak, že Hans-Troj 
měď smlouvou postoupil spolku měšťan-Ll N ormberských, a ti ji drželi za 
20 let, majke faktora svého v Praze, Michala Karíka z Řezna. Byly z toho 
až i po smrti Všehrdově soudy, ano vdova jeho právem horním dala se 
vésti na statek Hans-Trojův a po její smrti, r. 1535, bratři Severýnové, 
Všehrdovy neteře synové, onoho faktora Normberského z 1000 k. poháněli. 

VŠE'hrd zemřel r. 1520 (asi v měs. září) za velkého moru, ve vlastním 
domě na Újezdě. Po Velicěnoci počal se nl0r v Praze; i umřel mistr 
Viktorin na Malé Straně "v huti" (St. let.) Jurisconsultus atque orator non 
contemnendus a. 1519 moritur in Vgezd propri~ in domo (Mon. Univ.) 
Manželce své Apolleně, jenž byla živa po něm mnoho let, odkázal všecko 
jmění; avšak dala z toho něco panu Lvovi z Rožmitala a jistému Tatousovi 
i jiným. Potomstva Všehrd neměl žádného. 

206. O práviech země české knihy devatery. 

Všehrd, přistupuje ke spisování díla tohoto, počátečně mínil složiti je 
toliko ze kněh osmi, nikoli devíti; pravíť zajisté na samém závěrku kněh 
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ttetích, že o placení od desk v jinýeh, "posledních" knn~ách bude pověděno 
~ o tomto placení psáno jest v knihách osmých; na jiném místě (IV. 16): 
ze co se a pokud se od odhádání platí, to že se najde v posledních 
knihách", o hle, o platech od odhádání nemluví se jinde n~~li v knihách 
osmých. Teprvé po , zakončení kněch osmých odhodal se ke knihám devátým 
"o zmatcích". 

Jednotlivé knihy jsou skládány takto: 
Knihy první a druhé v první polovici r. 1495. Ne před rokem 1492 

neboť jednaje o soudu komorním (1. 2), táhne se spis k sněmovnímu snešen~ 
z r. 1492 o sondě tom učiněnému a do desk Památných Q. 18 vloženému 
(Arch. 1. 4~6)',Ne před rokem 1495, neb jednaje o soudu dvorském (I, 3) cituje 
d.sky ,Pan:atne S. 21, kterážto signatura připadá na jaro r. 1495. Že pak 
cltovany JSou v I. 3 dsky Památné S. 21, a v II. 19 tyže dsky S. 11 a S. 19 
k~erýchž určité datum připadá r:a měsíc březen 1495 (v pátek před sv. Bene~ 
dlktem a v pondělí před sv. Rehořem), není pochyby, že knihy první -
natož i druhé skládány jsou teprvé po suchých dnech postních r. 1495. 

Knihy třetí složeny jsou prodlením r. 1495; pravíť. zajisté spisovatel 
(II,I. 14), že jest "letos nalezeno", aby ve při o moc obě strany osobně 

staly k sou~~; s~al se pak ten ,nález r. 1495 a vložen do desk Památných 
T. 14, kterazto SIgnatura ukaZUje na jaro 1495. 

Knihy čtvrty připadající do druhé polovice r. 1496. V ten čas stalo 
se ono pamětihodné pozdvižení poddanského lidu na statku Zábřezském 
v M~ra~ě ~roti panu ~unklovi z Brníčka, a "nynie v Čechách" - jakž 
doklada spIsovatel - "Jakož se slyší, v kraji Litoměřickém při sv. Marketě 
(ok. 13. července) proti Adamovi z Drahonic na Ploškovicích". V těchže 
knihách dí Všehrd, že jezdíval jest také místopísař na meze s purkrabírn 
Pr~ž~kým, ale to že se již nedrží, "a já také o ten zisk a dóchod nestojím", 
coz Jest plným dokladem, že píše tyto knihy seděl ještě v úřadě místo
písařském, ze kteréhož vyšel teprve v polovici března 1497. 

Pá ty knihy skládal V. na jaře r. 1497; citujeť listinu Z října 1496 
(ve střenu př,ed sv. Havl:m) a ve hl. 32 praví, "že dsky staré dole nejsú", 
což dekr~tovano teprv nalezem z března 1497 (ZZVlad. 170). 

KnIhy šesty psal V., nejsa již v úřadě, tedy po měs. březnu 1497' 
ono zajisté "nové zóstání", o kterémž v I. recensí VI. 34 mluví stalo s~ 
n~ sně~u o vsuchých dnech letničních 1497, i vloženo do desk Hyndrákových, 
nasledmka ~ s~hrdova, na samém jich začátku (B. 1. - ZZVlad. 460). 

V knIhach sedmých dí V. (VII. 10), že po ten čas žádnvnemohl 
:ríce na zboží .~~ém ~dkázati listem nežli jest je sám zápisem svým °a dskami 
sacoval; "ale JIZ se Jest nález v tom mezi Marketú z Waldeka a mezi Janem 
z Sútic stalI. b. 1497", což svědČÍ, že knihy ty psány jsou r. 1497-98, 
ne před r. 1497. 

, v K n i h ~ o s my skládány jsou po vyjití Všehrdově z úřadu, tedy nej-
mene po dm 15. března 1497; pravíť výslovně, že již není místopísařem. 
,,~ ty ~sky .v~~iké obojí vždycky od staradávna miestopísař v své moci jest 
sam mIval, I Jaj než potom po mně jinak". Sám pak návěští dává, že knihy 

18* 
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ty psal po suchých dnech postních r. 1498, neboť v IX. 3, (recensí i.) táhne 
se k rozepři své s Janem Třebickým při těchto dnech suchých postních 1498. 

Také knihy de vát y psány jsou r. 1498, t. j. po knihách osmých, 
neboť proměny, o kterých zde Všehrd píše, staly se skoro vesměs v první 

polovici r. 1497. 
Cel é dílo v p r v ním s e p s á n í (p r v n í r e ť e n s í) hot o v o bylo 

r. 1499. Z té doby zajisté datován jest opis Wamberský: 1499 sabbati • 
Wamberk die S. Augustini (28. srpna). Také píše pan Zdeněk z Postupie 
dne 25. ledna 1502, že Všehrd půjčil mu knihy ty jednou ku přečtení, když 
nemocen, on Zdeněk, dlouho ležel, "teď dvě letě budú, a ještě celá Práva 
nebyla ani svázána;" což jasným svědectvím, že spis dokonán r. 1499 -
ten rok před vyhlášením Zrízení Zemského Vladislavovského. 

Obsah jest dle kapitol (hned první redakťe) tento, a sice dle vlastních 

slov spisovatelových: 
P rvni e kn i hy (po předmluvení) uzavierají summu, co se ve všech . 

jiných knihá,ch píše, a o rozličných súdiech ze~ě české. . v ~, 
Dr u h é o súdu zemském, od počátku Jeho osazeme az do pnsahy 

v kapli Všech svatých a na vrch práva dovedení. . 
V tř etí ch knihách o póhonu a jak se má póvod, jak pohnaný, Jak 

komorník j starosta zachovati od útoku až do práva staného. 
Čtv r t é o dskách zemských, o trziech, poručenstviec.h, o vložení ve 

dsky trhu, práva vedení úmluvú a zvodem až do odhádánie a poslednieho 

panovánie. 
Pá tým knihám jsú dány zástavy rozličné se zpravú i bez zpravy, 

trhem nebo zápisem, věna také s převody, až do let přirozených i král. 

Mstí daných. . . V" 
Vše stý ch rozdielové rozliční meZI otcem a syny, meZI bratrIml 

i strýci, spolkové, dánie, nadánie, směny a vysvobozenie z manstvie. 
V sed m Ý ch rozličné práva vedenie, uvázánie i bránie s komorníkem, 

o obranách proti těm práva vedením. 
- Osm y zavírají v sobě summu desk menších i jiných desk k menšímu 
písaři příslušejících, a listy rozličné od úřadu vycházející, a zvláště list 
obranní, až do placenie od desk, na kterémž konec všeho záleží. 

De vát Ý m knihám dáni jsú zmatkové rozliční, kteříž se tak při súdu 
jako při dskách příčinami rozličnými i osobami často přicházejí. Co jest 
při dskách a při súdu znlěněno. (A na tom jest devátým a posledním 

knihám koneť). 
Z a vře n i e všech knih. 
Dílo své r. 1499 dokonané Všehrd podal panum z Postupic, ale aby 

je doma toliko ťhovali, ne je ven vypouštěli, l~da by se jim sam~~l 
zdálo, i jiným je vůbec vydati, avšak bez škody sp,ls~vatel.ovy. (Z~Vř.) PIS: 
takto: "Máte urození páni, knihy o praviech, o sudIech I o dskaeh ze~e 
české, prací a pilností mú sepsané, kteréž jsem já ne pro s;é . ehlu.bel1le, 
ani pro chválu a lehký vietr od lidí pocházející nesnadně ~hledavaJe, s~ls?val; 
ale pro práv země české řádóv připomínánie a chváleme, pro sve 1 hdske 

I 
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napaměti zpomoženie, pro užitek, ač však z toho jaký bude moci vzat býti, 
VMsti najprvé a potom jiných skrze VMst mnohých." - "Úmysl ~ój jest, 
aby toto mé jakéžkoli sepsánie ne prvé než po mé smrti mezi lidi vóbec 

. vyšlo, kromě V. Msti." - "Mož - ale bez chlubenie - povědieno býti 
že se tak spvolečné zprávy o právieťh nikdež ještě nenajde, aniž jest kdy 
od koho v Cechách bylo sepsáno prvé, než ode mne. A byla-li jsú jaká 
práva a spósobové súdóv v zemi české za starých sepsána, smím řieci, že 
jsú jiného v sobě nic nedržela než to, což tuto sepsáno jest." - "Kteréžto 
mé sepsánie, by se pak žádnému nehodilo, mně jistě užitečné a kratochvilné 
bude samému, jehožto čtenie a poznánie, ač neveliký snad dobrým lidem 
užitek přinese, ale jistě, čehož já viece žádám, dobrú vóli!" 

Věnování pánům z Postupic mělo důležitý účinek příčinou sepsání 
prvního: Psalť pan Zdeněk Kostka, že přečetv první skladbu a vrátiv ji, 
přitom co se mu líbilo, ehválil, co zlé, hyzdil; a zvlášť to hanění pod 
podobenstvím, že k tomu nesluší". Tu slíbil Všehrd, že vymaže věci závadné, 
jakož při druhé redakcí skutečně také učinil. Avšak trvalo to mnobo let, 
nežli druhá redakcí byla dokonána, teprve po devíti létech, r. 1508, tak že 
pohnutkou toho prodlení byla snad rada Horaciova "Nonum prematur in 
annum". 

Druhá recensí liší se od první, že titulův do některých kněh vloženo 
více, jako II. 7, II. 28, III. 10, III. 12, VIII. 10 a že titule namnoze rozmno
ženy jsou nebo zase zkráťeny. Ono "hanění pod podobenstvím" vymýtěno 

docela. Dílo své ve druhé redakcí, kterouž spisovatel sám prohlásil za 
jediné pravou a správnou, věnoval králi Vladislavovi. 

Výslovně odvolávaje redakcí první jakožto nedokonalou, ješto prý 
toto první sepsání nebylo ani opraveno aniž od spisovatele vůbec t. j. 
u veřejnost vydáno, než z přepisu a ze škart toliko přepsáno, v ptímluvě 

ku králi praví Všehrd, že knih těchto, poněvadž pro užitečné dobré mnohým 
nespáním, rozliénýIIl úsilím, častým myšlením, čtením desk a náiezóv starých 
ustavičným pracně jsú složeny, žádnému nechtěl nadepsati a jich titule 
dáti než JMsti královské, pánu země české i jeho nejmilostivěj§ímu. "Od
plata mého úsilí Bóh a Slovo vtělené, a všech jestliže kterým dobře po
slúžím, buď vděčnost!" - "U velikých věcech i na samém chtění dosti 
jest, by k žádnému skutku nepřiš10 I" 

Toto sepsání v druhé redakcí vlLbec dal Všehrd u veřejnost, nechtě 

jeho chovati doma a jeho skrývati, "než všem vóbec je vydávám a přepi
sovati dobrovolně dopúštím." 

Před nedávnem objevila se nová, posud neznámá kapitola ,,0 vý
pisích z desk"; našel ji Čelakovský y rukopise Všehrdova díla druhé 
recense (někdy Sch6nherrovské, nyní Musejním), kdež připsána jest jako 
dodatek. V dodatku tom vypisuje i hájí se dokonalá veřejnost desko Že 
dodatek pochází z péra Všehrdova, o tom by těžko bylo pochybovati. Ale 
proč nebyl pojat ani do první ani do druhé recense? Snad proto, že tehdejší 
zevnitrné okolnosti u desk nebyly tomu příznivy. Nicméně dodatkem tíÍn 
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zavděčil se Všehrd velice velmi dějinám deskovým i dějinám práva českého. 
(Viz dra. Čelakovského Nová kapitola díla Všehrdova.) 

Všehrd skládaj e dílo své, dobře znal pramen práva zemského v Čechách 
jediný a pravý t. j. nálezy a rozsudky soudu zemského; neb prcWo 
toho času žilo hez pravidel napřed uložených v samém právním vědomí a 
rozumu těch, kteří povoláni byli souditi. ,,0 práviech země české jsem psáti 
umienil, ne tak jako bych ie ustanovovati nebo vynášeti chtěl (viem na 
koho to slušie l, ale vynešená a dávno ustanovená od kniežat a králóv 
českých a potom od súdcí všie země české po dskách a po náleziech 
panských narózno a rozdielně položená, shledati a v hromadu krátce 
sebrati, má mysl všecka, všecka má práce jest." (Předmluva). - »Kter~~to 
práva, ač již ne v knihách a psání zvláštniem společně, ale v obyčeJI a 
v pa'měti lidské, v ná' ezích starých a ve dskách rozdielně a poróznu ta~ 
dlúho trvají." (VI. 18). - "Toto jest, čehož jsú nynější i předešlí mnoh!.ml 
sněmy, mnohými sjezdy hledali a najíti jsú nemohli, a v prostředku .JIeh 
bylo, mezi nimi se vrtělo; čehož jsú hledali, ve dskách, v nálezIech, 
obecniech i zvláštniech, bylo zavřeno!" 

Že pak nálezové soudu zemského a snešení sněmů zapsány a uloženy 
byly ve dskách zemskýeh, Všehrd materiál k dílu svému především hledal 
ve dskách těchto a látku sbíral "čteniem desk a nálezóv starých usta
vičným" (Předml.), k čemuž ovšem jako místopísař samým úřadem byl 

nutkán a veden. 
Dílo Všehrdovo jest vlastně systematický soubor nálezů panských, 

vážený z desk, kterýžto přebohatý zdroj tak jest v ně~ vyčer?án, ž~ vše, 
co se soudu a práva zemského dotýče, v díle Všehrdove naleza se v Jedno 
sebráno a v celek shrnuto. Což váží tím více, poněvadž tou dobou dsky 
ještě byly cely a úplny. I možno říci, že "Knihy Devatery" spolu se Zří
zením Vladislavovským a s rozličnými sbírkamí Nálezů před osudným 
rokem 1541 zdělanými, zaehránily nám d uch a práv českých, jichžto tělo, 
dsky samy, ohněm navždy zničeny! 

Všehrd velnli dobře rozeznával právo zemské a právo cizí. »Svými 
se práv~ v království českém lidé, vlastními a domácími, ne německými, 
Majtburskými nebo jinými cizími a přespolními súdie" (Předm1.); což ovšem 
toliko o právu zemském, nikoli o právu městském sluší slyšeti, neb právo 
městské v Čechách původ mělo německý. A v "Zavření" dokládá: "Po
něvadž jsem tuto vie~e psal to. což se jest v zemi české zachovávalo za 
mého úřadu a přede mnú, nežli co se jest po všem světě u všech lidí za 
staradávna držalo a ještě Be u některých drží. K tomu zavázán jsa, abych 
psal co se v zemi za právo drží a dskami, nálezy nebo obyčeji móž ~ro
vedeno býti, ne to, což by nadto k tp-muž slúžiti mohlo, co~ se v pravIech 
obecniech vypisuje, ale zde ptijato nenie." 

Kromě desk a nálezů přihlédal ještě i k jiným podstatným zdrojům, 
odkudž vážiti mohl známost práva zemského. "Kdež já z sebe nic - dí 
v Předmluvě - bez dóvodu světlého psáti nebudu, než všecko co tuto 
o právieeh v těchto Rnihách píši, n~bo dskallli, nebo nálezy král~ a pan'" 
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skými, starými i novyml, obe.cními neb zvláštniemi, nebo obyčejem a 
zvyklostí, kteráž za právo jest, bude moci ukázáno -a dovedeno býti." 
A v závěrečném přípise ku pánům z Postu pic: "V kterýchžto knihách nic 
psáno nenie, což by dskami, nálezy, obyčejem, rozumem neb obecniemi 
právy provedeno býti nemohlo." A dále IX. 4: "Ale snad mi toho ne každý 
uvěří, leč to dskami nebo nálezy okáži, a dobře udělá; má zajisté což píše 
kto o praviech zemských, všecko nálezy, nebo dskami, nebo i jinými dóvody 
okázáno býti." ° dskách a nálezích zv] áště píše III. 9: "N e o tom co se 
nálichem děje, ale o tom, co se z práva dieti a zachovávati má, píši, a 
což nálezy o tom a na to dávno učině11ými móž okázáno býti." - IV. 11: 
"A nechci, aby mi kto toho věřil, leč to dskami a naJezy starožitnými 
okáži." - IX. 3: "Poněvadž jest příkladem a zkušeniem jistým již ukázáno, 
také má dskami a nálezem provedeno býti." 

Obyčej a zvyklost, kteráž za právo jest. II. 1: "To ač nikdež 
psáno nenie, ale zachovávaným obyčejem, ale drženiem starodávniem se 
provodí." III. 9: "V obyčej však vešlo jest, že i nejvyšší písař desk zem
ských kmetem se pohání." - IV. 11: "Za právo se také v zemi české od 
staradávna drží." - IV. 16: "Při othádání z staradavnieho obyčeje za právo 
se drží." - V. 3: "Neb jest se to od staradávna zachovávalo." - V. 6: "Já 
toliko o tom, což se vedle obyčeje zvyklého děje a z staradávna zacho
vává, píši, ne proč a z kterých příčin se to děje." - VI. 21: "Žádnému 
obyvateli země české z starodavnieho zaehovánie bez povolenie královského 
nebo na plném súdu panského spolek nemóž žádným obyčejem ve dsky 
vjíti." - VII. 14: "A tak se jest přede mnú i za mne vždycky z obyčeje1 
kterýž za právo jest, zachovávalo." 

Rozumem míní Vš. "zákon přirozený" neb "ptirozenie". III. 25: 
"Ale jest ten ne psaný než přirozený zákon, kterémuž jsmy se nenaučili, 

nepřijali, nečtli, ale z přirozenie samého jej jsmy zachvátili, v se vpili a 
na sobě jej vytlačili, k kterémuž nejsmy naučeni než učiněni, ne zpraveni 
ale narozeni - aby, jestliže život náš v které úklady, v moc, v meče nebo 
lotrovské nebo nepřátelské upadne, každému slušalo zdravie své vysvo
boditi." - Ptedml.: " Vdovám a sirotkóm jsmy všickni z přirozenie i z viery, 
pravé křesťanské obecně zavázáni dobte činiti, a jieh proti nepravým všem 
brániti a nikdyž v potřebách je neopúštěti." - V. 39: "Ktož za poručenstvie 
krále prosí, jednú ze dvojie příčiny k tomu hnut bývá: Z přízně a lítosti 
a že jim ptirozená milost hýbe, kterúž jest Bóh všem lidem ve všech 
zákoniech uložil, v přirozeném, v psaném i v zákoně milostivém, kterýž se 
od přirozeného málo dělí." - VI. 11: "A eož k sobě Ido sám chce přiro
zeným a najspravedlivějším právem a zákonem, nelze jest než též od sebe 
jiným učiniti." - VII. 7: "Neb to každý člověk má a povinen jest jinému 
každému z přirozenie činiti, chce-li za člověka a ne za hovado zóstati, 
jako u svého ohně dáti osvietiti, cestu blúdíciemu ukázati, střechy a domu 
svého každému pocestnému přieti, ztrátu nalezenú navrátiti, a též svěřenú 

věc zase dáti." - VIII. 26: "Z té příčiny li všech lidí rozumu nepokaženého 
požívajících, i u Turkův a u jiných pekelníkův, kteříž Boha ani slova jeho 
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neznají, obecné dobré zvláštniemu domáciemu a svému dobrému i všelikým 
užitkóm vlastním a svým se předkládá." - IX. 9: "Z té příčiny, ktož by 
poznal že by naň. který takový zmatek měl přijíti, suď se doma sám a vinu 
svú uznaje, póhonu, súdu, nálezu a otsúzenie nečekaje, jsa napomenut, 
učiň sám od sebe dosti, jakož za starých a za přirozeného zákona bylo." 

Ob e c ním i p r á v y rozumí Vš. právo římské, jakž toto ve středním 
věku bylo platné. IV. 3: ~,Ale o trhu, eo se v praviech obecních a přes
polních široce píše, toho na straně nechaje, k trhu zvláštniemu a v zemi 
české obyčejnému se navrátím." V knihách III. ·3 (I. rec.) praví o těchto 
právích obecních, že v nich učený není, avšak v závěrečné řeči ku pánům 
z Postupic již dí, že pro dlí-li Pán života jeho, podle obecních právo těchto 
týchž věcech jiné knihy sepíše, z čehož soudíme, že se mezi lety 1493 a 
1499 pilně zanášel studováním práv těchto. Instituce Justinianovy znal dle 
zmínky v V. 45 (o létech). Na staré římské právo táhne se ne jako na 
základ nebo pramen práva českého , jako na příklad: u Římanů prý tak 
bylo, jako III. 23 (o moci) a V. 43 (o poručnících). Úvod ke IV. 3 (o trhu) 
jest doslovný překlad z Digest D. 18, 1. Též i o právích církevních neb 
jak on je nazývá "právích kostelních", zmínku činí při posuzování zletilosti 
(V. 45). 

Z ach o v á ní ID rozumí Vš ., což bychom rozdílně od právního obyčej e 
neboli právní zvyklosti (consuetudo) nazvali usus praxeos, co se totiž 
v praxi soudní vyvinulo při úřadě, bez nálezu nebo snesenÍ. Jsou to po
nejvíce formality mající základ prastarý, namnoze ještě symbolický, jako 
IV. 14 u vzvodu. IV. 15 při odhádání~ VII. 25 při zájmu. Viz ·také III. 18 
na konci: "Stará zachování", V. 33 (a to se za obyčej ve dsky píše), VIII. 
14 (o titulaturách při dskách). 

Jiné ještě doklady béře Vš. ze starších právních spisů. Znaltě 

zajisté následující sepsání: Páně Ondřeje z Dubé Výklad na právo zemské, . 
Řád práva zemského, Officillm circa tabulas, Řád deskový, Ordo agendi 
minoribus terrae judicii officialibus praescriptus, Ordo taxarum, Práva písarská. 
Ze by byl znal také knihu Rožmberskou, s jistotou povědíti nelze; též 
i Maj. Car. zůstala mu cizí. Spisy starší pilně čítal; místy veliké kusy 
z nich do svého díla klade, jako III. 24. (Viz také "Vysvětlivky" v našem 
vydání Všehrda.) 

Dobře líčí Vš. poměr díla svého ke spisům starším podobným, an dí 
v "Zavření", že se "tak společné zprávy o praviech nikdež ještě nenajde, 
aniž jest kdy od koho v Čechách bylo sepsáno prvé než ode mne, a byla-li 
jsu jaká práva a spósobení súdóv v zemi české za starých sepsána, smiem 
tíci, že jsú jiného v sobě nic nedržela . než to, což tuto sepsáno jest." 

Také Pí s Dl o na nejednom místě za doklad se uvodí; vůbec z četných 
citátů vidíme, že Vš. dobře SE' vyznal v knize knih i též ve spisech sv. 
Otcův. - "To Písmo, od kteréhož i řád práva českého se nedělí" (IV. 6). 
- "Spravedlivému žádný zákon, žádné právo, jakož Písmo praví, nenie 
l.:llpženo1 n~ž nepravým." (IV. 13)· Šalomún (IX. 2) . Žalmy (II. 19 a IX, 10). 
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Origenes, Gregorius, Firmianus \IX. 10), pak Josefa Ji-'lavia kronika o válce 
židovské (IX. 10) a Eusebiova kronika křesťanská (I. 6). 

I ke k I a s s i k ů mst a r o v ě kým často ptihlíží, na dotvrzení některého 
propovědění, tak V. 10 cituje Homera a Plinia v příčině dospělosti porodu, 
III. 20 Horatia (fingere qui ... ), IX. 1 Homera a Luciana (de calumnia), 
IX. 2 a IX. 10 Vergilia (o gens infelix ... ), III. Platona i Cicerona, kteréhož 
prvního nazývá 'lvšech filosofllV světských hlavu" a druhého "všech lidí 
výmluvných co jich kdy prvé bylo, co jich nynie jest neb co jiných potom 
bude, najvýmluvnějšího", Plauta V. 4:-); IX. 2, Julia Caesara IX. 2. 

Spisy vlastně čes k é, klerýeh se Vš. dokládá, zejmena jsou páně 

Smila Flašky "Nová Rada," (V. 18, IX. 1). Též i přísloví něco podává, 
ponejvíce ku právu se vztahujících. Jiných propovědění na právním přísloví 
se ponášejících, kteráž jeho samého za původce mají, pěkná jest rada. 
(Viz naše vydání Všehrda.) 

Tolik o díle Všehrdově se stanoviska 1 i t e r a l' ní h o. Vizme již 
o povaze spisovatelově, pokud se nám jeví a ukazuje v díle jeho. 

Kdo chce poznati právní cit, jenž Všehrda ovládal, čti sobě následující 
výpisky: "Neb to jest proti právu, aby dvá žalobníky v jedné při proti jednomu 
mluvila, anebo dvá řečníky proti jednomu pohnanému pti vedla." (II. 17.)
"Též, bude-li proti tobě nález ukázán psaný ve dskách nebo právo psané, 
ježto by zřetedlně proti tobě stálo: v tom musíš ne k psaní, než k úmyslu 
a k vóli těch, kdo jsú nález nebo právo vynášeli, hleděti; neb se ne vždyrky 
móž psaním neb písmu dosti státi". (ll. 17.) - "A z té každé kl"ivdy, 
škody myslí umieněné nebo skutečně dovedené, kteráž by se stala neb 
státi měla, mož pohoněno býti; neb mnohé jsú nepravosti, na kterýchž se 
netoliko účinek skutečně dokonaný a dovedený pomstú práv popravuje, ale 
také sám úmysl a sama vóle přísností se práv mstí a káže." (III. 21.) -
"Což vzláštními nálezy světle vyhrazeno nenie, to při právě obecném zóstati 
má." (III. 11.) - A dále: nA ještě by spěšnější konec o své pře lidé brali, 
kdyby kmetové a súdce zemští k tomu držáni byli, aby pilně pře slyšeli 
a déle na súdě seděti a raněje súditi ráčili, stranných a . nepóhonných pří, 

kteréž vedlé práva slyšány býti nemají, mezi póhonné nevkláciajíee." (Předml.) 
nA Z té příčiny i z jiné otporové by se měli vedlé pr~va najprvé súditi 
před jinými všemi póhony .. " (IV. 15.) "Snad by to mělo úředníky opatřeno 
býti, aby dědice též v tom vedlé prava opatřili , jako opatrují vdovu" etc. 
(V. 5.) "Než snad by to opatřeno mělo jinak býti, aby dsky k potřebám 

lidským mohly, když koli, ohledány býti". (V. 32.) "Snad by to úředníky 

mělo ohledáno a opatřeno býti, aby list obranní dán byl dědici od desk 
k purkrabí najvyššiemu." (V. 32.) "Král a páni by to měli nálezem novým 
proti nové a nikdy prvé neslýchané nepravosti opatřiti". (VI. 37.) "Na krále 
a pány slušie, takové nepravosti nové a přielišné pravem dobrým a nálezem 
novým zastaviti." (VII. 3.) "A snad by nic neškodilo, aby v každé suché 
dni všecky pře" atd. (VIII. 12.) . 

Pozorně kdo čte dílo Všehrdovo, překvapen" bude slechelným smýšlením, 
kteréž se v něm jeví; co humannost nazýváme, nemůže výrazněji jeviti se 
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než jak se to skutkem děje u Všehrda. Pomněme při tom, že dílo psáno 
na závěrku XV. století i přisvědčíme, že smýšlení takové jest úkaz právě 

neobyčejný. Vizme několik rčení na doklad: 

"A slušie děti každému viece než ženu milovati, neb žena téměř 
každá móž jiného muže mieti, ot.ce jiného děti mieti nemohu, ztratiece 
prvnieho." (V. 20.) "Neb na tu nepravost mezi všemi nepravostmi větčie a 
nepravějšie nenie, kdež kto komu dětí a zbožie svého svěří, a ten, komuž 
jest tak svěřeno, pod tím zpósobem v to vkroče, z sirotčích škod sobě 
užitky své přivodí, a maje jich obránce býti i jest zlodějem statku jich" 
atd. (V. 33.) "Žádný nepřietel a zhúbce tak škodný zemi nenie jako ten, 
kdož se netoliko o to pokúšie, aby zemské dobré svévolností svú rušil, ale 
také práva, jimiž země stojí od staradávna, smie kaziti a jim se protiviti, 
zavázán jsa právóm poddán býti a jich proti svévolným a zlým všem vedlé 
země hájiti" atd. (VIII. 96.) "Aniž já také ty obrany (práva) pro nepravé 
lidi spisuji, ale pro dobré, upřímné, spravedlivé, věrné a sprostné f neb 
bych velmi zle zemi poslúžil, kdybych naučenie zlému a ne obranu muži 
dobrému dával; neb ne lotru palici strúži, ale zbrojí a braní muže dobrého 
opatřuji." (II. 17.) "Neb všem dobrým milejší, užitečnější a příjemnější 
má býti pokoj nežli válka; neb i válka se ne pro válku, ale proto, aby 
z války pokoj byl přiveden, zdvihá." (Predml.) "Toto však před očima 
vždycky úředníci mieti mají, aby se znali, že ne páni, než všie obce a všech 
lidí jsú služebníci, neb za to od lidí k živnosti své penieze a úplatky berú, 
a to jest jich jak říkají pluh. ". (IV. 2.) "To bude-li mieti před se jíti, žádný 
v zemi hrdlem, žádný statkem, žádný ctí svú bezpečen nikd,v nebude, když 
obžalovánie skrytá a tajemní nálezové budú se o lidech bez jich přítom

nosti nalézati a pokútněji ve dsky vpisovati." (IX. 10.) 

Místy rád Všehrd filologisuj e, podlé svého 'smysla vykládaje terminy 
právnické, jako III. 3. "Útok (a z té příčiny i útok slove, ne od utečenie, 
jako se jest některým zdalo, ale od utčenie, že jeden na druhého ut.kne); 
VII. 8. "Svrchky (a proto svrchek slove, že na dně j est a svrchu)." "Nábytci 
(a mohú proto slúti nábytci, že od nich člověk statku nabývá, jako za 
starých byl'O, kteří jsú od hovad statku a bohatstvie docházeli)", III. 20. 

Rozklad filo s o fi ck Ý čte se v VIII. 32, kdež provedena propověď, 
že uzitečné od slušného není rozděleno, ." tak že nic užitečné býti nemoz, 
co by nebylo slušné, a nic nemóž za slušné položeno býti, co by nebylo 
užitečné". Viz též II. 35. (O ptátelstvL) 

Tonem o r a t or s kým psáno jest několikero míst ve knihách Deva
terých, jako na pl'. úvod k tituli ,,0 právu staném" III. 18, titul celý 
,,0 moci" III. 23. Přímo za vzor rhetorické mluvy může pokládati se závěrek 
titule IV. 10. (invektiva proti zlým soudcům: A jistě k tomu přijde etc.) 
a řeč závěreč:ná k pánťul1 z Postupic (Zavřenie všech knih.) 

Kdo by v literatuře české hledal vzor s a ty r y, naj de jej čta první 
titul kněh devátých o soudu a právu ; co se tu praví, vesměs ir nicky mlu
veno jest, ale jemně nad míru a diHklivě neméně. 
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Též i kontroversí několiko V díle Všehrdově navrženo jest, jež skladatel 
nadíle hledí rozřešiti, jako II. 31. rozličné otázky o postavení soudce; 
III. 11. o póhonu na krále; lIl. 22. mťiž-li člověk nebo služebník pána 
svého pohnati; III. 22. o právu lidu poddanského k žalobě na pány; 
VI. 28. o moci násilné a o nutné obraně; IV. 6. dědí-li děti z nepravého 
lože pošlé s dětmi pravými; IV. 11. 'také-li se zprava promlčí; V. 27· 
o vypl acení věna převedeného; V. 31. o převedení věna z jedné země do 
druhé; VI. 41. o formulích "Kdyby bez nich býti nechtěli"; VII. 10. 
o zapisování dskami většíeh sum nežli cena zapsaného statku; VII. 10. 
o zůstavení sobě moci v zápisu; VII. 22. o výplatě zájmu. 

Podlé smýšlení pol i t i c ké h o byl Všehrd pf'ísný monarchista ve 
smyslu tehdejšího státního práva českého, kdež monarcha vo lbou volán na 
trůn, aby zemi dle práv a svobod jejích spravoval. Velebě na nejednom 
místě věhlasného Jiřího Poděbradského, přece zamítá povolání osoh k krá
lovství nezrozených, neboť VIII. 32. mezi zlým uvádí" zbožie i statkóv i krá
lovstvie neslyšnú a nenasycenú žádost od lehkých a k tornu nepi'irozených 
lidí skrze lest, úklady a travenie králóv spravedlivých a k tomu prirozených 
a v královstvie řádně a z hoha přišlých". UL 20. '" Země krále nemajíd jest 
svobodná a béře sobě pána koho chce a toho sobě zavazuje, aby ji 
spravoval ne jakž by on chtěl, než vedle svobod a práv té země slaro
dávních". - "Země sobě krále sama volí a jej dobrovolně p0dniká, od 
něhož žádnými penězi kúpena nejsúei, než dobrovolně jemu poddána. A král 
kaŽdý zemi přísahu činí". Zřejmým zastavatelem moci královské jest Všehrd 
v VI. 34., kdež úsilně brání právo královo k odumrlým statkům; V. 47. 
kdež zastává právo královské k dávání let, krále jmenujíc nejvyšším poruč
níkenl sirotkLlV; v Předmluvě, kdež krále Vladislava horlivě velebí. 

Odpor proti Němcům, kterýž na několika místech díla Všehrdova 
se vyskýtá, měl ' kořeny své v okolnostech politických a byl toho času 
v Cechách obecný. Avšak nesmí se ptitom zapomínati, že odpor ten 
směroval ne k Němellm domácím, v zemích koruny české osedlým, než 
toliko k cizozemcllm v politickém toho slova rozumu. Nebyliť cizozemci ani 
Slezané ani obyvatelé Šestiměstí, ač toho času ponejvíee Němei; aniž také 
za eizince pokládáni jsou obyvatelé Loketska, kteří též byli Němci. Ptíčina 
odporu hledati se musí dílem v rozdílu náboženském, ješto Cechové pod 
obojí pokládáni od Němců, toho času ještě prísně papežských, přes kompak
tata za kacíře, a nikdež, - jak dí Všehrd v Předmluvě - žádným obyčejem 
od Němců v zemích německých trpěni prý nebyli. Pravíť sám pan Bohuslav 
z Lobkovic o Pražanech svého veku: "K cizím jsou phvětiví, toliko Něnlcův 
nenávidějí, majíce je za protivníky smýšlení svého u víře". - Samo zákono
dárství zemské mělo zvláštní péči a zřetel, aby živlové cizí zemi na ujmu 
nebyli; snešení sněmovní z roku 148(j zabraň.uje cizozemctlm osazovati se 
v zemi, leč by prvé přiznání učinili králi a zemi (jinými slovy, leč by pl'vé 
inkolát český sobě ziednali), žádného jiného pána dědičného neměli než 
krále českého a ve všech povinnostech s obyvateli v zemi české se srovnali. 
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S O c i a I n í záležitosti, jež na konci XV. věku silně hýbaly veřejným 
životem v Čecháeh, také Všehrda důtklivě se dotýkaly. Nalezají se značné 
stopy smýšlení jeho v Knihách Devaterých, a to měrou takovou, že dílo 
jeho i pramenem jest ku poznání opravdivého stavu věd. Všehrd, jakožto 
muž práva, nesnášel žádného bezpraví; z té příčiny vřelými slovy zastává 
se lidu poddanského proti přílišnostem panstva. Za bezpraví klade předně, 
že zemané prodávajíce jedni druhým vsi, robot zejména nekladou ani jich 
sobě skrze výminku v trhu pOZllstávají, avšak proto žádných robot nekou
pivše ani jich ve dskách majíce, na lidech robot žádají, a lidé ehudí, nebozí 
že těžké a bezprávné roboty dělati musí. (IV. 4.) Za bezpraví klade dále 
vedlé takových bezpravných a znovu vymýšlených rob<?t, zádav a nátisků 

i nová obtěžování, skrze vína totižto mezi lidi své po městečkách i po 
vsech rozvážení i po chalupách jich i po domech, když by píti nemohli 
nebo nechtěli, po několika pintách každému roznášení i jiných obchodů 

městských a: kupecký(~h vedení. (Zavřenie.) - Velice horlí také na majetníky 
latifundií, že "skupují zemany a sídla zemanská, že boří a tvrze i zámky 
zemanské kazí a s zemí srovnávají, též rybníky zeman i vsí a dědin nej
lepších vytopují". (IX. 10.) 

Vytýká se Všehrdovi, že v druhém sepsání díla svého až i hájí porobu 
lidu poddanského. Avšak v druhém sepsání shledáváme tatáž slova o pří
lišném a bezpravném utlačení lidu IV. 4. jako v prvním, též i živou pří

mluvu, že by "bylo potřebie spravedlivého ode všie země chudých lidí 
opatřenie, aby země nezpustla", konečně i radu, aby "řád zemský při 

lidech kmetcích ten držán byl, kterýž jest za staradávna držán byl, a přes 
to aby na lidi chudé výše žádným bezpravím a závadami nepovinnými 
saháno nebylo." Jinak ovšem zachoval se Všehrd při otázce o právu pod
danského lidu k žalobám na pány. III. 22. V prvním sepsání píše o tom sám 
mínění své najevo nedávaje, že rozluštění otázky té jakožto kontroversní 
zanechává jiným ("k té otázce otpovídajte jiní, ktož tomu lépe rozumějí"), 
při čemž se ovšem zdá, že sám by rád poddaným právo žalobní přiřknul. 
Zatím v druhém sepsání zcela určitě právo takové poddanému odepírá, řka, 
že "všem se neslušné i nepodobné zdá a naprosto nespravedlivé, aby člověk 
(poddaný), nebo pacholek nebu služebník měl svého pána poháněti." -
Avšak sluší na mysli míti, že Všehrd při tom cituje také nálezy soudní 
dva, nepochybně nové, a že on, přísný vykladatel práva, za právo pokládal, 
což za právo vynešeno bylo. 

Za to se také má, že Všehrd, jakožto rodic sousedský, zvláštním 
přítelem mě s t byl; avšak v Kniháeh Devaterých o nějaké takové náklon
nosti stopy není. Co o Pražanech píše, jediné jest, a tu nic obzvláštního. 
Jinak ovšem bylo po r. 1500, po vyjití Zřízení Zemského, kdež se zdá, že 
návodem měst a ve prospěch měst psáti chtěl proti Zřízení tomu, čehož 

zatím na přímluvu a hrozbu panstva neučinil. 
Co se týče n á b o žen s tví, byl Všehrd beze vší pochyby podQbojí; ta

kovým jeví se v odporu svém proti narovnání mezi Čechy a: Římem tak úsilně 
žádanému od přítele jeho, pana Bohusla~ z Lobkovic. Všehrdova "Invec-
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Eva" proti papezl samou přílišností svou nejsvětleji svědčí o smýšlení jeho 
náboženském. Byl ostatně v Písmu i ve Svatých Otcích velice zběh l ý a 
zbožná mysl dosti zřejmě jeví se u něho v pečlivém přenášení dobrých, nábo
ženských spisův na jazyk český. Některou chvíli zdálo se nám. ze byl přívr
ženec Bratří českých, ješto důvěrné spojení měl s paní Johankou z Krajku, 
druhou manželkou pána z Šelnberka, a se pány z Postupie, horlivými přátely 
Bratří; avšak jedno místo v díle jeho učí nás, že tomu tak nebylo. Píšeť 

II. 23. v první recensí, že toho "ani mnišie ani Bratřie neudělají", ale 
v druhé recensí toto rčení zcela jinak, skoro pohrdl ivě zní~ totiž, "že toho 
ani mnišie nynie, ani žádní zákonní bratřie, ani pikharti neuděl ají", kde 
"pikharty" jistě nikdo jiný rozuměti se nemůž nežli "Bratří". 

Národní vědomí u Všehrda velmi bylo živé. Cítil a znal se býti Čechem 
s hrdostí, ač sobě nezatajoval též chyb svého národa. Přitom vědomí 

toto nebylo trpné; znaje do podrobna minulost českou podle tehdejšího 
vědění historického, horlivě stál o budoucí zvelebení národa. Sám jsa vy
chovanec, znatel a ctitel staroklassický, nešel po příkladu pana Bohuslava 
z Lobkovic toliko latinu pěstujícího. V tom podoben jest Štítnému, s nímž 
souhlasně uznával potřebu, aby se lid vzdělával jazykem svým vlastním, 
Čech českým, Němec německým. Výtečn~ jSQU a navždy pravdivá slova 
jeho, která o té věci propověděl v předmluvě ke knížee Zlatoústého 
"O napravení padlého". Kdežto pan Bohuslav latinu šířiti usiloval, sám 
toho jazyka užívaje ke skládání děl svých, Všehrd s pilností překládal spisy 
latinské, i přál sobě, aby těch a takovýeh čísti mohli Čechové. Pan Bo
huslav výtečně sice napodobil latinu, ale Všehrd jazyk svůj český přirozený 
zvelebil a ušlechtil duchem i slohem klassickým. Co se týče národnosti 
němeeké, Všehrd méně příkře k ní se měl nežli k Němcům, pokud toho 
času pokládáni jsou za cizozemce. Vychvalujeť snahy lidu německého o zve
lebení jazyka a Čechlull je za vzor v tom představuje; velebíť také vzdě
lanost německou, jakáž se toho času obzvláště v říšských městech spatřovala, 
což důkazem nevývratným, že národnosti německé v sobě samé nebyl 
protivníkem. Osobně také zacházel s Němci z říše, maje obchody s nimi, 
z čehož soudíme, že sám v mluvě německé dosti dobře se vyznal. 

Dílo Všebrdovo opisováno množstvíkráte, a to hned jak v recensí první (Postupické), 
tak i v recensí královské (Vladislavovské). Ještě i na počátku 17. století pořizováni jsou 
opisové jeho. Rukopisův na ten čas známo 23tero. 

První, kdož o díle Všehrdově zmínku činí, Lupáč jest, po něm Veleslavín. První 
zpráva: "Zřízení zemské a process práva ph vyšších soudech v jistý řád uvedl u. Druhá: 
"Mimo jiné věci psal Devatery kníhy o zf'ízení zemském a processu soudů vyšších v krá
lovství českém u. - Blahoslav vychvaluje Všehrda, toliko o náboženských traktátech mluví; 
o Knihách .Devaterých buď vědomosti neměl aneho je mlčením pominul jakožto sepsáni 
rázu světského. Balbín, přečta Knihy Devatery, velmi pochlebně vyj ádřil se o Všehrdovi, 
řka o něm takto: Victorinus de W ssehrd, vir literis humanioribus excultissimus ac juris 
consultus nobilis, Jura provincialia regni Bohemiae insigni commentario in novem libro s 
diviso illustravit, ac p~imum Zdenconi, Bohuslao et Joanni fratribus Kostkianis de Postupic, 
mox etiam ipsi Wladislao regi, hujuscemodi rerum amantissimo, inscripsit ac dedicavit. 

Faustin Procházka v Životopise Všehrdově část díla v původním sepsání na ukázku 
vytisknouti dal; známy jemu byly rukopis Kinských z 1'. 1515, oba ruk opisové Putzlar.herovi 
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( 'L bk "t') konečně rukopis z r. 1593 Vencelínův (nyní universitní Pražský). Dobře nym o OV1C 1 , ' . ," " k" 
Procházka nápis kněh ustanovil, řka, že z~í: ~? pr~vIech zeme ce~ke , n~b ta pry. p~ano 

k · 1-1-' 17 naJ'J'asněJ'~ímu kmežetl a panu, panu Vladlslavovl ... O j)lavlecb v ru opIse z r. ;):). ~ ~ , . ' 
země české Viktorina ze Všehrd počínají se kmhy prvme." ,.' 

Z r. 1808 pochodí německý překlad díla Všehrdova, zd.ělaný .. o.d F.r. X. Z~ermy "a 
, d " . Des V C v V Gerichts-Verfassung lm Komgrelche Bohmen, chovany po naplsem. .... , 

, universitní bibliothéce Pražské. (Sign. 10. B. B. 1).. . 
Konečně 1'. 1841 tiskem vyšlo celé dílo Všehrdovo pod btulem: V. K. ze V. Kmhy 

d t ' 'ech a su' dl'ech i o dskách země české," prací bibI. V ácslava Ranky, hlavně eva e1'y opravl . 
pak pečí Fr. Palackého, jenž i úvod k celému dílu napsa~. . o " 

Vydání toto (vzácné tím, že věnováno jest J osefoVl Jung~annovl ~a dukaz vděcno,sh 
za sepsání Českého slllvníka) zpořízeno jest na základě textu Vladlslav~vskeho po~le ru~oplsU 
Kinských od r. 1515; toliko na závěrku poskytuje částky odchylne z recenSl prvm, dle 

rukopisů Křížovnického a Lobkovického. , .' , " 
Rankovo vydání dvojím nedostatkem trpí. Př~rJně že. vynec~ano nek~hk. mlst,. Je~ 

tehdejší censura bez ohledu na příznivé zdání Palackeho vytlskno~tl ne~op~stll~, za ~l uhe 
že nedosti správným čtením, a nedostatečným rozčlánkováním penod cet~~ n:lsta, zust~l~ 

't I' A šak nl'j'do spravedlivy' vida rozsáhlost textu a obtlze ctem, pracl nesrozuml e na, v \., , , , 
Rankovu, jistě záslužnou, haněti nebude. Místa censurou 1:- 1839 - ~O vytlze~a ctou, se 
'. V'b l't c'eske' II r 1867-68 vydaném. K mm vztahuJe se take Palackeho otlštena ve y oru I, ., , , " G 

~ Censurgutachten", otištěné po~ nápisem: ~ Victorin Cornehus von vVšehrd 1839 v ~ e-

denkblatter" 1874. . , . , 
Druhé vydání díla Všehrdova pořízeno jest od nás, nákladem pravmckeho spolku 

~ Všehrd" 1". 1872. . , .. , ' d' , R k ě 
O obsahu dHa VšehrJova šířeji promluvll, brzo po VYJltl Jeho ve vy an~ an ov , 

d A t ' DeclT ve Wao'nerově Zeitschrift fur osterr. Rechtsgelehrsamkelt und pol. r. n omn u '- lb ~ • , , 't 'k o 

G t k d " (1843\ pozděJ'i dr. R. Jil'eček v ~Příspěvcích k hterarmmu rozboru pama rn u 
ese z un e " - d J Sl .. kP' , I k '1 Čecha' ch a na Moravě" (ČČM , 1b61 str. 23:)), r. . aVlce v ~ rav-prava s ovans e 10 v , 

níku" 18(H, J. Jil'efek v ~Anthologii z literatury české" ll. 1869, a, J. , , ' 
Záslužné práce o životu Všehrdovu jsou: Procházkovo pOJednam v nMlsc~llan~en 

der bohm. u. mahr. Litera.tUl'" 1785 (sv, II.), Rybičkova rozprava nO ~odu m .. ~lk:orma 
K 1· Vš h 'd" (ČČM 18 6) a téhož životopisllý článek ve ~Slovmku naucnem ~Ze 

O1'ne la ze e 1 ' , '" 1866 
Všehrd" konečně zpráva Zoubkova, zdělaná dle akt komorníc~ v, nPamatkach z 1', • 

R'. 1901 postaven Všehrdovi pomník v rodišLi jeho Chrudml1. 

207. Pan Bohuslav Hassišteinský z Lobkovic. 

Otázka jest, múze-li tento předák hlunani.smu, j.enž ,by~ živ na závě:k:l 
XV. a na začátku XVI. století, počítán býh meZl prav~lk~? Odpov~d, 
že může. Nedosáhl sice Bohuslav, ačkoli v ~udoval na ucem Bononske~ 
a Ferrarském, žádného stupně akademického, nicméně jsou doklady, z: 
vedle stndií humanistických, kterýmž ovšem sám dával přednost, k~n~l take 
studia právnická. Vždyť universita Bononská byla odprvu hlavne skolo_u 
právnidwu a ve Ferrafie nacházelo se za Bohuslavova tam, po~yt~ devet, 
professorů práva církevního a čtrnácte ~ráva řím~,kého. !ak,e zamer s vy
slánim mladičkého Bohuslava na učem ve Vlaswh spojeny bY,l ten, aby 
osvojil sobě známosti práva církevního, eož o~~ho ča~l~ po~mll1kou byl~ 
k d - , ys' s' í -h hodnosti církevních, na nez porucmkove BohuslaVOVI osazem v. ~ 'f ' 
více pomýšleli než na vzdělání pouze. humanistic~é. Ta~é máom~ P,OSI ~~rm 

"' z' e se B vyznal v právích. JIŽ r. 1490 plse o nem duverny pntel 
zpIavy,. .' 'k d' '1 . 
jeho ze studií, Oldřich ze Freundsberka, bIskup TI'ldentsky, ar ma OVl 

\ 
( 

I 
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Julianovi, porouceJe ho za biskup.a do Olomúce, že jest to vir plane 
doctissimus, eruditus latine et graece, rhetor, philosophus, jurisperitus et 
in divinis libris sane instructus (Listář 26). Viktorin ze Všehrad praví o něm 
Řehořovi Hrubému z Jelení: Habes Bohuslaum Hassensteynium, .1egum 
(t. j. práva řimského) et juris pontificii (t. j . práva církevního) doctorem, 
historicum veritate insignem, poetarum poetam maximum (List. 193). 
V Škotském klášteře ve Vídni chovají báseň latinskou Bohuslavem ok. r. 1504 
složenou, kde jej jmenují doktorem (conscripta a Bohuslao dodore a Has
senstayn ad Wlad. regem Boh.) Dále doktor Racek Doubravský, veliký 
ctitel Bohuslavův, v pohřební řeči oslavuje znalost práv u Bohuslava: Non 
praetermittam juris scientiam, cujus discendae summum capit ipsum desi
derium, et quidem jure optimo (Ott 247). Konečně Bohushv velikou pílí 
a patrně i náramným nákladem založil bibliotheku ze všech oborů nauk 
(autores graeci et latini, theologi, poetae, astronomi, medid, musici, physici, 
historiographi, philosophi, jurisconsulti, varii autore s omnium disciplinarum, 
codices graeei, kdež knihy právnické byly zastoupeny, jako: Compendium 
puleherrimum juris canonici Petri Ravennatis, R. C. phoenix juris canonici, 
Tradatus de potestate lmperatoris ac papae et an apud papam sit potestas 
utriusque gladii (Ant. de Rosellis), Margarita Decreti seu Tabula Martiniana, 
Liber Decretorum seu Panormia lvonis. Repertorium utriusque juris Joannis 
Bartachii (opus maximum, dva exempláře), Antonii de Butrio Deeretalium 
pars, Hosiiensis Apparatus feudorum, Volumen Alberici, De seL-vis fugitivis 
Rubrica Plaeentini. D. Friderici Petrnccii de Senis Opus disputationum, 
quaestionum, consiliorum per titulos Decl'etalium, Nova compilatio Decre
talium Gregorii IX., Novella Joannis Andreae super 1. libro Decretaliurn, Baldi 
Perusini jurisconsulti opera omnia. Excellentissimi juris pontifieii caesareique 
monarchae Alexandri de lmola opera, Consilia iurisconsulti Alexandri Tar
tagni, Tabula aurea Ludovici Bolognini, Aurea practica libellorum d. Petri 
de Aureliaco Galliei, Cautelae famosissimi d. Bartholomaei de Cepolla de 
Verona, Dynus de regulis juris, Nicolaus de Ubaldis, Consilia d. Anselmi 
de Perusio (Boh. docta III.) 

Ve svém listě k Viktorinovi ze Všehrd z r. 1494 (Truhl. 53) povolává 
se B., rozmlouvaje o coelibatu kněžském, na Dekreta (eur etiam sacerdote's 
et clerici in sacris constituti ab uxoribus arceantur, multis ostenditur ratio
nibus, quas adducunt doctores 31 . et 32. distinctione in Deeretis. 

Že se B. zajímal také o právo domácí, vidíme z následujícího prípadu. 
Měl jednou půjčený sobě od dvorského místo sudího V ácslava Baštína 
z Libouše (žil 1479-89) kodex práv českých (in quo jura regni nostri 
eontinentur), i dožadoval se později skrze Jana z Domaslavi, úředníka při 
dskách, aby mu kodex ten za jakoukoliv cenu zjednal. Stařičký Baštín přání 
tomu nevyhověl; aspoň se ani kodex ten ani opis jeho nenalézl mezi 
knihami po Bohuslavovi zůstalými. A. Truhlář hádá, že to byl kodex práv
nický podnes u desk chovaný a knihu Rožmberskou, Řád práva zemského, 
a j. obsahující. S tím by ovsem shodovalo se, co píše B., že totiž v kodexu 
tom obsažena byla "jura regni nostri pleraque alia' memoratu digna." 
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Baštin nlístosudí dvorský mohl dobře míti přístup ke knize té; ovšemť že 

d t · b d 'tl' anI' neJDolll ani nesměl, J'ešto J'iž zaplljčení ji bylo ji pro a 1 ne a ' , 
proti obvyklému u desk pořádku. , v' ,,' 

Bohuslav, jsa členem vzácné rodmy ceske, byl neJmladsI syn pana 
Mikuláše z manželky Žofie ze Žerotína i narodil se buď r. 1460 nebo 1461, 
"t 'm dl' z"e I' 1491 transeendi aetatis bis tria lustra meae. Otec mu 
J es o s a , . , tk 1 ' dľ 

'\ I 1462 Bratří (Jan Mikuláš a Bohuslav) zděděnýmI sta y v a ,I 
z errll e r.·' , v, d' d I t 
společně, ovšem že zprvu pod poručenstvím, až se neJstarsl, OJ a e 

svých sám ujal správy. . ů) K 
Prvního učení užil Bohuslav tušim od bratří NIgrů (Schwarz v ~.~ 

d . kteréžto město zástavou náleželo pánům z Hassišteina. Bohuslav, ,pozdeJI 
am\ný odpůrce kališníků, vyrostl v ovzduší kališnickém, avšak zahy by~ 

~~~~~ ke stavu duchovnímu, hlavně proto, aby dosá~l vyšškh v hodnostI 
, 1. '1 Za prvI'lTladem četny' ch mUžll Jana z Rabštema probosta, Tasa Clri\.eVmCl. h. , v' dl' 

z Boskovic biskupa Olomúckého, i Hilaria kap. děka~a Prazs~eho o es ~n 
co mladík 15letý na studie do Bononie (1475). ZplatIl taxu Jeden dukat. 
V Bononii sblízil se s učněm Petrem , SchroUem ze St~assburka~, Za, moru 

1478 panujídho vrátil se do ' Čech; r. 1480 byh oba pratele ~as: 
r. B nonii kde SehroU roku 1481 dosáhl doktorátu obojího práva. ~e~oz 
~ 1 o letě odebrali se oba do Ferrary. kdež universita nabývala Jmena 
IOlCU, v , v 1 B studiím 
čím dále slavnějšího. Jak v Bononii, tak i ve Ferraře venova se .' '. , 
staroklassickým a i právnickým. Tam položen základ ~ humams~l~ke~u 
směru jeho ducha. SchroU o vánocích r. 1482 vys:ěcen Jest n.a ~nvezstvI ~ 
povýšen na kanovníka ve Strassburce, coz zasluhuJe pozo~nosh, ,Jesto ta~~ 
B. podobným směrem šel jako přítel jeho. Však:ě B. o nec~ m~lov pozdeJ~ 
( d b 1483) stal se - ač ne kněz - probostem na Vysehrade, s kt: 
~ ž~o n:odností J' ak známo spojeno bylo kantléřství české, tak že B. dobr~ 

10U .,' . P db' . k že hodnostI 
mohl slouti archicancellarms regm Bohemlcl. o o ,a se vsa,' v ", 

té B. ani se neujal; nevědomo proč. Ale tím nevzda-:al s,e zamer~ stah s~ 
hodnostářem církevním; v dalším průběhu r. 1483 vYJednav~l, aspon o koupI 
nebo najetí proboštského domu při kustele ~v. Vít~. Na,;ršhvIv ~ak ,r, 1~85 
Strassburk staral se tam jak podobno o hsk SpISU de~~na HIl~~~a Llto-

, " B h . m" JeJž pozdeJl odpo-'měřického "Contra perfidJam ahquorum o emoru , 

roučel Všehrdovi ke čtení. . v ' v 

P b " létech 1486 a 1487 na venkově t. j. na zámku HassIsteme 
o yvaJe v , b Vľ' 

dostal se koncem ' 1487 ke dvoru královskému, ,,:1a on.~ puste a our ľ:~ 
v zvl'vota dvorského" J' akž je sám nazval, 1 slouZll zde v kancellaIl 

more, I 'h t v ď k 
královské, za kancléře pana Jana z Šelnberka. Zde se st.a ~a y. s v~e l~ em 
kroužku zanícených humanistů, mezi nimiž zejmena vymkah ~lstn :Vs~hr~ 
a Jan Šle(·hta. Z těch dob (z r. 1489) pochází Bohuslav~vo vyborne hčem 
Prahy a Pražanů: "De situ Pragae et incolentium monbus", a sat~ra na 
obyvatelstvo zemské, bez rozdílu stavu: "Ad ~. Wenceslaum Sat~r~, m ~u~ 
nlores procerum, nobilium et popularium patnae suae r~pr~hen~lt. ,Sluz.b) 
dvorské brzo se nabažil i zatouživ po zemích staroklasslCkych I ~aJe pl 0-
středky hmotné dělením otcovských statků pojištěné (BohuslavovI dostalo 
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se ia podíl Kraiup a Března v Rudohoří), vydal se na cestu v dubnu 
1490 a zjezdil severní a prostřední Italii; na loď vsedna v Benátkách, plavil 
se podél břehllv dal:natských, shlédl Phaeakii a vlast Odysseovu (Korfu a 
Ithaku), dále podle Recka přes ostrov Kretu, Rhodus a Cypr ke břehům 
asijským. Prošed širými krajinami syrskými, dostal se d.o Svaté zp.mě, kde 
navštívil Jerusalém, pak do Egypta. Z Egypta jel podél jižních břehů Malé 
Asie, až přes chobot Smyrnenský dostal se do Methony v Řecku a odtud 
do Sicilie. Odtud navštívil Tunis, načež se pres Tarent vrátil do Benátek. 

Za jeho nepřítomnosti stal se král Vladislav IV. také králem uherským 
i jednalo se o povolání Bohuslavovo na biskupský stolec v Olomúci. Kapi
tula sama na základě starého práva svého vykonala volbu; jednohlasně 
zvolen Bohuslav. O Bohuslava přimlouval se mistr Viktorin u mocného na 
Moravě hejtmana zemského, pana Ctibora z Tovačova, kterýž uphmně 
kandidaturu tuto podporoval, ač byl sám tak jako Viktorin tuhý podobojí. 
Zatím stolec římský jinak smýšlel a tak volba Bohuslavova zůstala bez účinku. 

V túž dobu přátelství mezi Bohuslavem a Všehrdenl náhle ptetrženo 
z phčin náboženských, jakž o tom v č. 206 povědíno. Propuštění Všehrda 
ze služby u desk bylo Bohuslavovi velmi vděk; aspoň potěšení své z toho 
dosti okázale projevil. 

Návratu králova do Čech r. 1497 II žil B., aby přiměl vládu ke zvele
bení pokleslého arcibiskupství Pražského. I podal králi návrhy své k nápravě 
takové, mezi nimiž hlavně ukazováno na potřebu, aby stolec arcibiskupský 
byl zase obsazen. Že tu Bohuslav pamatoval na sebe, můžeme pokládati 
za jisté, ač sice víme, že v osobních záležitostech svých byl více trpným 
než činným, spolehaj e na podporu cizí více než na přičinění vlastní. Když 
vprostfed r. 1497 znova se vracel král do Uher · a na místě svém. v Čechách 
zllstavil pana Petra z Rožmberka za zemského hejtmana, věnoval B. tomuto 
dávnějšímu spoluškolárovi svému ze Vlach názory své o povinnostech hejt
mana zemského (viz níže). Konečně odebral se ze zátiší Hassišteinského 
ke dvoru královském u na Budín, aby tam jednalo svých věcech soukromých 
(stalo se to konec jara r. 1499), při čemž osobně se setkal s humanisty 
mistrem Janem Šlechtou ze Všehrd a doktorem Augustinem z Olomúce, 
oběma úředníky dvorskými. Na zpátečné cestě seznal ve Vídni také huma
nistu, mistra Jeronyma Balba, Vlacha, kterýž se ještě v zimě roku 1499 
přenesl do Prahy. Zde ho pan B. pozdravil veršemi pessimistskými, řka že 
co se týč~ směrů humanistických, kromě Augustina, Šlechty a několika 
soudruhů Slechtov-ých "lesům a řekám bude zpívati" a že Balbus samochtě 
přichází v krajiny "Tomitano barbariora solo"; sám B. ač rodak této země 
že by raději s Vlachem chtěl pobývati v krásné zemi vlaské. Tento výrok 
zavdal Balbovi pohnutku, že v básni, ve které oslavuje Čechy, vytknul 
Bohuslavovi, o jehož přílišném zelotismu náboženském v kruzích Pražských 
patrně byl poučen, nedostatek vlasteneckého smyslu. Cuncta tibi superi 
pariter, Bohslave, dedissent, si pius in patriam candidiorque fores . Dále : 
Ah ferus ille nimis saevaque immanior ursa, qui gerit in patrios impia bella 
lares. Balbovi nezdála se země česká barbarskou, chválí ji nadšeně i její 
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obyvatele, i vyzývá Bohuslava, aby zanechaje hříšného škorpení, s vlastí se 
smířil. Ani prý Balbus nechce tomu věřiti, že by to co Bohuslav napsal 
o Čechách, ze srdce mu šlo. Bohuslav za to vzal odvetu proti Balbovi 
a pohaněl ho dosti šeredně. Nicméně spojení s ním nepřetrhnul, .ba ještě 
i v létě r. 1501 přátelsky s nJm obcoval a za podporu ve svých potřebách 
ho žádal, an Balbus ke dvoru do Uher odcházel. 

R. 1500 nadešla opět příležitost, aby B. dosáhl vysokého v církvi po-
stavení, totiž bohatého biskupství Vratislavsk8ho. Král i dvůr byli by mu 
toho přáli, ale on sám - obvyklou svou nepečlivostí plány tyto překazil. 

Toho času volen byl za starostu učené společnosti WiUmberské, 
slovoucí Sodalitas Leucopolitana. V první polovici r. 1501 rozšířila se pověst, 
že zemřel (rumor qui de morte mea temere ortus est). Zatím B. ve svém 
zátiší Hassišteinském dostal z Budína pozvání, aby opět vstoupil do služby 
dvorské, což vedlo ke skutku, tak že v květnu 1502 odejel do Budína, maje 
slíbeno 1200 dukátů a 12 koní. PDhnutkou toho povolání bylo lesklejší 
zařízení královského dvoru, anoť král Vladislav pomýšlel na ženitbu s prin
cessou francouzskou a vynikající humanisté měli dvoru královu dodati většího 
lesku. Úředních povinností krmně repraesentačních asi nebylo; ~ámť Bohu
slav praví, že činnost jeho záleží v žití a v pití (vivimus et bibimus). Ostatně 
bystře pozoroval věci uherské i pronesl se o nich dosti příkre, an dí, že 
Uhersko ani tak nehubí vojny s Turkem, jako hrdopýcha panstva i biskupův. 
Pobyt na Budíně brzo vzal za své, pobylť tam B. toliko do jara r. 1503, 
tak že v květnu byl zase na Hassišteině, u svých kněh a -na svém hospo
dářství. Všakť byla obava, že brzo všickni nedomácí budou muset utéci 

z Uher, i s králem! 
Za posledních let Bohuslav úplně se stranil života veřejného, ba 

i nejlepšímu příteli svému, král. sekretáři Šlechtovi, radil, aby se veřejné 
činnosti neoddával, ale raději vědám a moudrosti živ byl; všakť prý věci 
veřejné jsou pořád horší a zkaženější, než aby mohly napraveny býti. 

Zemřel v měsíci listopadu 1510, maje věku svého let 50 i pochován 

jest v Přísečnici, v hrobce rodinné. 
Ačkoliv B. žádné památky nám nezanechal, která by svědčila že se 

znal v češtině, kdežto spisů latinských zůstavil množství veliké, přece máme 
důkazy z vlastních listů jeho, že mu čeština byla jazykem přirozeným a do
mácím, Vždyť sám dvůr královský byl toho času naprosto český, také ve
řejnostv zemi měla ráz výhradně český. Jsa u dvora r. 1501 píše panu 
Janovi z Šelnberka, kancléti ceskému, že mu posílá zprávu o rozhovoru 
SV8m s maršálkem saským, jazykem domácím z paměti sepsanou (lingua 
vernacula scriptas. Truh. 84). N apodobně poslal r. 1505 mistrovi Augustinovi 
Olomúckému ke dvoru relací o své záležitosti s Kadaňskými, kterouž domacím 
jazykem psanou k listu svému přiložil (conditiones, quas ex scheda lingua 
vernacula scripta et huic epistolae inclusa cognoscere poteris. lb. 114). 

Že by B. cítil se být Němcem, Němcem podle rodu a pochození, tak 
že by se hlásil k národnosti ne české, ale k německé, naprosto jest vy
loučeno. Ovšem že němécky uměl a mnoho s Němci obcoval, učenými 
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1 iúmcenýini, ciZími i domácími, ale ' tím není ' v ' ' v , 

~:17~~;~ ~!~~J, vž~s~C~~~ltr~ ,Pdašbkovi, odPor.ou~~;~~n:I:~é:: C~":č:Z~ 
(
,a y se naucIl cestme naše ' 1 " 
lmguae nostrae č 173) V ", k ' ' , ,,, mu Jazy {U , . . , . pnpIsu u krall VladIslavovi IV. 1497 d' 

ze my Cechové nezčíslná dobrodiní od nevho obd 'v 1" .( z r. ' 1; 
v 60) rzel Jsme nos B h ' 'll 

C, . A v řeči k panu Petrovi z Rožmberk h' '" , ' o eml 
horlivě "o předcích našich" 'ich v v a,v' 8Jt,manu - zemskemu; mlu vi 
i J" d' T ,', ' ,J zto muznost vSlChm okolní národové chválili 

1 se lVI 1, S svymI krall v francouzské a vlaské ' , 
A na druhém místě' Předkové n~ v' t ' zemI VOJensky bývavše; 

za 
. " dSI pans Vle své od J' ezera p k' h 

ko~utanské hory rozšítili" (č. 64). asovs e o až 

Rekl sice B r 1507' Eu t '1 .. v v ' • o • 0 0 cer e me Germanum esse et profit 
g O11Or; nez tem slovum nelze ro vt'" k eor et , v zume I Jma než tak J'ako Ph" 
netohko hlavou Cech ale i o d b G' ,ra u naznacll 

v' , ' z o O'U ermame ve smyslu t h v 
zemepIsnem t. j. římské říše německého národa, o ocasu 

Klademe zde řadu přímluv, jež B učinil kP' 
jakožto správci zemskému: . panu etrovI z Rožmberka 

Předevšíin PeHe k tomuto tě na o ' ' 
tomu se modl v tor'n ' v k p v~mam, aby pro Boha všecko činil; 
, ' svu vsec u nadeJ! polož J' enž ' 't v , 

I pramen živý každé šťastnosti. ' sam Jes pocatek 

Kdež není spravedlnosti, tu nemuože b 'ti ,,' , 
ani které lidské tovařišstvie, y ani lad neb obecme dobré, 

N e~i~ spravedlivého súdce, něcto učiniti nebo ro 
pro nenavlst nepřítele. p milost přítele nebo 

Aniž na tom dosti bude že ty pravě a u ř' v " , 
příkladem tvým a úřadem k t;mu mieti budeš ~ Ime ~Udlh ,bu~eš, leč i jiné 

. N!c nenie ani Bohu libějšího ani u lidi a Ch!~i::,::~st~ sve do:ti činili. 
svu v slechetnosti pevnú a ustavičnú zachovati a '," eJslho, v,nezll mysl 
nešlechetným úsilím těch lidí J' ešto ' 1 t' . ~~l1h s~ se VSI snažností 

, v , _' ' prava e 1 1 ruslh a khvdu činiti 
Uredmcl ať se varují lakomství ' v' t . 

nešlechetností příčina. ' Jenz Jes spravedlnosti macecha a všech 

, ,A ,b~vá toto (nevím kterak), že statek zlými v' d 
byva staly nebo stěžkem se dostává dědic' cmy obytý stěžkem kdy 

u
, om 

čIň to, aby i dobří i zlí svú odplatu Vl' 
Aniž toho pokládej za neslušnost že ~:~ , ~ 

nějším a bohatějším, budú-li zlí ti bohatší a uro
re ~l:ze předložíš uroze-

V .' v' zeneJsI. 
, pOpl avach ZlOCI~lCŮV vždycky buď náchylnějš' k 'I d ' v ' 

nevmného odsúditi j neb mnohem jest l' " 'h I ,l?lOSr enstvI nez11 
nevinného odsúditi. epe vmne o pustIh bez pomsty, nežli 

Protož i ty také ne v trá 'l'd k' a dokudž nad v' , t v p,em ~ s em, ale v opravování jich se kochej 
.. v ~Je Jes ze muoze nekt,o vězením a žalářován' k' , 

a k dobrote přIveden b 'f k t' v lID rOímmu d' , . Y I, U ru nosh a vymyslené přísnosti kte 'v d hd 
z a se by:~ spravedlností, vždycky se varuj. ' raz ru y 

RadcI chcmy ohyčaje dobré nežli řeč ozdobnú okazovať 
Ty pak o to_ pečovati budeš, aby slovu tvému viece 1:1", ý h v' 

saze bylo věteno. nez I Jm c pn-

19* 
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Však jako pokoje tak i války jsú jakás práva, od kterýchž práv zajíti 

nespravedlivá jest věc. 
V svobodné zemi svobodni musí hýti jazykové. 
Ale na znamenitého muže toto sluší, aby maj e dosti na slušném statku, 

veliké a vysoké věci přemýšlel a aby ne tak svého statku a svých chvály, 

jako vší země zachování pilen byl. 
éíz radú a prací bývá spraveno a rozmnoženo dobré obecné, ten 

býti nemůže chudým a neznamenitým. é 
Lib se sobě každý jakž chce; já jako pravím, že nenie dobrý koníf 

ten ktož koně tomu naučí, aby kúsali a marstaléře nohami bili, tak také 
nemám za dobrého hajtmana toho, kdož má vojáky neposlušné. 

Kázeň když jest byla porušena, všecko se počalo bořiti a rušiti. 
SÚ mravové dobří . a cnosti všeeky spolu svázány a spojeny, že kdož 

jedinú má, ten musí všecky mieti. 
Než se oč pokusíš, máš vyzvěděti obecnieho lidu vuoli. 
Jestliže by kdy zemskému dobrému nebo někomu z obyvateluov země 

bylo od cizozemcuov uškozeno, hodné jest, aby se všeho prvé zkusilo, aby 
nám bez prolévání krve za to dosti učiněno bylo, i pro to, že takové věci 
smluvú dobrého muže srovnati více příleží křesťanské tichosti. 

208. Pan Petr z Rožmberka. 
O dvě léta později nez pan Bohuslav z Hassišteina (r. 1477) objevuje 

se na učení Bononském člen mohútného panského rodu Rožmberského, 
pan Petr, syn někdy páně Janův z Anny kněžny Hlohovské. Provázel ho 
tam kněz Alexander Krumlovský, s nímž se záhy vystřídal Mikuláš Weiss 
z Budějovic. V Bononii poslouchal professora Filipa Beroalda (tak píše 
doktor Racek 1501), též i p. Oldřich, jichžto sláva rodu netoliko, ale i ora
tiones atque epistolae ipsius Beroaldi immortales faciunt. R. 1493 postoupil 
mu starší bratr jeho Vok vladařství rodu, čímz se stal brzo náčelníkem 
stavu panského. 

Po odjezdu krále Vladislava z Cech do Uher roku 1497, v červenci, 
zaujal pan Petr hodnost zemského hejtmana neboli správce v Čechách. 
Z té příčiny poslal mu pan Bohuslav obšírné naučení latinsky s~psané, 
kterak by tento svúj úřad konati měl (český překlad pochodící od Rehoře 
Hrubého z Jelení, otisknul J. Truhlář v Listáři Bohuslavově č. 64. Viz napřed 
č. 207). Hejt.manem zemským byl do f. 1499. V něm soustředily se všecky 

snahy šlechty české. 

209. Augustinus Moravus. 

Augustin narozen jest v Olomouci 1467; po rodu jmenoval se Kaesenbrot, 
ale ani on sám jména toho nikdy neužíval ani od přátel jinak byl jmenován 
než Augustinus Moravus de Olornucz nebo Moravus Olomucensis. jak se v listl] 
k panu Bohuslavovi z Hassišteina r. 1497 daném sám nadepsal. Strýcem neb 
ujcem jeho byl kanovník Olomúcký Ondřej Ctiborův, z čehož soudíme, 
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že mat~a jeho, vdaná Kaesenbrotova, byla též z rodu tohoto Ctibora. 
Augustm hned za mládí zanášel se studiemi; qui a pueritia literis incubuisti 
jakž o něm r. 1505 praví pan Bohuslav. Podporován jsa od strýce Ctibor~ 
a od druhého příznivce svého Jana Rotha, biskupa Vratislavského, odebral 
se na studia do Halie, kde se na universí Padovské učil filosofii, astronomii, 
theologii i právům. Zde nabyl doktorátu "artium et decretorum". Meškal 
tam ~ letec~ 1~91-93. Tu již co muž 24letý začal se zanášeti spisova
telst~u~,. zeJ~ena v oboru astronomie a mathematiky, též i stylistiky. 
Sepsam Je~o Jdou po s?bě takt?: Na rok 1491 ptipadá "Prognosticon Aug. 
OlomucensIs ex gymnaslO Patavmo Joh. Glogoviensi ab Andrea Stiboriensi 
mis sum " vydané v Padově. Roku ' 1492 vyzývá Santrittera v Heilbronně 
k vydání astronomiekýeh tabulek krále Alfonsa, též ex gymnasio Patavino. 
Z r. 1493 pochází list Augustinúv "De numeris gestu manuum expri
mendis", věnovaný králi Vladislavovi, ex Patavino gymnasio, kteréžto sepsání 
ote.vřelo m? pozděj~ přístup ke dvoru královu. Téhož roku vyšel spis jeho 
"DIalog.us ln defenslOn.em poetices" v BE'nátkách, i jest věnován biskupovi 
RothovI, apud quem, Jak autor praví, literae romanae hac tempestate nostra 
tamqua~ ~?micilium quoddam sibi constituisse videntur. (V Dialogu tom 
vystUPUJI tn osoby, auktor sám co obránce básníkúv a Laelius co obránce 
lékatův, kdežto třetí osoba Vallarius' rozmluvu ž~rtovnými poznámkami 
koření. Rozumí se, že vítězí básníci). Za Dialogem jde přípis Andreae Ctiborii 
ca~~nicv~. ?lomucen~i, avunculo, z konce prosince 1492, v němž se čte pochvala 
neJcelneJsIm humamstům českým. Také astronomieké tabulky Bianchiniho 
z r. 1495 věnovány jsou strýci tomuto. Za to spisek jiný, z oboru stylistiky téhož 
roku v Benátkách vydaný, podán jest Henrikovi děkanovi Hlohovskému a 
kanovníkovi Vratislavskému; má nápis "De modo epistolandi cum nonnullis 
epistolis quam pulcherrimis". Tu poprvé píše se Augustin decretorum 
atq~e, liberalium artium doctor". (Ve věnovacím přípise knížky 'iUanchinovy 
naleza se pochvala na nově nalezené umění kněhtiskařské.) 

Mladý doktor, maje věku svého právě 30 let, navrátil se 1'. 1496 do 
vlasti, k~ež ihned ~řljat jest za písaře do kancelláře královské (scriba 
cancellanae nostrae 1. e. regiae). O přízni králově k němu svědčí list ze dne 
9. d~bna 1497, kterýmž Augustin "consideratis meritis multiplicibus, vitae 
~robItate, hon~state morum, litterarumque insigni peritia" praesentován 
Jest na kanovmcké místo při kapitule Svatopetrské v Brně. Slove tu A. de 
Olomucz, "juris pontificii et artium doctor". Téhož roku a měsíce směl 

čísti obšírné ' memorandum, jež pan Bohuslav z Hassišteina dne '22. dubna 
v ~~íčině . obnov~ní a obsazení arcibiskupského stolce v Praze poslal byl 
krall VladIslavovI; byl mu list ten patrně od krále samého ku přečtení a 
oc:nění dán. ,R. 1408 stal se z rozkazu králova, proti vůli kapituly, pro
bostem Olomuckým, avšak v důchody proboštovy nemohl se uvázati než 
teprvé r. 1506, když byl obdržel dispensací z Říma. Roku 1497 napsal 
mu p,an Bohuslav p~sudek svůj ° latinských básních jeho, jenž byly psány 
"parhm heroo, parbm elego versu". "Assumis - píše Bohuslav dále -
interdum tragicam gravitatem, rursus ubi res expostulat, molliter fluis; 
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quoties bellicum canis,militaribus in castris esse videor; ubi ludis amores, 
nil te concinnius festivius lepidiusque est." Při té příležitosti projadřuje 
Bohuslav potěšení své, že těmi básněmi Augustin dokázal, "non ingenia no
stratibus ad bonas artes, sed industriam hactenus defuisse," což prý tím 
vážnější, že mnoho jest takových, co praví, že kromě ltalie nelze vyni
knouti "in literis". Bohuslav oslovuj e ho tu "juris utriusque doctor.em". 

Z . té doby a to ještě před příchodem královým z Uher do Cech, 
pochází slavný epigramm Augustinův, svňdčíeí panu Bohuslavovi a mistru 
Viktorinovi, jehož text jsme položili svrchu (č. 205). 

Ve dvorské kancelláři setkal se Augustin se sekretářem královým 
Janem Šlechtou ze Všehrd, vynikajícím hunlanistou, s kterým se tak zpřátelil, 
že byl od něho přijat za erbovního strýce "ze Všehrd" (patruelis de Všehrd) 
spolu s mistrem Řehořem a Janem Vlčíhrdlo (1503, ~2. pros.). Roku 1504, 
na zimu, kteréhožto času Jan Šlechta, oženiv se v Cechách, opustil službu 
v královské kancelláři, postoupil na jeho místo Augustin; aspoň hned 
v lednu 1505 oslovuje ho pan Bohuslav sekretářem královským (A. Moravo 
Olomucensi, regio secretario). 

Augustin uvázav se ve službu dvorskou, za příkladem staršího soudruha· 
Jana Šlechty stal se členem t. z. společnosti Dunajské (sodalitas Danubiana) 
ku kteréž patřili také slavní humanisté biskup Jan Vítěz, Konrad Celtes, 
Jeronym Balbus, ovšem pak také i pan Bohuslav z Hassišteina. Celtes 
velice si zamiloval Augustina; nebylo to ještě ani dlouho co se · znali, a již 
o něm napsal pochvalný verš: Hic Augustinus vates Olomuncius ortus 
Pannonii regis bellica gesta canit. 

R. 1507 slove "velebný a slovútný Augustin, probošt Olomúeký a 
Brněnský, sekretář krále Vladislava." 

V létech 1508-09 podpisoval se "Augustinus doctor, secretarius krále 
JMsti", "Augustin doktor", a král jmenuje ho "Augustin doktor, sekretář 
náš věrný milý",. R. 1509 vykázal mu král 10 hř. z důchodu města Olomúce, 
a to do živnosti jeho, k ruko um Martina Jilga otčima jeho. 

Asi r. 1510 sepsal a r. 1511 ve Vídni vytiskl A. spisek SVllj o biskupích 
Olomúckých: Catalogus episcoporum Olom ucensium . . Jest to vlastn~ ~tarší 

Granum catalogi praesulum Moraviae" v jiné poněkud formě, JeJž A. 
doplnil životopisnými náčrtky pozdějších biskupů od r. 1434 až do nastolení 
biskupa Stanislava Thurzy 1497 a ptičinil poznámky o souvěkých spisovatelích 

humanistiekých. 
Zatím pribyl~ Augustinovi ještě jiných hodností a důchodů; stalť se 

ještě roku 1511 kanovníkem Pražským i kanovníkem obou kostelů Vr~ti
slavských. Téhož času patrně také opustil kancellář královskou, neboť hsty 
jeho v únoru 1512 datované psány jsou "Olomunc~i e~ aedibu~ :lOstris" ... 

R. 1512 vydal ve Vídni spis polemický: "AnhloglOn Guanl1l et POggl~ 
de praestantia Scipionis Africani et C. Julii Caesaris". Téhož rok~ věnovali 
mu tiskaři Vídeňští, Jeronym Vietor a Jan Singrenius, spis "Grmnmat:cae opus 
novum u složený Vlachem Ondtejem Guarnou Salernitanem. Také Sebastian 
Murrhq 'v Kolmaru chtěl mu věnovati otisk dvou spisů z bibliothéky 
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Corvínské: Oratio de sacramento eucharistiae a epištolu k Řekům kardinala 
Bessariona, ale neznaje ho osobně anebo že Augustin zatím zemřel, 

nechal tak. 
Zemřel A. roku 1513, dne 3. list., maje věku svého nezcela 47 let. 

Náhrobní nápis zní: "Augustinus de Olomucz, juris pontificii et artium 
liberalium doctor, Olomucensis et Brunensis ecclesiarum praepositus, hic 
ad vocem tubae archangeli quiesco ab anno Inc. D. 1513, III. Nonas No
vembris. Vixi annos 46, menses octo." 

Bibliotheku svou zanec-hal kostelu Olomúckému, librorum supellectilem 
egregiam et frequentem, jakožto muž učený a bonarum litterarum amator 
studiosissimus. Biskup Stanislav Thurzo r. 1514 oznamuje Šlechtovi, že 
se pilně o to postará, aby knihy od Šlechty Augustinovi k opsání zaplljčené 
z pozůstalé bibliotheky slušně byly navráceny. 

Že byl Augustin dobrý znatel češtiny, souditi se musí z toho, že by 
sic jinak st'kretářem krále Vladislava býti nemohl, kde se o věcech českých 
vesměs česky jednalo. Také toho dosvědčuje pan Bohuslav v listu ze dne 
4. srpna 1505, řka, že Augustin o jeho požadavcích u dvora poučiti se 
muže ex scheda lingua vernacula scripta et huic epistolae inclusa. Též 
máme vědomost o čtyrech listech od něho č.esky psaných (V. Prasek). 

Augustin jsa rozhodný katolik s velikou urputností útočil na kališníky; 
proti Jednotě Bratrské pak vystupoval bezohledně: O kališnících vy
slovil se před hanobitelem Čechů, Celtisem, jenž Čechy zval Boemanni, že 
by lépe slušelo tíkati jim Boemandi t. j. bohožrouty, ješto prý nazbyt často 
přijímají svátosti oltářní. Proti Bratřím začal vystupovati hned r. 1500, chtěje 
především br. Jana Černého, lékaře znamenitého, jenž jeho samého před 
samým r. 1500 v Litomyšli byl léčil, odvrátiti od Jednoty, což se mll ovšem 
nepodařilo. Patrně že jeho přičiněním vyšel mandát královský proti Bratřím 
z r. 1503, 9. července, a i . druhý ještě krutější z r. 1507. R. 1506 napomínal 
krále, aby nikterak se nedal obměkčiti, nazývaje Bratry upřímo "Sathanae 
collegium" . 

Sám byl dosti velký přítel mammony, jakž to doličuje V. Prasek ve 
své rozpravě: Augustin doktor a Olomučané (ČMM. 1901). Nicméně daroval 
400 k. gr. na stavbu kůru bisk. kostela v Olomúci. 

R. 1508 dal sobě A. zhotoviti zlatý pohár, určený k poetickým hodům 
neboli symposiím humanistických přáte1. V poháru tomto vsazeno bylo 
22 zlatých mincí starořímských. Nápisy byly vryty dva: Jeden ve verších, 
druhý: Aug. Olom. sibi et gratae poste; itati ML VIII. (Záhadné jest, je-li 
pohár ten totožný s pohárem v listech Bohuslavových z r. 1505 zmiňovaným; 
možná že jest a že datum 1508 později na něm vyryto.) 

Také vzácnou a bohatou sbírku mincí opatril sobě Augustin. V domě 
proboštském, jejž zařídil sobě v Olomouci, nashromážděny byly sochy 
starých básníků a stěny pokryty krásnými malbami. Sua nunc cum marmore 
clara tecta reformantur, celsis ubi tollit in alta sidera verticibus splendens 
Olomuncia turres. 
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210. Sněmovní snešení o českém jazyku při dskách 

a první tisky sněmovních snešení. 

Dtíve nežli v Čechách, stalo se snešení sněmovní na Moravě, aby se 
při dskách užívalo jazyka českého, opustí~ latinu. Dí o tom K. Tovačovská 
(kap. 90): "L. 1480 najprv v Olomúci, když práva a súd zaseděn jest, za 
úřadu pana V ácslava z Boskovic a v Brně pana Viléma z Pernšteina, těch 
práv komorníkuov, s vuolí pana hajtmana a pánuov i vší země, začalo jest 
v ji~h dsky nové českú řečí vklady se vpisovati; neb prvé latinsky vpiso
váno bylo. A k tomu páni pro obec i pány komorníky svolili, pro menší 
práci a lepší rozum těm, kteříž latině neumějí; (neb mnozí latinu k svému 
rozum~ vykládají), aby prostý rozum česky stál. Z té příčiny dsky psány 

počaty česky" . 

V Če~hách podobné snešení stalo se na plném sněmu dne 13. března 
1495, kdež páni a vladyky s povolením královským na tom zllstali, "aby 
již po dnešní den všickni vkladové ve dsky zemské, buď u větší neb menší, 
v trhové nebo zápisné, památné i puohonné, všecko česky psáno bylo, 
a to věčně aby tak držáno bylo a zachováváno. Než což se majestatuov 
a jiných listuov latinských nebo néme~kých dotýče, kteřížby ve dsky slovo 
od slova vpisováni měli býti, ti aby tak jakž psáni jsú, buď latině neb ně
mecky, ve dsky kladeni byli«. 

O této proměně Všehrd takto píše: "U činěna jest ještě (a to za mého 
u desk bytie) ve všech dskách proměna, že se již dsky všecky česky píší, 
kteréž jsú se od počátku vždycky latině psávali. V tom se .škodr veliké 
nezná, a užitku také, leč ten, abychom jazyk svój, poněvadž jsmy Cechové, 
i třeli i rozšiřovali (neb jsú toho i jiní národové pilni), a německy se učiece 
aby~hom česky i psali i mluvili, a v obyčejích dobrých česk~ch trvajíce, 
abychom se v horšie neměnili« (IX. 10). 

Podle ZZVlad. nalezeno také, že král JMst ani budúcí králové čeští 
na léna nemají vydávati listu ov z kancelláří německy, než česky neb latině 
v zelni české, ani do těch zemí, které k koruně české příslušejí, ani do 
jiných zemí, na věčné časy (č. 478). 

Za původce té proměny pokládá se pan Puota z Rismberka a ze Švi
hova, jenž byl sudím zemským 1479-1504. Zůstavil mu památku pan 
Bohuslav Hassisteinský, želeje, že zemřel ve věku ještě nemnoho pokro
čilém (decem tantum vidit Olympiades. Nondum cogente senecta). 

Při této příležitosti huď zapamatováno, že do té doby připadají také 
tisky sněmovních snešení českých (1478-97), kteréž podle toho věku po
čítají se k prvotiskům domácím. Jsou to pak tisky následující: 

Artikulové sněmu pánů podobojí z r. 1478. (Tištěno v Praze, 
česky a latinsky. Výtisků sice není, ale že tištěn byl, jisto dle zmínky 

Štelcarovy.) 
Artikulové sněmu v Nymburce držaného r. 1483. (Výtisku 

není, ale Štelcar připomíná!) 
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Artikulové sněmu z r. 1486. (Otisk měl v rukou Voigt, dle zmínky 
"v Geist der bohm. Gesetze: Die alteste gedruckte Auf1age davon, die mil' 
zu Gesichte gekommen, ist vom J. 1486). 

Artikulové z r. 1492. (4°. Jediný známý exemplář v kníž. bibl. 
Lobkovické v Praze. Dobr. 1818. Pal., Archiv V. 440.) 

Nálezové sněmu 1497. (4!l. Tištěn/) v Praze). Jeden výtisk u sena
tora N ovosilcova, jiný přivázaný dle Hanky (Prvotisky , ke ZZemskému 1500. 
Také Dobrovský mluví o něm i řadí jej mezi prvotisky ce~ké. 

211. Srovnání mezi panstvem a městy na Moravě. 

Na závěrku XV. věku vznikly veliké těžkosti mezi vyššími stavy a 
měšťany jak v Čechách tak na Moravě. V Čechách tyto třenice trvaly déle 
než na Moravě, kde se tuším ptičiněním pana Ctibora z Cimburka, hejtmana 
zemského, povedlo narovnání o vše~ky sporné otázky, a to na sněmu 
držaném v Brně r. 1486, tu sobotu v den jedenácti tisků panen (21. tíjna). 
V éechách teprvé r. 1517, tedy o plných 30 let později učiněna shoda 
taková t. z. Smlouvou Svatovácslavskou (viz č. 220). 

Narovnání Brněnské má hlavních kusův pět. V čele jdou členové rodů 
panských a vladyckých, pak města Olomúc, Brno, Znojmo~ Jihlava, Hradiště, 
Uničov a jiná královská. Předně ujednáno kladení zboží městského do desk 
a uznání právomoci zemského soudu z toho, začež vyšší stavové přiznali 
právomoc městskou z jich zboží ve městě ležícího. Dále urovllány jsou 
otázky o p " opouštění poddaného lidu a zapověděno dávání pozemského 
zboží k duchovenství se strany měšťanů. Také žádný pán ani zeman nesedě 
sám v domě svém městském že nemá šenkův vinných ani pivných vésti 
k svému užitku, ani hospodář jeho, leč se chce o to v městský řád dáti. 

Otisk srovnání čte se v Právniku 1862 dle originálu městského archivu 
Olomúckého. Přímého schválení královského neznáme; avšak schválení toto 
zavírá se v majestátu krále Vladislava ze dne ~ 17. pros. 1493, dle originálu 
Zemského arehivu moravského v éArch. V. str. 450 otištěném a první ar
tikul podrobněji vysvětlujícím. Při čemž buď připomenuto, že texty tohoto 
artikulu poněkud jinak znějí v Právníku, nežli v Archiv:u. 

Vlastní srovnání záleží tedy ze dvou kusův, z prvotní úmluvy z r. 1486 
a z vysvětlení r. 1493 králem daného. 

212. Albrecht Rendl z Aušavy. 

Rendlové byli rod rytířský, původně osedlý u Tachova, kde se podnes 
nalezá osada Aušava (Pop. 399). Sám Albrecht hyl syn tuším Viléma 
Rendle z Aušavy, hejtmana Rožmberského v Soběslavi (1465), jenž r. 1468 
jmenem Rožmberků a Sternberků odpověděl cís. Fridri~hovi IV. a r. 1469 
ve Hluboké zemřel. Z nevalného otcovského jmění zůstal Albre~htovi mlýn 
u Vodňan; proto po r . J 500, jsa vplyvem svým již velmi mocný, od pro
tivníků svých, ne bez příhany, ano posměšně jmenován "mlynárem" nebo 
"Rendlem ze mleyna", "Rendlem z mlynářského rodu" (Let.). 
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Záhy se stal anebo snad již po rodu byl členem Jednoty bratrské, i měl 
nemalé účastenství ve sporech r. 1490. Zprvu více vynikal s~hopnostmi váleč
nými nežli právnickými, neboť r. 1494 dosazen jest na purkrabství Pražské, 
jež vyžadovalo umění vojenského. H. 1498 jmenován prokuratorem krá
lovským, což zase předpokládalo známost práv. Jako prokurator měl ročního 
důchodu 120 k. gr. a ze zámků královských 6 džberů kaprů a 2 polou
vozí vína. 

H. 1499 povolán jest do sněmovní kommisse, která měla k vůli 

kodifikací zemského práva prohlížeti dsky; byl ~e stavu vladyckého členem 
prvním. Zde jemu vedle Petra a Zdeňka ze Sternberka připadla hlavní 
práce. Dílo od kommisse vypracované ' tiskem vydáno v podletí r. 1500 
jakožto "Zřízení zemské" t. zv. Vladislavovské (viz č. 213). 

Sotva že kodex ten vydán, začalo se Hendlovi jakožto hlavnímu přitom 
pracovníku vytýkati, že Zřízení zděláno toliko pro šlechtu a na města že 
nedbáno. Stav městský pokládal to za úmyslné nepřátelství proti městům, 
aby totiž zbavena byla všeliké politické platnosti v zemi. Vytýkáno Rendlovi, 
že nálezy z desk shledával jednostranně, starodávná práva zhoršiv a porušiv, 
některá zcela odstraniv, -jiná zpřevracev a proměniv~ zkrátka všecko "zren
dlovav". Depravavit llle Rendl - píše se v pamětní knize universí r. 1502 
- priscas regni B. leges corrupitque temeritate propria, multas · abrogando, 
plerisque derogando, nonnullas invertendo, partim immutando. 

Hendl vtenř.as ovšem velikou měl ptízeň mezi stavy vyššími, kteří se 
ho ujímalí i proti Všehrdovi, chtějícímu odpor strojiti Hendloví a "jeho 
právům". S některými rody, a to dosti mocnými, svazoval jej také směr 
Bratrský, s panem Janem z Šelnberka, s panem Vilémem z Pernšteina, 
s panem Bohuší z Postu pic. Strana městská nazýv'ala ho "pikhartem". Ale 
Bratří sami brzo zanevřeli na něho, až ho i vyloučili, třeba že jim ještě 
r. 1504, po příkrém královském mandátu z r. 1503, nabízel útulek v Hoz
tokách a že se pokud moha přičiňoval, aby se s Bratry nezacházelo krutě. 
Dávallť mu vinu, že maje vplyv a moc u krále, nezabránil vydání mandátu 
toho; každý prý Bratr že má býti zjevným, a ne tajným, bueT v moci po
staven nebo nebueT. Zdá se, že Rendl od té doby začal se kolísati ve věcech 
náboženských. Aspoň se pravilo, že chvíli prý drzí s podobojí, chvíli s pik
harty a chvíli s Římany, říkaje prý, "že z každého národa, buďto z Židóv, 
bueTto z pohanóv aneb z Řekóv, mohou lidé býti sp a.;;eni" (1508). 

Vypisovat život Rendlův, bylo by vlastně líčit dějiny tehdejší doby. 
Všude a ve všem pozorovati lze ruku jeho, jeho ducha, jeho podněty. Za 
oněch strastných dob, kde šlechta nevražila na města a m~sta na šlechtu, 
vydán od panstva manifest proti Pražanům, psaný od Rendla, jenž tu stál 
ještě zcela na stanovisku šlechty; bylo to v lednu 1508, ale již v konec 
března stalo se narovnání mezi stranami v ten rozum, že městům přiznán 

a zaručen hlas třetí na sněmích zemských. Mezi relátory ke dskám byl také 
Rendl. R. 1509 Rendl usazen jest na soudu zemském, ano konec toho roku 
učiněn i nejv. písařem zemským, což města sobě vykládala tak, že se v ten úřad 
nedostal než vkoupením za 2000 k. m. Tvrdili dokonce bratří z Gutšteina, že 

u 

Století XV. 299 

Rendl proti právu zemskému a zřízení královskému vzat do soudu zemského. 
-Avšak Rendl v tom jest opatřen rozsudkem královským, ješto se nic neshleda,lo, 
proč by dobře a hodně do soudu zemského vzat býti nemohl. Ssazen jest 
sice r. 1510 s písařství, tak jako Bernard z Waldšteina s mincmisterství; 
ale král i nadále držel Rendla v radě své (A tu Rendle - píše letopjse~ 

- s písařství ssadili; jak on jiným činil, též jemu se stalo.) 
Zatím Hendl, jenž byl ještě v lednu 1509 zjevným protivníkem měst 

. u krále, prodlením toho roku jal se potajmo a s opatrností hledat styky 
se městy; jmenovitě sblížil se s Paškem zVratu; aspoň když toho roku 
Pražané přijeli ke králi do Něm . Brodu, s Paškem v čeL:~, chválil jich Hendl 
proti jiným Pražanům. Chtěl tuším_ prostřednictvím Paškovým utvořiti stranu 
královskou mezi "strnady a vrabci", jakž rozmarným slovem nazval Prazany. 
Brzo pak, sjednav se co královsk}T radda s král. sekretářem Prockem Malým 
z Cetně (viz č. 223), rozdvojil kruhy politické na dvě strany; při něm stáli 
pan Vilém z Pernšteina, Ladislav ze Šternberka a Ladislav z Boskovic, 
kdežto druhé straně vévodili pan Petr z Rožmberka, Zdeněk Lev z Rožmí
tala a Jan z Lomnice. Pi'ipravoval se obrat v tom směru, aby král pustě 

nespolehlivou šlechtu, opřel se o města toho času již velice mocná. R. 1512 
v listopadu setkal se Hendl s Hlavsou, s panem Ladislavem z Boskovic 

, a knížetem Bartolomějem Munsterberským na Kladště, a již v květnu 1513 
k návrhu Hlavsovu zvolen stálý výbor z měst, ten, což by koli náleželo k po
koji nebo k válce, aby to řídil a působil ve jmenu měst. Zřejmě ukázalo se 
smíření mezi městy a Rendlem, když Pražané akcí Rendlovu oslavili ho
stinou. Šlechta ovšem nazvala to "šibalstvím". R. 1514 píše Jan z Lomnice 
Petrovi z Rožmberka, "dokud ten lotr R. konce míti nebude, dotud neračte 
na to mysliti, abyste jakého pokoje užili", a Lev z Rožmitalu Vilémovi 
z Pernšteina oznamuj e "o rotě s Rendlem a s Pražany". 

Města, zapomenuvše na předešlý hněv, ochotně poslouchala přímluv 
Rendlových, aby krále, pána svého, neopouštěla. Zřejmým znamením, že 
města smířila se s ním, bylo povolání jeho na úřad podkomorský, "za 
věrné služby jeho". Šlechta zatím vzepřela se tomuto jmenování a sněm 
r. 1515 vskutku také Hendla s podkomorství ssadil j dal je zase Burianovi 
Trčkovi. Avšak král podporován od měst cítil se již dosti silným a Rendla 
nepropustil; z čehoz vzešla nová n1znice mezi vyššími stavy a městy "za 
dvě léta téměř". Konečně když r. 1516 znova o věd mluveno, Rendl sám 
zřekl se útadu, "a to jest učinil (jak se kníže Munsterberský na sněmu 
pronesl) na žádost jeho, knížete, i pana kancléte". 

Král Vladislav na sklonku dlouholeté vlády své i vysokého věku 

upřímně pečoval o to, aby stavové mezi sebou se porovnali. Podařilo se 
mu to potud, že korunování syna Ludvíka ještě za jeho žití možným učiněno 
bylo. Sám brzo potom, dne 13. března 151 b, zemřel. ' Konečného narovnání 
docíleno hned roku následujícího, r. 1517. Smluvou Svatovácslavskou ukončen 
onen pověstný skoro 401etý zápas mezi st~vy. 

Hendl přiblížil se nyní k dávnějšímu protivníkovi svému, Zdeúkovi 
Lvovi z Rožmitálu, Ve spolku s Rendlem strana Lvova provedla některé 
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články týkající se nejen královského dústojenství, ale i svobod zemských, 
aniž prý na sněmu o to bylo jednáno. "Škaredé to věci jsou (psal Ladi
slavovi ze Šternberka pan Vilém z Pernšteina), takové spůsoby na nás a 
na naše potomky vymýšleti." Roku 1520 držána v květnu schllze věřitelů 
králových. Tu Rendl, sám jeden z nich, pohrůžkou vyslovil se ke šlechtě, 
"nestane-li se nám dosti, hudeme k jistcům a rukojmím svým hleděti" 
Kterážto slova nemálo se dotkla pan.a Viléma, jednoho z předních rukojmí. 

Konečně začalo šlechtu samu mrzeti, že se vydáním psaného Zřízení 
Zemského novota v zemi stala. Píšeť r. 1520 pan Vilém z Pernšteina Burianovi 
Trčkovi z Lípy: "Au, však již málne dosti našich věcí v tomto království, 
nepřičiňujme jich viece, než kazmy ty, a držme se starých věcí, za kte
rýchž jest vždycky dobře bylo. Jak nám Rendl práva udělal, a nyní opět 

jaké spúsoby jdou, jakž on zase chce v lidi vjíti, hojím se jistě, že se 
tudy zlého nebude ujímati." A téhož roku, dne 1. června, píše zase nejv. 
kancléři Šternberkovi: "Na Rendla zápisy dělali, 'na jeho hrdlo, 'u mně 
dosti divné; a přitom jaká slova jsou o něm mluvívána, ne jednou, ale 
mnohokrát, dosti špinavá! Pak již moc mu daná, aby mohl na královském 
místě s ·mocí poháněti mis všech, ješto se tu dotýče hrdla, cti i statku! 
Ale čest jest najvětší! Škaredé to věci jsou, takové spůsoby na nás a na 
naše potomky vymýšleti, a to dskami, bez jiných vědomí, zapisovati, na 
sněmu toho neoznámivše, ani o to jaké reči činivše. Kterakž my máme 
svými statky při těch dskách bezpečni býti, poněvadž se takové věci 
dějí, o kterýchž slýcháno není!" A dne 13. srpna sekretáři královskému 
Prockovi z Cetna: "Kdež mi píšete o Rendle: jsou-tiť naň tak všickni 
laskavi jako já, mělť by se radší viděti v páté zemi nežli zde!" 

Ale i města znova se vzepřela Rendlovi. Klatovští, jsouce ním jakožto 
prokuratorem královským žalováni na zemském soudu pro bezpravnou moc, 
zastupováni jsou v té při mistrem Paškem z Vratu, někdejším přítelem a 
spoj encem jeho. Tu se mezi těmi ondy přáteli rozpředla nelibá řeč, neboť 
Pašek Rendla oslovil: "Však jsi se všem stayúm zle zachoval a nade všemi's 
zradil! Protož znej, nevíš-li, že před žádným právem mluviti nemáš, ani 
žádného práva užiti!" Rendl odvětil, že lepší jest nežli všecka města, až 
oba okřiknuti jsou, ale Pašek mluvil předce: "Víš, kterak si mluvil Klatov
ským, aby obehnali Janovskému (Šudovi z Řenče) Janovice a že chceš 
pomocníkem býti na ně, a já tebe podkomořím udělal atd." 

A letopisec, městského rodu člověk, zapamatoval o něm: "Takový 
byl to člověk zpletený u víře, chvíli pod obojí, chvíli s Římany a chvíli 
s pikharty držel; vadil pány s rytířstvem · a opět města se pány i s rytíř
stvem; zhoubcúm, šib al 11m, zlodějům a škůdcúm zemským byl přítel proti 
městům; nálezy a práva svá velebil, potupuje slavné krále prvnější a jakás 
divná práva vymýšleje, skoro o každém sněmu vždy jináč a jináč! A ten 
Rendlík něj akou smělostí všetečnou mluvil k králi (Vladislavovi) jako 
k sobě rovnému, že králi, neměl's té moci, bez pámlv a rytířův toho činiti" ; 
a že "bychom my nesvolili, ani syn Váš (Ludvík) nebyl by králem v Čechách" ! 
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A ledacos mluvil i činil, jakoby' byl králem; ani sám král nedělal sobě jako 
on, anobrž jakékoli nevole vznikly v zemi, on toho příčina byl a počátek!" 

U Albrechta Rendla spatřujeme jistou podobu s Vackem palatinem za 
dob knížete Bořivoje II. a Svatopluka (1100-1109), Také Vacek byl 
mlynářského pochození (sub mola rusticana natus); i Vacek z malých 
poměrů svou silou povznesl se za předního rádce knížete, i měl v zemi 
moc věru knížecí, že se ho báli malí i ·velicí. Píše Kosmas o něm: Tertium 
Henricum, regem potentissimum, catena aurea ut molossum traxit in 
Boemiam (ad a. 10(4). 

Když pak Rendl r. 1522, dne 9. září zemřel, připsal kdos v Liber 
decanorum univ. Pro epigramm na něho: "Mortuus es tandem, bipedum 
tu pessime, Rindel; ditior est anima tartarus ipse tua!" 

Synové Albrechtovi byli Jan, Albrecht, Vilém a Mikuláš; ti r. 1525 
Myšlín prodali Jaroslavovi ze Šelnberka. Vilém připomíná se ještě r. 1539. 
Pozdější jeden potomek (patrně že vnuk) uvozuje se r. 1541: Linhart 
Rendl z Aušavy. 

Listy Rendlovy svým rázovitým vyjadřováním poskytují jakýsi pohled 
do povahy jeho. Tak r. 1509 píše o Mikuláši Trčkovi, soupeři svém 
v podkomorství: "Vím žeť kokce jako tetřev, když jej podstřelie a zplašie". 
Panu Petrovi z Rožmberka radí a vzkazuje, aby jistě přijel ku králi. 
k čemuž Petr patrně neměl chuti. "Kterakž ráčíte učiniti? Jakž jest struha 
velmi široká, rozběhnúce se tím dál, vody přeskočíte!" A na jiném místě: 
"A budete se mieti čemu nasmáti, z čeho sobě (kancléř) vzacnost činí; 

komuž loutnu roztepou, již chce na hrnec směšný býti!" Když r. 1509 
král byl v Brodě Německém a Prazané tam u velkém počtu jízdných 
přijeli a tu se obtočili okolo rynku, Rendl pochválil je, řka: "To jsou 
Pražané, ne oni strnadi a vrabci." (Let.) 

O bystrém vtipu právním i o znalosti práv zemských svědčí manifest 
šlechty r. 1508 Prazanllm vydaný, i veliký list k panu Petrovi z Rožmberka 
ze dne 5. února 1509 (Arch.), i není pochyby, že Rendl pérem práv
nickým dovedl vládnouti tak jako Všehrd, jen že Všehrd vysoko nad něho 
vyniká svým vzděláním klassickým a svými jemnějšími spůsoby! 

Jakožto prokurátor královský pomáhal Rendl rovnati mnohý právní 
spor mezi panstvem; ta~ž r. 1501 působil pti smlouvě mezi Zdenkem 
Lvem z Rožmitálu a paní Johanou sestrou jeho (Arch. XII). Sám pak mnohou 
rozepři míval u soudů: r. 14D6, 1497, 1506, a ještě i po smrti jednáno 
o něm, ješto jest paměť, že se přihodilo "starému panu A. R. nebožtíkovi, 
ze by nařekl všechen sond zemský, všecky pány a vladyky" (Arch. XII). 

Synům svým zůstavil poučeni, Celakovským v Ceském čas. hist. VIII 
uveřejněné. 

Znamenitého jmění nahromadil Rendl, tak že již r. 1511 koupil dům 
na Hradčanech, někdy Valečovský, "na rynku, na rohu nad příkopem". Již 
v ten čas slove pánem na Myšlíně (Pop. 228). V Menším Městě Pražském 
měl dva domy r. 1514, pak Roztoky (12), Komorní Hrádek, Ježova Zlenice 
(227, 300, 255). Téhož roku založil krále 5000 .kopami (Arch. IX). 
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213. Zřízení Zemské z r. ' 1500 (Vladislavovské). 

Snešením sněmu ze dne 17. května 1497 ustanoveno, aby "naše 
svolení tohoto sněmu a k tomu nálezové obecní, staří i novÍ, při dskách 
byli v jedny knihy sepsáni, a kdož by kolivěk toho. žádal, ab~ kaž~éml~ 
čteni byli, čehož by kdo žádal, aby se tím lidé umělI spravova~l; a, Jedn~ 
v roce při sv. V ácslavě aby čteni byli všem vuobec. A ta sv~lem _ a nale~o:~ 
vuobec aby dána byla tisknúti, aby je každý k své potřebe mel a kUpItI 

mohl. " 
. Listem královským ze dne 27. srpna 1499 vyzváni jsou krajové, aby 

vybrali z rytieřstva z každého kraje šest osob, kteříž by byli při vyhled~vání 
co se nálezův dotýče, ahy vybráno bylo což jest potřebného, a v Jedny 
knihy vepsáno, a to již potomne a budoucně aby držáno b~lo z~ právo 
(Arch. V. 495). Kommisse ustanovena r. 1499 ze stavu pansl\eho 1 vlady
ckého. Byli to: Jindřich z Hradce, nejv. komorník král. českého, Puota 
z Rizmberka, nejv. sudí kl'. Č., Jiřík Berka z Dubé, nejv. sudí dvorský; 
Petr ze Šternberka a z Leštna; Zdeněk Kostka z Postupic a na Novém 
Hradě; Zdeněk Lev z Rožmitála a z Blatné, purkrabí na Karlštejně. 
A z vladyk: Albrecht Rendl z Aušavy, prokurator královský; Vácslav Solský 
ze Sulejo~ic; Otík Kamenický ze Stropčic; Jan Dubecký z Dubče; V ácslav 
Zaruba z Hustiřan; Heřman z Vojslavic, purkrabí Karlšteinský ; Jiřík Rynart 
od Dubu; Vilém Černín z Chudenic; Voldřich Satanéř z Drahovic; Zigmund 
z Libět!hovic a Bohuněk z Kříčova (Arch. V. 495). 

V rukopise bylo celé Zřízení Zemské touto kommissí zpořízené sněmu 
o suchých dnech podních v březnu roku 1500 držanému před~oženo a 
ji~tě také i co do obsahu i co do . formy sehv~leno, neboť r:lkoplS musel 
v ten čas nezáporně dán býti do hsku, aby kmha do dne 18. cervence 1500 
byla hotova. Praví se v úvodu, že král, rozmnozitel pokoje, řádu a práv, 
ráčil jest povolenie dáti panuom a rytieřstvu v koruně české, ab.y svá prá:a 
po všech dskách vyhledávali a to v jedny knie}~y. v.š~cko seps~h: a to s 'pll~ 
nosti přehlédnúc aby vážili, práv svých aby přlčlmlI nebo uJah, tak Jakz 
od staradávna bývalo, a to aby v jedny kniehy složili; a ty kniehy aby 
tisknúti rozkázali, aby je mohl mieti bohatý nebo chudý, ktožby chtěl, aby 
se tiem uměli všickni spraviti a vystřiehati, aby žádný nevěda neupadl 
v . pokutu etc." - Dále následuje výčet obsahu, ale pohtíchu velmi zmatený, 
což ostatně velké váhy nemá, jesto Zřízení samo jest aggregat četných nálezů, 
nemající dobré a dostatečné systematiky. 

Obsah možno shrnouti do tohoto přehledu: Čl. 1- t 23 a čl. 136 
o soudu zemském a právním řízení pti něm. Čl. 124-135 o řádu komo,r
ničím. Čl. 137-206 o potádku pti dskách. Cl. 207-219 o přísahách. Cl. 
220-2i4 o pronllčení práva. Čl. 225-231 o zemských úřadech, 232-239 
o sedání panském. 240-285 o menších úřednících a o soudu zemském 
menším. 286-303 o starých půhonech. 304-323 o soudu dvorském. 
3:24-379 o poplatcích pti soudu tomto. 380 o soudu komorním. 381-407 
o soudu purkrabí Prazského. 408-416 různé rozsudky a nálezy. 417-421 
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purkrabství Karlštejnské. 422-428 různé nálezy. 429-439 o hrdla ztracení. 
440-443 o hanění. 444-449 o pokutách peněžitých (při čemž čl. 445 
opakován jest po čl. 80). 450-469 o milostech královských. 470 a 471 
o soud,u hofmistrově. 472-474 kusové z t. z. Zůstání Prešpurského z r. 
1499. Cl. 475-478 rozličné nálezy. 479-4-82 o lidech služebních. 483 až 
503 o sirotcích. 504-515 o vdovách. 516-524 o rozdielu. 525-529 
o odpořích. 530- 554 nálezové rozličnÍ. 

Článek závěrečný (554) obsahuje hlavní ustanovení o rozsahu zákono
dárné I?oci stavův vyšších a o poměru stavu městského k této otázce: 
~N~l:zh vuob:c za pr.áv?, že s krále JMsti vuolí na obecním sněmu páni, 
Iyhe:stv~ . v tec~~~ k~lhach za právo sú nalezli a utvrdili, a tiem hýbáno 
nema byh od mzadneho člověka bez svolenie hlasu panského a rytieřského. 
Než panský a rytieřský stav měl jest vždycky vuoli a svobodu s vuolí 
král~ JMsti na obecni,em sněmu práv svých přičiniti aneb ujieti. A' též ještě 
sobe oba. dva stavove svobodu pozllostavují, oč by se kolivěk ta dva stavy 
na ?~ecmem sněmu svolili, budú moci práva svého přičiniti aneb ujieti. 
A t~z o sa~du zemském aneb u jiných sauduov, oč by se svolili, že budú 
mo_cl za_ pravo ustaviti, přičiniti neb ujieti, tak .i akž od staradávna bývalo. 
Nez, coz by v nahoře psaný(~h knihách psáno bylo, ježto by městského 
stavu se dotýkalo a oni by také toho - některého artikule pomáhati měli, 
také bez jich ti'etieho hlasu nemá se přičiniti ani ujímati." 

V rukopisných přídavcích k tomuto Zřízení 7.aznamenáno brzo po r. 
1500 připomenutí, kteréž patrně mělo býti pojato do textu tištěného, ale pojato 
nebylo: "A tyto knihy mají na pergamen napsány býti a výpisuov z nich jináč 
nemají dá~a~i .~e~ jako z jiných desko A mají také tištěny býti a prodávány, 
aby se kazdy JImI uměl spravovati, chudý i bohatý. A na žádné obecní 
nálezy, jakž by se ve dskách koli vyhledati mohli, nemá jich žádný proti 
těmto knihám užívati, ani se na ně táhnúti; než toto což v těchto knihách 
za řád a za právo ustanoveno jest, to má ode všerh stavuov i zvláštních 
osob. vuobec za právo držáno býti. Než, jestliže by který z panuov neb 
z rytJeřstva chtěl se táhnúti na staré nálezy a jmeno svých předkuov chtěl 
ukázati sobě k poctivosti sv~, že to bude moci učiniti." 

Ostatně páni a rytířstvo tyto knihy k zřízení a v pořad složení a 
k tisknutí vydání a zase přijetí a mezi lidmi rozdání poručili a svěřili sú 
toho Petrovi ze Šternberka a na Lištni a Zdenkovi ze Šternberka a na 
Zbiroze z pánuov, a Albrechtovi Rendlovi z Aušavy, prokuratorovi JMsti, 
z vládyk. . 

, O povaze tohoto Zř. Zemského již r. 1862 vyslovil se Palarký, že 
sep~ano ~ zhotoveno jest "naspěch" a protož že mu potřebné pilnosti a 
spr~vnost~ nedostalo se. Mínění toto jistě jest správné; dílo samo opravdu 
nem dostI zpracované, nemá soustavy, ku konci jsou nálezy z doby bezpro
středně předcházející (530-554) bez ladu a skladu přiřaděny; zdá se, že 
dílo hlavní končiti se mělo čl. 529. Ještě více svědčí o spěchu, že hned 
po vydání Zř.Zemského r. 1500, a to až do r. 1530, pracováno o přípravách 
k napravenému vydání, ješto se nás dochovalo několik exemplářů s dodatky 
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a proměnami textovými. Všecky tyto posled~í rec:nse pocl=ázel~ snad z péra 
jednotlivýdl interessentů i byly chovány přI dska~h, kdez ov:em ~. 154~ 
spolu se dskami zhynuly, ale také kromě desk; Jeden ta~ov~ r~vldovany 
text měl doktor Racek před rukama, když pořizoval Latmsky p~eklad; a 
i archiv Staropražský i Roudnický podnes n-:ají kodexy, ve kterych obsa-

ženy jsou doplňky z r. 1500-1530. . . 
Palacký konečně projevil mínění, že orlgmal z roku. 1500 založen 

jest na diHežitém "Zťlstání Prešpurském" ze dne 12. h.st~padu 14:9. 
Avšak čtouce "Zůstání" toto v Arch. V. 496-499, nenalezlI Js~e v ~em 
ani slťlvkem připomenuto, že by se co týkalo Zřízení Zemvskeho. V zdyť 
redakcí spočívala na sněmovním snešení ze dne 17. kve~na 1497, a 
některá sněmovní snešení položena jsou do textu z měs. p,rosmcv~ r. ~499, 
ano i z měs. března 1500, tak že závěrečná redakční prace pnpada do 

měs. ledna, února i března r. 1500. . . 
Titul zní: 8fi3enije 3emif4 (et~4 t\03i}d)o ~ili}C3el,o ~t.ett.ltd)o. 
Závěrek zní: @fu ~ať tiHtien~ t~to Stnief)~ UJ í(a~n~m Whefhe ~tatem 

~ra\íťem 2etf)a tel)o~ gaťo íttn:cf)u ~fano ftogij %afe ~ bott.')hen~ fu tef)o\ ~etf)~ 
ttJ ®oóotu ~qeb ®ttJatu 9JCaqij 9JCagbalenfťu a SttalottJftttJtJ strale gef)o mtlofh 
U f)etíťef)o ~efatef)o letf)a a cbefťef)o %r~~bc3atef)o. .. . 

Formát čtvercový; archův a do t; první (a-s) po osml, posledm (s a t) po šestI 

listech. Známo toliko čtvero výtisků. , . . . ' 
Prodlemm věku XVI. ZZ Vlad. citováno tak, že se bud volano na ně a dolozena J~ou 

. 1 toho ktel ého nálezu jako: V tom artikuli, který se počíná takto: Toto Jest 
prvm .s ova . t' ('153) Nalezli kdož by komu listu kš aftem svěřil (395). 
za pravo pro nezpravu ves 1 • • •. , 3 O ľ t h 
Ale naskytá se také citace kratší: V Starém Zříze~. L. '2 (~l. ~08), ~. 4 (428~, B. ." lS ec 
(112), G. 5 (219), z čehož jde, že takové označovam, kterenoz v tIsku nem, pozdeJI teprv 

přičiněno do textu. v ' v 

Dojem tohoto Zřízení Zemského byl nedobrý. Mes:a dommva.la ~e, ze 
celé Zřízení namířeno jest proti nim, ufassovala se prý slech.ta p:~b me~tům 

d· , i novými právy Rendlovými". Vytýkali nevděčnost 1 krall Vladlsla-
" lVn ym , '1' t k ' . ť prý volen nejvíce úsilím měst a nyní že VIce ml uJe s av pans y 
VOVl, an 1 h v tO' ů 
a rytířský, nežli města. "Král prý ovšem zprvu poda to. o mes um a pan m: 
aby se sami vespolek smluvili; a1e to že bylo tak, J~k~by se vlk ~ OVCI 
smluvil, an ji ocasem pomrskuje až do lesa, ~oto~ ~~a~l va maso sm, ne
chaje kůže a kosti". R. 1508 píší dále L.etopl,sove cestl,}e ~en~,l. nalezl 
pánťlm v svých právích, že budou moCl prav svých pndab" uJlb ~ne~ 
, v 't' . esvto to J' est veliká nešlechetnost a brána ke všemu zlemu v ceske zmem 1, J . ·v' • t 

. A t kž každy' rok nové právo bývatI bude a rozdelem meZI s avy, 
zemI. a . h t' . 
k k' ze země. Zbláznil prý Rendl pány a rytířstvo svýmI c y ryml 
eza . ť'o t· 

nálezky a práva jim nová vymýšlel a sepsal, jež JSou pro 1 pravum s arym 

a privilegiím mnohým, a zvláště městským: ., " . v'v' v . 
"Což pak Rendlova práva a nálezove maJl byb důsto~neJs~ nez :~r.alů; 

a CÍsařův?" volá souvěký letopisec, horlivý zástupce stavu mestskeho. "Zadna 
by nebyla škoda, aby navozili na ten Rendlík asi čtyry vozy :uch!ch drev 
a

V 

všecky ty nálezy i s ním spálili, aby se žádný o takovou vec mkdy ne-

pokoušel. " 
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Vytýkáno Rendlovi, že nálezy z desk vyňaté některé měnil a jiné 
umlčel, zvláště takové, co nebyly vyšším stavům po chuti. Ale důkazů na 
to není. Že pak dsky samy r. 1541 vzaly za své, porovnání naprosto jest 
nemožné. Ostatně dsky měniti bylo samo sebou velikým zločinem. Menší 
jinačení textu, jako v čL 32, 43, 48, · 80, má povahu stylistickou; také 
vloudily se do textu i chyby tiskové, jako v čl. 2, 93, 96. 

214. Archiv zemský. 

R. 1420 odvezen archiv zemský z Prahy na Křivoklát, spolu se dskami 
a s korunou i s jinými insigniemi královskými. Když pak r. 1422 Křivoklát 
ohněm byl navštíven, dána koruna, i dsky, i archiv se všemi klénoty do 
Plzně, odkudž po válce vesměs jsou uloženy na Karlšteině, kde se "dsky 
i všecka práva zemská i s kornnú chovají", jak píše letopisec XV. věku. 
Kterak archiv zemský na Karlštejně byl chován, vidíme z relací, když 
r. 1437 pan Menhart z Hradce uvázal se v pnrkrabství Karlšteinské. Listiny 
uloženy byly ve čtyrech truhlicích: První obsahovala listiny království 
českého i koruny. Druhá listiny rakouské, braniborské a manské, kromě 
zakl adacích listů kolleje Karlovy a proboštství u Všech Svatých, sbírku 
nálezů zemského soudu, svazek listin moravských a listy papežské. V třetí, 
~elezné, uložena byla registra berně zemské i registra důchodů královských. 
Ctvrtá konečně, malá, obsahovala listy méně důležité. 
v Inventář zdělán za krále Jiřího r. 1466, přičiněním pana Zdenka ze · 
Sternbel'ka. 

R. 1501 L~stanovena kommisse sněmovní z stavu panského a rytířského, 
aby prohlédla a zregistrovala listy korunního archivu Karlšteinského, ku 
které potřebě archiv s vůlí královou přivezen jest do Prahy. 

V kommissí té byli z pánťlv pan Vilém z Pernšteina, pan Puotha 
z Rizmberka, pan Jan z Šelnberka, pan Albrecht z Kolovrat a pan Viktorin 
Krinecký z Ronova; z vládyk pan Albrecht Rendl z Aušavy, Zdeněk Ma
lovec na Vimberce a Jan z Dubče. Od této kommisse požádán byl Matyáš 
z Chlumčan, aby práci vykonal. 

Matyáš pocházel ze slovutné rodiny Chlumčanské, jejížto člen jeden, 
Mathias de Chlumczan, r. 1410 slove notářem (Kane.) a druhý, též Mathias 
cognomento Landa, vysoce proslavil se ve válečných bězích husitských. 
Tento Matyáš byl r. 1409 svědkem odchodu německých studentů z Prahy. 
vyznamenal se v bitvě na Vítkově hoře tak, že mu konšelé ze vděčnosti 

darovali dům "ad agnellum" proti studnici u sv. Jiljí, a zastával úřad měst
ského hejtmana v Písku. Od r. 1436 do 1446 sudím avorským, r. 1347 
členem vyslanectví českého do Basileje a r. 1446 do Říma. Matyáš při 
universitě Pražské založil kollej sv. apoštolů vedle kaple Betlemské, t. z. 
kollej Laudovu. Zemřel bezdětek r. 1460, zanechav jmění .své bratrancům 
svým Havlovi, Janovi a Martinovi. Že náš Matyáš náleží k rodině té, uka
zuje jak jmeno křestn é, tak i přídomek "z Chlumčan". Jemu uložili pánové, 
ke zregistrování archivu r. 1501 vyvolení, aby privilegia zemská do pořádku 

Jireček, Práv . život. 20 
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SI'ovl1al. Toho času byl Matyáš (aspoň r. 1502) písařem 
uvedl a s registry je 

královské komory. v ' " ' • R eg i str u m desíti truhlic Karl-
Sepsání Chlumcans,keho ma l~aPZls,,:, " , prl'vlleO'ií koruny a lu'álovství 

, '1.' zemskýmI nzel1l tl , 
steinských ~ pnvl eg~e~m "1 . 1 n Bohuslav z Lobkovlc, jest tvrzel1l 
českého." (Ze by prar.l tu byl ,vy ~?l:a pa 
Balbínovo všeho základu pQstradaJ lcJ.) 'v R O'lstra na 10 truhlic, 

Sepsání skládá se z ~:edr:nluvy Matyasovy a z etl ' 

do ldery' chž sú složena pnvllegla. v k" ol'avske' Na zemi moravskú, Na 
"1' 'ně ces e a m " , 

T l' uhl i c e A, Listové a prlVl egla vzel , k Statuta země české, Na blas králuov 
t ie česká i moravská. Na svobody ceske ,oruny, 

mans v k "1 Čechach 
českých v fUši. Na popl'avce po raJ~CL1 v , ' 

Truhlice B, Listové na zeme bavorsk,e, , 
, C L' t 'na zámky v zemI bavorske, 

T r u hll ce, lS ove " iš ls]rau a co k té zemi přislušie, 
h· I' D Listové na zemI m ,'eI '- '1 v' kú T rUl ce, ' ., 1 k' knižectvie a přitom na zemI UZIC . 

T hl ' E Ll'stové na zemI polsku a fl ezs e . , ru lce ' ' " 
Truhlice F, Listové n~ brambUl'S~uk~em\,VY manstvie rozličná v Říši, na zámky 
Truhlic e G, Rozličné lIsty (Olomuc e srn u , 

k koruně české př"ikúpené etc,), , 1 l' v t lantkrabi. hrabí i pánóv ze 
Truhlice H, Listové všech zavazkuov bauov, {meza, . 

všech zemí okolních, " , 
Truhlice J, Na zemi lucemburs~u liS,tove, 
Truhlice K. Na zemi rakúskú hstove. 

215. Hieronymus Balbus. 
, 'v ku XV stol zavítal do Prahy učený Vlach, Jeronym 

Na samem zaver . ' , d b'" l' a vedle 
" ' ě 'ak cirkevnhn tak tímskem o I e Z:1~ y v ' "; 

Balbus, v oboJlm prav ,J, 'h '1 " " V Praze dílem veřeJne prednasel, 
toho ve studiích humamshckyc vym mJICl. _ ° 

v ' Vl ' eliký shon posluchacu. 
dílem soukrome; 1 me p~ v Vl d dobrodruh pocházel z osady Forunl 

Muž tento, od pova . y, pone {U dl ',ž 'menován jest za svého 
Livii, Forolivie, dnešní~orh u Faen,zYk po to

e d~~e J mysleti ani na Benátky 
věku Forolivie~.sis. (Netreba tP~~, ~;erás~ byla j~ho rodištěm. Sám o sobě 
ani na kterou Jll10U osadu v: nadll: t k 'h Ymoře ' Haec eO'o Bohslai n1iro 

'v ochází z pobřezll1 a na s e o . tl , I v' 

pravI, ze p " cini Balbus alumnus aquae, což se zce a pn-
succensus amore, Adnacae ce Ý od moi'e málo vzdáleným.) 
padně shoduj e s rodištěm svrchu praven m, . 

Nar. r. 1465. . L t kladatele Akademie Platonské, učil 
S' ' učeník Pompol1la ae a, za t ' 

am ,Jsva v'v ' v 1461 ro hádky a mravy poněkud rozpou ane 
na universlte PaflZ~~{~, az r. 'a~' msi Andrelinem (Parisius anloeniores 
musel odtamtud uJlh, spolu s J y, 1 ,,'t) Také mu vv-

, " A lites lmmorta es exel CUl . .. 
literas docUlt, lbldemqu~ cu~. 1 o ex J'ure pontifieio enucleationem 
t 'káno, že Justinianei DIgesb et nonnu OIum . 
Y " ' m prudenter assumsent. , v 

audaclsslme magls qua 'V' d ' kdež působil na universlte 
Po letech pojednou s: ,Vys~yh~Jet vell I ~kl'ům i také právům. Příznivce 

v (1493 98) vyucuJe hasmc vu, {aSSI , 
po pet let -, 'v 'h b' k a Jana Vítěze Vesprymskeho , 
tu měl správce biskupství Vl~enske o, lS u~lechtu Biskupa nazývá svým 
i také protonotáre krále VladIslavova, Jana d' , . s) i děkuje llchotnými 
převelebným pánem (dominus meus reveren lSSlmu 
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slovy Šlechtovi, že se přičinil, aby básně slavného Jana Pannonia, bisku
pova příbuzného, tiskem byly vydány. "Děkuji Čechám, ~e kdežto druhdy 
uměním válečným všecky země předčily, nyní také výmluvností a naukami 
vynikají." List o tom dán jest dne 13. března 1499, a to z Vídně, kde se 
B. po odchodu do Vlach zase objevil. (Vraceje se totiž do své vlasti přes 
Uhry přepaden jest, oloupen a těžce zraněn.) Uzdraviv se začal znova 
ve Vídni učiti, ale již tuším jen soukromě. Zejména byl žákem jeho Jindřich, 
syn kancléře českého Jana z Šelnberka, kteroužto službu byl mu Jan Šlechta 
jménem kancléřovým ujednal. 

Roku 1499 seznámil se Balbus s panem Bohuslavem z Hassišteina. 
Setkali se spolu při návratu Bohuslavově z Budína ve Vídni. Porovnává.jej 
Bohusla v s Konrádem Celtesem, i praví v listu k Šlechtovi dne 9. května 
daném: "Conradus Celtes, homo non indoctus, tamen, ut dicam quod sentio, 
neqne modestia neque doctrina cum Hieronymo eonferendus!" 

S mladým Šelnberkem odebral se prostfed roku 1499 z Vídně do 
Prahy, kde mu byl král pllsobením Šlechtovým zjednal jistý důchod na 
výživu. Zapsánoť k r. 1500, že "velebnému J. B. duchovních i světských 
práv doktoru v Praze, výplata se dává ve dvoře Teyně" (Arch. VI.) V Praze 
přiliehotil se ku kancléři Šelnberkovi, nabízeje se oslavovati činy královy, 
by nepřišly v zapomenutí. V týž čas sepsal elogium na počest země české 
i velmožův jeho, kteréžto dílo teprvé po šedesáti letech vydáno bylo v Praze, 
péčí Vavrince Špána ze Špánova, pod titulem: "Hieronymi Balbi Liber con
tinens Bohemiae et procerum ejus laudem." 

Toho času Bohuslav z Lobkovic byl ještě pln chvály Jeronymovy; 
jmenuje ho v listu dne 30. září 1500 do Prahy daném, muže "in montibus 
noslris sine ulla dubitatione omnium doctissimum." (Zdá se, že Bohuslav v té 
ch\'ili ještě nevěděl, co o něm napsal J, ve spomenutém Elogiu; vytýkáno 
mu tu až i nedostatek vděčnosti ke vlasti.) 

Co se týče Jeronymova vyučování v Praze, tož píše Šlechta r. 1511: 
"Evocaveram ante annos duodecim in patriam nostram ex Austria H. Balbull1, 
hominem in studiis humanitatis et utroque jure non mediocriter eruditum, 
nt aqud nos haec eadem studia, quae Parisius et Viennae profiteretur, pro
posito et ordinato sibi certo premio a rege et principe nostro, apud quem 
tunc secretarii munus obibam." Dále píše Šlechta, že J. přednášel na uni
versitě Pražské (qui in universitate Pragensi constitutus nonnullas lectiones 
partim publice, partim in privato legebat.) I měl prý množství posluchačů 
i velikou čest ode všech; sebral prý také nemalou summu peněz. Avšak 
těmto Slovlolm Šlechtovým toliko s mírou věřiti lze; dle soudu Tomkova 
přednášel sice J. na universitě s přivolením mistrů, ale nikoli co člen uni
versity, kt erým jakožto katolik podj ednou ani se státi nemohl. Že učil také 
právům, vysvítá z veršů~ jež kdosi o něm napsal: "Intulit et gemini ditia jura 
fori," což také Bohuslav z Hassišteina potvrzuje, řka: "AUulit is nobis Musas 
legesque Ly(~urgi." Také zpráva o velikých příjmech z Pražského vyučování 
vyžaduje vysvětlení; ještě r. 1500 na zimu bylo hospodářství Jeronymovo tak 
rozvráeené, že prý, jak pravil, zanedlouho bude nucen státi se z "oratora" 

20* 
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"aratorem" (z professora oráč,em). Ostatně nelze mlčenínl pominouti, že 
Jeroným, jda do Čech, měl od krále sobě uloženo, aby také o některýeh 
záležitostech veřejného rázu jednal; vysvítá to z liSttl Bohuslavovýeh ze dne 

8. května a 8. srpna 1501. 
Ve druhém tomto listu děje se také zmínka, že J. hotoví se k urydl1ené 

jízdě do Uher; a vskutku víme, že dne 8. ríjna 1501 byl již u dvora na 
Budíně, kdež tuším dosáhl místa královského sekretáře (regis specialis a 
secretis). V Uhrách vstoupil do stavu duchovního, ač byl ve věku již pokro
čilém (pÍšeť r. 1500 kancléři Selnberkovi, že by ostatní dobu vzmáhajídho 
se stáří rád v jeho společnosti trávil). Toho času měl také Bohuslav naději, 
že zase vstoupí do služby dvorské; skutečně také o rok později (v létě 
r. 1502) nalezal se na BudÍně i se trval tam až do jara r. 1503; ale není 
žádné stopy, že by se tam byl stýkal s Jeronymem, ač sobě byli blízcí. 
Ba zdá se, že právě v Uhrách Bohuslav na Jeronyma zanevřel; svědčí o tom 

kousavý epigram, když J. byl se stal knězem: 
Eeclesiae membrum est Balbus; gaudete, Camoenae, 
Tartareum membrum seilieet ante fuit! 
Censuit is nostras animas eum eorpore solvi 
et nullum in eoelo eensuit esse Deum! 

R. 1511 začalo se u krále jednati o to, má-li J. vzat býti za učitele 
k dětem královým. Máme zprávu, že se zde před králem očišťoval a listy 
okazoval z Paříže i odjinud, kterak se jest zachoval poctivě, i některé živé 
svědky vedl. Při tom vývodu byl sekretář Procek z Cetně, načež vydán majestát, 
kterak jest se vyvedl podivě. "A tak prý jej Procek voslavil, že ztěžka byl 
tak dobrý když se narodil." Také ucházel se o přímluvu pana Petra 
z Rožmberka, ješto pán dobře prý ví, pokadž ho ráčil v čem potřebovati, 
že jemu J. vždycky rád slúžil. (Arch. IX.) 

Roku 1512 povolán za vychovatele a učitele k dětem krále Vladisla-
vovým, Anně i Ludvíkovi, právě toho roku, co Bohuslav ro'zloučil se se 
světem. R. 1515 stal se proboštem Prešpurským i Vacovským. 

Mladý král Ludvík užíval služeb jeho, posílaje ho v dfl]ežitých zále-
žitostech, jako na př. r. 1521, kdež vypraven iest ke sněmu říšskému do 
Wormsu, by se tam vyslovil proti náboženským novotám Lutherovým 
a vyzval ~nížata německá ku pomoci proti Turkům. Také i ve službách 
Habsburského domu, do kterýchž toho času vstoupil a biskupem v Krku 
korutanském se stal (1522), konal poselství do Říma, aby tam pozdravil 
nově zvoleného papeže Hadriana VI. i vyzval jej k prohlášení kříže proti 
Turlo':1m. Podobně poslán také k papeži Klimentovi VII. (1523-1534). Cís. 
Karla V. provázel ke korunování do Bononie, ku které příležitosti sepsal 
spis "De coronatione" 1530, jemuž se ostatně dostalo toho osudu, že byl 

dán na index! 
Spisy Jeronymovy (básně latinské) i s životopisem vydal Retzer r. 1791-92 ve Vídni. 

216. Marcus Antonius Coccius Sabellicus. 
V týž čas co mistr J eronym Balbus, rodilý Vlach, meškal v Praze 

a zde právům vyučoval, krajan jeho Coccius ve spise svém "Rhapsodiae 
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historiarum Enneades", mezi r. 1498-1504 ve dvou dílech v Benátkách 
vyda~ém, pronesl se hanlivými a přitom bezzákladnými slovy o Čechách 
a o Cešíeh, řka že národ ten nezná zákonů a že u něho volno dělati co
koliv se líbí. Díl I. jedná o dějinách světa až do pádu říše ř'ímské, díl II. 
o dalších dějích středověkých. 

Coccius narodil se r. 1436 ve Vicovaro, osadě dávné Sabellské země, 
odkudž si dal příjmení Sabe:licus. R. 1475 stal se professorem rhetoriky 
ve Videmu. R. 1484 přesídlil se do Benátek, kdež po 221etém pobytu r. 1506 
zemře1. Vyniknul jakožto jeden z pěstovatelů studií staroklassických, vydal 
texty Suetonia, Justina, Flora. R. 1487 uveřejnil dílo "Historia rerum Vene
tarmn", načež následovalo dílo svrchu zpomenuté. 
. . Četl ten spis r. 1:510 náš krajan, Vácslav Písecký, školár Bononský, 
I naJda co tu psáno o Ceších, až prý zahořekoval. lncidi - píše - nnper 
in Venetam historiam, in qua haec de Boemia feruntur: "Solum hordei 
ferax et tritici, boum silvestrium et piscium abundans. Non leges genti, non 
sanctiora instituta; quod libet, licet!" Lépe prý - dí ušlechtilý mladý 
humanista náš -- aby země naše všecka zarostla hložím a beylím, než aby 
se takto psalo o ní! - Vinu dává Písecký Eneáši Sylviovi, jenž "gladia
torio prorsus animo erga Boemos esset." (Viz o tom, co jsme napsali 
v č. 1.) Sabellicus sám byl ovšem vzteklý neprítel Čechů jakožto kacířfl, 
ale co znamenalo u něho kacířství české? Že nechtěli, aby kněží oplývali 
pozemskými statky! Hinc ille lacrymae! "Ajebant hi - tak píše o Husovi 
a J eronýmovj - oportere antistites et omnem clerum ad Christi imitationem 
pauperes esse, quia in opulentia et luxu ·vivere, qui Christl personam in 
terris gererent, parum ad exemplum vitae conduceret. O haeresiarchas 
aeternis cremandos ignibus!" Odtud onen vztek na Čechy. Coecius ovšem 
mrzkým oním výrokem sám sebe odsoudil a dobř'e Pisecký napsal: "Quís 
rogo melius laudare potuit, quam qui sic reprehendít." 

Zatím se našel, kdo nesmyslnou pomluvu od Coceia přéjal; byl to Němec 
z Auby, člen řádu' němeekých rytířů, Joannes Boemus z r. 1540 (víz č. 239) 

2 1 7. Knižky nalezuo saudu zemského. 

První sbírku výpisův z desk zemských i dvorských zpořídil Albrecht 
Ojíř z Očedělic (viz Č. 201). Po něm následoval Všehrd a Rendl, jenž oba 
veškeré dsky důkladně prozkoumali a výpisy činili . Z prvních let XVI. věku 
máme sbírku nálezů nedávno teprvé objevenou. 

. Bibliothéka Strahovského kláštera chová totiž mezi četnými vzácnými 
SpISy právnickými rukopis. obsahující Všehrdovo dílo, po kterémž bezpro
středně následuje Zpráva, "krátce z nálezů a Zřízení zemského po abecedě 
vybraná." Zpráva tato pochází z prvních let XVI. věku, hned ,po vydání 
Zřízení zemského Vladislavovského; aspoň poslední datovq.ný nález v ní sahá 
do r. 1501. Hukopis sám zpořízen jest r~ 1535, skrze Víta Póla ze Žitavy, 
a to ve Brodě českém (per Vitum Poll de Zittavia in Broda Bohemicali). 
Sbírka tato podává výhradně jen nálezy soudu zemského. Jak se má rozu-
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"aratorem" (z professora oráčem). Ostatně nelze mlčenínl pominouti, že 
Jeroným, jda do Čech, měl od krále sobě uloženo, aby také o některýeh 
záležitostech veřejného rázu jednal; vysvítá to z listť1 Bohuslavovýth ze dne 

8. května a 8. srpna 1501. 
Ve druhém tomto listu děje se také zmínka, že J. hotoví se k urydllené 

jízdě do Uher; a vskutku víme, že dne 8. tíjna 1501 byl již u dvora na 
Budíně, kdež tuším dosáhl místa královského sekretáře (regis specialls a 
secretis). V Uhrách vstoupil do stavu duchovního, ač byl ve věku již pokro
čilénl (píšeť r. 1500 kandéři Šelnberkovi, že hy ostatní dobu vzmáhajíeího 
se stáří rád v jeho společnosti trávil). Toho času měl také Bohuslav naději, 
že zase vstoupí do služby dvorské; skutečně také o rok později (v létě 
r. 1502) nalezal se na Budíně i setrval tam až do jara r. 1503; ale není 
žádné stopy, že by se tam byl stýkal s Jeronymem, ač sobě byli blízcí. 
Ba zdá se, že právě v Uhrách Bohuslav na Jeronyma zanevřel; svědčí o tom 

kousavý epigram, když J. byl se stal knězem: 
Eeclesiae membrum est Balbus; gaudete, Camoenae, 
Tartareum membrum seilieet ante fuit! 
Censuit is nostras animas eum eorpore solvi 
et nullum in eoelo eensuit esse Deum! 

R. 1511 začalo se u krále jednati o to, má-li J. vzat býti za učitele 
k dětem královým. Máme zprávu, že se zde před králem očišťoval a listy 
okazoval z Paříže i odjinud, kterak se jest zachoval poctivě , i některé živé 
svědky vedl. Při tom vývodu byl sekretář Procek z Cetně, načež vydán nlajestát, 
kterak jest se vyvedl podivě. "A tak prý jej Procek voslavil, že ztěžka byl 
tak dobrý když se narodil." 'I'aké ucházel se o přímluvu pana Petra 
z Rožmberka, ješto pán dobře prý ví, pokadž ho ráčil v čem potřebovati , 
že jemu J. vždycky rád slúžil. (Arch. IX.) 

Roku 1512 povolán za vychovatele a učitele k dětem krále Vladisla-
vovým, Anně i Ludvíkovi, právě toho roku, co Bohuslav ro'zloučil se se 
světem. R. 1515 stal se proboštem Prešpurským i Vacovským. 

Mladý král Ludvík užíval služeb jeho, posílaje ho v dtlležitých zále-
žitostech, jako na př. r. 1521, kdež vypraven iest ke sněmu říšskému do 
W ormsu, by se tam vyslovil proti náboženským novotám Lutherovým 
a vyzval knížata německá ku pomoci proti Turkům. Také i ve službách 
Habsburského domu, do kterýchž toho času vstoupil a biskupem v Krku 
korutanském se stal (1522), konal poselstvÍ do Říma, aby tam pozdravil 
nově zvoleného papeže Hadriana VI. i vyzval jej k prohlášení kříže proti 
Tm'kt1ll1. Podobně poslán také k papeži Klimentovi VII. (1523 -1534). Cís. 
Karla V. provázel ke korunování do Bononie, ku které příležitosti sepsal 
spis "De coronatione" 1530, jemuž se ostatně dostalo toho osudu, že byl 

dán na index! 
Spisy Jeronymovy (básně latinské) i s životopisem vydal Retzer r. 1791-92 ve Vídni. 

216. Marcus Antonius Coccius Sabellicus. 

V týž čas co mistr J eronym Balbus, rodilý Vlach, meškal v Praze 
a zde právům vyučoval, krajan jeho Coccius ve spise svém "Rhapsodiae 
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historiarum Enneades", mezi r. 1498- 1504 ve dvou dílech v Benátkách 
vydaT~ém, pronesl se hanlivými a přitom bezzákladnými slovy o Čechách 
a o Cešíeh, řka že národ ten nezná zákonů a že u něho volno dělati co
koliv se líbL Díl I. jedná o dějinách světa až do pádu říše římské, díl II. 
o dalších dějích středověkých. 

Coccius narodil se r. 1436 ve Vicovaro, osadě dávné Sabellské země, 
odkudž si dal příjmení Sabelicus. R. 1475 stal se professorem rhetoriky 
ve Videmu. R. 1484 přesídlil se do Benátek, kdež po 221etém pobytu r. 1506 
zemřel. Vyniknul jakožto jeden z pěstovatelů studií staroklassických, vydal 
texty Suetonia, Justina, Flora. R. 1487 uveřejnil dílo "Historia rerum Vene
tarum", načež následovalo dílo svrchu zpomenuté. 
. . Četl ten spis r . 1:510 náš krajan, Vácslav Písecký, školár Bononský, 
1 najda co tu psáno o Ceších, až prý zahořekoval. lncidi - píše - nnper 
in Venetam historiam, in qua haec de Boemia feruntur: "Solum hordei 
ferax et tritici, boum silvestrium et piscium abundans. Non leges genti, non 
sanctiora instituta; quod libet, licet!" Lépe prý - dí ušlechtil)1 mladý 
humanista nás -- aby země naše všecka zarostla hložím a beylím, než aby 
se takto psalo o ní! - Vinu dává Písecký Eneáši Sylviovi, jenž "gladia
torio prorsus animo erga Boemos esset." (Viz o tom, co jsme napsali 
v č. 1.) Sabellicus sám byl ovšem vzteklý nepNtel Čechů jakožto kacířů, 
ale co znamenalo u něho kacířství české? Že nechtěli, aby kněží oplývali 
pozemskými statky! Hinc ille lacrymae! "Ajebant hi - tak píše o Husovi 
a J eronýmovj - oportere antistites et omnem clerum ad Christi imitationem 
pauperes esse, quia in opulentia et luxu ·vivere, qui Christi personam in 
terris gererent, parum ad exemplum vitae conduceret. O haeresiarchas 
aeternis cremandos ignibus!" Odtud onen vztek na Cechy. Coecius ovšem 
mrzkým oním výrokem sám sebe odsoudil a dobře Pisecký napsal: "Quis 
rogo melius laudare potuit, quam qui sic reprehendit." 

Zatím se našel, kdo nesmyslnou pomluvu od Coceia přéjal; byl to Němec 
z Auby, člen řádu' německých rytířtl, Joannes Boemus z r. 1540 (viz č. 239) 

2 1 7. Knižky nalezuo saudu zemského. 

První sbírku výpisův z desk zemských i dvorských zpohdil Albrecht 
Ojíř z Očedělic (viz č. 201). Po něm následoval Všehrd a Rendl, jenž oba 
veškeré dsky důkladně prozkoumali a výpisy činili. Z prvních let XVI. věku 
máme sbírku nálezů nedávno teprvé objevenou. 

Bibliothéka Strahovského kláštera chová totiž mezi četnými vzácnými 
spisy právniekými rukopis. obsahující Všehrdovo dílo, po kterémž bezpro
středně následuje Zpráva, "krátce z nálezů a Zřízení zemského po abecedě 
vybraná." Zpráva tato pochází z prvních let XVI. věku , hned , po vydání 
Zřízení zemského Vladislavovského; aspoň poslední datov<;tný nález v ní sahá 
do r. 1501. Hukopis sám zpotízen jest r~ 1535, skrze Víta Póla ze Žitavy, 
a to ve Brodě českém (per Vitum Poll de Zittavia in Broda Bohemicali). 
Sbírka tato podává výhradně jen nálezy soudu zemského. Jak se má rozu-
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měti pf'ipomín~e "po abe~edě", vidno z nápisllV: O bratřích. O brání 
s komorníkem, O berni, O čeledínech, O ~hlebení, O clu a ~estě, O kladení 
do desk, O dskách zemský~h atd. 

Čelakovský vyslovil domněnku, že sbírka tato zdělána byla Všehrdem ; 
avšak Všehrd mnohé z nálezú těL:hto ve svém díle nemá, sama sbírka bo
hatější jest počtem nežli Nálezy u Všehrda citované. Oněch jest ok. 500, 
těchto ok. 200. 

Takové výpisy z desk voluo bylo úředníklllll od desk pro potřebu 
úf'adu sobě pořizovati. Píšeť o tom Všehrd: "Toho jsú vždycky svobodu 
písati od pradávna měli, že jsú sobě nálezy panské, obecnie i zvláštnie, 
vypisovali svobodne, aby se v svých úřadech, i jiné lidi, uměli zpraviti, ~o 
jest za právo a co ni~." - "Úředníci nejvyšší, komorník, sudí a písař, též 
i m.ístopísař a desk zemských písař, ti všichni od pradávna toho jsú svobodu 
plnou měli, že jsú sobě beze všech l'elatoruov každý nález, obecní i zvláštní, 
i každé dsky vypsati mohli, beze vší všech lidí odpornosti." 

Mezi r. 1500 a 1540 zúplněna jest sbírka tato také nálezy soudu 
komorního a v té formě známa jest nám z rukopisu nyní Musejního 
"Knižky nálezuo soudu zemského a komornieho". 

Třetí sbírka obsažena byla v kodexu ondy Tadyáše Peithnera, nyní 
nevědomo kde uloženém; opsal si ji P. Gelasius Dobner. Nápis zněl: 
"N álezové soudu zemského". Sepsání pocházelo z r. 1540. Dobře praví 
o něm Dobner: Magni vero haec praejudicata aestimanda, cum ante 
~ombustas tabulas regni compilatae sint atque ita se saepe ad veteres 
tabularum codices revocent." 

K vll1i porozumění, jakého jsou knižky tyto obsahu, klademe zde 
nápisy prvních částí podle otisku dra J. Čelakovského (v Arch. českém XVIII.) 

O bratřích nedílných, straycích a: sestrách. - O berni. - O čeledínech 
. a lidech. - O clu a cestě. - O cizozemcích. - O kladení do desko -
O dskách zemských. - O dědidvL - O dílu a rozdílu. - O držení a 
držitelích. - O dědinách. - O dLlchovních dědinách a o platích. -
O dcerách a dětech. - O falši. - O glejtu. - O hojemství. - O hanění. 
- O králi. - O komornících. -- O kšaftích. - O leženÍ. - O lidech 
zběhlých. - O listech. - O listu zatykacím. - O listu obranním. 
O manství. - O moci. - O minci. - "Najprvé a přede všemi." -
O nálezích. - atd. 

218. Soud komorní. 
Počátky svými S o u d k o 111 o rn í sahá do časúv krále Ladislava Pohrobka. 

Víme, že nlladistvý král r. 1457, dne 21. listopadu, dva dni před svou smrtí, 
soudu konlornímu předsedal a že tu rozsouzeny vážné pře mezi Vratislaví~ 
Zhořelcem a Žitavou o cla, mezi pány z Kunštátu a z Lichtemburka 
o přednost. Za krále Jiřího mohl každý volati se ku královskému soudu 
komorním u, kterýž se vztahoval ke všenl zemím koruny české. Staršího 
pllvodu soud ten nebyl; klade jej sice Palacký (Děj . II. 2 str. 400) hned do 
let krále V ácslava IV. , ale dúvodu na to není a také pan Ondřej z Dubé, 

• 
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jenž přece zná soud dvorský i pravomoc purkrabí Pražského, o soudu 
komorním ničehož nevL Nejvíce rozvinul se soud tento mezi 1. 1471-90. 
když nastala dlouholetá přestávka v zasedání soudu zemského i dvorského. 
Y tom čase byl soud komorní jakožto soud králllV jedinou soudní stolicí, 
kde se rozepře vyřizovaly, ovšem více snllouváním mezi stranami a jindy 
toliko s podvolenÍln stran. Panstvu nechtělo se uznávati soudu takového, 
r. 1479 prohlásilo se dokonce, že "komorních súduov viec býti nemá"; 
zatím rozhodnuto, že soud komorní ještě na čas má předsejíti. R. 1485, 
dne 6 června, otevřín zase soud zemský a tu vyrčeno, co se týče dědin, 
zápisův a všech jiných věd, kteréž k zemskému právu příslušejí, v takových 
věcech aby sebe všichni právem zemským hleděli, poněvadž práva zase 
jdou. Král aby takových věcí v komoře nesoudil, dokudž práva jdou; než 
co se jiných věcí týče, to že se žádnému nezavírá, aby jeden druhého před 
krále do komory pohnati mohl. Již pak Všehrd jmenuje soud komorní 
v království druhým, kdež v komoře král JMst s radú svú pte, kteréž do 
komory JMsti slušie, súditi ráčí, když a kolikrát se do roka KMsti líbL 
"K tomu súdu žádný o dědiny a o zbožie, svobodná neb manská, o žádné 
zápisy a naprosto o žádnú věc, kteráž k zemskému súdu příslušie , nemá 
žádného pohoniti, a zvláště když práva jdú; než co se jiných věcí dotýče, 

o ty jeden druhého do komory pohoniti móž". 
O soudu komOi ním jedná ZZVlad. Ten že se držeti má dvakráte do 

roka, jeden na sv. Martina, druhý na Svátosti. 
Soud komorní měl svoje dsky, jež nazýváno "Registra královská", 

"Registra komorní", "Knihy dvoru krále JMsti". Knihy tyto, ač byly u velikénl 
nebezpečí , při požáru roku 1541 zachráněny jsou, ale později se některé 

z nich, a to právě nejstarší (z dob Ladislavových a Jiříkových) ztratily , tak 
že co z nich podnes pozůstává, pochodí z dob krále Vladislava IV. z roku 
1471 atd. 

Kniha r. 1471 založená a do r 1479 sahajíeí slove ))RegťstTa. auzká 
královská aksamitová če1'vená anno 1471", kniha druhá pak, od r. 1479 do 
r . 1499 jdoud "Registra královská červená aksamitová větší od létha 1479". 

Z první čtvrti XVI. pocházejí: 
Úzké (tenké) aksamitové páně VoJtěchovy 1512. 
Červené koženné 1518-19. 
Černé koženné 1518-19. 
Zelené aksamitové 1524, 
Řada nálezů soudu komorního z knih těch otištěna od Palackého a Čelakovského 

v Arch. českém ·IV. 263-328 a VII. 446 - 465, pak VIII. 396-480, IX. 455--560 atd. 

219. Soudové dvorský a purkrabský (viz. Č. roo a 146.) 

O soudu dvorském podává ZZVlad. tato ustanovení: "Při tom soudu 
dvorském má býti sudí z pánuov a soud i právo má on spravovati. S ním 
má sedati prokurator královský a k tomu manové královští mají býti vybráni. 
Když by pře znamenitější byla, má z soudu zemského jeden z pánuov, druhý 
z vládyk přidán býti, aby pomohli těch pN súditi; a nemohli-li by věc 
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trefiti, mají v soudu zemském naučenie vzieti. A dsky dvorské mají býti 
ph dskáeh zemských, a úředník králové a podkomořieho druhý mají ty 
dsky spravovati." Následuje Řád a spůsob půhonův při úřadu desk dvor
ských, jakož dsky dvorské ukazují. Také tu podán řád taxovní, eo se 
z jednotlivých úkom1 soudních dávati a bráti má, jakž byl sepsán od úřed
níka při dskách dvorských za dob starších. 

V jistém vztahu k soudu dvorskému byl Man s k Ý s o u d Tru tn o v s ký. 
V Č. 86 pravili jsme, že král Přemysl Ot. II. povolav do krajiny Trut

novské obyvatele německé, přál jim spolu, aby užívali práv svých němel;kých, 
za krále Jana pak že měli svůj vlastní soud, zřízený podle obyčejův manských. 
Tento soud přetkal dobu válek husitských, neboť z r. 1445 známy jsou 
první deskové zápisy Trutnovského soudu manského. Do těchto de~k kla
deny kupy a prodaje, úmluvy a nálezy práva manského. Zachovány jsou 
po dnešní den, náležejíce ke dskám dvorským. Jaké zřízení měl soud 
Trutnovský, vidíme z ustanovení daných r. 1487 od soudu komorního, podle 
nichž zasedalo v něm vedle hejtmana královského pět . členů z manů a šestý 
konšel města Dvoru Králové. Soud tento odbýval se čtyrykráte do roka, 
i trval vždy tré dnů. Zahajován byl tím obyčejem jako země česká se řídí 

a spravuje. 
O soudu purkrabí Pražského jedná ZZVlad. v čl. 381-407. Při purkrabí 

na soudu jeho že má ~asedati nejméně šest dobrých lidí urozených; i má 
každý z nich na svobodných dědinách míti. Pakli by neměl, tehdy ten 
s radú kralovou, a kdyžby krále v zemi nebylo, s raoú pánuov a vládyk 
z plného soudu, do toho soudu vsazen býti má, a jináč nic (390). Na soud 
purkrabský náleželo souzení o všecky listy , o ležení příčinou neplnění , 
o škody, o dobré vůle, o hanění pro dluhy, o rukojemství, o nářku falšování 
listů, o rozepře hraničné, pročež soud purkrabský . slove také "soud mezní" 

neboli "hraničný". 
O mezním soudu purkrabí Pražského vloženo do ZZVlad. ustanovení , 

že když by purkrabie na meze měl jeti, tehdy že puovod má poň přijeti 
na hrad Pražský a na těch mezích že má přidati řečníka, rychtáře a šest 
konšelóv přísežných , což také pohnaný má učiniti a purkrabího zase na hrad 
Pražský dovézti. 

Počátkem XVI. věku zdělány jsou první registra mezního soudu, i známe 
jich z prllběhu toho století řadu trojího druhu: 

Staré registry mezní z r. 1508-32. • 
Stranní veypovědní staré (červené) z téže doby (1511-12). 
Po těch během XVI. v.ěkunásledovala Staré veypovědní (kněh pět 

z r. 1527-1589) a Nové veypnvědni. 
Registra tato vedena jsou u purkrabského úřadu Pražského jakožto 

soudu mezního; tam byla tak~ uložena a schována, i nestala se obětí požáru 
r . 1541 jako dsky zemské. Dobře jich ještě na sklonku XVI. stol. znal 
Jakub Menšík z Menšteina (viz č. 273), jemuž máme vůbec děkovati za 
zprávu o nich zachovalou; sice jinak nevíme, kde by se registra tato 
pro právní poměry dědin a, lllezí velice důležitá - nyní měla,. hledati, 
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Kromě těchto register mezních byla u purkrabího jiná registra 
purkrabská . (ZZVlad. 398), do kterých zapisována jiná soudní jednání 
purkrabského soudu. 

220. Místopísaři des k zemských (viz č. 81, 151, 175, 199). 

R. 1497 ustanoveno na sněmu, aby staré dsky zůstávaly nahoře na 
hradě; když by pak kdo jich potřeboval, aby úředníci s ním nahoru šli a 
jemu je tam četli. Konečně za velikého onoho sporu mezi vyššími stavy a 
městy, zejmena po r. 1500, vykázán jest pro dsky královský dvůr na Starém 
Městě, od krále opuštěný, až se r. 1512 stalo snešení, aby dsky docela 
přenešeny byly na hrad Pražský, což také v prvních dnech měs. prosince 
vykonáno. Další řada místopísařů jest tato: 

Andreas de Tessinow (Ondráček). R. 1468 jmenuje se Ondřej 
písařem při . dskáeh. Místopísařem stal se r. 1477 po Janovi z Plané. R. 1485 
píše se vicenotarius regni Bohemiae. O zivotníeh okolnostech jeho víme, že 
že mezi lety 1481-88 drzel dům v Praze U sedmi andělů v ulici za 
kostelem sv. Jiljí (č. 451. Tom. IX). Ondřejovi (neb jakž vůbec slul, 
Ondráčkovi) stalo se, ze r. 1492 ssazen jest s úřadu místopísařského, a to 
rozsudkem, v němž obsažena také příčina: In causa inter Andream de 
Tessinov vicenotarium tabularum terrae ex una et beneficiarios Pragenses 
alios minores omnes parte ex altera. Tu kdež jest Ondráček všecky úředníky 
nařekl a je vinil, pravě, že by právo naň a na syna jeho nedielného skrytě, 
úkladně a nepravě vedli; proti tOIllU oni úředníci odpierajíce pravili, že 
se to tak v skutku a v pravdě neshledá, by oni jakú nepravost neb úklady, 
neb co tajného proti právu vedli: tu páni a vládyky na plném súdu, 
slyševše žaloby i odpory, ráčili sú to s pilností vážiti, a poněvadž on -
Ondráček - tu kdež jest je ---: úredníky - vysoce nařekl na cti jich a 
toho jest na ně nikterak dostatečně neprovedl, nez toliko řečí svú, a toho 
prvé nevznesl na vyšší pány úředníky, a z těch příčin páni sú nenalezli při 
úřednících, by tu co úkladného, tajného neb co nepravého učinili . A z té 
příčiny vedle nálezu panského páni JMsti jej - Ondráčka - v svú kázeň 
berú a ssazují. . . . Než co se toho práva vedení tkn e, kteréž jest mezi 
Vacslavem z Rastel a Jaroslavem synem Ondráčkoyým, co se toho odhádání 
dotýče, proti kterémužto odpor se stal, když ta věc k súdu přijde , páni 
se ráčí přitom spravedlivě mieti a strany aby stály v súdě ten patek 
o suchých dnech letničných. Actum a D. 1492, sabbato in vigilia Annunt. 
b . Mariae virg. (24. března). 

Z těch dob a snad z příčiny tuto vyložené pochází nález panský, 
zapsaný v Památných G- 24 tohoto znění: »Jestli žeby kto úředníky menšie 
nařekl žeby něco úkladného a nevěrně udělali, a toho by na ně neprovedl, 
má hrdlo ztratiti; pakli by na ně dovedl aneb na kterého z nich jednoho, 
túž pokutu má podstúpiti (ZZVlad. 241 a 435-14,92). 

Ondráček ještě v listopadu 1501 živ byl, anoť psáno k tomu roku 
V registrách soudu komorního, že podle nálezu Ondřej z Těšinova povinen 
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Justině a Mandaleně sestrám vydati 110 kop svěřených, což na jeho diel 
pf'ísluší. (Vš.) (Cod. Jur. boh. HI. 2. p. 140, 150 i 15~). Ješ tě i r. 1502 
slove Štěpán místopísar majitelem domu na Malém rynku (Tom. Pr. VIII. 32). 

Po Ondráčkovi pozih:talo čtvero kněh: 

1. And1'eae 1477-81. 
II. Andreae 1471-85. 
III. Andreae 1485-88. 
IV. AnJreae 1489- 92. 
Ojíř z Očedělic ve své sbírce nálezllv připomma, že "rozsudkové, 

ktetí jsú se stali za krále Vladislava, obsazeni jsú v knihách Ondráčkových 
t. Č. miesto písaře zemského držícieho. A když jsem já - Ojíř - ty roz
sudky shromažďoval, nebyly jsú ještě toho času zregist~'ovány (1487 -94). 

Citace: IV. Andreae G. 3. Mezi Jihkem z Mělníka a Pardubic. 
Mistr Viktorin ze Vš ehrd (1493-97). (Viz životopis jeho v č. 205.) 
I. Victorini (1493--97). Citace: V prvních Viktorinových A. 3. ~ 
Ve dskách Viktorinových L. 3. V té při, kteráž jest mezi Bof'ivoj em. 
Vácslav Hyndrák z Habrova. Nástupcem mistra Viktorina v úřadě 

místopísařském stal se r. 1495 Vácslav Hyndrák řečený z Habrova. Vítá 
jej pan Bohuslav z Ha::- sišteina dvěma epigrammaty, velebě výmluvnost a 
počestnost jeho; ale Hyndrák měl tu chybu (tak žaluje pan Bohuslav), že 
byl podobojí (totus bonus, praeterquam ab ecclesia catholica alienus). Možná 
že Hyndrák jest táž osoba co Wenceslaus de Chrudim, cognominatus Hyndrák, 
uvozovaný co bakalář svob. umění v zápisdch Pražské university; rok 1480 
i jméno dosti dobře by se k tomu hodily. Ke dskám dostal se z královské 
kancelláře , kdež byl r. 1495 předním písařem. V Archivu českém uvozuje 
se dosti často. R. 1409 V. H. z Habrova místopísař desk zemských král. 
českého (VlIL), 1500 V. H. z H. (IX), 1501 V. H. z H. místopísař král. 
českého. V témž Archivu zmínka jest, že jemu již co místopísaři a 
Janovi Šlechtovi ze Všehrd, protonotáři královské kancelláře, dána výplata 
tuším ještě za služby v kancel1ári, na Lib1icích (VI. 573, 583). Roku 1500 

slove "vládyka urozený" (Arch. VIII) . 
I. Hyndrákovy 1497-1500. 
II. Ryndrákovy 1500-1504. 
Vácslav z Chvojetlce. R. 1486-1500 menším písařem při dskách. 

Po Hyndrákovi místopísařem r. 1504-1522. 
. 1. V ácslava, z Chvojence 1504-08. 

II. Vácslava z Chvojence 1508-12. 
III. Vácslava Z. Chvojence 1514-17. 
IV. V ácsZava z Chvojence 1518-20. 
Vácslav Robnháp ze Suché. Rodina Robnhápů usedlá byla v po-

ledních Čechách jakožto rod zprvu měšťanský , později zemanský. Koncem 
xV. věku 1472-87 slove Robnháp starý, Kašpar, majitelem domu v Budě
jovicích, ale již počátkem XVI. věku (1508) píše se Jiří Rambhaup "von 
der Tiere", což jest Suchá, rytířské sídlo na Hlubocku u Pištína, nyní dvůr 
poplužní (Pop. 304). Jiří byl služebníkem pánův z Rožmberka, a si.c~ 

bz 
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purkrabím na Rožmberce, kdež při velikém požáru r. 1522 utrpěl škod 
za 150 k. g. (Arch. XII). R. 1527 jmenuje se jeden z toho rodu, Mikuláš 
Robmhap z Suché, sekretářem krále Ferdinanda I. i jedním z obráncll 
Vídně proti Turkům 1529. České Robnháp patrně pochází z německého 
Rabenhaupt. Rod ten pamatoval se ještě i v XVIII. stol.; r. 1675 zemřel 
Rabenhaupt ze Suché, hejtman kraje Čáslavského. 

V ácslav, bratr tuším JiříkllV a oba synové Itobnhápa starého rnísto
písaře~ byl ~iž roku 1521, ješto roku toho dne 2. pros. dán Výpis' z desk 
s pod~lsem Jeh~ (Arch. XI). Roku 1530 vzat jest JIlezi kommissary Je nové 
redakCI ZZemskeho, a to ze stavu rytířského, ph čemž psán jest "ze Suché 
a na Pacově". 

I. Vácslavovy Robnhápovy 1521. 
" ~ ,Že by r. 1524 místopí~ařem ~yl mistr Vácsl.av Albus neb Calldic1us z Aurazu Písecký, 
Ja~z 1 omek (Pr~ha .IX) praVl, nezda se podobné, Ješlo ním byl loho roku Robnh;íp a žádná 
kmha po AlboVl pOjmenovaná se nenachflzí. 

22I. Smlouva Svatovácslavská. 

®m!~ltJa \1Jffecg tr6ij ftarouo ewato\1Jatófa\1Jífégo fniemu tue bíft) \1Jl03ena 
.2etga m06tJ~0 n. ®ebmnat~tťgo. m ®tarém WCirftie ~raDffťnt. ma .2ú3t). 9J(ifu,(á~ 
Sťonáč wt)tiffL 

~alý 40. Archy A. B. C. po čtyrech listech. Unikum Lobkovické bibliothéky v Praze. 
Jmý název: 
ewofenie a lm(últJa \1Jffecg tqt) ftolUltO tlt31 íniemie ftert)3 br6an byl roo 

@)\1Jott)m ~acD(a~tJie na ,prabie $ra ffem. m ~ra()e 1517 
Osmerka, 18 listů. Unikum v bibl. Lobkovické v Pt'aze. 

Skoro po všechen čas králování Vladislava IV. potýkala se města 

~e s:avy. vyššími, panským a rYytířským, o obapolná práva a svobody 
Jednech I druhých. Bylať města v Cechách samostatně vzrostla vedle panstva 
a rytírstva, tak že konečně musel nastat boj o obojstranná práva, jmenovitě 
když města bohatstvím a mocí postoupila. valně v popředí. Města zača l a 
sobě stěžovati, že mají velikou ve svých požitcích závadu, ješto páni a 
rytířstvo sami pivo vařili a svým poddaným z měst piva bráti nedali aniž 
s~dlákům svým dopouštěti chtěli, aby do měst obilí prodávali, leč se' prvé 
panům ,opov.~dí. Také na sněmích města jako odstrčena byla od třetího 
hlasu, Ješto JIch vyšší stavové ani nepovolávali mezi se a chtěli dokonee 
třetího hlasu měst zahladiti, což prý hlavně došlo výrazu ve Zřízení Vladi
slavo,vském ,~ r. 1500., Bránili také městům stavové, aby sobě co by obci 
kovupIla ZbOZI na zemI, ve dsky zemské zapisovala. I pllhony vydávali na 
mesta k soudu zemskému, i jiné věci činili proti právllm a svobodám měst 
od králův a císarllV jim daných. ' 

Na sjezdu v březnu 1503 o to v Praze držaném vzala miest před se třinácte 
kUSll, z těch pak nejpilnější tyto: Najprvé aby města měla třetí hlas na 
sněmích, jako prvé. Druhé, aby městllm a obcím zapisováno bylo do desk 
~ems~ých. v Tře:í, aby páni a rytířstvo urozené nevařili piva na prodej. 
Ctvrte, coz mesta podle práv svýc.h sama souditi mají, o to aby nebyla 
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nucena stávati na soudu panském. Jedné stížnosti bylo vyhověno r . 1509, 
anoť městům znovu přiznán hlas třetí sněmovní. 

Na sněmu r . 1516, v pátek před sv. Mikulášem, biskup Jagerský, radda 
krále Ludvíka, zděl poselství od krále, že by král viděl rád, aby ty nesnáze 
v koruně č.eské byly porovnány a pokoj, dobrá vůle , řád a právo aby zase 
průchod mělo. Také vojvoda Ondrej, radda krále polského, mluvil v ten 
rozum. Konečně všickni tři stavové položili ~obě sněm na hrad Pražský, r. 1517, 
v úterý po sv. Vá(~slavě, i smlouvali se, oč byly různice předešlá léta, aby 
tomu konec učiněn byl bez všelikých rad jiných z cizích zemí. I uzavřena 
jest smlouva t. z. Svatovácslavská, podle datum toho sněmu takto jmeno
vaná, jejímžto největším původcem byl pan Vilém starý z Pernšteina, kterýž 
několik let o to pracoval, aby Čechové sami se smluvili, bez cizích národú, 

jenž povah Čechů nebyli jsou svědomi. 
Tato smlouva učinila přítrž rozbrojům a bojflm až i krvavým, od let 

skoro čtyrydceti stávajícím. Článkův měla pllVodně 31. Latinský překlad 
zpořízen, tuším že pro cís. Maximiliana 1., krále Ludvíkova děda, král. 
sekretářem Prockem Malým z Cetně. Sám text vložen do budoucích vydání 

ZZemského z r. 1530, 1549, 1564 i 1627. 

. 222. Rodericus Dubravus (Racek Doubravský). 

Roderich, nebo jak po česku ho jmenovali, Racek, pocházel, jak toho 
sám ne bez jisté chlouby připomíná, ze slovútné rodiny Doubravských 
(sum Hodericus ego de clara gente Dubravus). Doubravští byli rod Plzenský, 
jenž v sousedstvě Plzně drželi osadu Dúbl'avu neboli Dúbravku (Pop. 388), 
po níž také jméno měli. Roderikův otec byl Karel z D., matka d~era 
Vácslava Baštína z Libouše; bratří Jan a Karel, sestra Kunka (vdana za 
Jindřicha Tondorfera). Z téhož rodu pocházel tuším také i Jan z Doubravky, 
Dubravius, biskup Olomucký (1541-1553), historik český. 

Studia svá koval R. nejprvé na universí Lipské, kdež byl zapsán r. 
1489; že pak k zápisu tam třeba bylo věku nejméně 15 let, připadá naro~ení 
Rackovo as na r. 1474~. K ponuknutí staršího bratra Karla a k pobIdce 
samého pana Bohuslava z Hassišteina, oběma bratrům přizní nakloněnéh~; 
přešel R. z Lipska na universitu Hononskou, a to asi r. 1~93~94: V BOn?nll 
pobyl až do r. 1499, maje hlavní učitele slavn~~o~ pr~vmk~ ~ humamstu 
Jana Garzona a Filipa Beroalda. Také sobě vdecne pnpomma Petra de 
Canonicis, slovútného professora práva římského (legum doeiorem Bono
niensem). Zajímavým úkazem jest, že pan Bohusl~v . z . Hassište~in~ 
listem do Bononie psaným napomíná Racka, aby studIemI filosofickyml 
obíral se ve spojení se studiemi práva civilního. V děkovací odpovědi z r. 
1494-95 slibuje R. že dle té rady se zachová, tím více, že filosofové sta
rověcí často tak činili, nikdy nedělíce filosofii od umění řečnického (t. j. 
právnického) . Z Bononie chtěl odejíti do vlasti, když Turci v měsíci září 
1499 vrazili přes Tagliament až k Vieenzi. V li~t.opadu r. 14~~ ~debra~ se 
do Benátek, ale beze svého zboží, jež zanechal Ještě v -Bononll. Z Benatek 
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v témž ještě měsíci šel do Říma. Řím učinil naň převeliký dOJem; jakmile 
tam se ocitnul, tak byl zajat vnadami věčného města, "že mníl tam se býti 
jako doma" (Ut Romam veni, tanta subito sum amoenitate Urbis captus, ut 
non Romam, sed patriam esse judicaverim). Na jiném pak místě píše, že 
z l=tíma neodejde než s náramnou bolestí; tak jej okouzlily vnady a pi'í
jemnosti jeho; kdo prý jen několik dnll, ne měsíců, v Římě tráví, že za
pomene na vlast i na rodiče i na příbuzné. Ale již v postě r. 1500 navrátil 
se r. zase do Bononie, aby přijal odznaky doktorátu, i zůstal ještě po celý 
rok 1500-01. 

Za svého pobytu v Bononii zpřátelil se Racek s několika školáry 
polskými, kteříž napotom vynikajíd platnosti získali si ve vlasti; byli to 
Petr Tomicki, juris pontificii doctor, potomní biskup Krakovský a slovútný 
státník; pak Stanislav z Górky (Goreczki, Gorski), později kanovník Kra
kovský a slovútný historik polský; dále ' Pavel Szydlowiecki, příbuzný ko
runního kancléře Krištofa Szydlowieckého; Petr Opaliúski, kanovník-kustos 
Poznaňský, Stanislav Ostrorog, syn polského státníka, též svým časem 

školára Bononského (Multorum virorum nobilium tum Polonorum tum 
Boemorum incredibilem sum consequutus familiaritatem.) Němectí přátelé 

jeho byli Scheuerlin z Normberka a Solperus . 
Sedmiletým nepřetržitým pobýváním ve Vlašíeh zjednal si R. takovou 

zběhlost. v latině, že se směl pustiti i do skládání latinských SpiSll. R. 1501 , 
ještě za pobytu v Bononii, složil knížečku "Libellus de componendis epi
stolis", kteráž poprvé vyšla bez místa a roku. Že spisovatel přidává tu 
ke jmenu svému dodatek "de Boemia", jest podobno, že vytištěn byl 
ve Vlaších, což se nemohlo státi než během léta 1501. Spisek ten obsahuje 
kromě skrovničkého návodu mluvnického, epistolář Raeka samého obsahující 
25 dopisů , kteréž spisovatel patrně pokládal za vzor stylistické dokonalosti. 
Jeden výtisk podal prof. Janovi Garzonovi, kterýž mu děkuje listem po
ehlebným, nazývaje ho "bohatého duchem i statkem i předpovídaje mu 
v brzkém čase nejpřednějsí místo mezi krajany studiemi humanitními 
se zanášejíeími". Také i Antonín Solerius c.:hválí knížku tuto, epistolium 
hmm. Ještě větší dojem učinila publikace Rackova na pana Bohuslava 
z Hassišteina, jemuž od spisovatele byla věnováním pripsána. "Předkové 
naši, píše Bohuslav, uměním válečným vynikli nad Řeky a Římany, ale 
v životě literárním za nimi jsme zůstali. Ty bohdá vydáš ještě spisy, jež 
vlast bude oslavovati, ale učená Italie jí bude záviděti." (Knížka podruhé 
vyšla ve Vídni r. 1515 (Roderiei Dubravii Libellus de comp. epist. Vienna 
VII. die Sept. a. MDXV) , potřetí, poněkud pozměněná, v Lipsku r. 1537.) 

Jiný spisek Rackův jest latinské vypravování o Vlastě a dívčí válce, 
s názvem "Historia Vlastae", kteréž složil za parných dnů tuším květnových 
r. 1501. Dílečko na základě líčení Dalemilova pojednává o dívčí válce české 
po spůsobu Liviovském, v úvodu pak zmínka jest o PllVodu ČechllV, kteréž 
spisovatel přimo stotožňuje s Bojemy, t. j. s Boji, národem galským 
(keltským). Tomuto názoru spis. sám ostatně nedosti dllvěřoval, neboť prosí 
pana Bohuslava, jemuž Vlasta poslána na posouzenou, aby obzvláště při-
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hlédnul k tomu, co on na počátku "de Bohemis" praví. I tento spisek došel 
výstředné až pochvaly jak li Bohuslava tak i u prof. Garzona. (Tiskem vydán 
jest r. 1574 nákladem ~1ilisovým, maje název: "Vlastae Bohemicae Historia 
Roderici Dubravi".) 

Za velikou přízeň, kterouž Rackovi prokazoval pan Bohuslav, odvděčil 
se Racek oslavovací řečí na Bohuslava "Oratio de laudibus nobilissimi ar: 
clarissimi viri, d. B. H." per Rodericum Dubravum Bohemum JUDr. (1510, 
vytišť. r. 1570). Přátelé očekávali, že Racek stane se velikým opravcem li
teratur klassických ve vlasti, avšak skutek neospravedlnil naděje té. 

Po svém návratu do t ech zanášel se vychováváním a vyučováním 
mladých šlechticů, což trvalo až do r. 1514. Jednoho takového žáka, Hynka 
Krabici z Weitmíle, odporoučel panu Janovi z Lobkovic, v Bononii studu
jícímu; jiný žák byl Ladislav z Lobkovi~. Ale také jinak zjevuje se R. 
u veřejnosti české na soudech. R 1502 pohnal vlastní sestru svou Kunku 
k soudu komornímu z nevydání hotových peněz a klénotův (100 kop a 
80 kop); avšak sestra přísahou ztvrdila, že ty klénoty a peníze byly jí dány 
od otce, a takž zvítězila. Roku 1503 žaloval naň pan V ácslav Bezdružický 
z Kolovrat, že nesprávně ve dsky kladl ves Libouš, sám ji ve dskách nemaje. 
Felixovi z Fictum. PiH10n z formalních příčin zdvižen. Jiný SpO i' měl R. 
s Melicharem Elpognarem; nález soudu zemského zněl: Kdož by statek 
SVllj prodal prvé nežli by ho póhon zastihl, nemůže na ten statek právo 
vésti (1. Vácslava z Chvojence E. 7). - V soudních těchto bězích jmenuje 
se R. prostě "Racek Doubravský" nebo ještě prostěji: "Racek doktor". 

Po r. 1514 obrátil se R. k prokuratorování neboli zastupování stran 
při soudech. 

Ještě jednou ozval se na kolbišti literárním, sepsav dílečko "Annota
tiones in epistolas D. Pauli in Galatas", kdež co tuhý katolík polemisu je 
proti Lutherovi právě vystupujíeímu. Spisek ten věnuje synovi svému 
Oktavianovi, napomínaje ho důtklivě, aby prý, jako bude dědicem jména 
a statku otcova, také vždy p['idržel se katolické víry ot~ovy. 

V týž čas konečně vykonal práci v oboru právnictví, která ho více 
zvěčňuje nežli všecky spisky druhé; míníme latinský překlad Ztízení Zem
ského Vladislavovského z roku 1500. Podepsal se tu 'I Rodericus Dubravus 
a Dubrava". V přípise ku králi velmi pěkně vykládá ponětí o spravedlnosti řka: 
Justitiam ajunt esse perpetuam constantemque voluntatem, quae jus suum 
unicuique tribuit. Jurisperiti diei hoc autumant de Divina justitia, quae sane 
in proximi dilectione eompletur. Cujus laus tam excellens est et egregia, ut 
justitiae nomine omnis virtu s intelligatur, Aristotelesque dicat eomplecti in 
se virtutem omnem, qua pro cul dubio proxime ad deos acceditur. Unde 
illud psalmographi: "Beati qui faciunt justiciam!" et Salomon (in Proverbiis) : 
"In semita justitiae vita." Hujus lVI. Tullius méminit et inquit: "Justitia est. 
qua societas hominum lnter ipsos et vitae quasi communitas continetur." Et 
Ulpianus: "Jllsticiam qui colit, boni et aequi notitiam profitetur, aequum ab 
iniquo, licitum ab illieito secernit." 
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N a závěrku svého života, obrátil SP, k zaměstnání zrela prosai
ckému. Již r. 1528 byl "krále JMsti úředníkem v ungeltě Prazském", kdež 
brzo (r. 1530) zavdal podnět ke stížnostem. Žalováno na něho u krále: 
Což se Racka doktora, kterýž jest nyní úředníkem v ungeltě, dotýče, ten 
jest k obtížení velikému v tom, že sám handluje a lidem živnost z rukou 
bete, ješto kteří jsou prvé před ním auredníci byli, t.oho jsau nikdy nečinili, 
aby kterékoli kaupě sem se odjinud vezau, to k své ruce přijímali a zase 
k svému užitku prodávali; neh by slušná věc nebyla, aby on, proto že menší 
lohn béI'e nežli první úředníci a že jest na tom přestal, měl sobě tím spů
sobem , na našich spolusousedech nahražovati a koupě nasazovati." 
. K r .. 1~32 připomíná se co majitel domu. Zemřel r. 1548, dne 3. srpna. 
1 pochovan Jest v kostele sv. Jakuba. Byl-li narozen r. 1474, tedy naplnil 
věku svého let 74. 

Použito pramenů ve spisech Jos. Truhláře obsažených. 

223. Školarové čeští v Bononii. 

V úvodu ke spisu "Oratio proverbialis" zlilmuJ e se slavný professor 
Filip Beroald Bononský r. 1499, že každoročně přieházejí z Čech jinoši do 
Bononie k vúl i studiím, "nitidi prorsus atque elegantes", z nichž nejpřed
neJSI byli toho času pan Oldřich z Rožmberka. Jan z Wartmberka, Krištof 
z Weitmile, Martin z Krumlova a j. 

Pan Ol dři ch z R o ž m ber k a, mladší bratr Voka i Petra. Do Bo
nonie ptišel r. 1487 s professorem Alexandrem (snad týmž, který byl 
dríve Petra tam doprovázel). Učitelem byl mu ť'ilip Beroald. Professor 
tento hned r. 1488 věnoval mu spis svůj , "Annotationes in auct.ores anti
quos" nebo též "Annotationes eentum". (Vytištěn spis ten r. 1502.) 
Beroald slaví Oldřieha: "Tu vero, mi Ulrice, adhuc adolescentulus imo , 
puer, relido genitali solo, patriisque deliicis sequestratis, peregrinabundus 
Bononiam commigrasti, ut apud nos ingenium distiplina ex~oleres!" Přitom 
italsky professor slaví rod Rožmberský: Non vis tu quidem de?'enerare 
a majorum tuorUll1 nobilitate, quae talis ac tal1ta est, ut non sol Ul~l in la
t.issimo Bohemiae reg110 transalpinisque nationibus familia Rosensis sit me
moratissima, sed etiam in Halia, unde oruinda esse traditur, clara sit et 
Pii .pont. ma~. preconio celebrata, qui Joannem patrem hmm patruumque 
Enncum maxnllO curn 11onore verborum posteritati commendavit." Zemřel 
v mladém věku, dne 12. list. 1512. 

Martin z Krumlova. Po panu Oldřichovi z Rožmberka objevuje 
se v Bononii Martin řečený z Krumlova. panského sídla Rožmberků, jemuž 
prof. Be~~ald ptipsal spisek SVllj "O.'ationes et poemata," poprvé vydaný 
v BonomI r. 1491.. Beroalda prý k vydání spisu tohoto často pobízel Martin, 
kterýž nazván od Beroalda "inter scholasticos transmontanos probatissimus" 
i chválen pro jeho "mOl'es suavissimi, ingenii specimen, naturae do(~ilitas et 
aviditas ll:exhausta. discendi." Navrátiv se domLL, přinese prý do vlasti "C1ll11 
cultu et mtore Hahcorul11 genuino opulentiam qlloque litterarum." Jinak 
o Martinovi dalších zpráv není; Millauer myslí, žeť to Martin Mareš z Krum~ 
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lova, decretorum doctor, jenž byl officialem kostela Vratislavského, zapsaný 
ke dni úmrtnímu - 14. února - v nekrologu Výšebrodském. Zachoval 
se po něm exemplář Vergilia, kde si s velikou pílí mezi řádky vpisoval 
poznámky a na deská~h připsal jednu básničku Celtisovu s rokem 1516, 

Pan Jan z W art m ber k a, syn Sigmunda z Wartmberka na Děčíně, 
král. hejtmana v Lužici, Ok. r. 1498 stal se proboštem kapituly Pražské, 
v mladistvém věku 23 let, i byl poslán do Bononie, aby na tamním učení 
dosáhl potřebné vyšší spůsobilosti k hodnosti té. Byl v dopisovatelském 
spojení s Rackem Dúbravským, jení mu po třikráte psal, jednou z Říma 
konec list. 1499, podruhé v prosinci téhož roku. Toho času stala se jakási 
bouře studentská v Bononii, pro nějakou prý křivdu nedosti pokáranou , 
z kteréžto příčiny mnoho studentů odešlo z města. Jan tam zůstal, v čemž 
jej Racek pochválil. Podle třetího listu z konce r, 1500 vracel se Jan do 
vlasti i prorokuje mu Racek čest i slávu "non modo apud Boemos, verum 
etiam apud exteras nationes," V Bononii professor Beroald věnoval Janovi 
spisek svůj druhého vydání: "Heptalogus seu libellus, quo septem sapientum 
sententiae discutiuntur," V pHpise velebí Beroald Janovy ctnosti, benivolentia 
erga me perspectissima, mirus studiorum amor, genuina probitas, hilaris 
comitas, nobilitas familiae." Konečně r. 1507 probošt Jan přijal svěcení na 
kněžství, avšak nedočkal se věku~ zemřel hned roku následujícího maje ži
vota svého toliko 32 let. Syna vlastní otec pochoval a s otcem vymřel 
slovútný rod Wartmberků Děčanských. 

Pan Krištof z Weitlníle. (Christophorus Weitmiller). Syn proslu-
lého diplomata a král. mincmistra, pana Beneše z vVeitmíle. Studoval zprvll 
na universitě Vídeňské, v tuž dobu, když tam zavítal pověstný humanista 
Celtis. O vynikajících vlastnostech jeho svědčí, že ač mlád, stal se členem 
Sodality litterariae Danubianae (1497). Slove tu proboštem Pražským, jSil 
vlastně proboštem Vyšehradským. Učitelem byl mu ve Vídni Sturnius. 
Racek Doubravský vybídnul Krištofa, an na další studia šel do Bononie, 
aby si za učitele obral také prof. Garzona, 1498. Ale Krištof obrátil se 
k prof. Beroaldovi, tusím teprv po r . 1499. Také Beroald vyznamenal mla
dého školára českého, řka o něm, že jest " virginali corporis filo speciosus, clari
tudine natalium insígnis , familiae vVaitimilliae apud Boemos honoratissimae. " 
N avrátiv se do vlasti, nechal Krištof církevní hodnosti a oblíbil si povolání 
vojenské 1507; milejší· mu byly prý nad Musy "stratagemata militaria." 

Pan Jan z Lob k o v i ('. Strýčenec pana Bohuslava. Studoval v Bo
nonii r. 1501, kamž mu Racek Doubravský poslal psaní, prose ho, aby 
mladého Hynka Krabici z Weitmíle, jenž se právě do ltalie ubíral na studí::! , 
žáka a chovance svého, pod svou ochranu vzal a jeho tam lstivých Vlachú 
chránil. V jiném listě oznamuje mu Ra~ek, že bratr jeho, Ladislav, u něho 
se učí latině a brzy také do ltalie se vydá, ješto strýc jejich, ač sám latiny 
nezn~, jim vzdělání latinského (humanistického) opatřiti hledí. 

Pan Jan Z vol s k Ý z e Z vol e. Potomek vzácné rodiny moravské, 
jenž r. 1506 na studiích meškal v Bononii, kdež v matrice universitní často 
pripomíná se co kanovník Brněnský. Celtis pochlubil se ním jakožto bás-
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níkem od něho vychovaným před cís. Maxmilianem J. Dává mu t ' 
Joan~es Volscus ,de Zuola, Bémus. V druhém desítiletí XVI. věku st~l ~~~:~ 
~ovmkem .Olomuckým, za .slavuého biskupa Stanislava Turzy, i byl zde 
po~~ s bIskupem, s pr~b~stem Augustinem Kaesebrodem a s jinými členy 

druzmy Mayerhofovy· vehkym podporovatelem klassicismu. 

, Pan J ~ n z K u n o v i c, Rodilý Moravan, sestřenec a dědic slavného 
~l~lom~ta" bls~upa někdy Varadinského Filipce. Studia svá konal zprvu na 
~~vl~ersl Llpske, odkudž pro zdokonalení se v právích odebral se do Bononie 
d e tam. s sebou sedm familiarfi, což dfikazem, jak byl majetný. Navrátiv s~ 
, o vlas~l, st~l se ok. r. 1503 písařem v kancelláři královské, až r. 1523 
Jlllenovan neJv. komorníkem markrabství moravského. 

dOSáh~ ~ r; ~r t vZ o u,b e k ze . Zdě t í na. Práva studoval v Bononii, doktorátu 
,a ove. Z,ahy stal se kanovníkem v Olomouci i psal J'iž I' 1517 

co kanovmk psaní proti B ty, k k v' v , ra fIrn ru oum pana Jana ze ZeroUna, na kteréž 
odpoveď dan~ skrze bra~ra Lukáše. Z kanovníka postoupil za děkana, až 
r'

t 
15:0 ,v kvetnu v~len Jes,t na biskupství Olomúcké, avšak zemřel ještě 

p ed, SVy~l potvrze~lI~~ des~tý měsíc po svém vyvolení, dne 12. března 1541. 
; Hllstoru bratrsk: ,lIcen Jest co vir genere nobilis, doctrina et linO'uae 
Iacu tate praestanbsslmus. tl 

Fa g e II u s (B ú č e k) V i II a t i c u s S i m e on. Narozen na závěrku XV 
stol. v Rokycanech.R. 1511 provázel co vythovatel pana Jindřicha z Rožm~ 
berka do Bo ' S' n~m,e. am tu poslouchal právnického professora Camilla 
Paleotu a seznamll se s německým rytířem Oldřichem z Hutten Korre
sp?nd,oval s Balbem biskupem Krckým, s Augustinem Kaesebrod~m 010-
;;~:y~, I s Erasmem Piniferem Sarmatou (tuším že Sosnovským) biskupem 
, e I os e :ký~ a s .. Janem Cochlaeem. Stal se kanovníkem Pražským a arci
]ahvnem tehoz arcIJahenstvÍ, proboštem u Všech Svaty' ch 1534 a d vk 
Vysehradsk' P, 't' , v , e anem k ym. ama ný Jest Bucek bm, že v kostele Krumlovském objevil 

k
s vosty ~yše~lradsk~ho kostela zazděné ve zdi zákrišty. Básník a výborny' 

azatel Jehozto SpISy v Vl L' k ViIlatici) Z v ys y v . IpS u r. 1538 (Opuscula Simonis Fagelli 
dk dV' e~rel dn~ 31. ledna 1579, spadna s prašného mostu hradského, 

o u z se dIval na Jeleny v Jelením príkopu. 

B Ale~ z Košetic (Dr. Alexius), rodic Třeboňský, doktorem práv tuším 
ononskyrn; ve vlasti zastával úřad komorníka soudního 1486 a nato 

1488-89 a pa~ zas~ 1496 místokomorní-ka při dskách (vicecamerarius ta
bula:um). ~emrel aSI v m .. září 1488. Byl patrně katolik, z kteréžto příčiny 
zamIloval Sl ho pan Bohusla H 'vt' k' v' ,. , " v assls ems y, ac Jej osohně ani neznal. 
~ohusl~v ~ehce lItuJe ptedčasné (immatura) smeti jeho; kdož prý bude 
hd P:azsky, v n~de v,še~~ny větry vrtkavější, podobnou výmluvností a po
dobl~ym umenlln lllIrmh anebo příkladným životem za vzor lidu sloužiti? 
Take dva pohrobn' v I v'l - ' v " I verse s OZl naň Bohuslav. Pražskému kostelu odkázal 
dr. Ales vehke množství kněh z oboru eírkevního práva. 

. ," ,Wence~laus de Plana. Doktor práv, ~anovník Pražský 1469-88, 
arcIJahen Prazský 1479-85 školastik 1490. R 148'3 'd I' B , .:.J..' Jena s mm pan 0-
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H ' v . Kolovrat, admini-
huslav z Hassišteina o kup domu po panu anUSOVl z 

stratorovi arcibiskupstva. , . , T hl ''') 
(Dáta tato ponejvíce jsou založena na SplSlCh Jas. fU ale. 

P k M aly' Z Cetně a V ácslav doktor. 
224. roce , 

. v 'tk XVI věku osedle 
Pro ce k byl člen vladycké. rodmp

y, cne~ ~~~~y' Uz Cet~ě (Arr~h. Xl.). 
B v k kd v r 1526 uvozuJe se ro 

v rnens u, , ez. 'v kteréžto vlastnosti podpisoval se 
Stal se u krale sekretarem r. 1510, ve . t . " (1513 Cel. II.). 

. k M 1 de Cetma secre arlUS , 
"Strenuus mIles Procz o l' a! .' oc královskou všemožně 
Z plného přesvědčení jsa ~orhvc,em z~ s~I~OU ~:dvižena. Spolu' s Rendlem 
dbal o to, aby sklatá autorIta kralov;~a t y av p Rožmberské utvořila strana 
působil nemálo k tomu, a~y se ~r,o 1 s;an:

t
· a Ladislav ze Šternberka. 

královská, ku které náleželI pan VIlem z erns ema , do Prah aby se 
R. 1512-13 poslán z B~dín~, teh~ejšího sídla ~~~~OY:C;ž se tak/'povedlo. 
města pripojila ke strane kralovske (Ar~~. X\ dal ~e Procek za sekretáře 
Po smrti krále Vladislava (t 151,6, 13. v rez~,a dokladem na to, že se dobře 
do služ~b krále 'Signlunda po~sk:ho, coz ~u:s;~ 'mi a Chrudimskými o dluh, 
vyznal v polštině. R. 1519 mel s~ůtku s v Y y za san' (Arch. Xl. 318). 
králem Vladislavem jemu , na tech mest~h t '~lav:ké i jiných státních 
R. 1518 pořídil latinský preklad Smlou~y, va ovla k 'le Ludvíka Byl v ten 

, , . '1' I ol'ucmka nez. ra . 
listin k ruko um CIS. Maxlml lana ., p . b V ' 1500 J' eda v po-

'1 1 k 'ho počátkem rezna ' .., , , 
čas poslem u císaře od kra e. po s:, . m Vilémem z Pernšteina, 
selství téhož krále, měl nemIlou prlhoddu bS ,pakn~lovské Píše l' 1520 pan 

vT .. jednali dále o o re ra . . 
ale udobfll se zase a , 'S' und) hledě v tom na povinno'st 
Vilém Prockovi: "Než JMst (kr~l pols~~, 19m vtVf a jeho věci na nějakénl 
a na krev svou ať krále LudVIka neraCI opous e I v' h" 

, .. . d Čechách a potom v Uhľlec . 
jiném konci postaVlh, napre v , t v dle vladyckého sídla Cetně 

Z Cetně nazývali se Prockove pa rne po b ť d kách l' 1417 

B 1 1 vtv (Pal 86)' byli roaina původně česká, ne o ve s . 
v o es avs e ., V" 138 
čte se jich jméno "Pro?ek z Cetne (II. ,,). ořád byl jmenován Vácslav 

Prostým názvem "V á c s 1 a v d o k to l' na
p

, v české mezi lety 1511 
z Vilhartic, doktor práv a úředn~k král. kancellar~ožlnitálu z měs. ledna 
a 1530. Ze tomu tak, vysvítá z lIstu pana Lvva zl V' elhar'tic doktora, 
, v , d ' v co pana acs ava z 

1526, kde pan Lev za a za nv~ . ." (Arch IX.). V ácslav byl tlu-
a oslovuje jej: lIPane doktor. pnteh mIlý. . ~nsk 'mi z Čech. Pravíť 
močníkem mezi králem VladIslavem a osobamI p ~ 1 ěděti" 

, 'v" t . v d doktorem Vacs avem pov ' . 
r. 1516 pan Lev: "Kral racll Jes ml pre P P -'ek tenť kancelláři 

II ' v' Procek' an ro~ , 
Představeným byl mu v kance arl pan v' T ,,' (A h XI) Roku 1513 ptal 
řídí a nic nesmí dr. Vacslav bez ,ně~o UCl~l 1.. Rr:čt~ mi' ~známiti, mohu-li 
se Radslav, důvěrník Rožmbersky, pana sveh?" , v k ál řekl doktor
věřiti doktor-Vácslavovi" (lb . XL). Z r. 1514 J~st zyrakva,:e r epóJ'du" (lb.). 

. t D V pravle ze nemu n 
Vacslavovi: "Di k RendlOVI o o. r. 'b 1 J' ký biskup radda krále 

Na sněmu českém r. 1516, když y agers , 'I . kem 
Vladislava IV., v pátek před sv. Mikulášeln pos~lstv~ zděl od ~~a:) Jazy 
latinským, on, doktor V ácslav, český mluvil k temuz rozumu e .. 
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225. Jan Pašek zVratu. 

Pocházel ze Starého Knína, z rodičů chudobných; matka živila se 
hokynářstvím; syn školami se protlouk po způsobu tehdejších mendíčků 

(t. j. žebravých žáků), obral sobě povolání učitelské ; byl kantorem a rek
torem na několika školách venkovských; potom p,ak oddav se vyšším stu
diím v kolleji v Praze, stal se r. 1491 bakalářem a 1493 mistrem. Odtud 
učil na universitě, i byl po dvakráte 1496 a 1497 děkanem fakulty 
artistské. Posledně působil na universitě r. 1498, kdež se po mistrovi 
Prokopovi od pěti korun stal nejv. písařem Starého Města Pražského. Již 
za svého postavení na , učení Pražském zjednal si výtečnou známost práva 
městského i zemského, i zanášel se zastupováním stran na soudu zemském 
i městském. Vynikal přitom obzvlástní výmluvností i chválen jest od sou
věkých, že znaje se 'dobře v klassické latině, neostýchal se pěstovati vlastní 
jazyk svůj; r. 1511 zove ho tehdejší děkan fakulty artistské oratorem adeo 
insignem, ut reliquos huic compositos vernaculae linguae expolitores ranas 
Scryphias plerique dixerint. 

Řečněním na soudech Pašek od osob stavu panského a rytiřského 
velkého získal jmění. Po 12letém kancléřování vzdal se úřadu svého 
a vstoúpil do řady předních měsťanův i brzy také konšelů Pražských. Dosáhl 
vysoké moci v obcích Pražských, až potkalo ho ku konci také pokoteni 
veliké. Přídomek z Vratu obdržel as r. 1512, aspoň se toho roku poprvé 
lak píše. Zajímavo, že Pašek jakožto kancléř zvláštní náklonnosti požíval u pana 
Bohuslava z Hassišteina, což svědčí, že Pašek nebyl výstředný podobojí. 
Bohuslav odporučil mu totiž Jana, syna slovútného měšťana ' Chebského 
Schmidla, na vychování v rodině Paškově, aby se dobře přiučiL češtině. 
(Jan Schmidl skute,čně pak ve Chebu zastával městské hodnosti ' mezi lety 
1513 a 1545.) 

Paškovi jako mnohým pokročilým měšťanům P~'ažským zželelo se bíd
ného stavu staroslavného uč,ení Pražského i jednáno o Vánocích 1504 
o prostředcích k pozdvižení jeho, ješto od stavů vyšších nelze bylo čeho 

očekávati. Ale i tento krok zůstal bez výsledků. 

226. Písaři kněh a sborníků právnických. 

Alexandrinus notarius. V archivu moravském nalezá se kodex po
dlOdící z prvnl polovice XVI. věku, ve kterém po rozličných jiných zápisích 
sleduje český text Horničího práva krále Vacslavova: "Prvnie knihy krále 
'Vaczlava druhého". Závěrek tohoto překladu jmenuje nám opisovatele 
"Explicit liber per me Alexandrinum filium Severini, notariUlll civitatis 
Iglau, a. 1505." Máme za to, že Alexandrin není pouze opisovačem překladu 
snad od otce Severin a zpořízeného, nýbrž překladatelem ~ amostatným; ]?yl-t~ 

městským písařem v Jihlavě tou dobou, kde v tom~o druhdy německém 

111ěstě pociťována potřeba čestíny, o čemž prá-yě celý onen kod,ex svědč~. 

Všaktě hned po českém textu sleduje text německý, GelnhausllV. Rozsah 
listů, na kterých psán český text, počte,ll1 39, u~azuje ostatně, že to není 
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toliko překlad knihy první, alebrž spisu celého (o čtyrech knihách); neboť 
i text Gelnhausu v nemá než listů 42. 

Wenceslaus de Semechow, písař kodexu nyní Furstenberskéh~, 
z r. 1499-1507. Roku 1505 byl radním písařem v Chrudimi, kde založIl 

druhé knihy trhové" řečené "staré". Potomkem jeho byl tuším Duehek 
Chmelíř ze Semechova, nlěštěnín Staropražský, jemužto jako sběrateli spisův 
Husových roku 1545 Pavel Bydžovský, farář podobojí u sv. Havl~, připsal 
Husovu knihu "Kázaní o Tělu božím". Vnukem Vácslavovým, ne-ll bratrem 
Duehkovým, byl t~ším Joannes Ch. a S., o Boh. Prag., jenž r. 1540 zapsán 

byl na universitě Wittmberské. . . 
Jan i Tovačova r. 1513 v Litoměřicích (O. de T. protunc m LItho-

mierzicz); psal kodex, ~bsahující výpovědi Litoměřických kmetů na rozličné 
případy práva Magdeburského a Práva města Pražské~o (o k~~lšelech) a 
Práva rozličných příčin téhož města (Ruk. nyní v Zemskem MuseJI 23 G 10). 

Jan Trubač, r. 1518 v Praze; podepsal se Jan Trubač služebník 
pánuov Novoměstských. Psal Sborník nyní Musejní 23 G 4 1. B. 1518. , 

P. S. z Nedvojovic, r. 1520-24 v Kolíně. Opsal roku 1520 Prava 
Jihlavská a některé pře s jich ortely, doloživ, že text i registrum psány na 
Kolínském hradě nad Labem (in castro Coloniensi). K tomu r. 1524 přidal 
knihy práv horníkóm o vydaných od V ácslava druhého. Některý pozděj ší 
písař (1565-66) připsal ještě "Daniele mudrce O pavování hor". (Nedvo
jovice jsou dnešní Nudvojovice v Boleslavště, osada farská .. p.op. 107) .. 

Michal Malovec zůstavil 1527 opis ZZVlad. (Jus provmcmle Boemlae), 

nyní v bibl. Strahovské. 
Jiřík Hynek z Křešic. Z jeho ruky pocházejí "Knihy čtyry práv 

hornických" v ruk. knihovny Hořovické z r. 1531. , 
Fikar zVratu, Rražan, jenž r. 1531 měšfanům Kralohradeckym na 

jich prosbu opsal Práva konšelská a Běh městských výpovědí (kodex ny~lí 
Kralohradecký). Hofrychtérem měst kraloviných 1518-47, na hrdle trestan 

roku 1547. 
Jan Strakonický z Kojetína. Písař tohoto jména přepsal roku 1549 

výklad na t. z. Donáta (právo Mag~eburské) , obsažený v ruk. bibI. Klement. 

17 C 24. 

227. Mikuláš Konáč z Hodištkova. 
Za mladších let byl Konáč neboli Konáček, latině Finitor zvaný, pí

sařem hor viničných okolo Prahy. (Tak se psal ještě r. 1507, když se s Janell~ 
Wolfem Moravanem spojil k založeni impressí v Praze.) V tomto postavem 
založil "z napomenutí a rozkázání Vladislava krále" Registra p~rk
rechtní hor viničných Pražských, ješto do těch dob žádných regIster 
správných nebylo. Jelikož také při dskách dvorských, od dáv~~ho ~~su 
pracoval, jmenován r. 1520 místosudím soudu dv.orskeh~, kte:y~to ura~ 
zastával až do r. 1542. R. 1522 učiněna mu mIlost, ze z VIlllCky sve, 
čtyry korce nlÍry držící, v N ázovkách ležící, perkrechtu do komory královské 
platiti nemusel (Šimak éČM. 1896). Ku přímluvě maecéna svého, pana Jana 

Století XVI. 325 

z Hodějova, obdařen jest erbem a přídomkem "z Hodíšťkova" , . ~ , " t . °t' 'i R v nacez prlJ a 
mez~ r! ne. . ,1526 byl clenem deputacp, která jela do Vídně Ferdinandovi 
oznamlt volbu Jeho na království. Obrán k tomu z měst. 

1 Vedle svého úřadu provozoval Konáč živnost impressorskou, od 
~', ~507-1.4 v: spolku s Wolfem Moravanem, potom sám na svou ruku. 
Zavod ~vůJ me.l u Matky Boží na louži v Starém Městě Pražském odkudž 
sl~l "NlColaus In laeu". Mimo jiné spisy vytisknul r. 1517 Smlou;u Svato
vaes]a~skou. R. 1542 přenesl tiskárnu do nového domu "u bílého lva" na 
Ovocnem trhu, ale přestal se již psáti impressorem. Po.dle náboženstv' b 1 
starověrný kališník, a tudíž odpůrce Bratří i luteránu. Zemřel 3. d~b:a 
1546. Na štítu svém měl dva tiskařské balíky. Při Vltavě t Y zVe na ~kt ' .., " ' pa rne 
ne ere VInICI, postavIl Sl tuskulum, jež nazval Skrovnětínem. 

228. Zákony horničí J ác?ymovské. 

Do prvních let panování krále Ludvíka připadají první pořádky hornič' 
Jáchymovské: 1 

DrO~uug be~v ,frek)eu loebHd)en ~ergfwerf~ 3um St. -ilo(td)bn~~~6(t1. 
,Y Vydan tento !,ayd ~. 15}~, dne 8. srpna (v okovách Sv. Petra), v Jáchy

mo\:. skrze vpana Stepyana Shka, hrab~te z Bassana, pána na Hranicích, 
Lokte a v Slakenwerte "Unb oó .Wlr wo(( 3u\.Jot auf óemelbten unferm ~etgť" 
~erť ntandjer~e~ otbnung 3u nu~ unb notf)burfft geme~ne~ ~erghtJetť~ o gefteUt, fo 
tft e~ bod) ntlt .. re~ter Drbnung nídjt ~ufammenóradjt, audj nod) mandjer(e~ t3u 
u,etorbnen n.?tb~rfhg óefunben. ~arum wír - \.Jotíge unfer orbnung mít tf)un::: 
hdjer \.Jnb nu~hc!)e,r \.JoróeHerung in au bere fonn f)aóen fteUen, bie in bruď ótingen 
{aHrn, ~r uf ba.i3 tebermann, bem ~~ nob ober nu~ wetben mag, elidjet unlet 
o~bnung ~ntet~tdjt óeťommen \.Jnb o ftd) a(~entf)alóen bat nadj ridjten moge, ~udj fidj 
memanb tU ml.aótaudj betfefóen ber ltnWIHenf)eít t3u entfdjulbigen f)aóe. 

thtffgertd)te lj(tnolnug 3U uotourfft ůub forbernug be~ ~ergwerge~ 
bnebcn 3UUOt (tngenommer u. (tu~geg(tngner Drbnuug inn St. -ilo.td)im~= 
~lJ(tle. 

V!dá~o v pá~e~ ~o na~v~tívení P. M. (7. července) 1525, v Jáchymově 
skrze tehoz pana Stepana Shka, na základě úmluv mezi ním a r. 1525 
pobouře,nými ko:rkopy, proveden!ch. Prostředkovali v tom pan Alexander 
purkrabl z Leysmka, pan na Pemcku a Hauenštejně, též i poslové z rady, 
z obce a z kovkopův Annaberských. 

Clán~cův tf'idceti pět. Ze Cvikovského originalu přepsáno pro archiv c. kro dvorské 
komory,- otIštěno ve sbírce Schmidtově I. č. 19. 

229. Sbírka naučení a nálezů Litoměřických. 

, o Kodex :eského Musea 23 G 10. Na str. Z. 1 končí se rukopis slovy: "A tak 
Jest konec leta od nar. syna božieho 1518 v sobotu po Božím těle v sobotu 
n~ den. sv: Bonifaeia - per me Johannem de Thowaczow p;otunc in 
~:thomlerzlcz". -Naučení a nálezy kmetův Litoměřických, o jenž činí hlavní 
cast - kodexu toho, vydány jsou městům a vesnicím českým, na právě 
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Litoměřickém neboli Magdeburském sedícím, dle obsahu i dle zřejmého 
datování ze druhé polovice XV. a z prvních dvou desítiletí XVI. století. 
Z originálů nebo ze knih zápisných Litoměřických přenesl je spomenutý 
písař do sbírky této. Po něm neboli po roce 1518 zapsáno ještě něco 
naučení, ale toliko do roku 1520, nic dále. 

Následující seznam ukazuje, kam které naučení dáno neb který ortel 
-vynešen byl. Z tohoto seznamu nejočitěji se vidí, ku kterým osad~m v Čechách 
vztahoval se vplyv kmetské stolice Litomětické, jinými slovy, ve kterých 
panovaly názory práva Magdebursko-saského. Číslo, které ke městům přidáno, 
znamená počet rozsudků nebo poučení tam dodaných: 

Most 17, Ústí n. L. 20. Velvary 12, Nimburk 20, Rožďálovice 7, 
Slané 23, Chomutov 4, Louny 49, Chabařoviee 1, Libochovice 1, Mělník 26, 
Bílina 1, Loket 2-3, Kostelec n. L. 1, Děčín 1, Rtín v Litoměřicku 1, 
Krupka 5, Týnec 1, Borek -l, Blšany 1, Tepliee 4, Bělušice, Bečova Vidlice 
po 1, Lysá a Bělá po 2, Brzvany 2, Roudnice 3, Koštětice 2, Citoliby - 1, 
Čalhostice (Lit.) 1. Budyně n. O. 4, Trmi0e 2, Duchcov 1, Hoštka 1, Litomě
řice 2, Dobroměřice v Žatecku 1, Radoušov, Křesín po 1, Hayraně-Ves 
v Žat. 1, Třteni. 1, Boleslav Mladá 4 (jeden z r. 1471), Verneřice (Lit.) 1, 
Kostoloprty 1, Oleška (Lit.) 1 , Unčín (Lit.) 1, Hrabčice, Hořice, Mšeno, 

' Třebenice, Předlice po 1, Lovosice 2, Tocho111yšl a Číčovice po 1, Benešov, 
Kamenice, Pokratice, Hrušovany po 1 , Jablonec a Chrudim po 1. 

Mezi těmito naučeními nachází se patnácte kusů, kteréž se ohlašují 
co naučení prímo z Magdeburka daná do Litoměřic samých, do Loun, do 
Nymburka a do Ústí nad Labem, a sice z doh po r. 1500. 

Ukázka textu: Hergwet co jest a co k tomu přísluší (z Majdburka). Na to 
my kmeté v Majdburce právo pravíme: Jestli u vás jeden měštěnín od smrti 
sšel, a ten jistý měštěnín jednoho syna měl a dvě dcery po sobě ostavil, tehda 
sluší po právu synu jeho hergwet a vedle vykpildu městského přísluší 
najlepší mužůV kůn osedlaný a jeho najlepší odění k jednoho člověka životu, 
štít, pukléř, meč, jeho všední, totiž vezdajší roucho, jedno vojenské ložiště , 
poduška, dvě prostěradle, stolní ubrus, měděnice , jeden hantuch, jeden 
kotel a j eden kotlový hák, ale ty dva stříbrné pasy, piCÍ nádoby a jiné 
rozličné šaty, sukně, kabáty, pláště , šuby, knihy a jiná zbroje přísluší jeho 

. pozůstalým nevygradovaným dětem k dědietví etc. 
Podobný výklad hergwetu nalezá se hned v kuse následujícím. Co 

-k hergwetu- vedle práva přísluší: Mužův kůn najlepší, osedlaný, a jeho meč, 
jeho štít neb pavéza, terče a jeho najlepší odění, kteréž on měl jest k životu 
jednomu člověkoyu, a jeho všední rúcho, a jedno vojenské ložiště, t. j. jedna 
peřina, jedna podúška, dvě prostěradle, rněděnice, ručník jeden, kotel 
-s přikryvadlem, aneb jiná zbroje, kterážto jest obecní, ježtož k hergwetu 
přísluší, jehožto obyčej jest dávati, což k životu přísluší. jednoho člověka etc. 

Co ke grúdu přísluší: Ke grúdu přísluší -všecko ženské rúcho a při
strojené šaty, vlněné, lněné, kteréž paní mají obyčej nésti nebo v nich 
chod;iti, prostěradla, peřiny, čechly, rubáše, péří, polštáře, podušky, ubrusy, • 
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ub:u:c~, šlojíři, nlašli a jeden obvářející kotel, v nemz příze obvářejí, 
meden~cc,~ ko~del a l~n! příze obvařená i neobvařená, skříně, truhly, truhličky, 
v kterychzto zen! přlpr~~y .~vé~ mají, husy, kačice, ovce, vřetena, nožíky a 
k .to:nu podobne, ~,ty ;~?l, JIC~Z~O ženy požívají. Ale koně, klichny, krávy, 
svme, koury - pnsluseJl k dedlctví, a ne ku grúdu. 

, Zde, nebude od místa,. abychom zmínku učinili o překladu Magdebur
skeh~ ,prava, choval:ém v Zilině, městě uhersko-slovenském při Váhu, po
c~odwlm ze 2. polovlCe XV. stol. (K n i ha Ž i I i n s k á). Na ukázku podáváme 
preh~ed o~sah~: O městě Marburku (mzuměj Magdeburku). O radných lidech. 
Kter:ho . c~oveka, znamenají bez zákona. O farářových dětech. O dětech, 
ktere ~~eJsu pra~e v ~os:ele. O cizích ženách. O smrti jednoho (sic!) rychtáře. 
Ry~~htar ,nemuo~ :adne,ho o~ žaloby odpuditi. O božejnícéch. Kdo žaluje na 
ducho:r~lem prave~ O fOytOVI. O purkrabovi a foytovi. O smrtedlných ranách. 
O ,zabltem. O ~~hkú núzú a o boji. O tom ktož pána svého zabije. Ktož 
sve~o otce zablJe. O smluvě, co dvá př'ítelé smluvíta. O pilné žalobě. 
Kapltula o ženách. O věno. O erbu ženském. O ženské zbroji. O mužském 
erbu.

v 

l{t~ž vdovu puojme. O tom ktož viece žen pojmal zdávaných. O lideeh 
v~10ve př'lšlých. O zboží neroztrženém. Podle některých slovakismů učiněn 
pre~l~d od Slováka. Hádáme na Mikuláše z Žiliny, jenž mistrem svob. 
umem slove v Praze mezi r. 1440 a 1444. 
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DOBA PATA: 

Věk Habsburgovců první (1526-1620). 

230. Pan Ctibor z Drnovic a Kniha Drnovská. 
Syn Bedřicha z Drnovic, bratr Bohuslava (staršího) a Vácslava (mladšího). 

Za manželku měl Markétu z Náchoda. Dcera jeho Anna vdána byla za Jošta 
Víš~ovského z Petrovce. První zpráva o něm pochází z r. 1508, kdež byl 
poručníkem pře Svatotomského převora v Brně. Vyššího úřadu zemského 
neměl nikdy, nicméně byl velikým přítelem a znalcem domácího práva 
moravského, pročež také ti, co se soudili, rádi užívali právnické pomoci 
jeho. Z r. 1517 zachovala se pamět, že když se soudil s pány z Pernšteina 
a svědky, lidi z Drnovi(~, vésti měl, dal jim na ceduli napsati jakby měli 
svědčiti. Proneslo se to a soud zemský pro takovú neobyčejnú věc Ctibora 
v kázeň svú vzali. Ale ke kázni té nedošlo; páni dali nález přetrhati. 

Ctibor r. 1535 zvolen jest do výboru, jenž na sněmu Znojemském 
k poradám o soudním řízení a o jiných věcech zemských byl zvolen a 
Zřízení Zemské r. 1535 tiskem vydané vypracoval. R. 1542 těžce onemocněl; 
r. 1544 byl již mrtev, tak že ho smrt stihla tuším r. 1543. 

Knihu svou Ctibor skládal mezi 1. 1523 a 1527, ještě za živobytí 
krále Ludvíka, Určitěji po dni 9. dubna 1523, kde králem dáno obdarování 
příčinou nápadův do pátého kolena. Krále Ludvíka uvozuje co nynějšího 
"pána našeho". Dokonáno pak teprvé po smrti Ludvíkově, po přijetí krále 
Ferdinanda l., jenž, jak Ctibor praví, s koně nechtěl slézti, když ke městu 
Brnu přijížděl, aby se v Moravu uvázal, což se stalo r. 1527 (Brandl Kn. 
Drn.). Ostatně Ctibor sám, jak byl již zvyklý sbírati nálezy zemské, ještě 
i po závěrce díla svého rozličné nálezy současné připisoval, až i ze třetího 
desítiletí XVI. věku. ano i z počátku čtvrtého r. 1542. 

Dílo své spisovatel sám charakterisuj e takto: 
"Tyto knihy jsou sepsané pro zprávu, jak se zpraviti máš při kterém 

právě v markrabství muravském, a o některých zřízeních lantfrydů i mnohých 
potřebných póhonech a nálezích, aby věděl, kde na který se volati, kdyžby 
toho potřeba byla, k výstraze dobrého neb škodného, a nazad neb napřed 
V rejstřík,u najdeš, ~eho hledati cl).ceš, což ta,rn vepsáno jest, 

-
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."A ne aby toto práva moravské země byla; nejsou; neb v tomto 
markrabství psanými právy se nespravují pi'i soudu zemském jako v jiných 
zemích, než podle žaloby a odporu a důvodů z hlav dle přísahy, rozsudek 
i nález činiti ráčí. Než proto kdož starý nález čísti káže ku pomoci své při 
a že jest se prvé o takovou věc stal, tehdy dobře jest pro paměť pánuom 
soudcím, a řídko od toho padne, leč by se tato pře s onou v něčem dělila. 

A sice' jest o jiných právích psáno, což SE' mnohé tak držeti má a tu vše 
po zprávě najde a vyrozumí tomu. 

"Co se pak puohonuov a na ně nálezuov dotýče, kteréž v těchto knihách 
skrze Ctibora z Drnovic sepsány a sem do této knihy z kněh jeho vypsány 
jsou, věz, že nejsou z knih puohonných všecky vypsané, než podle paměti 
jeho, Ctibora. Ale však proto jest vše k tomu rozumu. A protož jestli se 
komu zdá, dej sobě tam čísti neb vypsati; tím se zpravíš, že v ten rozum 
vše jest, ač ozdobnějšími a širšími slovy, než jest tuto od něho sepsáno 
k témuž rozumu. Také pře vedení nepíše se v puohonných knihách, ale jim 
tuto sepsáno jest, jak se která vedla, pro lepší zprávu a dokonalejší vy
rozumění. 

A) Ruk. Zemského Musea v Praze, naznačený Hankou jakožto "Kniha půhonní ku 
právu markr. moravského" (sig. stará 23 E 4, nová I D 6.) Ve fol.listů krásně psaných 
1-286. K tomu rejstřík. Ruka XVI. věku. 

B) Ruk. Zemského Musea v Praze naznačený rukou Hankovou co "Knihy Pana 
Ctibora z Drnovic o právích markrabství moravského" (sign. stará 23 E 2, nová III C 2). 
Ve fol. listů na počátku XVII. stol. psaných 219 s rejstHkem. Psal dle podpisu na listě 

282 "Martinus Karbanus Novo-Ktinensis '1617". 
A) Přípis listu landtfrýdu daveného. Dat. v Olomúci v středu po Božím Křtění 1. B. 

1516. - List přiznavaci k landtfrýdu. - Z této příčiny landtfryd začat jest. - O výjezdě 
aneb službě z země do jiné země. - O odpovědi nepí'átelské. - O srovnání mezi pány, 
rytií'stvem a městy. - O svobodách na nápady. - O zachování hejtmana po smrti krále 
a pána země etc. - O vkladu a vymazání z desko - O clěcličných zbožích panských. 

Vydal Vinc. Brandl v Brně: Kniha Drnovská. 

23 1. Zřízení zemské české z r. 1530. 

8r~i~euij Sem;l ... 
Pod titulem obraz soudu zemského s letopočtem 1530, za předsedání 

krále Ferdinanda dle klobouku znatelného. 
Kniha ve 46, složená z sešitů po 15 listech. Sešity znamenány velkými 

písmeny dle abecedy, první A, druhý B, třetí C atd. Každý list značen na 
lícní stránce latinskými ciframi I-XV. Pod textem znamenány jsou listy malými 
píslueny a, b, c atd., tak že list první znamenán a, I, druhý a, II, třetí 

a, III, čtvrtý O, pátý b, I, šestý b, II, sedmý b, III, osmý ° atd. 
Text zabírá sešity od A až do I. 
Registr: P oczina se Registrúm. Dolejší značení běží dále; poslední 

Q, I. Citací podle listů: C. lIlI, E. XV., F. X, XI. 
Text záleží ze samýeh nálezů soudních a snešení sněmovních. Artikulové 

začínají formulí: Ba ~taUJo geft - ' anebo a to častěji : male~1i ttmoóeq 3a 
~taUJo. - Mezi artikulemi jsou prázdné mezery, dvou tří prstů zšíří, -někdy 
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dva tři prázdné listy, patrně k vůli zapisování nálezll a snešení pozdějších. 
Závěrek knihy: m3~tiiftěna a botonllnll giú tato ~tarlJa a ,8q~()enij ,8emifá 

ro e>tarém IDCieftie ~ra3ffťm ro e>oóOÍll ~o ~orolHfenij ® S'třL)3e Betf)a ~ánie 
%iií)CL)l)O ~Hiftéf)o tr~ibcatéf)o. ~a\t>e{ e>eroer~n. 

232. Mistr Brikcí z Zlicka. 

Brikcí Kouřimský (Briccius Gurimensis) narodil se asi r. 1488 v staro
žitném hradu i městě Kouřimi. O rudičích jeho nemnollO povědomo; otec 
slul Jiřík i byl řemesla svého soukenník, matka Anna; bratra měl Prokopa. 
Na artistskou fakultu Pražskou přišel tuším r. 1506 i byl zde po odbytém 
dvouletém studijním kursu, za děkana ml'. Vácslava Alba či Candida z Aurazu, 
roku 1508 připuštěn ke zkoušce bakalářské. Kandidatův bylo 21; Brikeímu 
v jich řadě přirčeno místo třetí. Jsa bakalářem, podle tehdejšího obyčeje 

nepochybně učiteloval, až se r. 1513 přihlásil ke zkoušce misterské. Byl 
toho roku rektorem stařičký V ácslav Koranda. Bakalářův ke zkoušce 
misterské přihlásilo se pět, i jsou podle výsledku zkoušky seřaděni tak, že 
H. postaven byl na místě druhém. Dne 11. dubna jim místorektor udělil 
"licentiam in artibus ineipiendi" a po sedmi dnech ozdobil je insigniemi 
mistrskými. 

Brikcí skutečně jal se přednášeti na fakultě artistské. Při obnově úřadů 
fakultních ze dne 9. října 1515 přidán jest sám čtvrtý mistru Janovi Kulatě; 
zejména svěřena mu správa fakultní pokladny. Toho času p'ronešen zachovací 
list Kouřimských dne 17. května 1515, z něhož zj evno, že Hrikd pocházel 
z rodičť1 dobrých a počestných, z lože zákonného, tak že ho bylo pokládati 
za dobrého a počestného mistra. Podobá se, že nařknutí nějaké pocházelo 
od kollegy v pokladnictví, m. Vácslava Daňhelovic, Pražana, jenž tuším 
žárlil, že Brikcí mezi dcerami Pražskými · našel nevěstu bohatou. Vskutku se 
Brikcí oženil s Annou, vdovou po Janovi z Koňského trhu. 

Oženiv se, zanechal professury a uvázal se r. 1516 v radní. písařství 

Novoměstské, ale již v zátí roku 1518 vzdal se toho úřadu zase, ješto jest 
povolán do rady spojených tou dobou měst Starého i Nového. Tehdá mezi 
18 radními pány, v jichžto čele stáli mr. Jan Pašek z Vratu a Jan Hlavsa 
z Liboslavě, polo~en jest na místo poslední, ale již r. 1519 nalezáme jej 
na místě šestém, r. 1520 a 1521 na dvanáctém, r. 1522 na desátém, r. 1523 
na čtvrtém. Na sněmě, jenž položen byl ke dni 6. ledna 1520, zasedal ve 
stavu městském a volen byl za jednoho ze tří ředitelů českých financí, 
v kteréžto hodnosti setrval i v následující léta; aspoň list k věřitelům 

kráiovským ze dne 11. list. 1521 má i jeho podpis. Zatím r. 1521 spatřujeme 
mistra Brikcího ve službě vojenské. Proti vpádu Solimana I. vyzval král 
Ludvík brannou moc českou, i vypraven zástup Pražský pod vedením mistra 
B. z pánů a Jakuba Strnada z obce do Žďáru na pomezí českomoravské 
ke dni 5. října. Avšak do Uher vojsko nedojelo; došlať zpráva, že Soliman 
vyjel ze země a že již nemají nepřátel. Pražané dne 4. listopadu byli 
zase doma. 

L 
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Na sněmě r. 1523 ustanovena jest kommisse z osob volených od krále 
a všeeh tří stavů, aby vykonala redakd práv městskýeh; bylo v kommissí 
14 členů z panstva, 12 z vládyk, 8 z Pražan a 6 z měst; mezi zástupci 
Pražskými vedle Jana Paška a Jana Hlavsy shledáváme i Brikcího. 

Dne 14. března 1524 vykonána ohnova rady; tu opět na přední místo 
uveden Pašek, r. 1522 ponlinutý, kdezto Hlavsa 'přestal býti primatorem; mr. 
Brikcí postaven tu na místo šesté. 

Ze dvou těchto obměn v radě spojenýeh měst Pražských viděti, že 
za těch dob vřelo již záští mezi Paškem a Hlav30u, ač teprve v létě 1524 
vyrazilo s vášnivou krutostí. Byl to zápas nábožensko-politický, ješto Hlavsa 
a stoupenci jeho klonili se k zánovnému tehdáž učení Lutherovu, kdežto 
Pašek usiloval zachovati posavadní spůsob podobojích, neštítě se vystupování 
z míry ostrého proti směru lutherskému. Mr. Brikcí počítal se ke straně 
Hlavsově, proto 'se na něho hrnula také všecka zuřivost strany Paškovy. 
Počátkem srpna 1524 zmocnili se Paškovci nástrahou a mocí celého řízení 

v obci, Hlavsa, kancléř Burian Sobek z Kornic, mistr Brikcí a jiní vzati 
dokonce u vazbu, ze kteréž teprvé po čtvrt létě, těžce ve vězení strádavše, 
vysvobozeni jsou-, avšak s tou trudnou zámluvou královskou, že vězňové 

mají statky a zboží, jež měli V' Praze a v okolí, rozprodati a jinam se 
vystěhovati, k čemuž jim dána lhůta trojnedělní. Stalo se to dne 11. února 
roku 1525. 

Mr. Brikcí s Hlavsou opustivše Prahu usadili se v Hoře Kutné. Toho 
času byl již zetěm Hlavsovým, pojav dceru jeho v druhém manželství 
za ženu. Z Hory počali se úsilně domáhati práva svého u krále, ale Paškův 
spojenec, arcibiskup Szalkán, pilně bděl nad tím, aby ani jeden z žalobných 
listů jejich nepřišel králi do rukou. Konečně podařilo se Hlavsovi, jenž 
osobně dostavil se do Budína, že našel slyšení u krále, nemálo překvapeného, 
že mužové jemu věrní takovým hanebným spůsobem byli jsou týráni. 
Nicméně do . Prahy navrátiti se ještě nemohli. 

Mr. Brikcí r. 1527 přijat jest v Hoře za souseda. Tu se mu r. 1528 
stala nehoda rodinná, že mu Petrem Škrovadem z Vrbice odlouzena 'žena, 
pobravši mnoho majetku ssebou. R. 1529, dne 18. října, vzat jest v Hoře 
za třetího písaře radního, až konečným narovnáním věcí Pražských skrze 
krále Ferdinanda I. stalo se možné, že se po pětiletém vypovězenství mohl 
vrátiti do Prahy. "Za onoho nevinného neštěstí svého prý nemaje co činiti," 

jal se tu v Hoře, jda po stopách na sn~mě r. 1523 nastoupenýeh, upra
vovati práva městská. Vešel také v bližší styky s místokancléřem českým 
a zvláštním důvěrníkem Ferdinanda 1., Jiřím Žabkou z Limburka a na 
Kounicíeh, jenž privedl jej v bližší známost samému králi, tak že král spťlsobi
losti mistrovy rád užil ke službě veřejné. A Brikcí věrně zůstal oddán králi, 
"z čHto přízně a milosti byl to což a čím učiněn jest." První důkaz ptízně 
a milosti té bylo udělení erbu a přídomku "z Ličska", j emu i soudruhům 
erbovním, bratrovi jeho Prokopovi, Jindřichovi Charvátovi a Petru Čapkovi, 
List erbovní dán jest na hradě Pražském ve čtvrtek po sv. Františku 1529. 
Hn~d Iwbo . brzo po návra,tu do :prahy stal se Brikcí r. 1531 sekretářem 
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úřadu hejtmanského. V úřadě tomto obdržel vzkázání od místokancléře 

z Vídně, aby "titule osob panského a rytířského stavu království českého 
z přiznavacích lisluov k berní, kteříž tehdy podle sněmovního zůstání do 
kancelláře hajtmanské podáváni byli, vyhledal a spolu shledané a sepsané 
k němu do kancelláří české poslal." 

Brikcí ochotně uvázal se v práci takto naznačenou a takž sepsán a 
r. 1534 také i vydán první a nejstarší schematismus koruny české nade
psaný: "Tytulové stavu duchovního a světského". Kniha přípisem ve středu 
po přenešení sv. Vácslava dědice českého (5. února 1533) daným věnována 
místokancléři. V ty časy měl Brikcí svůj vlastní dům v Praze, v ulici 
Platnéřské, koupený brzo po návratu z Hory, i psával se odtud "ve 
vlastním svém domě na Louži v Starém Městě Pražském". 

Po r. 1534 povýšen jest na písařství komorního soudu krá
lovství českého. V úřadě , tomto jsa, přistoupil k dokonání díla již v Hoře, 
ne-li hned prvé připravovaného, totiž ke právům městským, "pokud čas 
mu mimo zvláštní péče a úfadní práce sloužiti mohl". Dílo vytištěno r. 1536, 
a sice v Litomyšlské tiskárně Alexandra Aujezdského neboli Plzenského. 
Přípisy věnovací obeznamují nás s dvěma zajímavými případnostmi. V přípisu 
k purkmistrovi a radě Starého Města nal ezáme totiž první zmínku o přá
telských svazcích mr. Brikcího s knězem Vácslavem Hájkem z Libočan a 
spolu první zprávu o kronice Hájkově. Hájek sám ve předmluvě (1541) 
zejména připomíná pečlivost Brikcího, aby historické dílo Hájkovo 
přivedeno bylo k místu. Dí zajisté: ,,1 zdálo se některým osobám jako 
milovníkům své vlasti ze všech tří stavův. aby takové věci v hromadu 
sneseny byly, a o to největší péči měli tito: Pan Jindřich Berka z Dubé, 
nejvyšší sudí království českého, dobré paměti, Jan Hodějovský z Hodějova, 
místosudí království českého, Petr Bohdanecký z Hodkova, mistr Brikcí 
z Zlicka, kteří netoliko mne za to, abych tu na sebe vzal práci a to v hro
madu pořádně sepsal, žádali, ale i nutili. Jich snažné nemoha se zpěčiti 
žádosti, tu sem práci na se vzal, pustiv se jako bez vesla na mote, však 
s radou a pomocí jich shromáždiv kněh a kronik nemalý počet". Hájek již 
před počátkem r. 1536 hotov byl aspoň se sbíráním materiálu, totiž "kronik 
starých českých". Mr. Brikcí jakožto velebitel rodiště svého, Kouřimi, jistě 
kronistovi poskytnul pamětí o Zlicku neboli Kouřimsku; jen v chronologii 
poněkud se oba od sebe liší; Hájek dí, že ,,1. 653 Lech vystavěl město a 
velikými valy kázal je osypati, a od dýmu kouření dal jemu jméno Kouřím", 
kdežto Brikcí vykládá, kterak "Kauřim za Lecha již 1. 652 počátek vzal", 
nadto pak o ději tom vypravuje podrobnosti, kteréž u Hájka zůstaly ne
povšimnuty. Ostatně Brikcí kroniku Hájkovu sám opatřil předmluvou, datovanou 
v Starém Městě Pro v pátek po slavnosti sv. V ácslava (30. září) léta od 
nar. P. Kr. 1541. 

O druhé případnosti dovídáme se z přípisu ku králi Ferdinandovi. 
Zde zajisté Brikcí dokládá, že jej psal ve vlastním svém domě na Lauži 
v St. M. Pro (t. j. in Lacu). Na jiném místě položeno "Prage in Lacu" 
(1542). Souseda měl tu Mikuláše Konáče z Hodištkova (viz č. 227). 

Stoieti XVl. 

V těch dobách (1539-44) uvozuje se Brikcí mezi literáty města Čáslavi. 
V literarnich pracích Brikcí ani po vydání Práv Městských neustal, 

ano zdá se, že sama Práva tato dala mu podnět k jinému dílu, totiž aby 
sbíral přísloví a rčení o právu a spraveďnosti. Vydal dílo toto roku 1540 
pod titulem "Sententiae philosophicae de Regimine et judiciis hominum· 
Naučení mudrcům o spravování a soudech lidských". Podobného obsahu 
jsou "Regule, t. j. řeholy obecné z latinských učitelův práv vyhrané, na 
česko přeložené" (1541). 

Poslední slovesné dílo, ve kterém Brikcí měl účast, jest vydání kněh 
Miličových, jež pořídil kněz Pavel Bydžovský Smetana, farář u sv. Havla 
v Praze. Brikcí napsal předmluvu "k čtaucímu", kdež o knihách ctihodného 
Miliče dí, že jsou "jako nějaký poklad drahý, mnoha léty téměř zakopaný". 
(Knihy o zarmautceníeh velikých církve svaté. Vydáno r. 1542 v Menším 
Městě Pražském). 

Přátelské svazky s Hájkem a s Pavlem Bydžovským zjevnými důkazy 
jsou, že Mr. Brikcí za s;taršíeh let od mladistvého zápasu pro nauku Luthe
rovu upustil, ba že se úplně zase priblížil k náhledlun ,mírných kališníků, 

proti kterým s Hlavsou někdy tak odhodlaně a vytrvale bojoval a pro něž 
-i vyhnanství a ztrátu na jmění byl podnikl. 

Konec roku 1542 a snad i r. 1543 trávil Brikcí v Čáslavi, odkud byl 
5 jara 1543 poslán do Prahy v záležitostech městských statkll Čáslavských 
i měl přitom jakousi potýčku s Kutnohorskou radou příčinou nějakého 

pranepatrného dluhu. 
Téhož roku 1543, dne 16. list., stihla jej smrt, nevědomo zda v Praze 

nebo v Čáslavi. 

Mr. Matouš Collinus Brikcímu složil tento epitaf: 
Quem variis pressit Fortuna laboribus olim, 
vexavit livor quem sine fine furens, 
Brieeius hae tandem tutus sub mole quieseit, 
Brieeius a veteri stemmata Liezko trahens. 
lneipe, livor iners, proprias agnoseere eulpas, 
et laes'um toties post sua fata dole . 
Die: "Bonus hie vir erat, sed non Fortuna favebat 
illi; nune rapto det meliora Deus!" 

V pamětech universitních zapamatováno jest úmrtí mistrovo těmito 

slovy: "Anno 1543, 16. Nov. Mr. Briccius de Liczko rebus humanis exemtus 
est, cujus inter caetera ingenii et scriptorum monumenta exstat et opus 
seu volumen legum sive constitutiónum, quibus et Pragensis et aliae per 
Bohemiam urbium sunt usa'e republicae". 

I 

Mr. Brikcí psal se přídomkem liZ Licska" (v listu erbovním "z Liczska"), 
avšak tím míněno "Zlicsko" t. j. krajina Zličanův, jednoho ze starobylých ple
men českých, majícího sídlo své v pozdějším Kuřimště, odkudž hradu a městu 
Kúřími říkalo se také Zličsko (Zlicko). Hájek píše zřejmě "z Zlicka". (Že 
by jméno bylo znělo Licko a přídomek souvisel s názvem dvoru Licka blíž 
Kolína nad Labem, jest naskrze nepodobné; vždyť sám Brikcí v. předmluvě 

ku Právům dí, že Kúřim, rodiště jeho, se vším tím knížectvím i Licko slulo 
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a on při volbě přídomku svého jakožto horlivý velebitel svého rodného 
města nemyslel než na starohistorický název města tohuto.) 

Prodloužitel kroniky Hájkovy ze XVII. stol. o Mr. Brikcím zapsal tuto 
pamět: "L. P . 1543, dne 30. (16.) list. umřel v Praze Mr. B. z L. , rodic 
Kouřímský a kancléř Staroměstský, kterýž nejprvé Práva městská v jednu 
knihu sebral a v jazyku českém vLlbec na světlo vydal. Práva taková, když 
jsou před králem Pražané k své obraně častěji předstírali, poručeno jim, 
aby všecka, kde která mají, před místodržící královské k přehlídnutí podali. 
Obávajíce se ale rada nějakého nebezpečenství, žádali na malý čas prodlení, 
a zas odpověděli, že těeh takov)Tch práv mnoho jest a že . ani za tři léta 
náležitě v pořádnost uvedena býti nemohou. Zasmáv se král patrnému jich 
klamu, odpověděl, že na tom dosti má, zpraven jsa od jiných, kterak od 
kancléře Brikcího ještě před smrtí jeho všecka v náležitý řád uvedena měli. 
A sami po dvou letech, to tiž 1. P. 1545, na sněmě od krále žádali, by 
takové pro obecné dobré vytisknouti milostivě povoliti ráčil, čehož potom 
užili. " 

233. Práva městská I S3 I. 

~t(ht"t měft;fa (Cum privilegio illustr. principlS et domini, d. Ferdi
nandi, D. Gr. Romanorm, Ungariae et Boemiae regis etc.) 

Obsah. Přímluva: K nejjasnějšímu knížeti a pinu, panu Ferdinandovi , 
římskému , uherskému a českému etc. králi. Jiná předmluva: Poctivým a 
slovútným, panu purkmistru a radě Starého Města Pražského. - Registrulll 
všech kapitol , tuto v Právkh položených. - Práva konšelská. - Knihy 
Městských práv. Registrum Práv Městských, rozdělané po kapitolách, arti
kulích a rozdíl leh. - Hoc opus juris impressum in Litomyšl, per Alexan
drum Plznensem, mense Apriii, Anno salutis nostrae MDXXXI. 

Tituly a předmluvy zabírají 12, vlastní text 138 a rejstřík 36 listů , 

tedy všeho 18G listll v malém folio. Kniha vystrojena jest mnohými dřevo
rytbami i ozdobami typografiekými, jmenovitě phpomenouti sluší dřevořezby 
dvě celou stránku kryjící. Jedna vyobrazuje krále na trůně v plném maje
státu sedícího; v pravo za trůnem zástup obrněných žoldnéřů s halapart
nami, v levo před králem množství kmetů. Druhá představuje soud městský 

o 12 kmetech s trináctým předsedou. Pozoruhodno, že v žádném známém 
exempláři nevyskýtají se předmluvy (ku králi a k St.aroměstské obci) obědvě 
pospolu, ale vždy jen jedna, buď ta neb ona. 

Základem Práv městských mistra Brikciho jsou ' oba rukopisové la
tinských N álezl1 Brněnských, resp. Jihlavských, uložené jeden při obci Staro
městské, druhý při obei Kutnohorské. S oběma těmito rukopisy obeznámil 
se Mr. Brikcí v Praze, dokud byl členem rady spojených měst Starého 
a Nového, r . 1518-24, pak za svého vypovězenství a pobytu svého 
v Hoře Kutné r. 1527 -34. R. 1523 bylo se stalo snešení sněmovní 

o napravení neboli vlastně zpořízení knih městského práva pro Čechy, sám 
Brikcí volen byl z Pražan do kommisse k tomu ustanovené. Po té stop ě 

• 

Století XV!. 335 

jda, prostudoval za svého pobytu v Hoře Kutné rukopis Kutnohorský, a tu 
se stalo, že se odhodlal ke zpracování Práv Městských o· své ujmě, bez 
ohledu na sněmovní kommissí z r. 1523 a že k tomu konci základem práce 
své učinil rukopisný text N Rlezů Brněnsko-Jihlavskýeh v kodexu Kutno
horském uložený. ~r. Brikcího úplně Zllstalo tajno, že právní nálezové, jež 
shledal shromážděné v kodexích Staropražském a Kutnohorském, původně 

. poeházeli z Brna, resp. z Jihlavy; on jieh prostě a jednoduše pokládal za 
obecné nálezy v právníeh záležitostech městských v Starém Městě Praž
ském složené, "aby odtud jako z studnice všecka práva a vayklad jich 
jiným městuom pocházela. A protož k tomu mysl svou přiložil - píše 
v Předmluvě ku králi - aby práva městská obecná z latiny do češtiny , 

nemalý čas, za onoho nevinného neMěstí mého nemaje eo činiti, nad tiem . 
sedě, s pilností vyložil, zřídil a zregistroval", to jistě věda, že se s latinským, 
celým, pravým, starodávním exemplářem, zvláště v rozumu (čehož každý 
vykladač najviece šetřiti má) srovnávají. 

Podkladem Práv Městských viděla se Brikcímu být Práva cís. Justiniana, 
což ovšem nezcela případné a jen tím vysvětlitelné, že latinská sbírka Ná
lezů Brněnských opatřena byla předmluvou cís. Justiniana, jakž se nalezá 
v Justinianových "Institucích". 

Mr. Brikcímu šlo o vydání Práv Městských ne jak je našel v kodexích 
latině, alebrž v češtině, sice by jinak velkého užitku pro obecnost práce 
jeho nebyla přinášela. Ale ani on sám nepřekládal Práv těch do češtiny . 

Užil překladu již hotového, jehožto jeden přepis zdělán jest tuším od politi
ckého spolutrpitele jeho, Bartoše písare. Rukopis tento podnes chová se 
v archivu města Chrudimi. Ale bylo takových opisů hned několik: Musejní I. 
z r. 1468 (23 C), Brněnský z počátku XVI. stoL, Olomúcký universitní (I. 
C 16) z téže doby (úplný to překlad původního lat. textu Brněnského) , 

Jihlavský z r. 1505, Musejní II. z r. 1533 (23 C 18). Posud není zjištěno, 

byli-li to opisové jednoho a téhož překladu anebo · překladové rozliční, jeden 
nezávislý od druhého (viz č. 91, 148, 190 a 200). · 

Podobá se, že Mr. Br. užil opisu Bartošova (nyní Chrudimského) ; jen 
že jemu dal redakcí svou. Předmluva zajisté a poslední článek kap. LXX. 
(O domnění) ve rčení spolu se shodují a jen redakcí se liší. 

Text Chrudimský. Text Brikciův. 
Opět někdy na se beře ty pře, ale to činí Opět někdy na se beře ty pře, t o ti ž s o u d y 

mocí papežskú; a to čině stav obecního duchovní,aletočinímocícírkveaříše ; 

dobrého obhajuje. a to čině stav obecního dobrého obhajuje . . 
A právo lidské slove, j a k oje h o ž t o A právo lidské blove, k t e r é h o ž všickni 

všichni lidé užívají; nebo pot ř e bú ob y- lidé užívají; nebo z z v y Je 1 é h o ob y č e je a 
čeje a lidské potřebnosti pokolení po- z lidské potřebnosti pokolení lidské 
h a II s k é zajisté práva jsú sobě ustavili " zajisté práva jsou sobě ustavili .. 

Zel i nám však, kořením, slovóm a ka- Byl i nám však, kořením, slovuórn a ka-
mení drahému i perlám. . . • mení drahému i perlám .. 

Překladatel český těžce někdy zápasil se rčením latinským, nerozuměje 
výrazům právnicko-technickým. Nelze mysleti, že by Brikcí, právník rovněž 

dobrý jako latinik, sám překládaje , chyb takových se byl dopustil. Při 
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redakcí textu českého užil pomocí dvou znalcfl, mistra Pavla Vodo
lenského a Jana Šatného, natenčas písařfl radních na Horách Kutných, 
mužuov - jak on sám praví - jistě v právích městských vyučených 
a zvyklých, jenž hotový text i po jiných exelnplářích českých starých bedlivě 
s ním porovnávali. 

Nicméně sám Br. cítil, že se v díle jeho najdou nedostatky; ale těší 
se tím, že se to i jjným vykladačům ptihází, jako teď (1'. 1536) při B~blí 
vždy nachází se co opravovati, a že žádný člověk se vším dostatkem se Jest 
nenarodil. Dále pak dokládá: "A sám znám, že i některé věci samy v sobě 
podle textu, zvlášť v pokutách, jsou lehkomyslné; však výmluva toho ~ýti 
můž, že mně ne jako práv skladateli, ale jako vykladači nenáleželo se Jest 
jjnáč . zachovati, než pokudž jest v latinském, aby to tak na česko vyloženo 
bylo, což pak správce mohú mierně napravovati". , v, · , 

Jakož pak Mr. Brikcí hlavní práci vykonal v Hoře Kutne, UZIvaJe 
přitom pomoci Vodolenského a Šatného, nebude divno ~ikon:u, ž,e za před
lohu měl latinský text kodexu Kutnohorského a že proh latmskemu textu 
Staropražskému na rozličný~h místech do českého textu svého J)ojal nálezy 
některé z kodexu prvé řečeného a i jiné proměny věcné předsevzal. Tak 
zejmena celá kapitula 64. "o řádu přátel" nenalezá se v rukopise Sta~o
městském; též tak přidány jsou dvě poslední kapitoly 71 a 72 dle rukopISU 
Kutnohorského. Z toho jde, že kap. 64, 71 a 72 samostatně jsou v češtině 
vzdělány, aniž nacházely se v českém překladě Bartošově, Chrudimském, 
neboť tento překlad končí článkem 730 kodexu Staropražského i má doslov: 
Capit feliciter finem praesens liber Juris Pragensis. 

Má tedy vydání Brikcího tyto kusy, kromě předmluv: 
Práva konšelská. 
Knihy městských práv. - Kapitula 1. až LXIII. incl. neboli čl~nky 

Brněnské 1 až 622 inc1. - Kapitula LXIV. (o řádu př'átel) samostatna. 
Kap. LXV.-LXX. inc1. neboli články Brněnské 623 až 730 incl. - Kap. 
LXXI. a LXXII. přídavky z rukopisu Kutnohorského. - Registrum. . 

Index věc n ý, zhotovený pořádkem abecedním, s pílí takovou, že 
každé i sebe menší datum lehko může nalezeno býti. Ale ani tím není ještě 
vyčerpáno vše, co jest říci o díle Brikciově: Vzácné a poučn~ js~u ma::~~
nalie neboli kratičké glossy ke článkům celého skoro dHa přldane a pl'lCI
něné. V našem vydání Brikcího (Cod. jur. boh. IV. 2) setaděny jsou všecky 

tyto marginalie na str. 469-479. v 

Uveřejnění Práv těchto nezůstalo bez odporu. Mr. Br. prvotne po 
Právech konšelských vlastní text opatril nadpisem: K ni h y mě s t s ký ch 
p r á v S tar é h o Mě s t a P r a ž s k é h o a ji n Ý chm ě st kr á ~ o v s t.v í č~
s k é h o k té muž p r á v u n á lež i t Ý ch. V e dle g run t o v nIC h cle s are 
Justiniana knih obecních starých krátce sebrané, na česko 
v y 10 žen é etc. Proti tomuto označení ozvali se, patrně z v ~r~~! samé: 
hlasové odpírající, tak že Br. viděl se nucena nadpis ten přememh Cl vlastne 
zalepiti kartonem, na němž prostěji řečeno: K n i h Y mě s t s k! ch? r á ~ 
z gruntovních Justiniana ciesate práv krátce v latlnsku řec 

-

Století :XV!. 

seb ran á a pot o mna čes k o v Y I o žen á, k t e r á ž v s obě r o z I i č n é 
příhody zavierají ... Jimižto se některá města na většÍln 
díle v království českém spravovaly a ještě spravují. 

Příhoda tato není dosti jasná, aniž čeho podrobného o ní natenčas 
vÍ;ne; není znát,. proti čemu vlastně odpor byl namířen a kdo byl jeho 
pu:,odcem a s trůJcem. Vždyť prvotní nadpis jest docela správný; bylať to 
prava, k:erých: ~žívali v Pr~žané, ješto kniha těch práv latinská uložená byla 
na Starem Meste Prazskem a bylo jí užíváno ne málo, ale hojně; také 
v tom nebylo chyby, že jiná m~sta k témuž právu náležitá práv těch uží
vala; byla :0 vše~~a. města v Cechách kromě těch, jenž se držela práv 
Mag~e?u:skyeh a ndIla se kmetskou stolicí Litoměti~kou. Těžko tedy po
ChOpItI, ze by a proč by v Praze samé byl kdo mohl nadpisem tím se 
urážeti. Spíše urážlivější a méně případný byl nadpis druhý. 

. .Zají~av.é jsou .ve~še, jež Brikcí na rubu titulního listu pod nápisem : 
"LIbn solltana medItaho" položil a ze kterých vyjímáme tento úrvvek: 

Vado daturus nostris Boemis sensa Solonis' v 

jure etenim utilius quid, rogo, civis babet? ' 
Nam bene vivendi legum documenta ministro 
vindex sum scelerum, iusticiam doceo. ' 
Jure quidem consul et rex sua sceptra ministrant· 
jus etenim est recti justitiaeque parens, ' 
regula rectorum, speculum venerabile morum 
lumen et omnimodum, quo duce crescit bon~r! 

(Novověký otisk Práv městských mistra Brikcího v Cod. jur. boh. 
IV. 3. 1.) 

Kromě Práv městských vydal Brikcí také druhá díla obsahu právního : 
. ~eltteltcie ~~l,Uo~ovfJie be megimilte et ilubicij~ fJominum. in4U

c~elttJ rolubtcuow O 8Vr4.UOW4Uij 4 S4ubed) 2iD~t~d)+ (Znaky Starého 
a Nového Města Pražského). Leta Božijho: MDXXXX. 
. ,Sen,tencie dělí se na několiko rozdílfl i jsou tištěny tou měrou, že na 
Jedne strance kla.dou s~ latině , na druhé českým překladem. Rozdíly jsou tyto: 
. a) SentenCle Phllosophorum, ex quibus et Jura originem habent, ad 
mformvandos . c~nsulum animos plul'lmum utiles : Smyslowee Mudrcuow, 
od~\udzt~ y P~'awa P?ssla gsa-u, k zprawie konsselské velmi potřebné. b) Ex 
Ans~ot~~IS Qumto Ebcorum. c) Philippus Moralium. d) Responsa sapientum. 
e) SlmIlm pro republica. 

Z~:věrek zní : . A tak tomuto Sebranij gest konec. Kdoby pak chtiel 
to~o '~JJ~e po~~bme sobie nagiti a čisti, wiz knihy Ssalomunovy, Platona, 
Anstot~~le P~llhcorum, Plutarga, Xenofonta, Cicerona etc. Yakožto niť'kdy 
zprawcIJ kragm a obcý znamenitych. 

Vytištěno v Starém Městě Pražském skrze Severína mladšího měštěnína 
St. M. Pr. , ve čtvrtek po sv. Matěji 1. P . 1540. Na rubu listu '32. vidí se 
erb Brikcího a pod ním písmena B. Z. L. 

Mr. Brikcí našel sbírku přísloví a rčení právní~h v městském archivě 
Pražsk~m , kdez "v radě od předkův byly poznamenány"; kázal si je před 
lety bISkup Vacovský v Uhrách vypsati a tu je Br. i sám sobě přepsal. 
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(Máme za to, že to byl Ladislav Szalkán 1514-1520 biskup Vacovský, 
později Záhřebský a konečně primas, neboť víme, že byl v přátelském 
spojeni, ba skoro spiklenec mistra Jana Paška zVratu.) 

Velikou zásobu právních rčení a přísloví našel Mr. Brikeí také v la
tinských Právích Městských Kutnohorském a Pražském pochození Brněn
ského, kteréž jsme sestavili a otiskli ve Přídavcích a Vysvetlivkách k českému 
textu Brikcího Práv Městsk'rch. Tamže položili jsme také sbírku krátkých 
gloss ke Právům těm, jež 'Mr. B~" českým jazykem přičinil in mal'gine; 
glossy ty opravdu zasluhují názvu přísloví; tak jsou úsečné a výrazné, jako 
nevždy přísloví bývá, na př.: Kdo mlčí, svoluje. Sám se nevol. Nejsa doma, 
netratí pře. Smlouvati každý můž odluhy. Synové vždy bližší. . 

Sentencie dočkaly se ještě dvojího vydání a to v Olomouci r. 1558 

a 1563 u Jana Gti.nthera. 
tRegule, to jeli m~d)oll) DlJecue ~ 2RtiU;U)cl) U,čl)tduow ~rRw lVl):: 

lJrRue UR d~e;fo vt~do~eue f ~vr4lVeuij to~umu, vro lVl)'(J(ebRllij mRDbl) 
R uvr~~mé ' lvrRlVebhto;ti fR~béutu eRUbcl) ~á(e~~tee. Impressum per 
Bartholomeurn Netolicenum Notarium Minoris Civitatis Pragensis. Anno 1541. 

Jsou to, jak vydavatel sám dokládá, "regule z Práv císai'ských podle 
sebrání Dyny, doktora v právích" a "regule z městských práv". (Doktor 
Dynus tuto jmenovaný jest právník Dynus de Rossonibus, rodem z Mugella 
v Toskáně odkudž také slul Mugellanus; byl professorem v Bononii a 
zemřel r. 1303, žalostí prý nad tím, že se nestal kardinalem. Řehole Dynovy 
nalezají se v Corpus juris canonici co přídavek De regulis juris.) 

Dílko toto Mr. Brikcí věnoval" slovutným a opatrným, pánu purgmistru 
a radě města Kouříma, pánllm prátelům a krajanům m.ým zvláště milým", 
kterýmž byl také jeden výtisk Práv Městských "na rathúz" byl dal. "Pf'ivo
zoval jsem nejedny důvody v předmluvě na Práva Městská, kterak není 
možné bez práv v městě přebývání, aniž jest měšťanství, kdež práva není; 
nebo právo a rozum, píše Aristotelis, více má panovati nežli osoba, a 
z mocnosti práv konšelé moci nabývají a jich hlas toliko tehdy má moc, 
pokadž jest hlas přirozeného práva. Tolikéž jest potřebí, aby vždy také 

, nějaká obzvláštní všem zjevná přikázání a naučení, jichžto až posavad málo 
jsme v češtině měli, nejméně pro zevnitřní v tomto světě společné obcování 
pokojné a cnostné před rukama byla, totiž regule. A ty se vypisují takto: 
Regula jest obecný jistý rozum neb přícina, kteráž se k mnohým příhodám 
podobným trefiti muože, na kteréžto rovná jich spravedlnost (totiž podle 
rovnosti odměňující neb rozdělující) záleží." 

Předmiuva klŘeholím dána jest Pragae antiquae ex aede propria sabbato 

Translationis Wenceslai (5. března) 1541. 

234. Písaři juristé. 

lVI a t h o u s G r ego r i n u s de Tul ech o w, doktor práv v Italii pro
movovaný, písař Jihlavský. Žádal zde, aby mu obec dala titul syndika, jak 
to tušínl vidíval v~ Vlaších; . rada obecní žádost tuto sice nezamítla, ale. 
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doložila, že takový název není zde obyčejný (er sei m dem landt un
breuchlich). 

A dam Wo d ň a n s k Ý z Rad k o v a, artista v právích dobře zběhlý, 
písař Novoměstský. 

. J~cobu.~~ C,on~icillus de Tulechow, r. 1556 professor fakulty 
arhstske, ale JIZ tehoz roku městským písatem Nového Města Pražského 
v kteréžto službě zůstal až do své smrti 1576. " 

P a vel L e š a n s ký, juris consultus, následník Jakubův v písařství 
N ovoměstském. 

.. ~,těp.án Steidl z Tulechova, jenž r. 1574 sepsal seznam zemských 
pnvIleJI kral. českého. 

, M~str Pavel Vodolenský. Mr. Brikcí v předmluvě ke svému vydání 
Prav Mestských vypovídá, že práva ta jsou "s pomocí mistra Pavla Vodo
len:kého a J ~n~ Sat~ého, na ten čas písařův radních na Horách Kutných, 
muz~o~v v p~avlc~ mestských vyučených a zvyklých, i po jiných exemplářích 
bedhve zkongovana." O obou těchto osobnostp.~h máme paměti tyto; 

M i s~~ r P a vel ~ocházel ze vsi Odoleny Vody blíže Prahy, z rodičů 
B~rtolomeJe a Marty, Jakž to dosvědčili čtyři lidé dědiční z té vsi. Stupně 
mlstrsk~ého došel c~ synek, P?ddanský na učení Pražském, mládenec ctný 
a ve vsem zachovaly. UchazeJe se r. 1526 o úřad písaře radního v Kutné 
HOř~, byl ~ tom u odporučen od samého purkmistra a rady města Pražského. 
Dos~hna clle t?h~, po všechen čas života svého zllstával v Hoře písařem 
radmm, ve kteremzto postavení i zemřel. "Horník vzácný a učen'" . akž 
ho přísný Dačický charakterisuje. V zápisech městských r . 15fg' slo've 
"Pave: mistr z Olivetu" . Měl zde pěkný majetek: 1530 dům proti radnici 
v, cene 18 koť, 1~540,.zahr~du ~ sv. Petra ležící, r. 1549 dům na Rybném 
trhu, ku

v 

!d~remuz pnkoupll dum sousedící za 34 kop a r. 1550 ještě dva 
domy. Zll Ještě r. 1554, ale již roku 15b5 píše se oněm co nebožtíkovi. 
(Dačický ,my;ně klade ~ok 1556.) Po Pavlovi zůstal syn Samuel Vodolenský 
~, z Vodolma na Rybnem trhu (tak jmenován r . 1578), jenž r . 1562 učiněn 
~est císařs~ým rychtá!em na K. Hoře. Vdovu po něm r. 1578 pojal za mal1-
zelku LudvI~c Karel z Rásné, hofmistr horský (viz č . 263). ' 

Jan Satný, bakalář. Rodic Králohradecký, dosáhna v Praze ľ522 
stupně bakalářského, stal se písařem urburním v Hoře a roku 1526-27 
~ladším písařem radním i sousedem. R. 1527 koupil sobě Jan bakalář 
St' H d L'" ~ ~ " a ny z ra ce n. ., plsar mestský, spravedlnost na jednom domě na 
tarmarce za 34 kop. Za manželku měl pannu Zotku z Kaňku. Roku 1531 
P?s!án b~l, s jinými z Hor? ke sněmu v Budějovicích, i jinak byl od Hor
mkuv vysllan k soudu zemskému i komornímu. Zemřel v písařském úřadě 
r . 1556. R. 1541 obdržel s bratrem V ácslavem erb a titul z Olivetu" 
Syna měl Samuele Šatného z Olivetu, písaře kancelláře dvorsk~: jenž roln~ 
1569 dostal polepšení erbu svého a potvrzení stavu vládyckého. Zemřel 
v Praze r. 1576 neženat i pochován u chrámu sv. Barbory v Hoře podle 
předkův svých" . . " 
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V d v l' Z Rad k o va Syn Adama Vodňanského Vácslav o nans {y . . ., . 
z Radkova, někdy písaře Novoměstského. Studoval v Basll~Jl . a ye 'Vlt~n: 
b 1 de se spřátelil s Luthrem i Melanchthonem. OdchazeJe roku 1v40 

erce, { " t . t b 
z WiUmberka přijat jest na odporučení ta~ní umv:r~l y za m~s r~ .s~o 

v, P . fessora N echav professury presel ku pr akhckemu 
umem v raze a pro . _ v v ' ,, ' ' v, . . . 

, . t ' . stal se pl'sařem v Zatči, kdez tUSIffi ndll take skolu (rector pravmc Vll, v R 
scolae Satcensis, notarius Zatecensium). Tak aspoň pravl o ne~ ~osa 
(Rosinus) Žatecký, jemužto byl učjtele~ . Z:~1ře.l. roku 1565. ~m~no Jeh~ 
. k vto právníka zachoval Stránský, JmenuJIc Jej W. aR., "Juns nostu 
Ja oz , , . l' b P v ]' not 

lt W d · o natus" Umrtí J' eho želela basmc {a o ec . razs {a, .a consu us, o nIan . . 
Ko di cil napsal smutečnou báseň "de obitu et in tumulum Wenceslal 

Wodniani a Radcova" (1565). . ' . 
Mistr Bartoloměj Ropál z Rissmberka .(a RIpaeIs monbbus! . 

R d'l' Pacovan. Bakalářem svob. umění r . 1529, mIstrem 1534. P~sob~l 
o 1 y. 'tY p. Y ke' aYz r 1542 ptiJ' al na se písařství při radě Chrudnoske. na umverSl e r azs, . . v' 

R. 1560 přestěhoval se do Prahy i dal se meZI pr?kuratory 'pn, so~du 
k , R 1585 uvozuJ' e se spolu s Pavlem z Koldma co pravm pntel 

zems em. . . k' 1 blb' 1 
. 't soudnl'ch · přech Ze soudních knih ChrudIms yc 1 vy ra s Ir {U umverSl y v . v v 

R
v hole právní" kterou otisknul Rybička v C. C. M. 1846. 

" e, bY' h . 1550 
M t •· O I' n i u s z P a um ber k a, doktor ve svo . umeme , r . 

a eJ . ' v V ll' . 
I ' písatslví Staroměstské; stal se tu 1 kanclerem. e es avm J~ne-

povo an na 't V bVhl' -
. h V em ucveným vy'mluvny' m a v právích znamem e z e ym, Jenz 

nUJe o muz, " ' Y 'h 
b 1 také členem sněmovní kommisse ku srovnam prava mestske o se 
z~mským. Zemřel 1576. (Potomek jeho, patrně že syn, Jan, slove r. 1587 

perkmistrem hor viničných v Praze.) 

235. Smlouva o kovy r. 1534. 
5ml&luw&l lrtile 6Srol;ti ~ ;t&lw\J tot)oto lrtÍ.(oltl;Hvj o lo.v', učiněnti 

U&l t)r&lbě ~r&l31fém W ~oubělí ~o neběti l,větné t ~. 1534. 

Obsah : O propůjčování. O podílech královských. O úřednících hor-

ničích. O pořádu práva. v., , Y , 
Smlouva tato spolu se Smlouvou Svatovácsla~skou cml zaverek ZZem-

k 'h 1549 (art. X. 19-X. 30). Otištěna v Cod. Jur. boh. IV. 1. 1. Dekretem 
s e o z r . , . t ' , t ' d 
dvorským ze dne 28. září 1562 pojmuti jsou take 1 s a~ove ~oravs 1 y

O 

I t ' Smlouva sama došla nového vydání ve forme ponekud obme-
sm ouvy e. , , I k 

. , N "o hory a kovy r 1575 Obě tato vydam porovnal vespo e 
něne arovnamm .' 
hrabě Sternberk. 

236. Zřízení zemské moravské z r. 1535· 

3fj3euj m&ltfr&l&;twj luor&lw;let)o o ;&lubu 3em;fem, Uere~ te;t uči:: 
uěuo W 3uo\Jmě let&l 1535. 'v' v , 

V markrabství lllOravském do r . 1531 tolik se nashr.omazdllo sn~se~l 
sněmovních a nález-tl práva zemského, že těžko bylo. ,v ~l~h s: vyz~~h, ~e 
dokonce nejistota právní právě tím se rozmáhala, Cllnz Jl melo byh bra-
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něno. Z té příčiny stalo se snešení na sněmě Jihlavském dne 17. července 

r. 1531, aby "k vyhledání artikuluov k správě soudu zemského náležitých, 
čím se lidé při právě spravovati mají, " ustanovena byla kommisse a ta 
aby 31 artikulův o to sepsaných vyhledala a zřídila. Do kommisse volen 
vedle biskupa Olomúckého Stanislava Thurzy pan Jan Kuna z Kunštátu, 
hejtman zemský, ještě se sedmi jinými členy stavu panského, s pěti členy 
stavu rytířského a se třemi členy stavu vladyckého. Artikulové sepsaní byli 
králi předloženi, jenž je také listem ze Speieru den sv. Havla 1531 daným 
schválil. (Otištěny v Prav. "Starý řád soudní marko mor.") Na sněmu r. 1535 
ve Znojmě držaném král-markrabě znova na potřebu ZZemského ukázal, 
a tu řečená kommisse obnovena jest, kteráž také práci sobě uloženou vy
konala. Zřízení shledáno a sepsáno jest od Stanislava Thurzy, hiskupa Olomú
ckého a pána Jana Kuny z Kunštatu na Lukově, hejtmana margkrabství 
moravského, k nimž přidáni jsou byli z pánův Krištof z Boskovic na Třebové, 
nejv. komorník, Jan st. z Šternberka na Kvasicích, nejv. sudí, Albrecht 
z Lichtnburka na Hostimi a jiných deset, z rytířův Vilém z Vičkovic na 
Cimburku a jiní čtyři (mezi nimiž také Jan doktor z Doubravky a z Hradiště 
na Blánště); z vládyk Ctibor Vranovský z Vranova na Želeticích a jiných 
sedm (mezi nimiž Ctibor Drnovský z Drnovic na Drnovicích). 

Zajímavé přitom bylo jednání o artikul, kterak se zachovati při póhonu 
markraběte před právo zemské, a o budoucích proměnách Zemského Ztí
zení. Artikul prvé řečený stylisován dle přání králova tak, aby markrabě 
v případech určitě stanovených poháněn býti mohl, avšak tak, že by v tom 
zastupován byl od zemského podkomořího nebo jiného plnomocníka. Co do zrněn 
ve ZZ. ujednáno vzájemné spolupůsobení zemského sněmu i krále-markrabí. 
Zemské Zřízení na sněmu Znojemském ujednané, jakmile schváleno bylo 
od krále, vytištěno jest nákladem nejv. písaře zemského Otmara z N epomuk 
v tiskárně Lulečské (in monte liliorum) v malém 80 skrze impressora Ka
špara z Prostějova r . 1535. 

Obsah ; Předmluva. - Fol. 1. List krále Vladislava ze dne 1. pros. 
1492 o sedání panském. Fol. XIl.~ CXI. Řád práva zemského. Fol. CXIl!. 
Lantfryd ze dne 12. února 1530. Fol. CXXVIl. Snešení ze dne 21 . října 
1486 o kupování zemských statků od měšťanů a domů městských od šlechty. 
Fol. CXXXV. Rozhodnutí krále Vladislava ze dne 17. pros. 1493 o rozepřích 
mezi šlechtou a městy. Fol. CXL. Narovnání mezi šlechtou a městy ze dne 
19. ledna 1532. Fol. CL. Smlouva mezi biskupy Olomúckými s čtyrmi stavy 
o statcích biskupských ze dne 22. září 1531. - Registřík . 

237. Sbírka nálezův (viz č. 2 o I a 2 I 7). 

~&i(e30wé ~r&iw 3em;llJd) tot)otu ,l&lwuel)u ťr&ilowftwj čeifel)o ob 
mu~uo.v muol)~dJ &l w ~ttiwjdJ teto 3emie 3u&lm~dJ ;ebr&luj. 1536 v 8°. 

Nálezů z desk zemských j z r egister královských vjedno snešených 
a podle jistých záhlaví rozthděných po čítá se tu 655. Přidán i registřík 

abecední. Záhlaví jsou tato : 
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o kladení do desk zemských. --:- O soudu zemském. - O soudu ko
morním a dvorském. - O úředníci ch. - O staném právu. - O položení 
někoho ven z země. - O žalobách a hojemství. - O škodách. - O uvá
záni. - O poručnících (k soudu a sirotčích). - Poručníci sirotkuov. -
O moci. - O vedení práva. - O průvodu. ~ O přísahách. - O zmatku. 
_ O nemocech. - O trhu, zápisu a listech. - O puovodu. - O vdovách 
a manželkách. - O lidech a služebnících. - O platích. - O relatořích. 
_ O zpravě. - O otci, synu, bratřích a sestrách. - O odpořích. - O spolku 
a rozdílu. - O kšaftu. -'- O nápadích.- O pychu. - O stavích. -
O smluvách. - O promlčení práva. - O králi. - O klenotích. - O krč-
mách. - O svědomí. 

Citování předchozích ZZemských: V Zřízení Zemském B. 6 (t. j. 1500). 
V Starém Zřízení M. 5, G. 5 (t. j. 1500). V Novém Zřízení B. 6 (t. j. r. 1530). 

Dokonáni jsou N álezové tito ten pátek po svatém 'mistru Janovi 
z Husince 1536. Imprimována léta 1536. (Otisk v Právníku 1861). 

238. Práva manská a zemská. 

~t'Ut"l lltAltlfA. 
2etl)0 ~ono 91aHel)o @e3u Sťt~fta @ll)na ~o~il)o %i'l)c~~~o ~ietifHl)o :tt~ibc~a~ 

tel)o roo,mel)o tlachienl) 'u tl)to fnil)l) ro lfaronem mieftie DlomUC hl) lft~ ~on~ 
DUroethfél)o ~ ~eqmoni. 91aflobem bi'tftojnel)o w ~ohe otc~ť, ~ono, ~ono @ltout::: 
f(oroo óilfu~o ()lomuc~tH)o Sel)o 9JHlof±i. 

Předmluva a textu v malém folio XXXIX listů. (Znak bisk. Turzy). 

~tA",A ~emltA n o ft e t O ~ 1 e ~ t o ro o m o n ft o ro ~ tol) u g j. ~l)tifftťno 
o bofonáno ro ~itl)oml)H(i ro ítřebu no íwotél)o ~owl0, 2etl)0 ~áně %ill)C~l)~o 
~ietiftél)o %t~ibc30tél)o woímél)o. ~ne~onbet. 

Předmluva a textu XXVIII a LX listův. (Znak bisk. Turzy). 
Oba tito spisové činí dohromady jeden celek, ale tištěni jsou na dvou 

místech Práva manská v Olomuci, Práva zemská v Litomyšli. Písmenky 
jsou v ~bojím oddělení tytéž, signatura archů běží celou knihou jednostejně, 
Práva manská mají sign. A-G, Práva zemská H-N a A-L. K tomu 
textu éelému dodána jsou "Registra", ale toliko "na Práva manská", nikoliv 

na Zemská. 
Co do zevnějška sluší doložiti, že 'oba titulové mají vytištěný znak 

biskupa Stanislava Turzy: Štít o dvojím poli, ukazující v poli svrchním 
korunovaného jednoocasého . ~va stojícího ' vzhůru a na pravo stoupajícího, 
kdežto spodní pole ukazuje tré růží, dvě a jednu. Nad štítem infule a ~erla 
biskupská. Na rub ní stránce Práv zemský,ch nalezá se obraz soudu Salo
lllounova, na závěrku pak obraz soudu císaře římského, obě rytiny 've dřevě. 

~ V Předmluvě ku Právům manským praví se takto: "Ktož chce právo 
manské umeti, ten následuoj těchto knih naučení. Napřed znamenati sluší, 
že králi sedm štítuov rytířských ustanovili atd." A v . Jl

konc\ neboli závazku 
knih" (kap. LIl) píše překladatel takto: "Tyto knihy ma-pské konec svuoj 
~~jí. Všicka Manská práva dokonal sem, které~ .0 .právll . manském js.ú, •. , 
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A vědomo býti má, že by Právo manské lehké bylo k sepsání, by těch 
mnoho nebylo, kteříž nepravě 6ní, pro užitek svůj atd." 

Po závěrku následuje ještě několiko zřízení, kteráž se stala na obecních 
sněrr:ích ~ansk~:h v Kroměříži r. 1529, 1532, 1536, jakož i zřízení o sirotky 
manzelske, kterez se stalo na obecním manském sněmu v Olomúci v úterý 
po sv. Třech králích 1538. 

Obojí text jak Práv manskýeh tak Práv zemských jest v této knize 
samostatně přeložen; zejména preklad ten nikterak nesouvisí se starším 
překladem Lehenrechtu a Landrechtu, o kterémž jsme jednali v této knize 
pod číslem 196. Překladatel dílo své podniknul ku pobudce biskupa Turzy 
Olomúckého, vrchního pána četných a znamenitých manství na Moravě 

patrně k rukoum manského soudu Kroměřížského. Překladatel byl Morava~ 
anebo jinak dobrý znatel právních zvyklostí moravských. Na jednom místě 
přidává k výrazu "puohončí" moravský terminus "aneb volavčí"; všecko 
názvosloví právnické shoduje se s názvoslovím na Moravě užívaným. 

. Porovnání textu moravského s českým starším: PZo XVI. Jestli žeby 
otCI syn umřel, kterémuž nějaký statek dal, movitý neb jiný, a nenechal by po sobě ani 
manželky ani dítek: tehdy ten statek otci připadá a bratr i sestra se vylučují a to z té 
pi"íčiny, že ten statek pošel od otce. ' 
.: Umře-li kterému otci jeho dietě, a vydal-li jest jemu jeho zbožie, buď nábytek neb 
JIné zbožie, a nemá ženy ani dětí: otec dědí to zbožie, ale bratr ani sestra nemuože toho 
děditi; to jest proto, že jest od otce tam pošlo. 

PZo XIX. Švábi nálezy (aneb rozsudky) své mezi sebú v švábské zemi zamítají a je 
skrze odvolání táhnú k vyššímu soudu, kterýž přijíti musí, by pak měli méně hlasuo. Právo 
švábské není rozdílné od saského, kromě což se dědictví braní dotýče a odvoláváni k vyš
šímu právu. 

Švábi ustavují dohře svá práva, jenžto ortel slove, sami mezi sebú na ' všelikém 
miestě, kdež jest právo, a tahnú se dobře k vyššímu súdu, tu kdež ten ortel musie bráti 
ač mají menší podstatu. Švábská práva nedvojie se nic od saského, jedno na přijímání 
dědin a vydáváni orteluov. ' 

PM. IV. Man pánu svému hold a povinnost učiniti má přísahú svú, že jemu tak 
pří~niv a věren ~ý:i chc~, jakž z prava povinen jest, a pravú zprávu že o tom poví, 
o cemžby byl otazan, a ze k dobrému pomáhati a od zleho vystříhati a uvarovati chce 
vedle své možnosti. 

. Man ~.á s~ému ~ánu holdovati svú přísahú, aby naň tak laskav a věren byl jako 
s pravem ~.yh ma: kdez b! z toho napomenut byl, aby jemu jeho lepšieho pomáhal a Jeho 
škody vystrlehal, Jakož naJdéle muož. 

Překladatel moravský měl před rukama Saské právo manské "v tiště
ných německých knihách", ale z poznámek jeho jde na jevo, že byl nucen 
u mnohých kusů věc nebo slovo opravovati, nebo výrazy n'ěkteré osvětlovati 
jako: Rok jest šest nedělí a tří dní (to u Sasicuov slove Rok a den): 
Libra jest XX šilinků a šilink II groše a groš VI denárll mince dobré staré 
saské. Noci tuto jmenují. se místo dní, vedle obyčeje starodávní řeči německé. 

. 23Q. J oannes Boemus Aubanus Teutonicus. 

. Tento Jan. Bnhm nepatří sice do právnictví českého, tak jako sem nepatří 
COCClUS Sabelhcus Vlach (č. 126). Niťméně nelze pominouti ho mlčením, 
již proto, že se v prostředku XVI. století odvážil tvrditi, že Čechové nemají 
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zákonů a že ZlJl jako zvěř lesní. Byl rodem Němec, z Auby, městečka 
Wúrzburského, potomek německé rodiny z Čech do Auby přistěhovalé, 
odkudz název Boemus. Náležel k řádu rytířů německých i vydal spis jinak 
chvály hodný: Orbis terrarum Epitome, in quo mOl'es, leges ~ ritus omnium 
gentium continentur. Dílo toto vyšlo r. 1538, potom vícekráte, r. 1540 (ve 
Freiburce Breisgauském), 1541 (v Lyoně), r. 1544 (v Pavii), 1570 (Franc. 
Perrinus). O Čechách napsal tu: Solum hordei et tritici ferax, pabulo pecore 
atque piscibus abundat. Nullae genti leges sunt, nuHa sanctlora instituta: 
Quod libet, licet!. Na první pohled zjevno tu, že tuto sveřepou lež vypůjčil 
si Joannes od Coceia Sabellica, jehož v popise Cech, mluvě o naháčích, 
výslovně cituje a na spis jeho se povolává (ut scribit Sabellicus Enneade 

quinto, libro septimo). 
První kdo se takovémuto pohanění českého národa opřel, jest právník 

český Vít Ophthalmius Strakonicenus, jenž při vydání spisu svého "Processus 
juris municipalis Pragensis" z r. 1585 latinského jazyka užil, z té také 
ptíčiny, aby tím spíše světu oznámeno bylo zlostné záští klevetníkův, zejména 
Cocceja a Aubana, jenž oba zuřivým spůsobem na český národ dorážejíce, 
psali, že zákony Čechův jsou svetepé, barbarae, feroces, inhumanae et ab 
omni ratione et aequitate alienae. Druhá obrana pochodí od Pavla Strán
ského, jenž v díle svém vyloživ zákonodárství české, doklád~: Z toho tedy 
patrno, že netoliko nezdvořáci jsou, 11ýbrž sprostí utrhači, kteří za Janem 
Aubanem Čechy pomlouvají, řkouce, že jako cykloPQvé . nemají žádných 
zákonů, nerci-li že jich jsoú poslušni! (XII. 4). Sám barbarem jest, kdo 

toho na nás vymýšlí! 
Také Balbín, zastávaje se Eneáše Sylvia (Pia II. papeže), praví: "Ctětež 

jen předmluvu pravd)milovného Eneáše Sylvia ku králi Alfonsovi Aragon
skému ... Pominou pak věci, jež Jan Aubanus (Behm přijmím, ne však 
rodem) o Cechách, do kterýeh nikdy ani nohou nevkročil, a o Češích 
úšklebkem a nepravě ve spisu svém O mravech národův uveřejnil." 

V XVIII. věku opřeli se klevetám Aubanovým slavný právník Frant. 
Václav Stephan rytíř z Kronenfelsu ve spisu svém nAdnotationes" z roku 
1778 a Adauet Voigt v díle "Geist der bohm. Gesetze" z r. 1788. 

Aubanovu knihu do češtiny přeložil a r. 1579 vydal Jan Mirotický, 
Čech v Kroměříži usedlý; překlad ten má nápis: "Obyčeje, práva, řády 
aneb zvyklosti všech národův. Skrze Jana Aubana ptíjmením Cecha, sic 
N ělnce, v hromadu sebrané." Kapitolu o Čechách Mirotický ovšem jiným 
textem nahradil, takže ono hánlivé místo odklizeno jest. Přidáno také pojednání 
o Moravě, dle Historia regni Bojemiae bisk. Dubravia Olomúckého. 

240. Biskupové juristé. 

Biskupové Olomúčtí namnoze byli učení juristé, což mělo snad příčinu 
v tom, že provozovali rozsáhlou soudní moc nad četnými many Olomúckého 
biskupství. Hned z válek husitských známe biskupa K u n š e z e Z vol e, 
Pražského doktora práv (bisk. 1430-1434, Viz č . 173). Roku 1450-54 
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biskupoval Jan XL, juris pontificii egregie peritus. lIned po něm (1454-57) 
Bohuslav ze Zvole, doktor Vídenský (viz č. 183). R. 1491 Jindi'ich 
z e Z vol e, administrator biskupství. N ápodobně bylo i za věku XVItého 
kdež biskup S t a n i s 1 a v T hu r z o (1497--1540) proslavil se vydáním českéh~ 
překladu Práva manského (viz č. 238), Ber n art Z o u bek z e Zdě t í na 
(1540-41), jenž studia konal v Bononii a doktorem stal se v Padově 
Jan Dub r a v i u s (154l-53), jenž dosáhl stupně doktorského na universlt~ 
Padovské. 

V témž století Anton Brus z Mohelnice, arcibiskup Pražský (1561-80) 
na :vůj v náklad posíl~l ~adějné ~inochy katolíky do Vlach na učení, aby 
vzde]avse se tam zeJIDena v pravll církevním užitečni byli drkvi české. 

I zase tu potkáváme se s Olomúckými biskupy, juristy, ve Vlaších vzdě

lanými, jakož byli Vilém Prusinovský z Vickova (1565-72), jenž 
studoval v Pavii, Tomáš Albín z Helfenburka (1574-75), posluchač 
práv v Bononii a vV Pise, S t a n i s 1 a v P a v lov s k Ý z P a v lov i c (1579-98), 
chovanec učení Rímského. 

241. Ambrož a Sixt bratří z Ottersdorfu. 

Ottersdorfové byli rodina Rakovnická, ze které pocházel jak Ambrož 
tak i Sixt. Ambrož dokonav studia prtipravná oddal se právnictvu. Erbem 
a piiídomkem "z Ottersdorfa" obdařen spolu s bratrem Sixtem po r. 1540. 
(Stalo se tak následkem věnování, které oba bratří při knize své Pavla 
Jovia Kniha o věcech a spůsobech národu tureckého" r. 1540 vydané "učinili 
arciknížatům Maximilianovi a Ferdinandovi.) Zprvu sloužil při obci Pražské, 
až r. 1544 povolán jest za radního písaře do Brna. R. 1554 stal se král. 
p~o~uratorem. Přijat byv d.o stavu vladyckého r. 1550, měl zemské statky 
Llpuvku, Pouzdrany, Bohdahce a Pavlovice. Též držel manský statek Blansko. 
Zemřel dne 19. květ~a 1559, zůstaviv nezleti lé syny dva Pavla a Jana. 

Ambrož vydal Zivot cís. Karla IV. (v Olomouci 1555). Právnický spis 
po něm zůstalý jest rukopisné dílo asi z r. 1562, nadepsané: 

Výklad na Zřízení markrabství moravského z r. 1545 (viz Č. 244). 
S i x t (S i x t u s R a k o nic e n u s) studoval dílem v Praze, dílem za 

hranicemi. R. 1534 stal se bakalářem svob. umění i uvázal se v učitelství 
až r. 1537 vzal na se úřad zádušního písaře u špitáiu sv. Pavla pted 
branou Potíčskou a brzo na to písařství Staroměstské. Usadiv se co měšťan 
St~rom,ěstský, . brán j:st pro znalo~t práv a skvělou výmluvnost do rady 
~estske, ano 1 do snemů. Po smrtI Jakuba Vršovského z Kapíhory povýšen 
Jest r. 1546 na kancléřství. Téhož roku spatřujeme jej mezi osobami, jenž 
v březnu měsíci vypraveny jsou do Vratislavi co poslové sněmovní k soudu 
královskému o zemské hejtmanství ve Slezích a o dědičnou smlouvu, . kterou 
knížata Lehničtí bez svolení králova a bez pl~ivolení sněmu uzavřeli byli 
s kurfirstem Brandeburským. Jakožto zástupce měst měl roku 1547 těžká 
jednání, až i u vazbu vzat od krále. Jsa jí zbaven, žil v soukromí, živě se 
obchodem a písemnictvím, až r. 1557 povolán zase na veřejnost do kommisse 
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k opravě Zřízení Zemského. Po smrti Ferdinanda I. ustanoven jest za raddu 
při .soudě purkrabském, ve kterémž postavení pracoval až do úmrtí svého, 
dne 25. srpna 1583. 

O právnické činnosti jeho svědčí jednak vydání Solferna z r. 1553 
(viz Č. 160), jednak spis z pozůstalosti jeho do Klementinské bibliothéky 
přejatý: Ennarationes in libro s Institutioum Klingii z r. 1542, 
kdež připisoval pro své potřeby hojně poznámek pokrajních, pak technické 
výrazy právnické v češtině, doklady z Digest a jednotlivé připady z praxe. 
Také index původně nedostatečný velmi důkladně doplnil. - J·iný spis 
právnického obsahu jest: 

iJotm\J " uotule Ufitto.v wnelig"ť\JdJ, gid)~ St"wo.ve w tOlUto tt":: 
lOiVftwj ~o~jW"gj. ~iitom ~itltt"t St"wuo.v. m3 ~tODe 1547 ttJ 8°. 

242. Řádové horničí (viz Č. 228). 

tietgf==Dtbnung be~ tietgťwttf~e ~t)t" tm Sliln. ~o~oim gelegen. 
(Řád Jílovský). Vom J. 1536 v 4c (bez roku a místa). Dlouho pokládán za 
ztracený, až jej objevil prof. Fr. Schneider. Shoduje se ponejvíce s řádem 
Šlikovským z r. 1518 a 1541. 

~etgťodntung be~ fte\Jtn 'il'6lid)eu ~etgťwed~ S"ud== i1o"d)hn~: tl,", "ltf~ uewe ge'6enett. Zšm Zšooď)im$t~ol, IDContog nod) IDCottl)ei m~oft. ben 
26. ®e~t. A. D. 1541. 

~ tf t e r %f~l foget bon bet mm~tleute u. ~ienet 6efe~1 u. ttJeB fiď) ein 
i0Hdjer itilonberl)eit l)olten foL (Dvanáde článků). - ~er a n ber %e~l loget 
\Jon bem ~etgtttJerďe u. ~ugef)otigen ®adjen, oudj bon ®tOUen, berfel6en geredjtigteit 
ll, tuie fie bie erfongen (článků sto tři). - ~et b ti t t e %e~{ foget bon bem 
.5iitttuerď (článkův šestnácte). - ~er b i erb t e %ť~l ift ein ~roce~ u. O:orm, 
lvie l)iefilr ber in furfoUullg irriget ~ťtgtfodjen in ber gilte u. ~um ~eď)ten 
llctfol)ren fol ttJerben (článkův čtyrydcet). 

(Otisk u Schmidta 1. 195. Roku 1548 následovalo nové vydání, týmž 
núpisem a s dodáním "sammbt anderen umbligenden u. eingeleisten Silber
bcrgwercken." Tištěno v saské Zwickavě. Otisk u Schmidta II. 1-257.) 

~etgwetfeotl)"ung in bet ~ettid)"ft ~"ugenfteiu (IDC(i~ten) bbo. ~rag 
8. 9JWr~ 1542. Artikulův 117. Vedle krále podepsáni Jiří z Gerstorffa, Krištof 
z Genndorfa a Florian Griespek. (Otisk u Schmidta I. 327.) 

8htu'6etQfwetf~,Dtbnuug ouf bic ~etgttJerďe ~ťngft, ~erninger,Eidjtenftabt, 
~lllttcn, @0t$go6, ~otT, IDCuďen6ergf u. anbete betfelbigen orten u. enben (ouf 
®ď)fnďenttJolbe, ®djonfelb, Eouterbodj). 

(Dáno na Hradě Pražském dne 1. ledna 1548. Originální výtisk Zwi~kauský 
v ééském Museji. Otištěno u Schmidta II. č. 36 str. 259-296. Clánkův 
padcsáte a formule přísežné). 

Dtbnung ui'6et bie ~if)enft"iu==8ed)eu im ~onig ~eidj ~0f)eim6, tule 
e$ nlldj ~etgmanifdjen >Braudj ouf jebel' 3edjen foU ge~a1ten tuerben. 

(Článklh 23. Exemplár v českém Museji. Otisk u Schmidta II. · č. 38 

str. 2~6-304.) 
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~etuewette ~etf~OtbUuug u. ~egenobung be$ ... ~ettn ~injelm ~ettn 
bon ffiof~n6ťrg u6er bO$ ~ťdl))t)ed~ 3um Sltuml"w. Ddo. Krumlov 17. dubna 
1555. (Clánkův 18. C. kl'. archiv dvorské komory.) 

~eue ~egthlbuug u. ~efotm"tion u'6et b"~ ť~uuigdid) ~edl)ttJeťťl) 
in S"Ub,ijo"d)ilu~t~"t. Ddo. Řezno 31. ledna 1557. 

243. Záhuba desk zemských r. 1541. 

Dne 2. června asi ve 3 hod. odp. zapálilo se z nějaké neopatrnosti na 
půdě ~ dO,mu řečeného Bašta na rynku Menšího Města Pražského (nyní č. 7), 
v ~.orad~ se::rním, vedle domu nyní Montagovského. Byl to dům někdy 
rylIre Mlkulase Hýsrle z Chodů, tehdáž panu Ludvíkovi z Gutšteina náležející. 
Domácí lidé sami chtěli oheň uhasiti, ale nepovedlo se jim to; oheň při 
silném větru jižním všelijak se točícím hnán jest na všecky strany, tak že 
brzo hořely domy v pravo i v levo. Poněvadž předcházelo veliké parno a 
sucho, chytala také vyprahlá tráva na svahu zámeckého vrchu, na valech 
hradských, tak že nebezpečenství začalo hrOí~it samému hradu. Hrad byl 
tehdáž po straně ke městu obejmut nízkou zdí neboli parkánem, na kterém 
od bašty k baště naeházely se dřevěnné pavlače neboli arkýře kryté cihlami. 
Z těch jeden chytil při baště řečené Staňkové, a odtud hned .. hořelv pavlače 
dále, až se od nich zapálil nejprvé krov na kapli Všech Svatých a oheň 
odtud se šířil v levo i v pravo po všech částech hradu. Kaple vyhořela 

celkem, zevnitt i uvnitř. Od ní vlevo zhořel cíněný krov na paláci Vla
dislavovském a udělaly se díry do klenby, kudy hořící kusy padaly na 
podlahu prkennou, tak že prohořela. Požár zachvátil dále na jih krovy nad 
pokoji královskými, novými i starými, a ještě dále pokoje královiny, jenž 
byly nedaleko Bílé věže. Z té části hradu skočil oheň přes kostel sv. Víta 
na domky za ním stojící, až konečně hořel kostel sám i s věží. Hořelo tu 
všecko až ke dvoru purkrabskému, kdež pak klenby zůstaly zachráněny, 

tak že písemnosti soudu purkrabského, zejména registra neboli dsky soudu 
toho, zůstaly bez porušení. 

Když byl oheň trval již celé tři hodiny, zmoenil se záhubný živel 
v samém sousedství paláce Vladislavova, uvnitt, zasedarí síně menších 
úředníků zťmských a ingrossátorů deskových, do které se vcházelo palácem, 
i prohořel tu strop; hůře vedlo se veliké soudní světniei, která s kathedrami 
a šraňky i což tam jiného bylo, hořela mezi 6. a 7. hod. večerní, tak že 
chytly také dvéte do sklepa, ve kterém chovány dsky zemské, též i pokoiové, 
kteří byli nad sklepem. Tu pak, jak bylo důmnění, vletěly jiskry do sklepa 
buď z jakéhos hokynářského krámu vedle nebo z domku, který byl na 
parkánech ke městu při samém stavení vnitř ohrady zámecké. Skutek byl, 
že zhořely dsky zemské i některá část peněz v témž sklepě uložených. Dále 
odtud, ke straně západní, zhořela také zelená světnice, kde zasedával sOlLd 

. komorní; ale dsky tohoto soudu jakož také i dvorské dsky a privilegia 
královská zachována zůstala ve sklepě pod ní, odkudž arciť teprvé nazejtří, 
dne 3., časně z ránq. ne 1}ez veliké práce .vynešeny jsou. {Královské pokoje 
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nad zelenou světnicí ty také hned zh01;ely. než tollko světnice zelená ta 
jest vždy se hájila, že v tom nazejtH v pátek velmi ráno všecky věci k soudu 
komornímu náležející, také dvorské dsky , s velikou prací ze sklepů ph té 
světniei zelené vynesli a v bezpečném místě opaUili, a ptitom také i privi
legia JlVIsti král. a tohoto království, ty jsou také obhájeny a opatřeny.) 

Dsky zemské shořely co jich bylo, vesměs všecky, až na jeden kvatern 
pllhonný z r. 1539, jenž byl právě u starosty komorničího, a na zlomek 
starých piHlOnných desk z po čátku XIV. století, jenž se nějakou náhodou 
dostal byl již zadávna na zámek v Jindřichově Hradei. Zničeno nejméně 
dvanáctero Desk pllhonných, jedenapadesáte kvaternů ' Trhových, ttinácte 
Zápisných větších, patnácte Zápisných menších, sedm kvaternů Památných, 
kromě velikého počtu jiných a jiných kněh soudních práva zemského. 

Jako trpká ironie zaznívají nám nyní slova Všehrdova, jenž ovsem 
všeho toho bohatství deskového sám ještě byl svědkem: "Listové se po
tracují a mol a oheň a zloděj jim uškoditi muože, ale dskám starost neškodí, 
mole a ohně neznají, na vodu, na železo žádné péče nemají, zlodějům se 
smějí; věrná stráž všech věcí do nich napsaných a vložených, bezpečně 
sobě svěřeného chová, nejen nám toliko a dětem našim, ale i dětem i těm, 
kteříž se narodí z nich." 

Zkrátka - "stala se škoda veliká království českému", jak dobře dí 

Mikuláš Dačický z Heslova. 
Místopísatem desk zemských byl toho času Hynek Krabice z Weitmíle, 

Krištofa probošta Vyšehradského z bratra syn. V počátcích literních vyučoval 
jej v Praze doktor Racek (Rodericus Dubravus), načež odebral se do Bononie, 
kam ho Racek odporučil panu Janovi z Lobkovic, s prosbou, aby se ne
zkušeného jinocha po přátelsku ráčil uj mouti. Místopísařem byl od roku 
1537-43. Roku 1543, ještě jsa písařem, prodal Litoměřičanům statek

v 
svůj 

Píšťany a maj etek svůj v Sebuzíně, Pokraticích, v Kundratiei , Tlučné, Cere-

ništi a v Kolebově za 1800 k. gr. 
Sněm ještě téhož roku 1541 postaral se o obnovu desk, k čemuž 

vydáno "Nov~ zřízení o vyzdvižení desk zemských pohořelých" (v Praze 
1541 v 80 u Severyna). Dsky trhové neboli dědinné obnoveny tím , že 
držitelé statkll deskových, ukázavše spravedlnosti své a listy své pod pečetí 
zdělané, vkládali je do kněh řečených "Kvaterny trhové communitatis, kde 
sobě sami kladou" (1542-52) a "Communitatis" druhé, kdež kladeno po 
projití let zemských (1550-1613). 

"Pozllstatky desk zemských" (Reliquiae tabularum terrae), pokud jich 
lze bylo shledati a snésti z jiných správných pramenů, uveřejněny jsou 
nákladem Jindřicha Jaroslava hrab. Clam-Martinice a prací dra. Jos. Emlera 
ve dvou dílech I. 1870 II. 1872 ve 40. Takové prameny byly tu: Výpisy 
z desk od úřadu ještě před shořenínl vydané, pl1Vodní listy , na nichž do
svědčeno, že do desk jsou byly vloženy, dsky dvorské, dsky nově vyzdvižené, 
dále sbírky nálezll zemských pro potřebu úřadů i stran z desk zdělávané , 
spisy právnické, ve kterých staré dsky a pokud jsou v nich citovány. Ko
nečně otištěny tu dva kusy desk :póhopných v originále . za,ehova,né Z roku 
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1316- 20 jedněch a z r . 1539--42 druhých. (Některé kusy - I-IX - hned na 
začátku dila Emlerova mezi púllOnnými věcmi otištěné po našem mínění 
k puhonům nepatří.) Rejstřík k této publikaeí zdělán od Theodora Antla 
(1899). 

244. Práva a zřízení moravské z r. 1545 (viz Č. 236). 

~l'4W4 tl 8r~j~enj lUarot4bftluj ~llraWiťd,1l lUnottJě nar3j3ené a impri" 
mouhlllé fťť~a ~áně 1545. (Nákladem Matyáše z Hartunkova, tlačeny v slavném 
měst.ě Olomúci skrze Jana Oliveekého z Olivetu 1546 ve 4() - listů 194). 

Jedva že Zřízení z r. 1535 na veřejnost vyšlo, pozorováno, že jest to dílo 
nedostatečné a že potřeba nové redakce. Proto také r. 1538 a r . 1539 na 
sněmu Brněnském zvolena kommisse, a to po dvou členech z každého 
stavll,panského, praelatského, rytířského i městského. Že však dílo její 
nedošlo přízně, zřízena nová kommisse r. 1542 na sněmu Olomúckém a 
r. 1544 nanovo na sněmu Brněnském. Tato komisse konečně sestavila text 
nového Zřízení, a to tak, že pti zasedání z em~kého práva v Brně r. 1544 
staré i nové Zřízení prozkoumala a staré i nové nálezy práva zemského 
vyhledala. Hlavně pak měla kommisse opírati se o ZZemské z r. 1535 a 
o elaborat kommisse z roku 1539. Dílo konečně postaveno na místo a 
vydáno tiskem, aniž mělo schválení králova. (.Jeden otisk nalezá se ve 
Francisceu Brněnském, druhý u desk zemských v Brně, třetí , neúplný, 
v archivu zemském tamže). Zatím operát tento ani od stavů nepokládán 
za závazný, neboť ještě r_ 1562 uzavřeno, že až do nového Zřízení v platnosti 
býti má ZZnojemské z r . 1535, vedle Knižky Ctibora Tovačovského. 

Obsah: Čl. I. O svobodě markrabství. Čl. II. Lantfryd z r. 1530. Čl 
III . Formule lantfrydu. Čl. IV. O svobodě v právu zemském. Čl. V. O kní~ 
žectví Opavském. Čl. VI. List ze dne 1. prosince 1492. Dále : Řád práva 
zemského. Závěrek: Listy ze dne 21 . října 1486, ze dne 17 . . pros. 1493, 
ze dne 14. května 153~) (tré kusúv), ze dne 19. ledna 1532 a 22. září 1534. 
Registřík. 

Vydavatelem tohoto Zřízení byl vládyka Mat y á š z Ha rtu n k o v a. 
Matyáš, jakožto místopísař v markrabství moravském, založil "Knihy pánúv 
a rytířstva", t. j. registra, do nichž zapisovány osoby do stavu panského a 
rytířského na Moravě přijaté . (Zachována jich řada od r. 1535 až do r. 1619.) 
R. 1550 byl členem kommisse pro Zřízení zemské z rytítfL (ten aby byl 
pohotově s knihami ZZ., registry a památkami). Král Ferdinand 1. obdařil 

jej erbem a přídomkem "z Hartunkova". Zemřel ve službě místopísařské 

ok. r . 1567. "Ne zle se měl" (napsalo něm Karel ze Žerotína), "nebo 
drahně .peněz po sobě nechal. " 

245· Zřízení soudu nad appellacími z měst. 

Ferdinand L, král o dobrý řád na soudech velmi pečlivý, hned r. 1541 
ukazoval na některé vady při správě soudní. Z pÍ'Íčin nábožensko-politických, 
když učení Lutherovo dostávalo vrch, hleděl konec učiniti všemu práva 
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braní z Němec. Hned po vítězství nad protestanty u Múhlberka r. 154~ 
přinucen sněm český ku snešení, že žádný z měst, kdo by chtěl .stížnost .. vésh 
(appellovati) proti nálezům konšelů městských, nemá se ut~kah o to J~~am 
nežli před krále nebo rady schválně k tomu ustanovene. Toť pocatek 
soudu nad appellacími pro stav nlěstský, jenž dekretem ze d~e. 29. led~~ 
1548 zařízen a postaven na hradě Pražském, ku kterémuž mel~ ?d~~la~l 
bráti netoliko Pražané a města česká, ale i města moravská, slezska 1 luzlCka. 
Tím mělo přetrženo býti odvolávání do Magdeburka, do Lipska a jinam 
ven země. Tím se mělo skutkem státi, co již král V ácslav IV. r. 1387 byl 
nařídil, aby totiž odvolání dle práv saských šlo výhradně do Litoměřic (mí:to 
do Magdeburka neb Lipska) a odvolání dle práv švábských do Stareho 
Města Pražského (místo do N ormberka. Viz č. 139). . ~ v' 

List Ferdinandův výslovně nařizuje: "Kdež předešlého času z Lltomefl~ 
appellací či odvolání od práva do Magdeburka činili a t~m, ~rtele brah 
i nemalé proto útraty vedli, i poněvadž město Magdeburk JMsh Clsar (~~rel ,~:), 
pán bratr náš nejmilejší, pro jich nevěrr:-é zachování do, ac~tu datl ra~ll: 
JIZ takových odvolání z Litoměřic na právo Magdebu,r~ke ,v~ce ,P,o dnesm 
den aby dopuštěno -nebylo; než tak poroučeti a chhh lnlh račlme~ a~~ 
takové odvolání z Litoměřic, když bychom v království českém ~sobn,e ~yh 
ráčili, před nás, dědice a budoucí krále české, a bez, přítomn~~h ?aš~, pre~ 
raddy naše, k takovým appellacím na hradě Pražskem o~zv~astne znzene, 
se dály a ne jinam činěny byly. 'I Avšak zařízení soudu Prazs~eho n~d ap~el
lacími mělo i ten další následek, že zrušeny také kmetske stolIce LIto-

měřická i Pražská. . . . , , 
Měla tím být potrestána města obě pro odpor proh, polItICe kr~lovs~e 

pro podporu protestantů v Němcích. ~le tOť, b~l,a, pohnutka patrne v t~h~o 
zevnitrná, vedlejší, méně závažná; králI zakladaJlclmu s~ud appellac~l sl? 
hlavně o odstranění různosti v nalezání práva v zemlCh ko~uny ~~sk~. 
Převrat ten nevešel ostatně hned ve skutek; trvalo to někohk deslhleh, 
nežli autorita appellačního soudu ve všech zemích této koruny byla ut~rzena. 
Na Moravě jestě r. 1573 napomenuta Olomúc z kancelláře dvorske, aby 
naučení brala ne více z Vratislavi., ale od appellací v P,raze: Brno po~dalo 
se dosti záhy, ale Hradiště t.eprvé r. 1583, když se tak~ snem zemsky pro, 
to prohlásil, Jihlava r. 1577. Slezsko vzpíralo. se dOS~l dlouho, ale .odpor 
ten nebyl výdatný. A tak dobře mohl Strá~sk~. říCI: Ad tr~bunal appella~lOnu~ 
ex cunctis unitis coronae bojemicae provmclls provocabones fiunt. V~slovne 
buď opakováno, že Pražská appellace původně vztahov~la se, tohko n~ 
města, na stav městský, nikoli na stavy vyšší, kterým SlOUZllo pravo z emske , 

soud zemský i nadále. ' . v, 

Soud nad appellaeími složen byl ze čtrnácti členů t. J. tn ze stavu pan-
ského, tří ze stavu rytířského, ze čtyr doktorů prá: a čtyr osob stavu 
městského (z měšťanů Měst Pražských, Starého a Nove~o). v, 

Prvními soudci byli: Pan Ladislav Popel z LobkOVIC, marsalek dv~rský, 
ředseda. Ze stavu panského: Ludvík Bezdružický z Kol~vrat, heJt~an 

~ového Města Pražského, Jindřic~ Plánský ze S e-eb erka, heJtman Menslho 
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Města Pražského, Adam Řepieký ze Sudoměř~, podkomoří králové a hejtman 
Starého Města Pražského. - Ze stavu rytířského: Petr Bechyně z Lažan, 
Albrecht Kaplíř ze Sulevic. - Doktorové práv: Aach Gerhart, Klaeckler 
Krištof, Schradyn de Schorndorff (doktor Heidelberský), Knorr z Rosenrothu 
Vavřinec. Pak z měst Pražských: Wallinger Jan, Nožička z Otína Blažej, 
Lukas Jan. Pamphilius Jan a mistr Tomáš z Javořic, Staroměstský kancléř. 

Zde buď povědíno a zapamatováno, která města v XV. a XVI. věku 
brala právní poučení a odkud ve věcech městských. 

Z Litoměřic: Most, Ustí n. 1., Velvary, Nimburk, Rožďálovice, Slané 
- , 

Chomútov, Louny, Chabařovice, Libochovice, Mělník, Bílina, Loket, Kostelec 
n. L., Děčín, Krupka, Teynec Panenský, Borek, Blšany, Teplice, Bělušice, 
Bečov, Lysá, Bělá, Brzvany, Roudnice, Citoliby, Budyně, Trmice, Duchcov, 
Hoštka, Radoušov, Křesín, Ti'tění, Boleslav Mladá, Postoloprty, Předlice, 
Lovosice, Tuchomyšl, Cíčovice, Benešov, Kamenice, Pokratice, Třebenice, 
Hrušovany, Jablonec a ovšem i Litoměřice samy. 

:8 Prahy: Chrudim, Sušice, Příbram, Plzeň, Budějovice, Kladruby, Žrutec, 
Vodňany, Beroun, Brod Český, Strakonice, Rakovník, Hradec Králové, Mýto 
Vysoké, Dvůr Králové, Dobřany, Pelhřimov, Pardubice, Kadaň, Domažlice, 
Klatové, Tachov, Kuřim, Volyně, Týn Vltavský, Písek, Jaroměř, Rokýcany, 
Týn Horšúv, Horaždějovice, Prachatice, Březí Vlachovo. Pak podle pozd-ějšího 
poznamenání: Nova eivitas Pragensis (edicto regie maiestatis), Brandeys 
(n. Labem), Kralovice, Jesenice, Milín, Kolín a Benešov. 

Podle toho dělily se Litoměřice a Staré Město Pražské o města česká 
skoro na polovici. Litoměřice držela se práva saského, Staré Město práva 
švábského. Podobný poměr panoval také i na Moravě, kde se o města 
dělil a Olomúc s právem saským a Brno s právem švábským. Nicméně byl 
na Moravě rozdíl ten, že právo saské kromě Olomúce mělo ještě jiná 
střediska; a sice: Hlubčici, Opavu, Krnov a Ostravu a že co do práva šváb
ského měla vedle Brna také Jihlava velikou platnost co kmetská stolice. 
(Podrobné vypočtení moravských sídel práva saského nalezá se ve spise 
V. Praskově: Organisace práv Magdeburských na severní Moravě a v rak. 
Slezsku 1900. Vypočtení měst ku kmetské stolici Brněnské hledících čte se 
v Cod. jur. boh. II. 3. Města k Jihlavě hledící vyjmenována jsou v To
maschkově "Oberhof 19lau" , při čemž dlužno připomenouti, že stoliee Jihlavská 
vypovídala jednak ve věcech horničích, jednak ve věcech čistě občanských, 
i měla tuto klientélu: Starou Horu (Mons antiquus, Stará Jihlava. Viz Č. 26), 
Batelov, Reichenstein, Budišov (v Čáslavsku), Čáslav, Chotěboř, Chrudim, 
Eberhardsdorf (v Cáslavsku), Jílové, Jamnici, Kolín, Horu Kutnou, Malín, 
Meziříč Velkou, Plzeň, Počátky, Reimerstadt (Rymařov). Sušici, Teleč, Tříště, 
Opavu, Ústí nad Lúžnicí, Wilands u Jihlavy, Volein (v Cáslavsku), Zvonějov 
(Wonau, tamže), Zuckmantl ve Slezsku. 

Během XV. stol., za panování krále Jiřího, přetrženo jest spojení 
mezi Horou Kutnou a Jihlavou a Hora učiněna soudní stolicí pro města 
hOl'ničí. 
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246. Zemské Zřízení české z r. 1549 (viz Č. 21 3 a 23 1
) . 

~r"lU&\ &\ 8t'~i~eltij 8em;f(Í tratolUftlUi (t~e;fd)o. ~. 
Tato Práva dokonána a vytištěna jsou nákladem vládyky pana Vol~ťl~ha 

. , 't' '> ského skrze Jana Kosorskeho z Prostiboře a na LochoVlClCh, mlS oplsar e zem , . o 
z Kosoře 1. P . 1550 v sobotu před Božím Vstoupením. LlstuV 219 ve fol. 

a registrum. d' P ~ k' Stal se 
Oldi'ich Humpolec byl potomek patric:ijské 1'0 my razs e. , 

~ , 1530 ' tem soudu komormho 
1520 bakalářem, 1522 mistrem svob. umem, . plsa, 1 . 
a 1545 místopísařem desk zems~ých. y nepo~oJných~ doobach r. \~:: ~~~~~ 
platně sloužil králi FerdinandovI 1., přlmlouvaJe Pr.az~num ,po. b ~ b de 
berské, aby se králi na milost i nemilost podd~h., ze kralo 1 na ne ~ 

'1 t' Rovne~ž dovedl Jana z Pernsteina odlouClh od stavuv. Od r. 1;:>48 
ml os IV. ' 'Z~' 'z kého 
s olu s několika jinými znalei pracoval o napravem flzem. v e,ms. ' 
p ,~ 'd 1 ,>,. 1549 ptijata od sněmu a llVeteJl1em hskem 

kterazto prace ne . . lIJna . r v' ' t d t 
schváleno. Humpolci za odměnu dáno privilegmm, aby Zflzem to ,o po :se, 
let nikdo jiný krom něho nesměl tisknouti. Ze~řel l~. 1552; toho zaJlste 
roku v místopísařství měl za nástupce Petra Do~~'enskeho. 

(N ovověký otisk v Cod. jur. boh. IV. 1. seslt 1.) 

247. Sněmy české (viz Č. 2 10). 

~ " l ' XVI st' ol dálo se pořádně a pravidelně. Suešení 
Snemovam po ce e . . . ' y 210) 

sněmů českých tištěna hned koncem XV. věku i patří tIsky tyto (VIZ c: 
. ť ky české Snešení od L 1526 a7. do r . 1604 dostala se hskem 

mezl ?~VO lS l'k" b' 'e nákladem zemského výboru českého za těchto let 
na vere]nost ve ve les Irc , ~ . 
v dané·: Sněmy české od léta 1526 až ~a naSI dobu. ~ť • 

Y b h . 15ú)c 45 - II 1::>46-57. - III. 1;:>;:>8-73. Díl 1. o sa uJe r. .<.10-· • 

IV. 1574-76. - V. 1577 -80. - Vl. 1581-85. - VII. 1586-91. 

VIII. 1592-94. - IX. 1595-99. - X. 1600-04. 

248. Jan Balbín z Vorličné. 

Balbínové původně Škornicové zvaní, byli rod K~alohrade~ký,. ~~~,ž 
seděli již ve s~oletí XV.tém. Nabyvše později erbu ~~h:u!e "z.Vor,hcne ~ 

sávali se Balbínové z V. anebo Skornicové z V., tytyz I Sko:mc~;e ~al, 
p, ' V d~l'l' se na větev Hradeckou a Pražskou. NeJstarsl znamy 
bmove z ., a e 1 l y . . ~ ď H ' dci 
člen rodiny té jest Jan (1.) Balbín Skorm~e,. Je~z na:~, IV se v dl ~a 
k k 

. XV století byl tam v první POlOVICI veku mesťanem use ym a 
u onCI. , 5~0 o t . t' synů 

,~ . k ""O let obecním starším. Zemřel roku 1 ;) , zus aVlV re , po vyse Ja :z. 
Jana (II.), Filipa a Ondřeje. ., , . t na učení 

Jan (II) Balbín narodil se ok. r . 1520 v HradcI 1. dan Jes 

K 1 d 
'Prahy kdež v pondělí po sv. Třech králích r., 1543 za rekt.ora 

ar ovo o , , . S' Ermem 
Jindřicha Hájka z Helfenburka, společně s přátely svyml . ll1:onem 1 d .~ 
Klatovským· a Gabrielem Svěchynem Chrudimským povýšen J:st ~a 10 nos 

, b ~' Na to vyučoval na nižších školách Prazskych a ven-
bakalaře svo . umem. 

m 
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kovských, pti čemž zanášel se také veršováním lahnským, skládaje rozličné 
básně příležitostné, jmenovitě eteostychYj takové jsou básně Justitiae, deinde 
etiam amicitiae e terris in coelum petentium exilia (Carmen ad Sigismundum 
Pannonium, medieinae et scholae Epirensis professorem. Pragae 1557), 
Querela justitiae de suo exilio et de ejusdem exilii causis (Pragae 1566) 
Carmen gratulatorium in triumphalem adventum Pragae Ferdinandi I. 
155f). Později byl plsarem radním a prokuratorem v několika 

městech, jmenovitě tuším v Nimburce, neboť dada výhost škole, zanášel 
se studiemi práva domácího i římského. Tomu měl co děkovati, že když 
r. 1548 zříz en soud appellační na hradě Pražském, jmenován jest sekretářem 
soudu tohoto pro expediC'e české a latinské. Listem ze dne 8. list. 1553 
daným povýšen jest na šlechtictví spolu s bratrem svým Filipem, tak že 
oba bratří psali se již Balbínové z Vorličné, kteréžto jméno ukazuje na 
Orlici teku Hradeckou, nebo spíše na dvůr Hradecký, Vorličná zvaný, 
v jehožto držení rodina Balbínovská tuším byla. R. 1556 dosáhl Jan II. přijetí 

do stavu vládyckého. Byl toho času držiteleln pozemků šosovních v Praze 
a v Nimburce i koupil zbožr Ovčárské. 

Jan II. Balbín stal se praotcem linie Pražské. Ženat byl dvakráte, poprvé 
s Voršilou dcerou V ácslava Škopka souseda Nimburského, podruhé s Voršilou 
ze Sobinee, s níž zplodil syna Vá~slava. Počátkem roku 1570 začal 

churavěti i učinil poslední pořízení, dle něhož zůstavil statek svůj nezleti
lému synovi Vácslavovi, avšak tak, kdyby syn ten zemi'el v nezletilosti, aby 
dědictví přešlo na bratry Janovy, Ondřeje jinak Laurína, a Filipa. Zemřel 

16. února 1570. Bohuslav Balbín připomíná ve svém "Epitome" o Janovi, 
předku svém: J. B., abavus mp-us, juris et poesis studio nemini, qui suae 
aetatis esset. cessit. Jak důkladně Jan vyznal se v právnické češtině, vidí 
se z ortelů, jenž po celý ten čas vycházely ze soudu appellačníhoj těch on 
jednak sám spisoval. jednak aspoň redigoval. 

Vácslav syn dojda let svých uvázal se v dědictví otcovské, Ovčary, 
i oženil se s Veronikou z Konecchlumí (1589 pán na Ovčářích), ale prodal 
r. 1592 Kašp. Mel. z Žerotína za 9000 kop mÍš., načež držel Souňov 
u Čáslavi. 

249. Simeon Proxenus a Sudetis, 

Šimon Proxenus a Sudetis narozen jest dle jedněch v Budějovicích, 
dle jiných v Odlochovicích ok. r. 1532, neboť zemřel r. 1576 ve 44~ roce 
věku svého. Prvního vzdělání získal ve vlasti na universitě Pražské i stal 
se městským písařem v Budějovicích. Že se mu však zachtělo dokonalejšího 
vzdělání, opustil toto postavení a cestoval po celém Německu, po Francii 
i po Halii, až se oddal studiím nejprve ve Frankfurtě n. Odrou, kdež měl 
professora Jakuba Brandta, a ve Wittemberce, kdež byl posluchačem svob. 
umění u Filipa Melanchtona, tohoto "communis praeceptoris Germaniae". 
Ve Wittemberce zpřátelil se hlavně s Melchiorem Saurem, řečeným Cygnaeus, 
jenž pti odchodu Proxenově oslavil básní vlohy jeho básnické, jeho učenost 
a zvláště výtečnost jeho eharakteru. Do Prahy vrátil se r. 1556 i vzat jest 

Jireček. Práv. život. 23 
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_ ,, '" ací dne 27 srpna na fakultu svob. umění s prominutím 
po zkousce pI'lJlm . 

T 'h v • ku stal se professorem. , 
taxy. e oz 10 " v r fakultě artistské také professorove 

Toho času při umverslte praco~a 1 n~ v v vt' v Za ta léta až do r. 
, _ p 1556 UČll lahne a rec met 

právnícI j takz r,oxe~~s fi~' ft' S ním zároven jiní právDíei učili ne práV-Llm, 
1560 musel vykla~ab 1 : oso ll~ Paumberka a Kristian z Koldína j tak slabá 
ale filosofii: Gabnel Svech7n, , iversitě Pražské! Arciť že stránku 
byla toho času platnost pravmctvl na UDp dne 25 července 1556 

, -'t vl' d ela s oka: roxenus ' , 
právmckou nespouS e1, ~c 'I ' a zákonech ale více se hledIska 
v nástupní řeči své zteJme mluvl opravu , 

filosofického. v' b vll' b 1 také i v dějepisu, v mathematice 
Proxe~us kr~n~e, pra~, s:é e~: tJ1dejŠí dobu vysoce vynikající. D~~ 

i astronomu, vzdelam zaJ~ dd k ppellačnímu soudu na laVWl 
- 1567 povolán Jest za ra u a od 

17. cervnq, t v k' h stavů do Varšavy jehožto vu cem 
doktorské, i přidružen k po:els Vvu cves !C v d.ržel teč na s~ěmu ke stavům 

L d' 1 T LobkovlC e arsave , ) 
byl pan a lS R\ z W' 'h b'ta ad ordines regni Polomae. 

t t ' oratio arsovme ? 1 
polským (ex a eJus,.o ' vkde'šího učitele svého, Jiřího Kra-
Byl prý při té příležltosb, pU

t 
sob.~m:a ~~že~ královského dvora polského, 

kovského, vybídnut, aby vs OUpl ~ 

ale on té výzvy neptijal. , , mezi 
v l't 'ho kruhu Rodějovského a Mlbsova; 

Proxenus byl clenem
y

, 1 erarn~ 'vali Vates Pragenses nebo Universitatis 
básníky kruhu tohoto, kten se na y, d" básnicky'm jakž toho do-

, 1 . ikal opravdovym na amm , , , 
Pragensls a umm, vyn k '1 F d'Danda I z r 1558 a eplCka 

b ' v 'ho na uvítanou rae er 1 .. 'h 
kladem asen Je . k 1557 Uznání došel hned za sve o 
báseň "lnsignia Rosensm" z ro u . ~ 
v' b t' an ku př Mitis o něm napsal: ZlVO y 1,' th ' 

lngenio praestans, linguis, sermone, ma eSl, 

facundoque stylo, numeris adstringere carmen, 
seu libeat, scriptis metri seu lege soluta. 'v, 

v m dosti slušném. 
Zemřel vdovec a bezdětek, ve vlastním dom:, v~. Jme 

Tklivým slovem vylíčil svůj stav vdovský a bez~etny. 
Qui non didici nomen hab~re patns! , 
Dulcius in terris credam ml esse parentls 
nomine, nil viduo tristius esse thoro! , ' , 

, v é řed svou smrtí: Knihy pravmcke rozdal 
Zn~m~mte, zach?val se :aksetJáCh movských tolarů zůstavil na založení 

mezi přatell sve a ~lle~ty: ~etd _, h stu~entův mistrům neboli professorům 
školy nebo na vydrzovam c, u S.l~, k r Těla Božího kdež sobě oblíbil 
50 tolarů, tolikéž také umverSl m ap 1 'v ' 

teb svů' Zemřel dne 7. pros. 1576, maje veku 44 let. . 
poh J. af' Lux 'uris Phoebique decus, patrmeque 

. Bernard Sturm napsal chronogr .. t J t Mitis delší hrobový nápis, 
rl' ldens Proxenus m ,er ora . , 

voluptas, coe lCO as gat: , bl . 'h náhrobku a erbovní strýčenCl 
jenž zlatý~i písme~~lnl, vyryt ueY :aS~ede~is patrui ~ůstavili mu epitaf: 
Jiří a Damel Matyasove, ute~q d t' et pietate praestanti, philosopho, 

, 'p a Sudebs vlro oc rma c 
Slmom roxeno .' . ' m doctori excellentissimo, linguarum 

t · t mathemahco Juns canonu , ' 
ora on, poe ae,.. " b h '. e germanaeque peritia ornabsslmo, 
graecae, latinae, ltahcae, galhcae, o emlCa , . 

tr 
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d. Max. Rom. lmp. conciliario ad appellationes dignissimo, quem in fiore ' 
aetatis ex oculis hominum, non ex memoria, mors eripuit. 

Vyjádril se o Proxenovi pan Jan Bezdružický z Kolovrat, řka: Bohemia 
nunquarn intellexit, qualern virum in Proxenio habuit! 

250. Gabriel Svěchýn z Paumberka. 

Mezi rodinami erbovními, jenž v XVI. a XVlI. věku v Chrudimi usedly 
byly a tam zboží šosovní držely, nacházeli se také Svěchýnové. První z té 
rodiny ve knihách městských připomíná se r. 1513 Svěch Vácslav. Syn jeho 
Jiří začal se podlé spůsobu toho věku psáti Svěr-hinius. Jiří tento, r. 1546 
spolu s jinými přáteli (Vavřincem Kunstatem, perkmistrem hor viničných 

v Praze, mistrem Nikodyrnem Chotěborským a Matyášem i Janem bratřími 
Ornisy, měštěníny Pražskými) obdržel znak s ptídomkem "z Paumberka". 
Syn Jiřího, Gabriel, narodil se v Chrudimi r. 1516. Vyšším studiím :oddal 
se v Praze, tak jako druhdy otec jeho. Tu sobě zprvu oblíbil mathematiku 
a náuky přírodní. R. 1544 podrobil ·se zkoušce bakalářské a r. 1545 povýšen 
na licenciáta svob. umění. V létech následujících zanášel se vychováváním 
a vyučováním mladších šlechticů, ze kterých později vynikli CÍsarští raddové 
Ferdinand a Jindřich bratří Hofmannové, svob. pán z Grůnbůhlu a Střekova, 
Petr Vok z Rožmberka, mladší bratr pana Viléma (1547). 

S mladými šlechtici dostal se Svěchýn na rozličné akademie německé, 
až i na učení Padovské, kde slyšel výklady slavných 1. Č. učitelu práv a 
sám dosáhl stupně doktora práv (po r. 1549). 

Právě toho času obec Pražská zasazovala se o to, aby vysoké učení 

Pražské pozdvihlo se zase ku předešlé slávě. K tomu cíli 'povoláni jsou 
mladší učení Čechové, kteří vzdělali se na zahraničných akademiích, mezi 
nimi také Svěchýn. Přijda do Prahy uvázal se roku 1552 v professuru na 
fakultě artistské a v ní působil až do roku 1577. Kollegové jeho byli tu 
právníd Simeon Proxenus a Kristian Koldín. Jelikož kromě jazyků klassických 
a nauk mathematicko-přírodnických zběhlý byr také v právu římském 

i církevním a i v právích domácích dobře se vyznal, povolal jej král Fer
dinand I. dne 7. května 1557 za raddu appelačního na lavici doktorské, 
v kterémžto postavení působil až do své smrti, celých 30 let, a to za' pa
nování tří králů, Ferdinanda 1., Maximiliana ll. a Rudolfa II. 

Když r. 1579 rada měst Pražských slyšení měla u krále, prósíc aby 
ochrannou ruku držel nad Právy . Městskými, obdržela odpověď příznivou a 
když se f' 1580, dne 12. ledna táž deputace odebrala k soudu appellačnÍI]lu, 
dána jí také i zde odpověď příznivá, a to ústy "urozeného a vysoce učeného 
pana Gabriele Svěchína z Paumberka, obojích práv doktora", v ten rozum, 
že při appellacích nálezové, kteříž na Práva Městská učiněni budou, potvr
zovati se budou. Že by Svěchýn byl sepsal několik rozprav 'z práva domácího 
a z řádu soudního, jak , píše Riegger (Mat. X.) a po něm Schmidt, jest 
patrně omyl j aspoň nikde o tom nic vědomo není. R. 1586 daroval knihovnu 
svou Pražské škole u sv. Petra. 

23* 
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Svěchýn zemřel dne 25. května 1587, i jest v náhrobní básni řečeno, 
že dosáhl věku svého 71 let. Ještě i před smrtí prokázal lásku svou 
k učení Pražskému, ješto věnoval 200 k. gr. č. na podporu professora 

lékařství, jenž by učil na fakultě medické. 
S panským rodelll Rožmberským zůstával po všechen čas svého života 

ve spojení; ukazuje k tonlu věnování básně, již složil Simeon Proxenus na 
sňatek pana Viléma a připsal jí Svěchýnovi, by ji odporučil vznešeným 

svatebčanům. 
Syna měl Gabriela, bakaláře, jenž r. 1604 byl učitelem na škole Svatojirské. 

Jako jinoch měl hráti úlohu "puer" ve hře akademické "Raptus Judithae". 
Velmi zajímavou památku po Svěchýnovi máme, že se u něho na

cházel opis starého kodexu ze XIII. sto1. pochodícího a "Liber a missionibus 
regum per manus Zdenkonis de Trebecz" nadepsaného ~ měl jej zprvu Jiří 
Berto1t Pontanus a Braitenberg probošt kostela Pražského a později on, 

Gabriel S. a Paumbergk (viz č. 57). 

251. Nové zřízení mincovní ' 1561. 

3fi~eltí W ltowě o mhtcecl) t~4(owftwj C&e~télU, Ut4~f. luor"w~télU, 
tui~efttwj Ue~;tém, " m4~f. l)o~nícl) 4 Doluíd; 2u~ic, ",u obec ",')b"U ~ 
4 w"l)(~ěené. (V Praze 1561 fol, u G. Melantricha). 

~eue mliht~O~Dnltug ,,,mbt ~4(bh'ung Dt~ ~utDen unt; fUber .. :: 
mliin~en, ~u ~~4g 1561 (Wien, j. a., fo1. u Zimmermanna). 

Předcházel řád mincovní (Munz- und Pagament-Ordnung) krále Ferdi
nanda 1. ze dne 24. ledna 1540. Později, roku 1577 následoval "Mandát a 
nařízení sstrany mince, která v království českém a zemích k němu přinále
žejících podle sněmovního, 1. 1577 vyhlášeného snešení jítí, a která podle 
vyměřeného času a terminu brána býtí nemá." S rytinami peněz berných 
a neberných. Tištěno v Novém Městě Pražském u Michala Peterle ve 4°. 

252. Zemské. zřízení moravské z r. 1562 (viz. Č. 23 6, 244). 

3~~j~enj ~emlfe, ttere3 ~e ~feDente "' 3no"mě ft"lo. e ~oWOttttjlU 
~mlfti cjf4flte 4 ~ ~oruc~enj wned) c~t,,~ ft4wUOW m4~t. mo~"wlftl)o 
~nowu ti~ftene w i)otom4uci t. ~. 1562 ve 4° (Gunther). 

Na lid 2. listu znak moravský, na rubu znak s podpisem: Nákladem 
urozeného vládyky Matyáše z Hartunkova a na Čechách, nejv. písařství m. 

ID. místodržícího. Listů 110. 
Neminulo ani pět let a již se shledávalo, že ZZemské posavadní ne-

vyhovuje potřebám veřejným, pročež sněln r. 1550 v Brně shromážděný 
na tom se snesl, co se vyhledání a přehUdnutí všech ZZemských a kdež by 
se jedno s druhým poteykalo, napravení týče, aby se v pořádek k prvnímu 
Znojemskémn Zřízení, což potřebného, uvedly a v jedny knížky tisknouti 
daly atd., však než by se to tisknouti a vuobec vyhlásiti mělo, aby prvé 
JMstí královskou a stavy to přehUdnuto bylo; než do toho času, pokudž 

• 

~toletí xvI. 

se to tak '>'d' . d ab v.nena~ I. a v Je ny knížky spraveno nebude, předešlými Zřízeními 
y ,~e v prl sou u 1 obecně spravovali. - Zvolena zase kommisse sněm ' 

~e tll ,clenů ~~avu panského a rytířského, ku kterýmž přičten místo ~;: 
~e~sky, Matyas z Hartunkova, aby potřebnou látku měl pohotově, R. ~553 
. y a v p.l edloha potud hotova, že král naříditi mohl, aby stavové orav 
Jako: I odchylky od starších Zřizení napsati dali a jemu předložili Zat' p .y 
odl ~ze~a z.ase, až by král přijel do země. Jakož JMst cisařská ..:. dí :\:: 
snesen~ s~emovn~ z r. 1554 - toho po stavích žádati ráčí, aby osob s mocí 
k • JMS~1 "'':', vyslany byly ss trany napravení a korrigování ZZemských. i 
nevadz v zadných pamětech toho se . TV' po-
zachovávalo ab' " naJl I nemuoze, aby se to kdy předešle 

'} , ,y osoby s plnu mOCI ven z země k napravení ZZemsk 'h 
VySl any býval t' e o ří' d JM fY' - na om Jsme se snesli, aby ten artikul do šťastného 
Pb Je~ u s 1 ClS. sem do tohoto markrabství odložen byl a těchto časův 
a y~ 10m se vuobec i při právě knížkami páně Tovačovs'kého a Zv, , 
Znojemským spravovali" (viz č. 204 a 236). flzemm 

Tepr~ roku 1562 učiněn krok dále: Po sněmu Olomúckém otištěno 
v Olom~ucl ~ Jana Gúnthera nákladem vládyky Matyáše z Hartunkova 
Z~emsk~ ZnoJemské z r. 1535 znova, ale s přidáním desíti 
snemu, Jež byl schválil král. snešenÍ téhož 

253. Překlad Institucí J ustinianových. 

Bibliotheka staroslavného klášt~ra Strahovského . k' . chová také' , . , . , meZI ru OpISy svýmI 
J .. :zacnou pamatku pravmckeho písemnictví českého (G K 5)' 
u:hmana Clesate Ustanovenie a Nauczenie neb Prwniech . tk . . 

mestských knihy čtvery. pocza u praw 

Ptek.ládání Institucí na domácí J' azyk vzniklo pocvetl'm X 1 1 k VI. věku i jest 
c lrono OglC Ý pOi'ádek překladů těchto následující: 

R. 1519 německý první (M o ) dob Karla V' , v ~ urneruv ; po r. 1519 francouzský, z prvních 
" ' ., I. 1535 nemecký druhý (Fuchspergerův); r. 1537 německ' 

treh; r. 1544 francouzský druhy" r. 1547 holland k' 'f ' Y t' t'. 15 v v ' S Y prvm a rancouzský 
I~71',.r. 5; spa~els~ý první a německý čtvrtý (Goblerův); r. 1552 vlašský 

pn 111 , r. 1D54 recky (dle starého textu poprvé v daný)' 1562 v , 

1580 fra~eouzský čtvrtý; 1648 hollandský druhý' \697 'vla<ský c;s ~y; 
1749 anglwký první; 1756 anglický druhý. ' ~ ru y; 

O Institucích přednášeno na unive~sitě P v k' v • v mist, M t v, Ml' razs e, ovsem v latme od 
la a eJe o esma z Dielenberka Slatinského l' 15°0 J'ed t'h 'd v S ' M t v' bl" o, nou e o ne 

am a eJ y professorem fakulty artistské 1571-9~ a co býval' f . 
r. 1592 smírčím soudcem při universitě. .... y pro essor 

254. Zemské Zřízení Opolské a Ratiborské z r. 156 

Si: 8r3i3eni! 8e~!te 'tni!~etft",ij tllIlIllleMJIl II mntl"llrlfe1j1l " ~'itll)dJ 
r"Buo", t ntm ~rt);(unegt)c"d). MDCLXIII. 

Prá~a a Zřízení tato měla následující , obsah: 
Ve Jmeno Otce i Syna i Ducha svatého, Boha v Trojid jediného Amen. 
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Znajíc těchto knížetství, krajův i panství stavóm a obyvatelóm, don~ácím, 
hostem a přespolním" jenž tu spravedlnosti docházejí, potřebné býtI, aby 
starodávní dobré obyčeje, zvyklosti a práva i spravedlivosti, ienž od dávních 
časův za knížat, pánův , dědičných, dokud ještě svobodni a žádnému v pod
danost podmaněni nebyli, panství svých svobodně užívali, před tím. než ~e 
kníže Kazimír, kníže Opolské, sám za se i za syny své Boleslava 1 VladI
slava i za potomky jich, JMstem kralóm a koróně česky dobrovolně, bez: 
všeho přinucení skrz přátelské smlúvy poddali; i potom až posavad ptI 
knížetství ' a připojených 'níže jmenovaných krajův a panství, jsouc toho 
všeho, což se v tomto Zřízení obsáhlo, v neproměnném a všedním zvyku 

i užívání, na papír uvedeno a pořádně sepsáno . . . atd. 

Následuje zpráva, kterak sněm v Opoli 1. P. 1561 'sepsání ~o~uv u pt,í
tomnosti pana Jana z Opperštorfu svob. pána na Dubu a Frydsteme, kral. 
raddy ' a haytmana vrchního knížetství Opolského a Ratiborského volil a 
zplnomocnil jednoho člena z stavu panského, tř~ z stavu prel~~kého,' sedr.n 
z stavu rytířského, jednoho z knížetství Opolskeho: dv~ z k~l~et~tvI Rab
borského, dva z Hlohovského, jednoho z Střeleekeho I, Slavebck:ho, ,dvou 
z Kozeiského, jednoho z Tošeckého, jednoho z Olešského a Lublmskeho a 

jednoho z Nemodlinského. 
Rozdíl 1. jedná o tom, že knížetství Opolské a Ratiborské i jiní krajové 

příslušející nemají prodáni, zastaveni ani rozděleni býti. Rozd~l II.: Kd~ 
čím prvé obdařen, při tom se zůstavuje. Rozdíl III. A jakážkol.l ťotvr~en~ 
obyvatelé dědičná, každý. statkův svých, kter~chž. kdo v sp~>.avedhvem drzem 
jest, těch 'mohú a mají užívati se všelijakýrm UŽItky a pozItky. 

, Následují pak tyto kapitoly rozdělené též na rozdíly: 

O holdu kde má činěn' býti. - O válkách a nepokoji. - O osazovam 
z,ámkův a měst. - O korouhvi a znamení vojenském. - O pečeti královské. 
_ O pečeti zemské. - O chování pečeti. - O vrchního hajt~ana ~~ř~du. 
_ O sněmu oťecním. - O kancelláři. - O věních. - O dcerach oSIrelych. 
~ O nápadu. - O testaméntu a poručenství. -:- O sirotcích. - ~íly 
statkuov. _ Spolky. - Prodej dědictví. - Desátky a podatky duchovl1lch. 
_ Zboží špitalská. -O duchovních osobách obojího pohlaví. - O saud~ 
vrchním. _ O saudcích, kterak v saudu sedati mají. - Saudcí takto ' volem 
býti mají. _ Zahájení saudu zemského. - O pí.sati zemsk~m. - O mo:~ech. 
_ O nářku cti. - O svědomí. - Strany hramc a topem vody. - Pflsaha 
hraničná. _ O ' obstávce. ' - O duehovních osobách. - O svadá~h a bití 
v městech.- ' O měste~h' neb osobách stavu městského, kteří statky po
zemské mají. _ O dluhoch a rukojemství. - Strany nálezův. - O pychu 
a zlomyslnosti. - O pastvách a škod činění. - O odpovědnících. - O za
halečích a běhúních. - O službě váleční. - O zločincích. - O poddaných, 
sirotcích a služební čeledi. - O vodách a tocích. - O cestách a silnicích. 
_ O meytu aneb cle a prodají ryb. - O žalobě poddaný·ch na v~ány své. 
_ O sirotcích. - O čeledi služební. - O mlynátícb. - O zldech. 

Závirka. 
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y Z~virce této pI:aveno takto: " A toto Zřízení Zemské jest z vuoli 
JCMstI a vsech obyvatelI stavu panského, prelátského a rytířského v knížetství 
O~?lským a Ratiborským přijato, podle kterého se jeden každý zachovati 
a JIm se spraviti povinen býti má." - 'IIA což koli v tomto Zřízení Zem
skym a případných ptech v jednym neb více artikulích ne světle vyjádřeno, 
ne.dostaveno, aneb čemu právě rozumíno býti nemohlo, to se každého času 
přI uvážení a vyjádření pana hajtmana vrchního a saudu zemského zůstavuje' 
což tak. za slušné uznáno, uváženo a nálezem vysloveno bude, to stále ~ 
neporušItedlně zdržáno a zachováno býti má." 

~ jazyku na soudech vyslovují se Rozdílové XX, XXI a XXV (o písaři 
zemsk.:m) ~ takto: "A před saudem česky aneb tomu jazyku rozumitelnú řečí, 
a n~ Jma?, ode, vše~h, cizích ~ domácích, mluveno a pf'e vedeny býti mají. 
I nal~zo:e českym Jazykem čmění, vypovídání a psání pod pečetí zemskú 
:yc~azetI, str~nám. vy~áváni a do knih zapisováni býti mají. Pakli by kdo 
Jake spravedhvostI, hsty, grundfešty anebo svědomí prokázati chtěl před 

s~ude~ ~ems~ým, jiným a ne českým jazykem, buďto latině neb německy, 
predlozItI potreboval, ten to sobě na česko hodnověrným osobám přeložiti 

a ~:as5t)ně .. p:ed .stáním k soudu pilně vypsati dáti má a českým jazykem 
pn tec~ Jmych Jazykoch spravedlivosti své předložiti má, t.ak dobte cizo
zemec Jako obyvatel, aby se tady jiným stranám nemeškalo." 

Zvláštní jest forma, ve kteréž Zřízení toto schváleno j celé Zřízení 

zavřeno totiž v královském patentu schvalovacím a vyhlašovaeím: 
"My Ferdinand (tit.) Oznamujem tímto listem všem, jakož jsau 

sta~ pans~ý, prelátský a rytířský z knížetství našich dědičných, Opolského, 
Rahborskeho a Horního Hlohova a z jiných krajův k týmž knížetstvím 
příslUš:jících, verní naši milí, Ztízení a Práva svá zemská, při přítomnosti 

ur~.zeneh? ~an~ z O~~erštorfu ~a Dubu, vrchního haytmana našeho týehž 
kmzetstvI, verneho mIleho, v kmhy uvedli a sepsali a nám poddaně odeslali 
pI>itom nás se vší ponížeností proše abychom jim dotčené Práva a Zf'ízen~ 
Zemská jakžto král český a nejvyšší kníže slezské milostivě potvrditi ráčili -
kteréžto Práva a Zřízení takto zní (Text počínající slovy: Ve jmeno Otce 
atd.). K jejichžto snažnej a poddany pr@sbě nakloněni jsouce a znaje týchž 
stavllv a knížetství i krajův k nim příslušejících chvalitebné dobré a užitečné 
býti atd. Dán na hradě naším Pražském, v auterý den sv~ Michala archan
děla Božího, 1. P. 1562 a království našich římského 32. a jiných 36. 
Ferdinand. " 

Zřízení Opolské ponejprv vytištěno jest v Holomuauci u Jana Gi'mthera, 
nákla,d~m pana ~ikul.áše Lesoty z Steblova leta 1563. (Exemplář jeden 
nachazl. se v umv. blbl. Pražské LIV, E. 63). Podruhé vytištěno v Nise 
u Ignatmsa Schubartha 1. 1571. (Exemplář v bibl. českého Musea. 32. D. 9.) 

Druhé toto vydání má na titulním listě štít slezský: Orlici černou na 
pravo hledící v bílém poli, s vévodským kloboukem nade štítem. 

, Nakladatel byl jeden ze členů stavu rytířského, jenž jsou byli povoláni 
aby .Zř~ze~í ~epsali. Slove tu "Mikuláš Lesotha z Steblova na Blažejovicích 
JMsh Clsarske radda a kancléř v knížetství Opolskym a Ratiborskym" , 
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255. Formy a notule listův. 
Po vydání »Forem a notulí" Sixtovu z r. 1547 (viz Č. 9241) následovaly 

tyto knižky téhož obsahu: 
wotmi, tl ~otute tiftuoUJ tt>HeIigaf~Ú), giÚ)\ fta\1Jott>~ tt> tomto h(llorufhuj 

c3eífém \1Juobee ~o~jtt>agj. ~titom tafe geft \1J~tiíftěn 1:itulář ®tatt>uo\1J, bud)o\unj()o 
í 1\1J ťtíféf) o. m;nottiě, ~ořcibně 1~ratt>enť. m; ®tarém Whftě ~ra~ífl m 1556. ~. ~Rc~ 
lantriÚ) ffio~biafott>íf9· V 8°. 

wotmi} tl motute tiftuow tuHellgaf6Ú), giÚ)\ gebenfa b~ \1J ~otřeú,1cf) 
1\1J~Ú) roóličn~Ú) ~oti'ebo\t1ati mll~. ~řitom tafé geft í %ituláf. m; WCťftě ~to~ifem 
15792 (Jiřík Černý). 

~fi~ilowe tl lotmi} liftl"tw rODHcn~Ú) ~oble motule faneeUai"i matfrabft\1Jj 
moratt>'féf)o. (V Olomouci 1558 vydáno Janem Tišňoyským). 

~ihtl&Íf ob1af)ugjej \1J 10bě tt> gaD~fu čóeífťm ~řebn~ ~orm~ lif±u tt>HeHgnfL)Ú) 
tt> ~otřebáÚ) Hbíf0Ú), %itule ftatt>uo\1J, buÚ)ott>njf)o i 1\1Jctítl:f)o, 8~rá\1Ju o íaubecf) 
~em)tí)Ú) fralo\1Jfimj eóeífef)o a tt>~taf) tt>Hclígaf9ú) ~ofut ~ 8 tóiócu j .8emíf.f)o 
r. 1564 tt>~banéf)o, 5l(urofott>é r. 1543 noml nat~jóenj. V Praze 1589 v 8°. 

~řj~is liftů neb motule· matgrabfttt>j moratt>íf\ f)o. (V Litomyšli 1585). 
Jana Retla Brněnského Formule české z r. 1575-91, dUo rukopisné 

v univ. bibl. Pražské. 

256. Zemské zřízení české z r. 1564 (viz Č. 23 I a 246). 
~r&ÍlUtl tl 8fij~euj ~emlf&Í tttltoluftluij ij:~elfelJo tetlJtl 1564. 
Na titule lev český korunovaný, obraz velmi ozdobny, s letopočtem 

MDLXIIII. Věnováno Najjasnějšímu a Najnepremoženějšímu knížeti a pánu, 
panu Maximilianvyi císaři římskému , uherskému, českému králi, ardknížeti 
rakouskému, margkrabí moravskému, lucemburskému a slezskému knížeti a 

lužickému margkrabL 
V přípisu praví se, když jsou se někteří artikulové v předešlých 

"Právích a Zřízeních Zemských" potýkati. a v něčem poněkud sobě na 
odporu býti zdáli, že král Ferdinand 1. o to na sněmích od stavův . starán 
ráčil se jest k tomu nakloniti a svému synovi Ferdinandovi o tom poručiti, 
aby na místě královském s jistým počtem. od stavův s plnou mod k tomu 
voleným, na táž Práva a Zřízení zemská ráčil zasednouti a je v jistý rád 
a spůsob uvésti. Což se jest s velikou pilností a bedlivostí tak stalo a 

vykonalo. 
Vložena do tohoto vydání "Smlouva krále JMsti s stavy o kovy učiněná" 

a »Smlauva Svatovácslavská" (viz č. 235 a 221). 
Wolf z Vřesovic, nejv. písař království če~kého, s nemalým (jak praví) 

nákladem Zřízení toto k vytištění dal. Věnování dáno v sobotu po Nanebe-

vzetí Panny Marie 1. 1564. 
Text má listů I-CCXLVII, registrum sebrané skrze Sixta z Otters-

dorfu má li S tll 28, vše ve fol. Na závěrku vytištěn erb tiskaře Jiřího Me
lantricha z Aventinu a impressum: ~~tiHtťno tt> ®tarťl1l WC0ftie ~ta~íf:nt, 
u @iřijfa 9Relantr~d)a ó 5l(ment~nu, tt> ®tiebn ~o ®tietij ®wahl)o .sana, ginaf 
XXX. bne WCieí~ee ®r~na, 2etf)a ~ánie MDLXlIII. 
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v Dru.hé yy~ání. z r. 15~4 u~. A. z Veleslavína. Na dedikací podepsán Wolf 
z Vres.avlc a pnpoJen erb Jeho 1 obraz soudu zemského. Před titulním listem 
erb MlChala Spanovského z Lísova, nejv. písaře. Listů 297 ve folio. 

~ olf z Vřesovic byl syn V ácslava, i narodil se as roku 1510. Záh 
vstoupIl do služeb. vetejných, což svědčí, že měl značné vzdělání věcnJ. 
R., 15~2 stal se heJtmanem hradu Pražského, roku 1543 také podkomořím 
kralo~e. V.e v~?utí stavovském r. 1546-47 setrval při králi, ano o věc jeho 
co neJh~rhv:~l s: z:stával. Na podzim r. 1547 povýšen na písaře zemského, 
ve kterem urade zustal až do smrti své r 1569 ITdyz· r 1557 t . . . . \.. . ses avena 
byla komnussí k napravování Zřízení Zemského také Wolf' b 1 Vl '" .. ,y c enem 
Je~Im 1 Jest dokonáno dílo toto řízením jeho r. 1563, načež vydáno r. 1564 
nakladem :rv olf?vým. Jsa ?obr~ hospodář, přikoupil ke zděděné po otci 
Doubravske Hore nad TeplIcemI roku 1534 Teplice samy 1544 Ono vl 
1545 ~ostice, 1550 K!šperk, .Soběchleby, Bohosudov a Kru~ku, 1567 O:Ir:k 
~ Jenec. ,Druha manzelka přmesla mu Malhostice. Zemřel 21. března 1569 
1 pochovan v kostele Teplickém. 

257. Mikuláš Mitas z Vorličné (Austinus). 

Mik~láš pl~ým jmenem slove Nicolaus Mitas a Worliczna; tak ho 
apostrofuJe V. MlChalo,vsky r. 1570. Název Austinus ukazuje na Ústí buď 
nad Lab,em .nebo na U stí nad Orlicí; podle přídomku "z Vorličné" mohlo 
by se hadatI na toto druhé, ač to ' spíše ukazuje na erbovní strýcovstvÍ 
s ~radeckými Balbíny. Bakalářem jmenuje se hned r. 1536. R. 1549 b 1 
kraL rychtářem v Litoměřicích, dvě leta po katastrofě Muhlberské. R. 15/4 
poyslan ,spolu s primat.arem Jan~m Kotvou do Prahy ke srovnání práv 
mests~ych. R. 1570 sam byl prImatorem v Litoměřicích. Dle Tieftrunka 
byl prlI~asem po mnoho let, a tak jak konšelským tak kmetským. Zemřel 

r. 1~~4.1 .pochován slavně dne 11. října ve farském kostele Všech Svatých. 
Slav~h JeJ co ~uže ~~eného, važného a řád milujícího. Jsa ve právích 
sa~kych, který~llz s~ ~ld~la kmetská stolice Litoměřická, dobře zběhlý, sepsal 
pry process pn stOlIcI te zachovávaný. Tieftrunk domnívá se že tím míněn 
"Extrakt" (viz č. 259). ' 

'~e by byl původ~n: přípisků k návrhu práv městských od Pražan 
p,~danemu, nelze dopustItI; neboť notáty pocházejí z r. 1575 a Mitas v měs. 
řlJnu 1574 odešel ze světa. 

258. Mistr Pavel Kristian z Koldína. 

. Pavel byl prvorozený syn Klatovského měšťana Kristiana. Mladší bratr 
J~~o sl~l Jan, ,sestr! Dorota, Marta a Kateřina. Kromě těchto nejbližších 
pI'lb~znych zname Ještě Matyáše Kristiana, jenž snad byl strýc Pavlův a 
matčmu sestru Kateřinu, žijící v Sušici. ' 

, Pavel, narodil.vs~ v Kla~.ovech r. 1530. Přípravného vzdělání nabyl na 
školach svel:o rodJste. Co Jmoch 181et.ý vypraven j e~t na učení Pražské. 
Za dvouleteho pobytu na fakultě filosofické podle tehdejších pravidel 
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slyšel syntaxí, logiku, rhetoriku a fysiku. Vyhověv takto předpisům, připuštěn 
jest V létě r. 1550, dne 14. července, ke zkoušee bakalářské, ku které sv~ 
přihlásilo 23 kandidatiL Examinatoři byli děkan lVI. Dvorský a professofl 
M. Bydžovský, Havel Gelastus a Jan Artophidius. Výsledek zkoušky baka
lářské byl, že Pavel vraděn do třídy první spolu se sedmi jinými k~ll:~ami. 
Dne 16. července odbývala se veřejná determinací, pti čemž kandIdab za
stávali nebo determinovali každý svou thési. Pavlova thesis neboli sophisma 
bylo, aby vyložil, volno-li urážku odrážeti o své újmě (An illatam injuriam 

quisque impune possit privatim repellere?) 
Maje hodnost bakaláře jal se podle tehdejšího obyčeje na školách 

městských učitelovati, při čemž se však bez odkladu hotovil ke zko~šce 
misterské. Přihlásil se k ní v terminu březnovém roku 1552. Kommlsse 
zkoušecí skládala se z Mr. Sebestiana Přeštického rektora a z lVIr. Matěje 
Bydžovského, lVIatěje Dvorského a Jakuba Kodicilla. Z~o~ška. odbyta 
s výsledkem nejchvalnějším; dne 4. máje udělena PavlOVI hcenha k ve
řejnému čtení. Dne 9. máje "Paulus Christianus Glattovinus" obdržel 
titul misterský, "praeclarum titulum magisterii". Předtím veřejně vykládal 
thesí o zásluze těch, jenž samochtě život obětují za spásu vlasti (Utrum 
illi qui pro salute patriae morti se sponte tradunt, peccent et sint habendi 
pro fortibus nec ne?) Současně s ním stali se mistry svobodných um~m 
kněz Jan Hořický, Tomáš lVIitis Nimburský později z Límuz, Jan AqUal~l~.S 
Soběslavský později z Makova, Jití Polenta Kutnohorský později z~ vSu~~tu, 
Tomáš Husinecký z Vodňan, Jan Faleo neboli Sokol Píseeký, Tadyas HaJek
Nemicus pozděii z Hájku, Matouš Philomates Dačický, Matěj Civilius Ko~ 
linský později z Bílejova, vesměs mllžové, ktetí jednak co lékaři, bohoslOVCI, 
právníci a básníci, jednak co professori svou dobou proslu~i. , rc' 

I po dosažení hodnosti mistrské Pavel pokračoval v uČltelstvl. ZeJmena 
rektorem byl na přední tehda škole Pražské u sv. Jindticha na Novém 
lVIěstě a proslavil se co učitel jazykLlV klassickýc~. Petr Kodicill z Tulecho:~ 
ve svém spise "Ordo studiorum in scholis Bohemiae et Moraviae" (1586) JeJ 
velebí pro výbornou methodu, kterou zachovával u vyučování mluvnickém. 

Zároveň pěstoval latinské básnictví, členem jsa družstva, jenž se pod 
názvem "Sodalitas literaria" bylo utvořilo při učení Pražském. Náleželi k němu 
Mitis Kuthen, Srnovec, KoBin, Banno, Lueinius, BarL Kulíšek Klatovský 
a j. První báseň Pavlova tiskem vydána 1552. Vysoké ceny poetick~ ostatně 
v plodech Pavlových není, ani předměty jeho, jež hlavně bral z plsmva sv., 
nejsou takové, aby nyní vábily čtenáře. Formou vládl ovšem obratne, ale 
druhdy i v té příčině neuvaroval se hřiček, jimiž oplývají skladby vrste~níků: 
jeho. Pro naši dobu největší ještě půvab mají jeho epitafie ~ tumul:, t: J. 
elegiťké básně na zemřelé soudruhy, jakož jmenovitě na Mr. S. Přešhcke!lo 
(t 1555), lVIr. J. Zahrádku (t 1b57), kněze Mr. J. Hořického (t 155.~), kneze 
Pavla Bydžovského (t 1559), administratora konsistoře podoboJI Mr. J. 

. Koldínského (t 1563), humanistu dra. Řehoře Orina z Chocemic (t 1563), 
Mr. Matouše Philomata Dačického (t 1565). Poslední známá báseň Pavlova 
složena r. 1580 ke svatbě mistra Jakuba Srnovce z Varvažova. 

~toletí xvi. 

Majestátem Clsare Ferdinanda I. 8 .. dubna 1557 nadán jest erbem a 
přídomkem "z Koldína". Současně asi s udělením erbu a přídomku ze školy 
Svatojindřišské přešel na universitu i přijat jest mezi kollp.giaty kolleje 
Karlovy. Poprvé jej v pamětech akademických nalézáme za děkana Mr. 
Jitíka Polenty Kutnohorského ze Sudetu 1. 1558 mezi examinatory bakalářův, 
vedle M. Bydžovského, M. Dvorského a Tomáše Husineckého. Tehda byl 
determinatorem studentům ve čtvrtou třídu vřaděným. Týž úkol na sobě 
měl léta 1560 u třídy třetí. 

Dne 9. října 1561 zvolen k hodnosti děkanské. Co děkan dne 24. t. m. 
učinil obyčejnou prohlášku, ve kteréž promluviv o veliké vážnosti učeného 
vzdělání, oznamuj e začetí ptednášek vůbec a svého čtení o introdukcí 
Porphyriově zvláště. Dne 13. února 1562 podle statut všecky bakaláře a 
rektory škol svolal ke dni zejtřejšímu do kolleje Karlovy, aby slyšeli čtení 

statut a jiná ptipomenutí, kterých se jim při této příležitosti dostávalo 
o. kázni školní, o pilností, o disputacích veřejnýťh, jakož i o jiných po
vmnostech, kteréž na jeanotlivé z nich náležejí. 

Dne 10. dubna ohlásil zkoušky bakalářské ke dni 23. června. V proslovu 
tomto za předmět rozjímání obral sobě větu, že "praví filosofové Bohu 
i lidem jsou přátelé a společenstvu lidskému dobrodinci". Udělování titulu 
bakalář:kého položil ke dni 30. srpna. Před tím však verši sapphyckými 
ustanovIl odbývání beanie čili "skládání selských mravův na kozlu" (depositio 
morum agrestium in hirco). Tehda se při tom v kolleji Rečkově provozovala 
komedie o Suzaně. " 

Sotva že srpen 1562 minul, začalo se v Praze a jinde po Cechách 
rozmáhati "morové povětří", takovou měrou, že se arcikníže Ferdinand, 
maje tehda na sobě správu království českého, pohnuta viděl k nařízení, 
aby všecky školy, lázně a jiná veřejná shromáždiště byla zavřena. Mor ten 
trval až do vánoc. Dekanátu Koldinova se toto zavření škol doteklo v samém 
~en závěrku; ostatek připadl na násh~pce jeho Mr. M. Philomata Dačického, 
Jemuž Koldín přidružen co . consiliarius čili dispensator. lectionum. Ale 
působnost jeho na universitě brzo vzala konec. Přijal písařství na Novém 
Městě Pražském, ku kterémuž úřadu dne 17. února 1563 učinil přísahu. 

Skutek tento patrně souvisel s úmyslem jeho proměniti stav mláde
necký, j~jž jakožto kollegiat a professor povinen byl zachovávati, dokudkoli 
na universitě zůstati mínil. Vyvolená jeho byla panna Magdalena Žipanská 
(S~ipanissa), něj aká ~nad pokrevná král. rychtáře na Starém Městě a později 
prlmatora, Pavla Zipanského z Dražic Ct 1571). Svatba slavena dne 
21. června 1563. Básničtí soudruhové Koldínovi, Polenta, Mitis, Lucinius 
P. Kodicill, V. Cyrill, P. Lupáč, Žabonius, M. Rakovský, turčanský t~ 
Sl~vák, ~elix Pražský, Srnovec, Korvin a Kollin, sňatek ten oslavili poematy 
latmskýmI. Brzo po svatbě dožádal se Koldín práva městského na Starém 
Městě, prokázav se k tomu listem zachovacím z města Klatov, jež mu 
rada tamní již 21. července 1552 byla vydala. Rukojmí při žádosti této 
zaň byli Sixt z Ottersdorfu a Jiřík lVIelantrich z Aventinu. Rada staroměstská 
přání jehQ dne 16. července 1563 vyhověla. Patrně, že se mu jednalo o to, 
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aby se v majetek, jejž mu manželka věnem ptine~la, y,rr:ohl dáti ~vest~ ,c~ 
l

y, 't 'k Dne 12. července t. r. hyl s m ucmll společne vz am 
spo ecny maje m . , ' -k k' ynku 

s ' lk 1565 koupil dům řečený DOlnmac ovs Y na r statku. m zespo a , 'Yk p, .. 
Staroměstském od poručníků sirotkův Jana staršího Dommac ~ z lS~lCe 
za 450 kop gr. V domě tomto vzal stálý svůj příbytek a : ~e~ zůstaval 
d 

' t' I 156~ -tRž s manželkou koupil druhý dům, receny Chocho-o sve Slur I...J. u ' , v . 1 dO 
, L' h t 'SY l'paři L 1567 od Jiříka Melantflcha preJa um na lovsky po m ar OVl .' , . , Ob 

St " MV t V tuším mezi postřihači", směnou za Vll1ICe u no~e ory. 
arern es e, . " M O dVe'em Phllomenem 

Počátkem 1568 rozepři m.ěl o 13 kop gr. s r. n rv J . v , 
z Dalmanhorstu, vůbec Kla.iBvský řečeným .. , L. 156: vesel v drzem do~u 
Loupovského či Roupovského naproti kolleJI Karlove na rohu ~od 10~bl1n, 
'v d Jana Vartovského, syna prvního překladatele Stareho Zakona 
Jenz mu o , .' K Yi -, h 
z hebrejštiny na jazyk český, postoupen byl za VI~lCI ~ ,os nc . 

Na písařství N ovoměstském nevytrval než aSI dve leta: Dn: 8. le~na 
1565 vzal z něho odpuštění i uvázal se v kanclérství ph v r~d,e S~~reh~ 
Města A tím se vlastně počíná veliká jeho působnost u v~reJne~ zl~ote ': 
Zárov~ň tuším tou ·dobou přejal na se správu sirotčích penez a uredmdvI 

zádušní v osadě sv. ' Mikuláše. v ' 
Po svátdch svatodušních 1565, jež tehda byly 1.0, cervna, s~olu s Pfl-

matorem Isaiášem, jinak Zachariášem od ~ajský~h, J.~blek, vyslan byl do 
Vídně k nově tehda nastoupilému panovníkovI M~xlln~hanu I~. Den ,sv. Pe~ra 

d R. . ' 't'l' a te'hož dne radě mestske podalI relaCI () svem . a Pavla omLL se · navra 1 I , ,,, , , 
ořízení. Vypravovali zejména, kterak jim v snahach JejIch nap~moc,en ~yl 

~rál. český sekretář Mikuláš Walter z Waltersperka, k:erýž ~o mIlovn~k nauk 
klassickýeh a podpůrce svobody náboženské za sveho vekl~ ne~al,~ ]~~l 
slaven. Při audiencí II Maximiliána II. Koldín vedl slovo. ,N ap.red clsa~1 pral 
štěstí a zdraví, potom jal se vykládati příčiny po~el~tvl ~~eho., Ze~~ena 
tehda Staroměstským šlo o "plat z prodeje," pak Jal~es sb~no~,b m:I,1 d? 
Plzenských, jelikož prý dobytka mnoho ven ze zeme p!,oda;aJI. Vyr~zem, 
jehož se jim dostalo, dosti bylo příznivé a rada Staromestska neopommula 

vyslaným vysloviti své díky. ' v' 
V rodině Koldín nebyl šťasten. Paní Magdalena zemr~la mu (aSI 1~75) , 

h y ' Ov 'I se br'zo podruhé pOJav za manzelku 
dětí žádných nezanee avsl. · zem . " Y 
Martu, ' dceru Březnického souseda Kulíška a ~~O:I Jeh~ M~rkety. Snatek 
tento požehnanější byl prvního j pO,vila, mu zaJIste pam Mar ta syna Pavla 

a tři dcerušky, Annu, Kateřinu a LIdmIlu. v " 

P k ' , R dolťa II. (22. září 1575) obec Staromestska I Novo
o orunovam u hr t,' 

městská do Vídně vypravily společnou deputací, aby vymo I P? v:zem 
rivilegií a navrácení práva k odúmrtem. Clenové pos.elství toho ~yh ~ acl~v 

; Mutěnína, primator Novoměstský, Jiřík Jehlář, Cypnan Lopat:.k~ ,a l\.oldm, 

Z P h d' li v polou prosince. Přednesše své věci II dsaře, uClmh poldo~:~ 
ra y o Je ,'Y , 'k v ' eJ'vyššímu kanclerl 

i arcilmížatlIm Maximilianovl a Matyasovl, Ja oz I ~ ' v d v , 

českému Vratislavovi z Pernštejna. Po návratu 30. pro~~n~e .. shroma~ en!~l 
, d d 'm obou měst Pražských učinili relací a přIjalI JICh podek~van,l. 

~{;l~í~~ ;:l1l~hO z této cesty zvláštní básní latinskou přivítal Mr. Mlkulaš 

I 
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Alethinus , písař Kolínský, želeje zároveň smrti obapolného přítele Šimona 
Proxena ze Sudetu, kterýž krátce před odjezdem deputace s životem se byl 
rozloučil. 

L. 1582 v Praze opět nastala rána morová, která i Koldína bolestně 
stihla. Zemřelať mu nejen choť, ale i starší tři dítky, tak že mu zůstala 
jediná nejmladší dceruška Lidmila, jsouc ještě nemluvně. Památka zesnulých 
od několika mladších básník{lV oslavena latinskými žalozpěvy. I sám Koldín 
sklíčen žalostí nad těmito ztrátami, rozstonal se i připravoval se na poslední 
hodinku. Jako muž opatrný dne 6. prosince 1582 učinil poslední pořízení 

své, kterým pozllstalost svou třemi díly odkázal dceři Lidmile, čtvrtý pak 
díl bratrovi Janovi i sestrám Martě a Dorotě . společně s Mr. Markem Byd
žovským z Florentina. Téhož roku ku kapli Božího Těla věnoval 2 kopy 
gr. ročního důchodu. Nicméně nebezpečenství aspoň Koldínovu hlavu minulo. 
Zotaviv se ze sklíčenosti své, 1585 potřetí se oženil, za manželku pojav 
Annu z Pereftu, sestru Zigmunda z Pereftu, senatora Pražského, vdovu po 
Jakubovi Kocourovi z Votína. 

Mezi tím statku mu pořád přibývalo. L. 1577 pro dluhy od žida 
Heřmana Hoška jemu povinné vzveden byl na dům někdy Zigmunda Vel
varského, 1. 1584 na dům Samuele Levína Mělnického, v osadě sv. Ondřeje, 
též pro dluhy. Druhý tento dům koupil a tržní sumu 1. 1587 zplatil. Dne 
29. října 1585, brzy po sňatku třetím, od Krištofa Pehma za 400 kop gr . 
č. koupil dům Pražákovský v osadě u sv. Haštala. Mimo to 1582 držel dům 
se zahradou u krchova při kostele sv. Štěpána na Novém Městě. Asi 1580 
vešel v držení vsi Martinic na Březnicku, kteráž předtím náležela Ferdi
nandovi Lokšanovi z Lokšan. Koupě nebo postup tento měl do sebe něco 
zvláštního, jelikož se o tom ani v dvorských ani zemských deskách nenalézá 
vkladu. L. 1587 zemřel Jan Šípař, jenž za manželku měl sestru druhé choti 
KoldínovYj nárožní dům jeho "v Kuchyních" či v "Kuchynkách" řečený, 
u sv. Linharta, připadl na Koldína po předumřelých dcerách jeho. Po ně
kterých odpořích se strany příbuzných Šípařovských stal se plným vlastníkem 
domu toho, načež jej pod výminkami, z kterých po smrti jeho vzešly mnohé 
neshody, postoupil Janu Vartovskému. Podle popisu pozůstalosti 1589 v čas 
úmrtí svého byl v držení šesti domů, jmenovitě Domináčkovského, Pra
žákovského, Loupovského, jednoho u sv. Štěpána, mezi postřihači, u sv. 
Valentina na břehu, pak krámu vedle dveří tunných kotcův. Mimo to měl 
tehda pozemky u Michle a na hoře Kantůrkách u Zlíchova. 

Ze zpráv, jež jsme posud sestavili o majetku Koldínově, viděti jest, 
že náležel k samým nejbohatším sousedům Pražským. Ještě plnější obraz 
zámožnosti jeho podává popis a odhad "jeho pozůstalosti. 

V takových .okolnostech jest poněkud s podivením, že Koldín tak 
dlouho na sobě držel úřad kancléřský, s kterým mimo práce a starosti 
sloučena byla jistá míra závislosti. Konečně jej přece složil. Stalo se to 
v létě r . 1584. Když se rada Staroměstská dne 4. července t , r , obnovovala1 
tu Koldín poprvé co senator do ní byl přijat , 
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V hodnosti této několikrát naň obyčejný~ ,0bhěhe~ldPři~adlč~:~~ P:~~; 
'v vt ech a čtyrech nedehc s Je no o 

mistrovský, kteryz po c yr " v" I .. 3 září 1584 podruhé 2. září 
řeváděn býval na druhého. Poprve prlJa JeJ. , "29 sr na 1588. 

~585, potřetí 1. září 1586, počtvrté 30. srpna 1~87: PJ~ePnazvte od 7 l~dna trval 
't e Prahy na sneme, . 

Hned potom zasedal co zas upc , ' t městského, kterýž 
do 13. února 1585 j vložen naň ukol bermka ze s avu 

zastával a~ do úmrtí svého. v, ., v Praze kterým asi 1587 
Na podzim 1586 opět nastalo yPfl~:1 Od té' doby hospodářství 

Koldínovi odjata třetí manželk~, bezdetna ,nna
V
' Otl 'na a Dorota z Pereftu. 

, . ., K t řIna Kocourova z 
mu vedly příbuzne JeJl, v~ e 'v h 'iž neopustila až do smrti. Zemřel 
Koldín sám upadl v neduzlVost, kteraz y oJ, Domináčkovském. N azejtří 

. 1 t 59 v dome svem , 
11. ledna 1589, maje e , 'v k t 1 sv Mikuláše na Starem 
slavně pohřben v kryptě před ~l.taremTvl .~s e e M; Martin GalIi Černo
Městě Pražském. Mr. Petr KodlCllI z u ec o:a, , . 

'tk . h vydali básně latmske. . 
vický a jiní na pama u Je o , atky příčinou pozůstalosb 

. K Id' v astaly nesnaze a zm , Po smrh o move n . tk . Ll'dmile za poručmky 
Y k' ů t losti a Slro OVl ' 

jeho. Rada Staromests a poz s a ., Jana Kuklu z Traurenperka 
nařídila měšťany Staroměstské v.J~~a Pll~ta a , 14 sr na odhad čili po
i dne 17. ledna 1589 k~zala uClmt~ pO~~ha d~e atř~ní Ptoto stalo se jistě 
šacování veškerého maJet~u ~o~dm,ovvs e :. d Post sirotka i ze šetrnosti 
.,. příčin důležitých., z op~~vn~ne pece o u oucn 

k spoluměštěnínovl tak vazenemu. .. t 'ho Lipenského a co Lidmila 
Lidmila podospěvši pro~dala s~ 5;; ~:r~inice se vším příslušenstvím 

Lipenská z Roldína ~n,e 15: cer~n: Lokšan a na Březnici za 1200 gr. č. 
prodala, FerdinandovI L~ksanov; ského z Palati.na; za druhého toho man
Podruhe vdala se za Kaspara ~ ,ov v d k Mr Marka Bydžovského a 
želství 1. 1601 učinila narovnam ? poza av y . 

tety své Kateřiny Kristianky z Koldma·v , l' vtě pak věhlasem a zkušeností 
Koldín byl muž vzezření~ ~tatecn,y, zv a~st kterou s úspěchem osvěd

vynikající. Souvěcí obecně slavI .Jedho vy.mluvn
otl

· 'pobouřenému lidu. Ačkoli 
. d" . ale neJe nou I napr y 

čoval nejen v r~ m s~m, 1 zisku hledatelem, ale vždy správným 
bohatnul neustale, nIkterak neby , v 1 vv J'ako Sixt z OUersdorfu, 

d 'b v nství naleze, rovnez 
hospodářem. Co o na o:e vpl B džovským a Janem z Wald-

-k starokališníkům toho smeru, který~ v aVt~m. kYe' požíval svědčí přátelské 
" bIt pen O vaznos 1, Ja , 

šteina hlavne y zas o~. . v, • h doby prosluli důmyslem a vla-
svazky jeho se všemi mUZl, kteri za Je o 

stenectvím. . . 
(Dle životopisu sepsaného Jos. Jlrechm.) 

259. Práva městská z r. I579" , 
, rolěft,tcí lrcítoWltwii c~iellel)t). ' . 

~r(lW" 1 vt't v pod korunou císařskou a dole letopočet 
Pod titulem český ev na s lb

e 
t't 1 'ho II'StU věnování Rudolfovi I. 

. . MDLXXIX Na ru u I u m 
Anno DO~l~l , b', v ky' s věnovacími latinskými veršemi, Kol-
císaři a krall. Pod hm er Clsars . 
dínem kancléřem Pražským složenýml. 

• 
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Na listu 2-4. přípis rady Staroměstské k císaři ode dne 21. září 1579. 
Na líci listu 5. přípis ke čtenáři ze dne 22. září 1579. Načež rejstřík latinský 
a český. Na líci liqtu 8 erb Staropražský, na rubu vyobrazení rady městské 
v plném zasedání. 

Následuje text Práv na listech abecedou značených (A do 00 = 226, 
Pp do Zz = rejstřík). 

N a líci posledního listu erb tiskaře Melantricha, pod nim pak impressum: 
~t)tifftěno r~ eítarém lměftě ~ra3ffťm II @iřij~o IDlelantrt)~a 3 52htJent~nll a lm. 
~ant)ele ~bama 3 ~efeí{a\tJjina 2éta ~áně MDLXXIX. 

Obsah: O spravedlnosti a právu (A. I-A. III), Práva konšelská 
(A. IV -A. XL), O výsadním a pořádném právu (A. XLI-A. XLIII), O pů
vodu a obeslaném (A. XLIV - B. VIII), O žalobách a odpovídání na žaloby 
(B. IX-B. XIII), O zdvižení pří a žalob (B. XIV-B. XXII), O svátcích 
(B. XXIII), O prokuratořích a řečnících (B. XXIV - B. XXV), O průvodích 
(B. XXXVI-B. XXXIX)~ O svědcích a · svědomích (B. XL-B. LXXXV), 
O ortelích, nálezích, veypovědech a rozsudcích (B. LXXXVI-C. III), O od
volání (Co IV -Co XIII), O škodách nákladních (C. XIV -Co XX), O dopo
možení práva (C. XXI-XXV), O smluvách (C. XXVI-C. XXXII), O man
želstvu (C. XXXIII-D. IV), O poručenství (D. V - D. XXXVIII), O lidech 
mladých (D. XXXIX-Do XLI), O kšaftích (D. XLII-E. XLI), O odpořích 
kšaftův (E. XLII-E. LI), O odkazech (E. LII-F. III), O svěření (F. IV), 
O nápadích bez kš aftu (F. V-Fo XVI), O dědictví a vydržení let (F. XVII
F. LIlI), O podílech (F. LIV -F. LIX), O zvodích a dlužnících (G. I-G. XXIII), 
O přípovědech na statky {G. XXIV -G. XXXIV}, O prodajích (G. XXXV
H. XXI), O základích (H. XXIII- H. XXVIII), O půjčkách (H. XXIX
H. XXXVII), O schování neb svěření (H. XXXVIII-I. III), O rukojemství 
(I. IV-I. XXV), O slibích (I. XXVI-XXX), O přísaháeh a závazcích (I. XXXI
I. XXXIX), O závazku pod ctí a věrou (I. XL-I. XLII), O glejtích (I. XLIII
I. XLV), O společnosti (I. XLVI-I. XLVIII), O rozkazu (I. XLIX - 1. LIV), 
O pronájmu a nájmu (K. I-K. XII), O stavění (K. XIII-K. XXXIX), 
O služebnostech (K. XL-L. II), O vodě nápadní (L. III-L. VI), O platu 
purkrechtním (L. VII-L. X), O placení cla (L. XI-L. XVI), O stavuňcích 
(L. XVII-L. XXXII), O pokutách ~M. I-T. XIII). 

Co se týče pramenů, ze kterých Koldín čerpal, praví on sám v Před
mluvě, že Zákoník jeho nic v sobě neobsahuje nového a neslýchaného, než 
"což v starých právích Starého Města řečí latinskou na pergaméně 
psaných, v radě složených a do dnešního dne tam zůstávajících, též 
v jiných chvalitebných pořádcích a zvyklostech starodávních obsaženo 
jest bylo". A na jiném místě (A. III. 3.): "Tato práva ex municipali seu 
statutario quondam jure Pragensi t. j. z práv Starého Města Pražského 
psaných i z jiných zvyklostí starodávních sebraná a tuto formu uvedená 
slovou Práva v království českém městská. I' 

Předním pramenem byl tedy onen Liber sententiarum, jenž po dnešní 
den nalezá se v archivu Staromětském a není než zkrácený text Nálezů 

Brněnských ze XIV. století. Tento Liber, jinak také Cursus civilium senten-
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d o ~ 90 a 91 podaného 
, . is civilis zvaný, dle výkla u v c. v' 

,tiarum nebo Mampulus Jur k v 10 obsahuJ'e značnou castkou 
'1 ° Brněnských onse u , 

kromě vlastních na ezu _, k"h tak že jest dílem neJen 
, 'k ních resp staronms ye , k' 'h Ž 

výňatky z prav Cll' ev. ' , . rávníka (Onen Liber Staropražs y, Je . o 
pilného sběratele, ale 1 učeneho TPV t 1 t', a nalezá se podnes v archIvU 

] I hned v X s o e 1 , . t 
opis jeden na eza se v ·v,... 'lezy Jihlavskými, zpracovan Jes 

. t t značne rozsu en na 1 
Kutnohorském, Jsa II o, - 'I práce Brikeího a še samo-

, B 'k ·' Avšak Koldm dokonce neUZI mIstrem rl mm. 
statně SVOU vlastní cestou.) r v • h statutů Staropražských, jež 

K v toho užil Koldín také roz lcnyc ( T' v 158) Emler 
ro~e t f 'mus privilegiorum et statutorum "VIZ c: " l' r ' 

nalezl v LIber ve us 18S1 ,7 Id' v Zákoníku E. 1 obsazene nena eza 
v tanovem v ho move , P' 

uvádí za důkaz, ze us 'v ' 'Odtud vzata jsou take " rava 
se J'inde nežli v kodexu prave Jm~nova~em't k' J'iž Brikcí do svých Práv 

V A XLI) ktervch SIce a e v Hl v 

konšelská" (A. I -. , ," . al J' e zcela samostatne. avne 
, " 1 niclnéně Koldm zpracov 

městskych pOJel, , v 1 17' e XIV. stol. (vlz Č. 88). 
oeházejí tato Prava konse s ..... 3. z , ' . 

p , . 1564 vzati jsou bto kusove. 
Ze ZZemskeho z r. N 41 = K. 34. 

A. 8. = B. 28. N~ 43 = K. 36. 
A. 15 = též. , O. 6 = O 32. 
A. 44 = X. 23. X 26 O. 8 = B. 12. 
A 48 = P. 3, P. 33 a .' O ~10 == K. 33. 
A~ 49 = D. 34, B. 4C4. 44 p~ 5 :::_-:. L. 17, 3~. 
A. 50 = D. 34-, 35. .' P 6 = L. 17, 33. 
A. 52 = P. 33, 34. p~ 15 == L. 24. 
A. 58 = C. 48. Q. 1 = L. 41. 
B. 6 = C. 3. Q. 2 == L. 45. 
B. 25 a 27 = U. 2, U. 3. Q. 13 = K. 19. 
B 33 = U. 4. Q 14 15 17, 19 - K. 19. , . 8 . , , 
B. 42 = P. 7, , Q, 24 = K. 20. 
B. 43 = P. 15. R. 1 = K. 20. 
B 47 == P. 9. ú) R 2 = K. 19. 
B~ 48 = P. 3, 33, X. ",6. R' 10 = L. 15. 
B. 52 = P. 33, 34. R: 11 a 12 = L. 15. 
F, 54 = K. 6, R. 25 = L. 45. 
F. 59 = K . . 2. S. 25, 26 = K. 60. 
N. 3 = K. 30, 41. T. 5 = K. 60. 
N. 18 = L. 36. U. 2, 3 = B. 25,27. 
N. 21 = L. 37. U. 4 = B. 33. 
N. 22 = L. 38. 1575 a 157 (B. 13 a 

, , v ' sněnlovních z r. 
K tomu přistupuJe dve sn:sem \17 37 a N. 39 povolávají se na 

1 C 35 a C 38 kdezto kusy Ll\... G. 20), pac. ., 
"1 doby Karla IV. , č' " 

staršl na ezy z v'' v d r konšelé StarOlněstšb, spo IvaJl 
Na rozsudcích a poucemch, Jez vy?a IC 61 G 19 a 20 kdežto případy 

kusy A. 57, B. 18, E. 1, E. 8, C. 21 a u, . .' , 

uvedené vztahují se ku Praze., ' B 41 61, 67, 71, 86, souhlasní 
Z horničího práva vzaty JSou kusove . , 

,1 ka IV., 2, 12, 18 a 2 I. v 

~ Jus rega e p', _, l' á se Zákoník výslovně . ve cl. Q. 3. 
N a práva Clsarska :rovů av . . .. . , 

.... 

Století XV!. 

Konečně táhne se i na ustanovení Starého Zákona (Desatero) ve čl. 
A.3 a 5. · 

Počáteční kusy A. 1, A. 2 a A. 3 přejal Koldín z Institucí Justitia
nových. Ptímo na právo starořímské povolavají se kusy A. 38 § 4: Lex 
XII tabularum, B. 68 na cís. Justiniana, G. 6 na lex Petulia, M. 15, M. 17 
~ 4. na cís. Konstantina, Licinia, Arkadia a Honoria, M. 19 na cís. Honoria, 
R. 18, S. 16 na Lex Aquilia. Také i obecné definice hlavních právních 
pojmů pocházejí z téhož pramene, jevíce aspoň ve stylisací namnoze způsob, 
kterým Všehrd stylisoval definice pojmů právních v díle svém. 

Dějiny Zákoníka Koldínova měly tento průběh : První a hlavní po
budkou ku sepsání Práv městských bylo vydání ZZemského z r . 1500 a 
1530. Usilovali o ně sami stavové vyšší, ukazujíce k tomu, že stav městský 
"o našich všech zřízeních vědí, pročež třeba, abychom my také pro potřeby 
své i poddaných svých" o jich městských právích, co by před ně náleželo 
a jakým pořádkem se souditi, věděli. Již r. 1545 stalo se sněmovní snešení, 
aby Práva městská byla tištěna a vůbec vydána, pro známost a vědomost 
jednoho každého. Tu . pak veliká byla nesnáze, že v zemi panovalo dvojí 
právo městské, saské (Magdeburs~~o-Litoměřické) a švábské (Normbersko
Staropražské). I žádal sněm r. 1543 a 1545, aby král jakožto pán měst 
královských vŠ8cka rozdílná městská práva dal snésti a je na základě práva 
Staropražského zpracovati. Král Ferdinand 1. směrům těmto neodporoval. 
Když pak r. 1547 vítězstvím u lVIuhlberka poraženi jsou protestanté v Němcích, 
dostala se jemu vhodná tím příležitost, aby přetrhal posavadní právní S1)O
jení měst českých s městy německými, hlavně s Magdeburkern, hlavou 
protestantismu. Nedosti toho; již při zalo~ení soudu appellačního r . 1547 
(viz č. 245) pomýšlel na sjednocení práv městských, proto zrušil odvolací 
právo měst domácích jak ku kmetské stolici Litoměřické tak k vrchnímu 
konšelskému soudu S~aropražskému, kterážto města obě mohutnou byla 
podporou protestantismu německého. 

Zřízení společného appP.llačního soudu v Praze samo v sobě obsa
hovalo tendencí, aby v království i v markrabství pominula dvojakos t 
občanských zákonů pro města. K návrhu král. místodržícího, are. Ferdinanda, 
postavena roku 1554 schvální kommisse, která by se radila o společném 
zákoníku městském. Kommisse sjela se v Hoře, i byl v ní z Litoměřic sám 
primator Kotva a s ním konšel Mikuláš Austiri. Sněm sobě vyhradil, že 
zákoník musí schválen býti netoliko od krále, ale i od sněmu t. j. od stavů 
vyšších. 

R. 1558 mluví se v aktách sněmovních o návrhu městského zákoníka 
již hotovém (Práva městská, kt.erá jsou již sepsána). Návrh ten, dílo 
o 321 listech,· sepsán byl v Praze, ale s Právy městskými mistra Brikcí dokonce 
nesouvisel, i není skoro pochyby, že je sepsal mistr Koldín, toho času ještě 
professor filosofické fakulty Pražské. Ale věc sama nepostupovala ku předu, 
tak že se r. 1567 sněm viděl nucena znova se hlásiti o vydání Práv měst
ských. I prosil krále, aby což najspíše možné, zkorrigování a tištění a vůbec 
vydání Práv těchto se vykonalo. Opakována prosba ta na sněmu r. 1569, 

Jireček. Pr;ív. život. 24 
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.., ~ 'v s t 'miž Právy měst Pražských se sro\i-
když Pražané a Jma mesta, ktera~ Y , spis uvedená za to žádajíce, 

kr T b r podali tato Prava sva ve , 
návala, a I y I t b 1 Prodlévání mělo příčinu svou 
aby toto Práv svepsán~ Př~~~~t: ~ak: Zitoměřice, Louny, Slaný, Nymburk~ 
v odporu, kterýmz se nekter vp' Jy k' 'se v I)rávích nesrovnávající, protI 
Ústí n, L., také i jiná, s mesty razs yml 

, P v k' u textu postavovala. 
navrženemu razs em ,, ' k 'ho a rytířského podle 

Sněm zvolil yzvláš,tní ~om:l~~erZ: r~ta:: v~:~sa ~ěsta snesla a srovnala, 
krajllV; ta aby Mestska prava, 1 Kr'!l zatím vyzval Litoměřické, aby 
přehledla, zkorrigovala a srovna a. 13 ~ 1571 pi>edložením Extraktu, 

P , v se stalo dne unora 
~~::~i ;;~a r::~~l:o~sudek csvůj nade;saný: Srovnání (viz ní

5
z
Y e)~ v žádal 

t'ť v ní nanovo hnulo r. 157, nem 
Tím zůstala věc zase s a 1, az se" ' oboJ'í skupinou měst posud 

k v v talo narovnam meZI , 
úsilovně, aby se onec~e s vv'. ů Vl zpracování Práv předloženo býtI 

K v, d ť Lltomencan me o d 
sporných, za os ly, v d ed soudu appellačního, z jednoho rad y 
komitétu znalců, slozenemu z pre

ll 
s v!h a jednoho prokuratora. Co by 

císařského, jednoho raddy appe acmv o . kommissí r 1569 sestavené. 
komitét vyřknul, mělo by ti podáno s;em~v:lv, r 1578 'tak že na sněmu 
Komitét práci ~a něho vloženou vy von a ~sklmomm' l'sse 'J' elikož "práva táž 

l' , v v é snemov fil , 
mluveno již jen o svo am receI: dena a před rukama jsau", tak aby 
všecka zauplna a docela v SpIS k uve "konečně přivedla tak aby jedna 

. 'ta P' tehlédla a srovnam , h b 
kommJsse prava, v k' 1 t' slaula a těch a ne jinýc , a y 
práva městská tolIko ve vsem ra ovs Vl , 

užíváno vůbec bylo, žádala města 
Aby pak všemu dalšímu otálení prostě, učin~n b~l ~one~" byl tiskem. 

1579 na sněmu za povolení, aby text Prav M:sts~'yc "vy an 
r. v v' 1 JMst král tak i vsickni tří stavove pnvohh, s výhradou po-
K cemuz Ja{, , " 
třebného snad budoucího zkorngovam. , , v t k' 

" ľ b 1 P ní návrh k zakomku mes s emu 
Jak jsme svrchu pnpomenu 1, ,) . r: t dnes zachován v městském 

k 1558 a sice od Prazan, I Jes po ft k 
zpotízen o . r., , v" 21 r tO e fol i psán jest kalligra lC y, 
archivu Litoměřickém. Clta 3 .1S. udv Vtl' , : články aby se poznámky, 

" ' dny' ch míst meZI Jeno lvyml, 1 
s p,oneehamm praz , t k' 1 v no zde po straně i na místec 1 

d y" ovati V skutku a e voze ů 
mohly sna no P,flPIS . v , N' h tento uspořádán jest podle titul v 

, d 'h oznamek mnozstvl. avr . y 'd k 
praz nyc p v 'h Z 'koníka Koldínova, Jen pora e 

II t k J' ako text konecne o a k v' 
ce {,em a, v" '. Někteří článkové nenalézají se v onecneln 
v Zákoniku Jest ponekud Jmy. , 'k k ,'e mnoho dodatků a pi;eměn, 

'k 'k a to pak Zakonl vy azuJ d 
textu Za om a, z , 'N '1 Podrobněji o tom pojednal r. 
ježto se shodují 's poznamkaml v avr m. 

OU (Beitrage 190-194). v h'" 1575 neboť toho roku 
. k' 'ky patrne poc azeJI z r. , 

Litomětlc e pozn~n: v tské mezi Pražany a Litoměřičany a sněm 
dály se porady na ra~mcI ~tar~~~s P , 'ch až na některé rozdíly již zkorri
r. 1577 upřímo :nI UVl ~ Mests YCdatk~~I'ednotlivým Článkům Návrhu nalézá 
govaných. Krome pozname~ v,a dvo ľk' J v tví gloss od jiného právníka 
se v Litoměřickém exemplan preve I e mnozs , 

na okraji připisovaných. 

-

Století XVi. 

Právník ten vyznal se v právu saském, v Const. crim. cís. Karla V. 
(Carolina) i ve právích domácích, zejména ve ZZemském. Zběhlý hyl též 
ve právu římském, uváděje jednotlivá senatusconsulta, leges, edicta a 
authenticas, jakož i výroky římských právoznalcll. Disposice Juris communis 
pokládal za rozhodně vážné. Z klassiků povolává se na Livia, Aula Gellia, 
Cicerona, Marka Antonia. Že mu ovšem právo obecné nebylo neznámo, vidno 
z citací z Archidiakona, Fulgosia, Speculatora, Jana Schneidewina, práv
nického rektora WiUmberské university, prof. Roztockého Davida Chytraea, 
Podle některých známek glossator nebyl katolik; aspoň mluví ne prave 
přívětivě o stolci římském, rád se volá na Písmo, ano na jednom místě 
dokonce dí, že papež zkorrumpoval jeden výrok ap. Pavla. 

Kdo byl asi právník tak znamenitý? Na Austina mysleti nelze; byl-tě 
již r. 1574 mrtev (viz č. 257). Lippert hádá na Pavla Stránského, nepo
mýšleje, že Stránskému chybělo důkladné vzdělání právnické, že do Lito
měřic dostal se teprvé roku 1609 a stal se tam písařem roku 1614. Odpor 
Litomětičanů proti Právům Pražským byl mimo to hned r. 1610 úplně 
vyrovnán a uklizen. Nejvíce pak proti Stránskému svědčí výrok od něho 
o právích Litoměřických pronešený: Přibyl ci němečtí - jimž králové Vratislav 
a Přemysl II. v zemi české přílišně hověli, opovažovali se právy starými 
ceskými pohrdati a potlačovali je právem Magdeburským u národa jich 
oblíbeným. Těmto jich podnětím ptiřehtávalo také mnoho mrzáků domácích." 
tak že onedlouho v Litoměřicích, v Nymburce, ve Slaném, v Lounech, 
Ústí n. L. a téměř po celé severní části země práva domácí v ostatních 
městech užívaná, yedle Magdeburského měla vážnost zcela nepatrnou (De 
rep. Boj. XVIII. 3). 

Hotové' dílo podáno 1579, dne 29. záti, po zvláštní deputací Staro
městské rady, králi Rudolfovi II. Prosila deputace, "aby král JMst nad těmito 

'Městskými Právy milostivou ochrannou ruku svou držeti' a je milosti své 
císařské poručené míti ráčil", načež král řečí latinskou za odpověď dal: 
IIPergratum mihi est, quod haec vestra Jura jam sint impressa et nomine 
meo inscripta. Ego ea mihi commendata habeo et manum supra haee tenere 
volo, ut partibus inter se dissentientibus justitia administrari et inter omnes 
eoricordia ali possit". (Gross XXXVI). 

Tak$ i rada nad appellacími na hradě Pražském r. 1580 dne 12. ledna 
pronesla se (skrze dr. Gabriela Svěchýna z Paumperka, člena svého), že 
nálezové podle Práv těchto při městských úřadech učinění uznáváni budou 
při appellací, čímž závaznost Práv u soudů městských znova byla utvrzena. 

Tím konečně pominula všecka rihnost pr9.v před soudy městskými 
v Čechách, až na malou výminku, ješto město Litoměřice a podle něho 
také i město Louny vždy ještě držely se starého práva Magdeburského . 
Ale bylo toho již jen do času; po 30 letech, snešením sněmu Z r. 1610, 
odpor měst těchto dokonale a koneř.ně jest přemožen, Zvlástní osud tomu 
chtěl, že Práva Městská Koldínova, která s veliké části vybudována jsou 
na podstavě nálezů Brněnských ze XIV. věku, piatnosti došla také i na 
Moravě; resolvoval totiž císař Leopold I. r. 1G97, aby "obbedeute Pragerische 

24* 
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Stadtrechte in allen kon. Stadten Unsers Erb-Marggraffthums Mahren 

durchgehends eingefůhrt werden." . 
Nesmíme také mlčením ponlinouti děj velmi závažný, že Práva Městská 

bez pohromy přečkala osudnou dobu roku 1620; zůstalať (až na f9rmuli 

přísežnou) naprosto nedotknuta, kdežto Zřízení Zemské skoro venkonce~ 
bylo zreformováno a přejinačeno, ovšem ponejvíce po stránce práva- ve:eJ
ného. K nemalé pak slávě těmto Právllm Městskýnl slouží, že podle pravIdel 
v nich obsažených a na vysokém stupni zákonodarské dokonalosti stojících 
spravoval se stav městský v Čechách v době nejv!ššího utrpel:í, za vále~ 
ttidcetiletých, a že se nimi týž stav městský jak v Cechách tak I na Morave 
řídil v době největšího pol.itického ponížení, kteréž trvalo až do konce 

XVIII. století. 
Roku 1786 n~hrazena jsou Práva městská na díle, roku pak 1811 

docela novým Obeeným Zákoníkem Občanským, tak že platnost jich trvala 
v Čeehách po 232 let (od r. 1576 do r. 1811), na Moravě pak 114 let (od 

r. 1697 do č. 1811). 

~ráw4 rolěftlf4 trálow;twij ij:3e;l~lJo "' frátfau 5~t~mU u~e"e~~; 
;fr~e mi;tra ~4w14 strlJftlJ4U4 ~ ~olbt)ua 4 U4 rolar~tUtcl,d), f4uc(ere 
5t4rélJo rolě;t4 ~r43;ťél,0 1581. 

Na lícní straně titulního listu lev český pod korunou císařskou a leto-
počet Anno MDLXXXI. Na rubu závěrečného listu ,,~~tilftěno ttJ ®tarém 
IDCeftě ~ta~ffém U @iřijfa 91~gt~na, ginaf 0:betnéf)o. 

- Všech vydání Koldínovy Summy počítá se čtrnácte. . 
Obojí text díla Koldínova, jak dílo hlavní tak i Summa, přeložen Jest 

také do němčiny; Summa hned roku 1607 a 1614 v Lpsku, hlav?Í dílo 
r. 1720-21 ve Vídni. Překladatelem Summy byl mistr Stěrba ze Stěrbic · 
(viz č. 260), při hlavním díle hlásí se za překladatele a vydavatele "ein dem 
Publico geneigter Rechtsgelehrter", o čemž níže při čís. 319. (Jednalo se 
tehdá, po vyjití německého textu Vídenského, i o překlad do jiných řečí, 
snad do vlaštiny a španělštiny; aspoň děje se zmínka o tom v předmluvě 
k Vídenskému vydání: pronesl prý se tak učený španělský sekretář Perez.) 

- O překladu Summy vyjadřuje se Feigl v tato slova: "Prima hujus juris 
versio germanica Lipsiis prodiit a. 1662 (sic I); in qua tamen translator non 
tam verbo verbum reddidit, quam potius . summarium legis sensum germanae 

consuetudini tradidit". I 

O původstvě Koldínově není pochybnosti. Nehledíc ani k tomu, že sám 
přípis ke čtenáři pochází i podepsán jest od Koldína, kancléř~ Starého 
Města Pražského, současník nlistr Petr Kodicill ve smutečné básm na smrt 
jeho píše upřímo, že Koldín "edidit, ornavit, digessit et ordine libros 
articulis, numeris civica jura notans. Ingenuas priscis decoravit legibus urbes". 
A j estě r. 1615 rektor university pronesl, že byl Koldín "juris civilis et 
provincialis, quod ejus libelli testantur, interpres solertissimus." 

~~tr4ft lJlawU~glUd) 4 vienuěg;Ud) 4rtifuhtoW ~ vráitJ 5"elflJ~ 
4uebo ~4gneburlt"d), i1~fti cíl4f;le rol4~imUi4uo",i nrulJemu vonatt~ 
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on ~itoměiidlJd) i giu~d) -měft t~d)~ vráw u~íwagjcjd) 13. i}ebruarii 
~l1UO etc. 1571. 

r v 5rowuauj ~r4itJ ~r43ff~d) e ~ra",lJ rolagbeburiť~mi. 6SefJo ~fti 
ct,arffe ~nvoweki ,a 5nauj on ~ra34Uuow, fteřj 5 giftégo tJotučenj @IDCfti 
~a v ~t~roJd) ®a~íft)cf) neb ~mCtgbebutíf~cf) a ~~ttaftu g(aroněgffjdJ artifu{uoro 
t tJ'"ebnťgffidj arttfu{uottJ 5 nidJ ttJ~bran~cf) gfau lebHi a uttJá~in i ttJ ftJi~ tento 
uroebfi a @ego IDCfti cifařífé tJobbaně fe tJobáttJá. -

Otisk obou těchto spisků podán v Banelově rozpravě . O vlivu práva 
německého" r. 1874 a v naší publikací "Spisy právnické xvI: stol." r. 1883. 

260. Mistr Petr Štěrba ze Štěrbic. 

Studoval v cizině, tuším že ve Wittemberce, ač jméno jeho v matrikách 
tamní university se nenalézá. Dosáhl stupně misterského a uvázal se ve 
službu radního písaře v Kadani. Přiženiv se na jmění, vzdal se písařství a 
stal se měšťanem, i byl konšelem, až také i cís. rychtářem. Jsa podle 
náb.oženství lutherán, byl r. 1~75 vzat za člena sněmovního výboru, když 
se Jednalo o konfessí českou. Stěrba se proslavil hlavně tím, že r. 1566 
Zřízení Zemské z roku 1564 v několika prý nedělích přeložil do němčiny, 
začež nadán ·jest erbem a přídomkem "ze Štěrbic". Ze Štěrbova péra vyšel 
také překlad Summy Práv Městský~h Koldínovských z r. 1579, zdělaný 
roku 1580. Stephan sice píše, že Štěrba přeložil celý kodex Koldínovský 
(translatus Codex Coldinianus), ale toť patrně mýlka; byla to toliko Summa. 

Ku překladům povzbudila jej naléhavá potřeba německého obe~enstva; . 
slýchal prý od osob vzácných a vznešených, že by dobte bylo, aby ZZemské 
z češt~ny převedeno bylo na jazyk německý. 

Ziv byl v Kadani ještě r. 1604. Kázali mu toho roku katoličtí konšelé, 
~~y při processí ~ožího Těla nesl nebesa, kdežto ostatní protestanti aby 
sh v průvodu. VŠlckni se vzepřeli, řkouce, že jsou jiného náboženství. Konec 
byl, že čtyři přední z evangeliků. mezi nimi Štěrba, na místě konsortů voláni 
jsou do Prahy, kdež i u vězení jsou vzati (Winter 1.) 

_ , Zemské muse1lm v Praze chová lis! krále Max .. II. z r. 1569, jímž 
udlll se erb a vladyctví dědičné Petrovi Stěrbovi. 

Syn Petr~v, ~atěj, r. 1566 žákem byl na škole v Žatči a jiný též tam 
~~ 1571, Kristian. Stěrbové Kadaňští hyli rodina česká; sám Petr dí, že jest 
Cech rodem (einem geborenen Behaim) a Němec necvičený (ungeubten 
Teutschen). 

~elJeimild)e ~4ub::Drbuu"!.l. ttui ber ~elJeiutifd)eu Svrad) iu nie 
~eu1,d,c Svrad)e _iiberfe~t burd) ~etrum 5turb4, ~ftrger íjU ij:ao4u. 

~rvní vydání ve fol. ve Frankfurtě n. M. 1604, druhé v Lipsku 1617. 
Ze byl překlad tento zpořízen r. 1566, vychází najevo z přípisu, jenž 

se v rukopise opatovi Baltazarovi Oseckému "meinem gnaedigenn Benn K 

věnovaném nalezá: Datum Kaden den Ain- und zwainzicrsten May anno im . o , 
Am tausent fUnffhundert sechs und sechczigsten: Peter Stirba Burger zum 
Kaden. . 
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Překlad opatřil náležitým repertářem i rejstříkem sám Štěrba; přidal 
také výklad některých méně srozumitelných t.echnických výrazů, jako 
Aukolník, Kmetična, Dědinníci, Památné, Odpor, Provod, Poklid, Soukup, 
SedlánÍ- Zdá se, ze než překlad vydán tiskem, zdělávány jsou opisy; víme 
o dvou v král. bibliothéce Kodaňské (BibI. Tottiana): 352 fol. Kúnigreichs 
Behaimb Land(tafel- und) Ordnung verteutscht, a 353: Des Khunigreichs 
Behmen recht- und landesordnung a. 1564 (Věstník 1897). Jakožto dodatek 
k tomuto překladu přidána jest jak ku prvnímu tak i ke druhému vydání 
Kronika česká Jiřího Beata: Beheimische Chronica. Alles auss bewahrten 
wahrhaftigen Historien zusammen getragen u. kúrtzlich beschrieben durch 
Georg Beatum, der Freien Kúnste Magistrum und Bůrgern zu Franckfurt. 

1604 fo1. str. 107. 
Stránský ve své Resp. boj. XII. 4 praví, že Jiří Beatus ' a Petr Štěrba, 

mužové to vtipu nikoli tupého, práva česká přeložili z jazyka domácího na 
německý, a sice tamten Zemská, tento pak Městská. Což ovšem v potud 
opraviti třeba, že překlad obojích Práv pocházel výhradně toliko od Stěrby, 
kterýž sice v německém tisku psán jest Sturba, ač v~me, že překladatel 
sám psal se Štěrba nebo Štirba a že přídavek "ze Stěrbic" ukazuje na 
"Štěrbu", nikoli na "Sturbu". V klášteře Schlierbašském (v hor. Rakousích) 
chovají rukopis nadepsaný "Neue Reformation oder Stadt-Recht im K. 
Behaimb, aus behaimisch in deutsch transferirt durch Peter Stierba von 
Stierbitz Búrger zu Kadan Ao. 80" (= 1580). 

K vůli charakteristice překladu i ptekladatele podáváme zde výňatek 
z obšírné předmluvy rukopisu Oseckého: 

~iettJeil MB 'bud) 'beB Qanbe~ Drbnung, ba~ fetnb gemaine @eneral:sffied)t 
tmb ®tatuta, barnad) fid) aiu ~eber, ~iinig fottJol al~ ain anber,er, bie @eiftlid)en 
tmb aud) m5eli1id)en in bifem ~iínigreid) rid)ten tmb ~alten foUen, in ber ~o~ais:: 
mifd)en al~ beB Qanbe~ gettJonlid)em mcutterf~rad) in bruď aUBgangen, tmb bocg 
funt~ tmb ttJiHentlid) ift, ttJie nad) in biefem ~íínigreid) \:liel eingele~bte IJ:inttJof)ner 
\:lnb ~efi~er ber Qannbgiít~er \:lor~anben, benen bie ~e9aimifd) ®~racg gar unbefant, 
gleid)ttJo~{ lid) be~ ffied)ten~ bafelbft, ~~ tteff an ~t e~r, le~b \:lnb gut, gebtaud)en 
\:lnb ~re fad)en nid)t~ annberft bann in beríe(ben ~e~aimiíd)en ®~rad) \:lnb nad) 
Drbnung biefer ®tatuten, alii fold)~ B. 32 georbnet, burd) fid) felber ober burd) 
~buocaten \:lnb ~rocurator~ fiirném miiHen, ttJte na~e a'ber benfelben íofd)en nit 
aUain íd)ttJéirlidj, fonbern aud) geféi~rlid) ift, ~re ttJid)te ®ad)en cinem ~rocuratoribu~ 
gar cin3uréiumen, \:lnb fid) auf f~ aUain 3U oerlaHen - ba~ letnt bie téiglid)e IJ:rfa~rung, 
\:lnb niemanb ttJai~ beHe! ba\:lon 3u reben bann ber, ber fo{d)e~ \:leríud)t. ~ebod) 
e~ fe~ fd)ttJet \:lnb féi~rlid), ttJte e~ feiu mag, fo fan bod) fold)~ ben ~e~aimen, 
ttJa~ fie ~nen in ~~rem 2anbt geotbnet, niemanbt \:ler( atgen). 

261. Jan Kocín z Kocinétu. 
Nar. v Písku 13. února 1543, studoval v Praze, kdež r. 156~ dosáhl 

stupně bakalářského. Nato se co průvodce panských synů odebral za 
hranice, kdež 10 let na akademiích potrval. R . 1568 seznámil se ve Strasburce 
s Henrychem a Janem Septimiem z Liechtensteina" pobývaje tam, pečoval 

Století X VI. 375 

r. 1571 O vydání kněh Hermogenovýeh "De ideis", věnuje spis ten panu 
Vilémovi z Rožmberka, zač se pán štědrou odměnil podporou. Téhož roku 
obdařen titulem "z Kocinétu" a erbem. Roku 1575-76 meškal v Padově. 
I francouzské akademie navštívil. Všudež prostředkoval spojení učencti se 
spisovateli českými. 

Do Prahy vrátil se as r. 1577 i usadil se v Menším Městě. Zkušenost 
II věcech zahraničných, ušlechtilá vzdělanost klassická a důkladná známost 
práv domácích i cizích zjednaly mu přízeň velmožů a přátelství vrstevníků, 
ač nescházelo ani nepříznivců, pochybujících o způsobilosti jeho ke službám 
domácím, ano! prý po taková leta meškal v cizině a tím domovu se odeizil. 
Proti takovým řečem vydal r. 1578 spis latinský: Prolusio scolastica politicae 
exercitationis, kdež dokazuje, že toliko vzdělání vědecké má skýtati spůso
bilost k úřadům. Úspěch byl tak skvělý, že mu bez průtahu a bez rozpaků 
svěřeno písařství Novoměstské. R. 1581 vydal spis právnický "Nova distri
butioll. 

R. 1582 všecku svou prázdeň obrátil k písemnictvu českému j ve spolku 
s Veleslavínem vydal v létech 1582-1594 devět spislL českých. 

Zemřel dne 26. března 1610 i odpočívá v kostele sv. Mikuláše v Menším 
Městě Pražském. 

Ve spisku "Prolusio scholastica" 1578 zastává se Jan Kocín vřele 

i zručně zásady, že úřady toliko vědecky vzdělaným osobám mají býti 
přístupny, a že náhled, jakoby muž v cizině vzdělaný do vlasti prinášel 
vědomosti jen nepotřebné a zbytečné, nezasluhuje než zavrženu býti. Spisek 
pronáší mnohou myšlenku nedávno předtím Theodorem Zwingerem v roz
pravě "De peregrinatione" vyslovenou j ale Kocín ještě více zahloubal se 
do rozboru věcí těch. Mluví o užitku porovnávacího studia práv rozličných 
národů, 'při čemž ukázáno na postup při římském zákonodárství 12 desk; 
o potřebě zřetele na rozdílné vlohy národů, o přirozených podmínkách a 
potřebnostech při zákonodárstvu, což vysloveno ve větě: Leges et decreta 
ad loca, ad personas, ad tempora applicanda. Tím také pronešena jest 
námitka proti krajanům bez potřeby a účele po cizích vzorech se pachtícím. 
Spis rozbírá na to základ~í zásady práva všeobecného a všudež platnost 
majícího, kteréž že nejsou vázány na místo nebo osoby, podle výroku 
Baldova: Rationem et aequitatem naturalem non esse astrictam vel alligatam 
locis et personis. Také se vyslovllje o potřebě nenáhlého, stupňovitého 

postupování při zdokonalování záko1l11. 
Nova distributio juris universi ex tabulis Johannis Bodini .Andegaviensis 

noviter adumbrata, nunc autem in gratiam juris legumque studiosorum 
,dialogo explicata. (Pragae 1581, Georg Nigrin. Listů 17.) 

Spis věnován členům soudu nad appellacími (ad senatores et assessores 
in curia provocationum regni Boiemiae). 

Nemaje při tehdejším smutném položení university Pražské žádného 
phstupu, aby působil co zastance soustavného učení právnického, chopil 
se Kocín opět péra a složil k rukoum appellačního soudu spis druhý, 
.v němž ještě bystřeji vykládá potřebu čilejšího uč~ní právnic~ého , Již r . 1580 
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začalo se na universí přednášeti o knihách Justinianových. Stalo se to patrně 

působením Kocínovým. 

262. Pan Michal Slavata z Chlumu a Košumberka a 
vládyka Samuel Radeschinus a Radešovic. 

Mezi studenty Wittemberskými r. 1569 uvádí se také Michal S 1 a vat a 
z Chlumu a z Kossenberka Bohemus, jenž r. 1572 byl dokonce rektorem 
téže university. Při té příležitosti měl řeči dvě: Jednu o zákonech vůbec, 
druhou o věcech husitských. S ním tam byl roku 1569 také pan Jindřich 
z Valdšteina na Bystřici, Moravan. Když pak r. 1573 oba, i také Slavatlw 
bratr, Albert, odcházeli z university, vytištěny jsou jim na počest "Carmina 
propemptica in discessum d. Michaelis et d. Alberti Slavatarum et d. Henrici 

bar. a Waldstein." 
Orationes duae in academia Wittebergensi recitatae: Una de legibus, 

altera de hussiticis rebus in Bohemia (Wittembergae 1572). 
Exemplář v univ. bibl. Pražské XXXVII. J. 64. Oratio de rebus 

Hussiticis je tu až na titul zlomyslnou rukou všecka potrhána. "Oratio de 
legibus" ukazuje na původ zákonů a napomíná k jich plnění a zachovávání. 

R. 1590 na universí Heidelberské disputoval vládyka český (eques 
Bohemus) S a mu e 1 Rad e s chi n u s a Rad e š o v i c, poeta laureatus 
caesareus. Hájil these z práva manského a disputací svou věnoval městu 
Nimburku. Také r. 1591 disputoval o axiomatech de publicis judiciis, což 
tím zajímavo, že tu zpomínáno také práva českého. R. 1615 zmiňuje se 
o skladateli děkan Pražské fakulty filosofické. Jiný Radešínský byl v té 
době Zachariáš R. a Radešovic (Ott.). 

2 63. Ludvík Karel z Řásné. 
Otec Ludvíkův byl Jití starší z Řásné, 1557 fezáč kolků (t. j. forem 

na slévání mincí) v Jáchymově a v Hoře, 1566 - 81 prubéř v Hoře, jenž 
zemřel r. 1599. Matka Maří Magdalena. Ludvík sám- byl zprvu úředníkem 
mincovny 1565-58; znak měl "hlavu orlí" . Roku 1569 stal se hof
mistrem horním i měl obnovovati a saditi konšely mincířské a pregýřské 
na Horách Kutných, ale nebylo k tomu svoleno, neb to od starodávna 
náleželo samému mincmistrovi. Rudolf II. zamyslil v ten čas zreformovati 
staré zákonodárství hornické v Kutné Hoře i v Joachimsthálu i nařídil nejv. 
mincmistrovi Vilémovi z Opršdorfu, aby připravil nové o to návrhy. V sepsání 
tomto veliké měl účastenství Ludvík jakožto hofmistr horní (1572). Proti 
tomuto návrhu, jejž Kutnohorští přímo a prostě přičítali Ludvíkovi, sepsána 
jest t.. z. "Remonstrací Kutnohorských proti spisu práv horních r. 1572 
hofmistra L. K. z Řásné" (Arch. Kutnoh. sign. N. 4). . 

Dačický, luonista Kutnohorský, zapsal r. 1585 v Pamětech svých, že 
auřad horní, původem Ludvíka Karla z Řásné, ten čas hofmistra horního, 
kterýž i nejv. minemistra pana Viléma z Oprštorfu v tom po sobě potáhl, 
chtěli pti témž právě horním na Vlaském dvoře, což prvé nebývalo, o cti 
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a hrdla lidská souditi, nemajíc na to žádných výsad. A smyslivše a sepsavše 
jakási práva horní nová, chtěli je ustanoviti, čemuž šepmistři a konšelé 
odpor učinili jakožto přední horníci, pravíce, že by to bylo ke škodě těch 
hor a proti jich svobodám a obdarováním a starobylým řádům. 

R. 1586 místo Ludvíka učiněn hofmistrem horním Sigmund Kozel, 
jenž se na to třel a jiné sočil. Nicméně hned rok na to setkáváme se 
s Ludvíkem nanovo co s hofmistrem. 

Zemřel r. 1588, v pátek po sv. Duchu, byv primasem města, a u chrámu 
N ámětského pohřben. 

Ludvík měl čtyry po sobě manželky: První Sabinu z Vítence, druhou 
Annu z Vlčí Hory, třetí Annu Zygelku z Chocemic, vdovu po Samueli 
Vodolínském z Vodolína a když ta r. 1582 za moru zemtela. čtvrtou Johanu 
z Vopřetic, která ho přečkala. Z dětí Ludvíkových známe Jiříka, jenž r. 1586 
oženjl se s pannou Katetinou, dcerou Matěje Brožova od Bukačů na undrlaku 
v K. Hote, pak syna Jana Vácslava, jenž v Praze poja1 k manžf'lství Kateřinu 
Kocourku, vdovu v Novém Městě, a tam se při ní osadil, konťtčně dceru, 
paní Judith manželku Samuele Barbary rodilého Kralohradečana. 

264. Reformací Kutnohorska. 

Proti předpisům od Řásného složeným, jenž sluly "Práva horníkům 
vydaná", ozvali se Kutnohorští, šepmistři a rada i na místě celé obce, 
podavše pánům, rytířům a komory v království českém raddám, ode všech 
tří stavův k uvážení a přehlédnutí práv horních voleným a nařízeným. 
Návrh těch práv byl Kutnohorským na snažnou jich žádost od nejv. pana 
mincmistra v pondělí po sv. Mikuláiši roku 1578 k přehlédnutí odeslán. 
Majíce tato Práva v rukou svých a davše je sobě přečísti, uznali Kutno
horští, že skladatel v tom spisu, kterýž by tak za Práva horní někdo míti 
chtěl, více opatruje sebe a své dobré nežli hory, ano i o to usiluje, aby 
pod tím titulem Práv úřad svůj a některých jiných zvýšil a úřad šepmi
sterský a tu stolici veysadní krále českého, kteráž vždycky od staradávna 
u veliké vážnosti a podstatě jakožto přední místo držána byla, a šepmistry 
a radu, jakž po pánu mincmistrovi tu na Horách Kutných, tak i v sněmích 
a jiných jednáních obecních po Pražanech druhý hlas mívali a až posavad 
mají, zlehčil a k snížení přivedl. 

Kutnohorští z,?- původce a skladatele těch nových Práv měli a pokládali 
Ludvíka Karla z Rásné, tehdejšího hofmistra, kterýž hned z počátku se 
k tomu, že taková Horní Práva za úřadu jeho znova jsou napravena a 
vydána, přiznává. Především stěžovali si na to, že úředníci horní samotni 
byli při tom zaneprázdněni, ač ani ti ne všichni, a že i Kutnohorští jakožto 
přední údové, nákladníci, opatrovníci a přísežní o tom měli věděti. Poněvadž 
pak věc k nim vlastně přináleží, že jich nemělo být pominuto, anoť také 
bezpečné není, aby takový klenot vší české země jedné neb dvoum osobám 
svěřen býti měl. 

Remonstrace od Horníkův proti oněm navrženým Právům sepsaná, 
rozebírá jednotlivá důležitější ustanovení po kapitolách, jenž byly: Práva 
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horní, Úřad nejv. mincmistra, Úřad a povinnost hofmistra, Úřad urburéře, 
Úřad vrchních šteigířů a perkmistrů, Písař urburní, O markšajdřích, Po
vinnost a práce štejgíře dolového, O písaříeh dolových, Placení vrchním 
štejgířům a písaři urburnímu, Povinnost štol mistra, O povinnosti prnbířů, 

O faktoPích, O starších hor, O šenku, O propůjčkách, Žádání měr, O měrách, 
O zpuštění dolův, O šichtách, O dělení auspeytů, O odpuštění dělníkll, 

O projednání rudy neb kyzů na cenh).ýře, O dluzích kverkovských, O svo
bodách horníků, O zápovědi díla, O svolání kverkův, O erckaufu, O hutech, 
Svátkové, Snešení o hory, O židech, O právu soudním, O půhonu neb 
obeslání, Závirka, Přísahy. 

Tato remonstrace měla ten účinek, že r. 1586 provoláno na Vlaském 
dvoře a oznámeno všem vůbec, aby každý zjevně, kdo by čemu rozuměl 
o těch horách, zprávu dal, jak by jim zpomoženo býti mělo. Někteří pak 
zprávu dávali, jiní proti sobě válčili a žalovali. 

Učiněna nová redakcí Práv horničích, ta pak r. 1604 vydána česky 
i německy pod titulem Reformací Kutnohorská, Kuttenberger 
R e for m a ti o n. Ale i proti této redakcí zdvihali se Kutnohorští, jichžtu -
mlUVČÍ, Dačický, takto se vyslovuje: R. 1604 Práva jakási horní nová, od 
Němcův smyšlená a spleskaná, jmenem JMsti jsou vydána a vytištěna 

v jazyku českém a německém a na Vlaském dvoře před mincí přibita, aby 
se nimi všickni spravovali. A když k užitku a platnosti nebyla, v nic přišla 
a opuštěna jsou; nebo ty hory žádnými kejklsoky státi a trvati nechtějí a 
nemohou, než sprostnou prací a upřímnou věrností. 

265. Jan Hynkonius z Velenova. 

Rodic Pacovský, studoval Jan v Praze, kdež se stal bakalářem. Latin
skými básněmi otevřel si přístup do tovaryšstva poetův, jehožto byli členové 
Kodicill, Koldín, Mitis a j. Roku 1575 účastnil se v básních k uvítání cís. 
Maxmiliana II. psanýeh. Dvě leta potom (1577) povolán za městského písaře 
do Jihlavy. Za té služby pořídil nový samostatný český překlad Horničího 

práva V ácslavova anebo upravil překlad staršÍ, i věnoval dílo Jihlavské 
radě r. 1589. Roku 1595 nákladem Hynka Brtnického z Waldšteina vydal 
první správnou mappu Moravy. Již několik let předtím 1591 obdařen jest 
erbem a přijmením "z Velenova". Od Jihlavských posílán byl na sněmy 
moravské, kdež co hbitý písař platné konal služby. Tu se také seznámil 
~ panem Karlem z Žerotína, jenž s ním vešel v opravdové důvěrné přátelství. 
TI Vítám vás, můj zvláště milý pane Jene, vítám vás podruhé, zdávna 
žádaný a očekávaný!" Těmi slovy pozdravoval ho Žerotín. Hynkonius 
Žerotínovi nejen v Jihlavě prospíval, ale nejednou v řízeních jeho i další 
cesty podnikal. V pohnutých dobách od r. 1608 značně byl činným. Roku 
1608 poselstvoval k arciknížeti Matyáši. 

R. 1619 zvolen za jednoho z direktorů stavu městského na Moravě 
i mezi komissaře do delegace ke stavům uherským, což mělo následek, že 
po převratu r. 1620 podlehl soudu a dne 7. list. 1622 odsouzen jest života, 
.cti i statků i avšak výrok ten zmírněn na dvouměsíčný žalár a ztrátu polo. 
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vičky jmění. l{teréhožto neštěstí Jan dlouho nepi'ečkav, zemřel v Jihlavě 
dne 28. září 1623. 

Velenov, po němž Hynkonius obdržel šlechtické příjmení, leží v Pra
chensku u Lažan Desfourových; s tou krajinou bezpečně v nějakém byl 
spojení, neboť když sousední nlěsto Klatovy r . 1579 vyhořelo, napsal báseň 
latinskou: Glatovia urbs ardens ignibus. 

266. Narovnání o hory a kovy z r. 1575· (viz Č. 235). 

"4towuaui o f)otlJ 4 lOhllJ te~ jidJ V4UOW4Ui ut6 te~eni W ft4towftwi 
če;fem, ftete~ fe ob rol4~imin4lt4 II ft4te fvoltt I ft4WlJ te.,o~ fr4towftwi 
t. 1575 ft4tO. 

Horničím řádem slezským ze dne 5. února 1577 vztaženo také i na 
knížetství slezské, což ještě ztvrzeno dekretem dvorské komory ze dne 
25. ledna 1584. . . 

Do němčiny přeloženo od Štěrby Kadanského při překladu Zemského 
Zřízení i otištěno 1604 ve Frankfurtě a r. 1617 a 1626 v Lipsku, konečně 
u Schmidta I. 163. Překlad nikoli bezvadný, jak hrabětem Šternberkem 
dovozeno. - Jiný překlad německý v Obnoveném ZZ. z r. 1627. 

267. Summa Zemského Zřízení českého. 

Péčí Koldínovou vydána také Summa z Práv' a Zřízení Zemských pod 
titulem: 

\l)t4W4 4 8t1ji1jeuij 8tmffa It4(Owf'twi ~1je;fd;o W ft4tf4U fummu 
uwebeu4 ;tt1je \l)4W(4 sttlJfti4U4 ~ stotDi"4 " U4 rol4t"tiuicid), f4ueteře 
St4tef)o roleft4 ~ta3lfef)o. 1583. 

Věnoyánu panu Michalovi Spanovskému z Lísova a na Pacově, nejv. 
písaři. Na 1. 12 vyobrazení soudu zemského s nápisem: Typus supremi in 
Regno Bohemiae judicii constituti e 15 baronum et 8 nobilium personis. 

Výsledek, jehož se dočkala Summa práv městských (viz č. 259), Koldínovi 
byl podnětem, že se uvázal v sestavení podobného kompendia Ztízení Zem
ského z r. 1564 (viz Č. 256). Avšak práce ta potkala se s nezdarem. Panstvo 
nebylo náchylno , aby kdo - byť i v dobrém úmyslu - Zákoníku jejich 
jinou dával formu. Proto Summ.a zapověděna dekretem kancelláře královské 
a výtisky zabaveny jsou. Za to a.ruhý spisek (o pokutách ve ZZemském 
vyznačených) bez námitek uveřejněn jest pod titulem: -

Libellus continens mulctas poenasque Oonstitutioniuus regni Bohemiae 
noviter editis comprehensas. Knížka zavírající pókuty Zřízením Zemským 
vnově vydaném obsažené. V Starém Městě Pražském 1582. Dedikací panu 
Gryspekovi z Gryspeku podepsal Pavel Kristian z Koldína. 

268. Prokuratorové neboli řečníci. 

Prokurator aneb řečník dle Práv Městských B. XXIV. jest osoba, kteráž 
před soudem pořádným od lidí z jistého úplatku , apeb m~dy. Wl)lví a rř~ 
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CIZI vede. Ti, ježto od ptátel svých, od vdov, sirotkův, od lidí sprostných, 
chudých a nuzných a v tomto světě opuštěných, z dobrého přátelství, 

z milosti a z lásky pře vedou, neslovou řečníci, ale dobří přátelé a zástupci 
i ochrancové lidí potřebných. Má pak býti řečník muž dobrý a na své 
poctivosti zachovalý, tak aby upřímně lidi v jich spravedlnostech zastával, 
a ne aby je prodával. Řečník žádných spolkův ani žádných dílův o pře, 
kteréž by vésti měl, s těmi, jimž by v tom posluhoval, míti nemá. Tolikéž 
i s druhým řečníkem strany odporné žádného srozumění nebeř ar:i o jakou 
summu aneb peníze na ublížení stran se nespolčuj a neděl. Rečníci za 
práce své od těch, jimž posluhují, spravedlivé mzdy požádati mohou. 

O prokurátořích jednají Práva Městská v tit. B. XIlI., XXIV -XXXV., 
LXXVI., O. XXVII. 

O řečnídch při soudu zemském jedná ZZemské 1530, resp. 1549 
v tit. X. 7-13, 1564: U. 1-U. 7. 

269. Vitus Ophthalmius Straconicenus. 

Vít narodil se v Strakonicích ok. r. 1550 z rodičů měšťanských, ktetí 
patrně sluli Okáčové, ješto Ophthalmius je překladem jména toho neb 
jemu podobného. Vyššího vzdělání získal si na akademiích zahraničných, 
až se roku 1575 stal bakalářem svob. umění ve Vídni, načež se roku 1576 
nostrifikoval na universitě v Praze, odbyv disputací. Ihned také učiněn 
'správcem školy Svatojilské a r. 1577 -79 učitelem na Malostranské škole 
u sv. Mikuláse. V Praze přátelství měl mezi vynikajícími právníky i básníky 
s mistrem Koldínem, s doktorem Molesinem, mistrem Jakubem Srnovcem, 
mistrem Kodicillem a j. Také i s právníky cizozemskými měl obcování, 
jako s doktorem Kristianem Bartem Roztockým. 

R. 1579 vzdal se učitelování a oženiv i usadiv se na Novém Městě, 
zastával úřady obecní i jiné veřejné . Spis svůj "Processus" datoval »ex 
aedibus meis in Nova Urbe Pragensi in die Catharinae 1594". Roku 1583 
slove písařem desítipanského úřadu, pak syndikem, starším obecním, kon
šelem, až i cís. rychtářem 1590. Posléze r. 1594 slove primasem a hospo
dářem Novoměstským. Také býval výběrčím posudného městského, ano 
několikráte i mezi berníky zemskými (1593). I v kommissích rozličných 
pracoval, jako při srovnávání Práv městských se ZZemským. 

R. 1591 vešel ve druhé manželství s dcerou Lukáše Závěty měštěnína 
a radního Novoměstského. Téhož roku, majestátem ze dne 10. srpna, nadán 
jest za své šlechetné zachování, vzátmé umění i platné i věrné služby 
veřejné erbem i přídomkem "z Oskořína", spolu s mistrem Trojanem 
Nigellem a Janem Houškou Žlutickým. (Oskořín slove osada v Boleslavště, 
na Křinecku, ač nemá-li se čísti • z Okorína"; aspoň latině píše se Vít 

" V okorineus" .) 
"Processus juris I( přátelé jeho uvítali veršemi pochvalnými, jako mistr 

Kodicill, Molesín z Dilenperka, Jakub Srnovec, Bart. Havlík, Petr Capella 
z Elbinku a Tomáš Mitis. 
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Zemřel nepodlyLně za moru r. 1598, neboť již roku 1599 primasem 
Novoměstským slove Fafout z Hornějovic, kterýžto úřad před tím byl spra
voval Vít. Vít sám dobu svou nepokládal za vhodnou ke pracím literním, 
praví! zajisté, že "hoc funesto et fatali tempore dat carmen stramen, dat 
quoque Musa famem." Nicméně láska k vlasti pi'evládala u něho: "Bohemia 
patria mea dulcissima, cui et vivo et vivens omne acceptum referro." 

270. Processus juris municipalis. 

Processus juris municipalis Pragensis per inclytum Bohemiae regnum 
hoc tempore usitatus et cum Jure Provinciali ac Oivili Romano, quoad ejus 
fieri potuit, collatus. Autore Vito Ophthalmio Strakoniceno, Novae Urbis 
Pragensis cive et ibidem in decemviratu notario. MDXXCV. Pragae, Excu
debat M. Daniel Adamus a \Veleslawina 1585. 

Věnováno měšťanům Pražským i českým vůbec. Dí spisovatel, že dílo 
své tiskem vydává, aby lásku svou ke vlasti a k zákonům domácím ukázal i 
aby obci české podle sil svých prospěl. Napsal dílo své latinsky, aby jazykem 
tím rozšířenějším objevila se zloba klevetníkův národa českého, zejména 
Antonína Coccia Sabellica a Jana Aubano Teutobohemi (viz č. 216, 239), kteří 
osmělili se zákony a právní obyčeje Čechův nazvati barbarskými, divými~ 
nelidskými a všeho rozumu a slušnosti dalekými. 

Téxt díla roztříděn na tituly: 1. De judicio et personis in eo legitime 
comparentibus. 2. De judicis aditione. 3. De citatione. 4. De comparitione. 
5. De conturnacia. 6. De libello accusatorio. 7. De procuratoribus et manda
tariis. 8. De dilationibus. 9. De satisdationibus. 

Ke Processu přidružena zpráva ' De maleficiis seu ob ligationibus, quae 
ex delicto vel quasi ex delicto nascuntur. Delicta dělí se tu na publica 
ordinaria Uako cl'imen laesae Nlajestatis, Adulterium, Stuprum, Raptus, Vis 
publica, Vis privata, Usurae et crimen partitorum, Homicidium, Violatio 
sepulchrorum, Crimen falsi et ambitus, Receptio latronum, Ebrietas), na 
delicta privata ordinaria (Furtum, De lege Aquilia et pauperie, De injuriis), 
konečně na Delicta extraordinaria. . 

"Processus" Ophthalmiův došel uznání i za hranicemi; Kristian Bart 
z Roztoku napsal o něm pochvalnou báseň řka: 

Pauca quidem verbis, sensu sed plurima tractas, 
Jus etenim est recti justitiaeque parens. 
Nec est virtutis, subito, quae parva videntur, 
Spernere, vel primo ponere summa loeo. 
Boemi barbaricis non foedant omnia dictis, 
Garrulus ut de illis Teutobohemus ait! 

K tomu dodává: 

Hinc elementa potest nam quilibet ahsque labore 
Discere et ad culmen sternere jurisitel'. 

Také vy9.án spis podruhé v Němcích, a sice v Jeně, v impressí Tobiáše 
Steinmana, nákladem Jakuba Apelta, knihkupce Lipského. 1608. 
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Českého překladu dočkalo se dílo Vítovo r. 1608, a to z ruky Jiřího 
Kecelia Bydžovského (viz č. 277). 

O životě Vítově psal A. Rybička. 

27 1 . Zemské zřízení Těšínské z r. 1592. 

'13t"4"," " 8r3benj 8em;fe tuj~dft",j ~ien\)n;telJ". Listův LIlI v malém 
40. Vytištěno v Holomouci skrze dědicův Milichthalerových 1592. 

Úvod: Potvrzení císaře Rudolfa na obdarování a privilegium knížete 
V ácslava Těšínského: My V ácslav z Boží milosti v Slezi kníže Těšínské a 
Velikého Hlohova etc. ddo. na Těšíně v pondělí před Navštívením P. M. 
1. P. 1572. Potvrzení Rudolfovo má datum: Na hradě Pražském, v pondělí 
po neděli Exaudi 1. B. 1591. Načež následuje list téhož knížete na vydání 
tohoto Zřízeni. Z listu toho vychází, že páni, rytířstvo a stavové knížetství 
Těšínského do toho času Ztízení Zemského a vyměřených artikulův a porádkll 
psaných neměli, "kterými by se v zachování jistého řádu i také při súdu 
řídili, a s jinými knížetství(mi) a okoličnémi zeměmi v některých právích a 
pořádcích tomuto knížetství snesitedlných srovnávali." Kníže chtíc rádi aby 
obyvatelé knížetství i jiní podle obdarováni a svobod svých, kteří by při 
súdu zemskym i sice co činiti měli, tiemiž dobrými rády a porád~vzdě
lávání a spravedlností opatřeni býti mohli, nařídil jim jistým snešením 
společným Práva a Zřízení zemské na papír uvésti a pořádně sepsané 
vydatL Byli přitom pan Mikuláš Karvinský z Karvíně a na Velký~h Kunčicích, 
maršálek, Jiřík Laryš ze Lhoty a na Karvíně, sudí, V ácslav Rudecký z Rudče 
a na Rudici: kanclíř, i jiní soudcí i všecko rytířstvo knížetství Těšínského· 

Pořádek v textu jest ten, že jdou jednotliví kusové po sobě a ty že se 
dělí na artikule, jako O _ holdu, O tažení a službě zemské, Soud zemský 
v Těšíně, O soudcích (art. 46), O půhonech (art. 12), O kancelláři (art. 4), 
O věních (19), O dcerách osiřelých (3), O nápadu (2), O testamentu 
a poručenství (6), O sirotcích (14), Dlly statkův (16), Spolky, Prodej dědictví, 
Statky a podarky duchovních (4), O svědomí (18), O mordích (4), O nářku 
cti (9), Strany hranic a topení vody (5), Přísaha hraničná (7), O obstavce 
(4), O svádách a bití v městě (5), O osobách stavu městského (3), O dluzích 
(2), O pychu (4), O myslivosti, O pastvách a škod činění (11), O odpo
vědníeích (4), O zahalečích a běhouních, O zločincích (8), O poddaných 
sirotcích a služebné čeledi (12), O vodách a toeíeh (2), O cestách a silnicích 
(5), O žalobě poddaných na pány své, O sirotcích, O čeledi služebné (3), 
O mlynářích (2), O židech (4). Závirka: A toto Zř. Z., jakž jest nahůi'e po 
artikulích vepsáno, jest z vůli JMsti knížetství a všech obyvatelův stavu 
panského, rytířského a města Těšína, v knížetství Těšínském přijato, podle 
kterého se jedenkaždý zachovati a jim se spraviti povinen býti má. A cožkoli 
v tomto ZZ. a případních ptech, v jednym nebo více artikulích ne světle 
vyjádřeno, nedostaveno, aneb čemu (by) právě rozumíno býti nemohlo, to se 
každého času při uvážení a vyjádření JMsti knížetcí a súdu zemského Z-Llsta
vuje; což tak za slušné uznáno, uváženo a nálezem vysloveno bude, to 
stále a neporušitedlně držáno a zachováno býti má. 

!3toletí xví. 

Závěrek činí Registrum. Hledá a cituje se ZZ. po listech, kterýchž 
jest LIlI v mal ém čtverci. 

272. Právnické studium na universitě. (viz. č. 181.) 

Okolo prostředka XVI. stol. pozoruje se, že právo začalo se vymykati 
~ podruží filosqfie, kdežto dotud - za nebytí zvláštní fakulty právnické -
Jakéhos t~l~éhos útulku nacházelo u artistů. Otázky právnické nepriplétaly 
:e pouze JIŽ k filosofii, ~thice nebo politice Aristotelově. Najdeš sice pořád 
Ještě promoční thése právnické v podruží filosofie, ale již se také samo
statně hovořilo o právll. Tak v thésích z roku 1577 jest hádka o právu 
saském, zdaliž spravedlivo, co stanoví, že hrdlo ztratiti má ten, kdoby před 
vymerenou lhůtou vrátil se z vypovězenství? (utrum rerte sancitum sit in 
jure saxo~ico, ut quis in exilium actus infra definitum tempus rediret, reus 
esset capItis "~ o Konečně r. 1580 nacházíme v seZnamu přednášek universitních 
také řádný výklad Institucí Justinianových, jejž měl pokaždé ve sti'edu 
mistr Matyáš Molesinus. Zásluhu o to lze ptičísti lze Kocínovi z Kocinétu 
• v • ' 

Jenz spIsem svým nNova distributio juris" přimlouval se za systematické 
p~stování práva, řka že na úřady nemají dosazováni býti leč mužové práv
mcky vzdělaní. V týž čas připadá český pi'eklad řečených Institucí (z roku 
1562, viz č. 253). 

Na počátku XVII. věku zdálo se, že universitě a tudíž také právnickému 
~čení nastane doba lepší. R. 1609 odevzdána universita zemským stavům, 

Jí~ž z~roveň ~řiznán.o, aby ze sebe vyvolili 24 de!ensorů na obhájení jak 
umversIty tak 1 konslstoře nad věcmi duchovními. Slo o to, kterak by zase 
všecky čtyry fakulty mohly býti zřízeny. Stavové dali defensorům instrukcí, 
a~! vy~oké .učení zaříze~o by.lo o čtyrech fakultách a defensorové aby 
uCltelske stolIce obsazovalI mUŽI učenými a hodnými. S jara. r. 1611 radili 
se professorové k rozkazu defensorů, co by na každé ze čtyr fakult mělo 
býti přednášeno a koho by navrhovali z cizích, již by aspoň začátky 
v theologii, v právích a v medicině vykládati dovedli. Pro fakultu právnickou 
navrhli ze s~be mistra Simeona Skálu, seniora kolleje Karlovy, a Jana Matyáše 
ze Sudetu, Jenž se byl nedávno ze studií v cizině navrátil a k universitě 
ještě nenáležel; byl však chráněncem defensorův. Na podzim proponovali 
professoři, aby o processu práva přednášel mistr Skála; ale defensorové 
určili mu historii Sallustovu a Caesarovu, práva pak přiřknuli Janovi 
Matyášovi, ten že bude čísti o Institucích Justinianových. 

v' V dal:ím post~pu bylo navrhováno, aby fakulta právnická měla čtyry 
uCltele, z tech aby Jeden vykládal také processum juris municipalis, per
currendo oratores et senatores patriae.- Byl to jaksi začátek historie domácího 
pr~va. Skutečně také Matyáš ze Sudetu r. 1612 vydal "Prolegomena Insti
tuhonum", ve kterýchž pojednává také o právu českém. Téhož toku 1612 
tedy, co se defensorové přestali starati o universí, professorové sami 
vzchopili se k činnosti hojnější, ba jednali tak jakoby universí byla již 
hotova, vyvolivše v máji rektor-ovi za rádce Matyáše ex facultate juridica 
Hubra ex facultate medica a Skálu ex facultate philosophica. 1 
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Dne 5. června 1612 počaly disputa~e právnické. Napřed jednal mistr 
Daniel Basilius dle J ustiniana De justitia et jure j dne 11. červen~e násle
doval Vácslav Kochan z Prachové De jure personarum j dne 11. září Daniel 
Thermenus ze Zhoi'e De sponsalibus z práva cí~kevního; konečně dne 
15. září Abraham Hermann Cygnaeus De privilegiis studiosorum. Disputace 
oznamovány veřejně j oznámení psával děkan i dal je po pedellovi přibíjeti 
na vrata kollejní a roznášeti po školách. 

273. Jakub Menšík z Menšteina. 

Menšíkové psali se z Menšleina hned koncem XVI. věku j Známe 
Kašpara M. z Menšteina, bakaláře a měštěnína Táborského z r. 1581 a 
Jakuba z r. 1577, kdež přijat do stavu rytířského. Jakub rodem byl z Pra
chatic. Prvního vzdělání dostalo se mu tuším v Krumlově, kdež r. 1626 
založil fundací studentskou podnes trvající. Zdá se, že za mlada byl ve 
službách pánů z Rožmberka; ještě r. 1591 dOpisoval mu vladař rodu toho. 
R. 1584 stal se písařem soudu purkrabského. R. 1586 učiněn hejtmanem 
Nového Města Prazského; říkali mu proto l,hejtman Pražský". R. 1587 dal 
mn pan Vchynský za služby jemu prokázané vesničku Mokropsy pod Karl
šteinem, k níž Jakub přikoupil dvorec v sousedních Uněklasech. Psával 
se odtud "na Mokropsech a Vonoklasech". Měl tu těžké nehody j r. 1590 
vyhořel lnu dvorec v Mokropsech a v Uněklasech přepadla ho jakás lotrovina; 
na štěstí byl málo předtím odejel. R. 1593 slove úředníkem při hejtmanství 
hradu Pražského, až se téhož roku stal místopísařem zemským. 

. Z roku 1593 jest paměť, že prodal Jesuitům svůj dům proti mostu 
Pražskému (za 1000 k. gr.). Také se toho času mluvilo, že se dal navésti 
nejv. hofmistrovi Jitímu z Lobkovic, aby mu byl pomocníkem ve pletichách 
o dosažení nejv. purkrabství. R. 1599 byl majetníkem domu na Starém 
Městě vedle kolleje Rejčkovy. Toho času sepsal knížku o mezech a hranicích 
i o soudu mezním, jenž r. 1600 došla schválení jak soudc-Ll zemských, tak 
i sněmu zemského. R. 1601 přestavoval dům vedle kolleje i ustavil si tri 
vikýře, aby do placu kolleje viděl pti komediích tam hraných. Toho času 
slove purkrabím Pražským. R. 1601 koupil statek Osova Skřípely i povýšen 
jest z místo sudího za král. raddu a prokuratora, zastávaje přitom purkrabství 
hradské až do r. 1603. R. 1607 přimlouval se u mistra Bacháčka za své 
sourodáky Prachatické. Roku 1609 byl dne 1. července při druhé s~hůzi 
direktorů s pány katolickými u nejv. purkrabí. R. 1611 připadla mu jakožto 
král. prokuratoru úloha, aby po útrapném vyznání Tengnaglově příčinou 
vpádu Pasovského k nejv. purkrabství ' obeslal souvěrce své Slavatu a 
Martinice. R. 1613 vzdal se úřadů i žil soukromí. V bouřích stavovských 
stál co ' katolik pti straně královské, ale není jmenován mezi osobami od 
direktorů ze služeb veřejných vyloučenými nebo ven ze země vypovězenými . 
Žil ještě mnoho let, až do r. 1636. Dceru měl Annu z Menšteina (dom, 
Jacobi Menšikii a Menstein fil i a) , vdanou za Matěje z Frankšteina 1593, a 
syna Jana rytíře Menšíka z Menšteinu, spolumajitele domu vedle kolleje 
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Rejčkovy 1607. Oba tuším zemřeli ještě před otcem, ješto Jakub při své 
smrti statek svůj rozdal kostelům, školám a ústavům dobročinným. 

274. Soud mezní. 

D me~~d),v tjt'4uicjd), ;4UDU 4 t'o~e,vii me~uj i ,vfjflunen,th.j jidJ 
w ft'4low;twj c~e;fem. V Praze 1600. 

Spisov~telem knížky. té, od sněmu r. 1600 za pravidlo přijaté, jest 
Ja~~b ~e~slk z M~nštellla. Napřed postaven jako předmluva dedikační 

. ptl~): k~ah R~dolfo.vl II., daný pti úřadu desk zemských léta šestnáctistého, 
nacez n,asleduJe artIkul sněmovního snešení z téhož roku jímž nařízen 
aby knížka Menšík~~a úředně byla prozkoumána. Soud ze~ský spis takt~ 
pr~:koum~ný schvall], načež vydán list výsadní na uveřejnění sepsání tohoto. 
Kmzka vysl,~ v, Praze, v 16°, mající v čele list s rytinou na tré polí rozdě
lenou (Zhhze~l, m:zmků, přísaha svědků, zasedání soudu mezního ve stanu). 

Text zavrm Jest v 91 článcích neboli paragrafech. Nejprve vypisuje 
se pov~~a mezí a hr~nlc, potom soud mezní a tízení při něm, dále se píše 
o v ~ozhc~ých zname~lch a znacích mezních, konečně o svědcích a výpo
ve~l. Zbehl~st v: vecech . mezní~h zjednal si Menšík tuším ve službách 
Roz~be:~ky~h, Ještě pak více při purkrabství Pražském, 'jelikož rozepře 
mezm pnslusely. kv sou~u purkrabskému (viz č. 219). 

. Nanov~ o~lstena Jest Knížka Menšíkova v Cod. jur. boh. III., resp. ve 
"SpIsech pravmckých ze XVI. století" (1883). 

Pořekadla a rčení u Menšíka: 
Spolu vs:.~~ďme a spolu dobře buďme (Staré přísloví). 
BezpecneJl Jest řádem a právem živu býti, nežli mocí a odbojem. 
~oc všemi právy jest zapověděna. 
Zádný ne~í ~ovinen cizích dědin a gruntův brániti a zastávati. 
Oč před~~l~ Jest sm~auva a co již jednau spokojeno, z toho neobsílej. 
Kdo, C? JistI, toho Jest povinnost, aby to provedl a ne toho ktery' 

tomu odplra. ' , 

y, sv~m ,vlastním může učiniti každý podle své libosti. 
~adny sam o své újmě mezníků sázeti nemá 
Rídko ~rba. mezi jiným dřívím darmo stojí. . 
Jako hnch Jest klamati, tak hřích pravdu zatajiti. 
St~rý mezník, staré právo j nový, nové právo činí. 

. Svedek falešný duši svou zabíjí. 
Duše d!ažší jest než všechen tento svět. · 
Staří Cechové trojího spůsobu saudu jsou nejvíce šetřili: O čest 

o dědictví a o meze. ' 

2~~. Z~mské,zřízení moravské z r. I604 (viz Č. 23 6,244,25 2). 

8~tl~eUt ~em.i~e m4t't. rolot"ttw;fétjo, ~ ,vowoteltijm <Brolfti c9i4fifé 
dc. 4 ~ ,vot'.lceUtj ~ffed) C~~l)~ ~4nn.u .St4WtlW ~110WU wlJti;;těué. 
2. ~. 1604 w DlomltclJ, u <Btrijf4 i)4uble. (Listův CXL VII a . t 
v malém čtverci.) . regls rum 

.Jireček. Práv. živo~, 
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., Z bka ze Zdětína na Zdounkách, Habro-
Napřed znak a heslo V11

N
ema °lu

d 
'm listu znak a heslo Jana Žalkov-

, 'ře m mor a pos e m , . 
vanech, n.ep". p~sa . . v.' ,'ch a Brodku, místodržícího nejv. plsare; 
ského z Zalkov1C na Dobromenc1 k' Rudolfovi a to z poručem 

l' ' t deputace CIS. , 
Ok. r. 1602 vys ana Jes k' h' ' místě všech stavův a soudův 

, ,. d 'k o a soudův zems yc 1 na . k " 
neJv. ure m uv, 'b JMsti některé artikule, o tere JSo~ 
markrabství moravskeho, pros1ce, a ~ 'h b ' 'h k dobrému země snes11, 

, l' h let na snemlC o ecmc , 
se oni těchto pommu ye .' ll' tl' ráčil aby ono Ztízem 

d 't' , éně i k tomu pnvo , 
schváliti a potvr 1 1, n1cm v v Z ' v stalo a I 1562 vytištěno, 

I , 1 P 1535 v meste nOJme " k 
zemské, ktere se .' , d t tk které se v něm na~házely, srze 
nyní pak 1. 1596 pro mno~e n~ o~ hal' Yl' to skorio'ováno a napravená bylo, 

v' é . s pIlnostI pre IC nu, o , t k 
osoby k tomu znzen , . v, 'd t v e' J' ak vnově svolene a 

, d' ť d téhoz Znzem o cen 
znovu vytisknouh ,~ 1, a o 'h.' Ů ředkův JMsti cís., tolikéž i od 
i jiné, již předešle JIm od s~av,~ycť ~j~~hO P potvrzené artikule, a přes to 
JM. cís., pána našeho neJmI os, IV ,' . , právě J' eJ'ich od starodávna 

'dk "ktery'm1 se om pn v' • i některy pořa y pravm, , d ' u do téhož Zřízení VIOZltI 
, . ůbec v SpIS uve eny JSo , řídí a pro zpravu vsem v 

a vepsati dáti mohli. . P ze dne 14. června 1602 svolil, 
K žádosti této císař maJestatem v t,-:at:e, publl'lrováno bylo, aby do 

vľ bZ .... ' ení po vy 1S em 1\. 

s tou výhradou, nez 1 ,y IlZ do desíti exemplářů knihy té. , 
kancelláře české. odeslano ~yl~ , ko: Ptípis landfrýdu z r. 1579, přípIS 

Text rozdelen na arhku e, Ja C't děje se uvederÍím listů , kterých 
listu přiznávajícího k landfr!du etc. 1 ace 

celé Zřízení má, kro~ě reg1stra, CXLdV~I.h racech ve příčině ZZemského 
F 1 I Uvod o posava mc Pl' 

Obsah: o. . , d 14 června 1602 stavoVSlce 
h F l IV Odpověď kralova ze ne ' ů 

konanýc, o. . 15 I d 1579 s formulátem revers . 
deputací. F,ol. VII. Lantfrý~ .... ~e :~; o ~b~o~;ní starého Spllsobu soudu. Fol; 
Fol. XVI. lIst ze dne 30. ~aIl 1 1490) Fol. XXV. Snešení sněmOVDl 
XIX. Majestát krále VladIslava z, r. ~', F 1 XXVI Řád práva zem-

1583 edání v pravu zemskem. o.' , 
z 17. června r. o s , 'I k' 1602 o vytištění tohoto Zi'Ízem a 
ského z r. 1562. Fol. C~XI: lIst kra. o;~l y ~;XXV., fol. CXL., fol. CL. Rejstřík. 
jiné kusy ze Starších Znze~~ (15,35) '1604' ihned se zase objevily snahy o na-

Po vydání tohoto Znze~l r. , l'k v posledním textu shledány rozma-
·'d' , ZZemskeho Jel oz v , 't V pravení a spora am " e které zasedal na prvmm mlS e 

d t tk Volena opět kommlsse, v 
nité ne os a y. . , 1608 he'tman zemský. Přitom ustanoveno, 
sám pan Karel st. z Zerotma, r.. otřetného u sebe nacházel, že by ,do 
jesUižeby kdo z obyvatelu,ov bCOt' p hl aby to kommissí časně v SpISU 

, I v a vepsano Ý 1 mo o, v' , , 

ZZemskeho vozeno " třebu aby to do Zřízení VlOZlh a meZI 
deslal a kommisse uznalI-ll by toho po , 

~nými artikuly přednésti ráčili.. 1618-20, jenž všecko samo-
. Pokus ten trval až do osudne?o roku 

statné postupování ve věci té zmafll. 

276, Karel starší ze Žerotína. . , 
' .... ' 1564 v Brandýse na OrlIcI, z otce 

Žerotín narodil se ~ne 14., zan t matky Marianny z Boskovic, 
Jana, štědrého ochránce Bratrske Jedno y, a z 
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rovněž horlivé sestry. Prvním počátkům vyučil se na Bratrské škole Evan
čické, načež r. 1579 odebral se na vyšší studia do Strassburku, Basileje a 
Genevy. Po odbytých studikh dal se na cesty po Francii, Ang'lii, Nizozemsku 
a Německu. Teprv koncem 1587 navrátil se do vlasti, kdež matka i otec 
byli již zemřeli, tak že se u vázati musel ve správu rodinných statků: 
Brandýsa, Rosic a N áměští, ku kterým přikoupil také Dřevohostice a 
přidělil hrad Přerov. Oženiv se, r. 1589 odebral se 1590 a r. 1591 zase 
do Francie, aby napomo cen byl králi Jindřichovi IV. v boji se stranou 
katolickou. N avrátiv se pak do vlasti, účastnil se bojftv proti Turkům ve 
vojště císařském (1594-95). Roku 1596 nastaly mu hořké časy, ješto jej 
ze záští náboženského pronásledovali ošemetný Ladislav Berka z Dubé a 
Sigmund z Dietrichšteina. R. 1600 odstoupil z dějiště veřejnosti a odebral 
se do venkovského zátiší na Rosice. Zatím věci veřejné na Moravě víe a více 
se hatily. Hnulo lO Žerotínem, proto se r. 1605 a 1606 opět vydal na veřejnost, 
a tu záhy ocitnul se vprostřed víru politického. Nastala doba, že se poli
tikové z Uher, z obojích Rakous i z (jech pod řízením Žerotínovým začali 
starati o pevné sjednocení všech těchto zemí a soustredění jich v jedno 
těleso státní pod arciknížetem Matyášem. Zemským hejtmanem na Moravě 
byl. od r. 1611 do 1615. Když v máji r. ,1618 nastaly známé převraty 
v Cechách, vyslán jest z moravského sněmu do Prahy k direktorům, kdež 
usilovně zrazoval od války s Ferdinandem II. Zatím také na Moravě dostali 
odpůrci královi vrch a nescházelo mnoho, že by Žerotín v Brně nesdílel 
osud Slavaty a Martinice (8. máje 1619). V Čechách zkonfiskován jest mu 
Bran~ýs. Fridrich Falcký přij eda v únoru 1620 na Moravu marně se snažil, 
aby Zerotína přivedl na svou stranu. Po katastrofě Bělohorské přimlouval 
se Žerotín u vítěze císaře, kterýž mu osobně byl nakloněn. Konečně sám 
odešel ze vlasti, když r. 1627 nastalo všeobecné stíhání nekatolíků, a usadil 
se ve VratislavL Zemřel na jedné ze svých cest v Přerově 9, října 1636 
i pohřben v hrobce na Brandýse, zanechav památku jednoho z nejušlechti-
lejších mužů českého národu. . 

Zápisové o soudě panském. Vydal V. Brandl. Sv. L V Brně 
1866. Nákladem Matice Moravské. Sv. 2. V Brně 1866. Pomocí Zemského výboru, 
nákladem vlastním. (První soud zemský, kterýmž zápisové počínají, jest soud 
a kterýmž se konČÍ, onen Tříkrálovský r. 1614.) 

277· Německý text Summy Práv městských. \ 

~4~ ~el}mif""e me""t, mie thl~fd6e iu Deé Siouigreid)~ t;d)etm 
~eUttt St4bt ~r4g in bbUd)em ~r4ud) ge~4lten _virbt, furt1j unb runb 
4U"" iu orbentHd)en ~itteht berf4f~et UlUlbt berbcutfdJet. ilctljo IjU etft iu 
offnelu ~rud 4ufgegcbcu. Cum privilegio. In Verleg'ung Henning Grossen 
des Jii.ngern. Anno 1607. Gedruckt zu -Leipzig-. 

~4~ ~of)mifd)e St4bt::~ed)t, mie baifdbe iu bt'C1J ~rtlger, 4ud) 
4ubereu Stiiotcu oe~ Sionigreid)~ t;oljaimb, tagHd, obfctbiret- bno 
(oblid) gdjaUeu wirb, Siurtlj lju~4mmeu geljogeu, iu orocntHdje ~itd 
berf4ifet, uno iu ~eutf""e Svr4d)e bcrfetljet. 

25* 
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Jetzo zum andernmal in offenen Druck gegeben, von newem mit. de.m 
Bohaimischen fleissig collacioniret, corrigiret un,?- vermehrt. 1614. LeIpzIg. 

Stephan překlad tento připisuje Petrovi St~rbovi (tr~n~latus Cod~x 
Coldinianus in germanicum sermonem opera Petr! Sturba CIVIS Cadanensls, 
quae versio Lipsiis u. 1614 curis secundis edita fuit.) , 

Výslovně buď připomenuto, že to překlad ne hlavmho díla Koldínova, 
ale toliko Summy z něho (viz č. 259, str. 372). 

278. Mistr Jiřík Kezelius Bydžovský. 

Rodem z Bydžova. Stal se r. 1599 bakalářem v Praze, a r. ,1604 
mistrem svob. umění. Sám rektor Bacháček oznamoval radmm pa~1ům 
Bydžovským, že Jiřík ozdoben hodností misterskou. Zdá se, ~e ~s~dIl ,se 
v Boleslavi Mladé, neboť sepsal "Kroniku" města toh~to. Zasluzne ~llo 
vykonal ptekladem spisu Ophthalmiova, jenž. má, nápvls ",P~ro~~es: p:ava 
městského v latinské reči sepsaný, potom z latmske do ceske reCI prelozvený 

od Jiřího Bydžovského" (viz č. 270). Překlad ten pochodí.cí z po~át~l L X:VII. v~eku, 
nedošel vetejnosti, ale zachoval se do našich časů, ne SIce v blb~lOt~ec:. nekd! 
Šeršníkově v Těšíně, nýbrž v rukou adv. Naxery v HradcI Jmdflchove. 
Ukázky z překladu toho podány jsou v Cod. jur. boh. IV. 5. 

279. Mistr Jan Matyáš ze Sudétu. 

Matyášové byli patricijská rodina v Český~~ Buděj~.:i~í~h, kde:.kvetla 
po dvě století. Praotec Matyáš byl bohatý a vazfmý .mestenm .Bu~eJovský. 
Z potomkův jeho připomíná se hlavně Albín Krlštofor, Jenz r. 144~ 
účastnil se . bojův proti Turkům a sice ve vojště rytířův Rhodských k obrane 
ostrova Rhodu, pod velením velmistra Petra ď Aubissonu, začež prý obdržel 
šlechtictví i štít. Krištoforllv syn, Jer o n Ý m, oddal se r. 1487 stavu duchov-

, ZV e pak všickni bratří J' eho v moru pomřeli, opustil s přivolením mmu. d" 
papežským roku 1488 stav· tento a oženil se, "ut si:. ocustos ?~um,. StU_ll 
successor, honores qui servet et titulos". Z těchto deJuv vychazl naJevo, ze 
Matyášové Budějovští byli katolici pod jednou. 

Ze synův Jeronymových nejstarší, Dan i e 1, majetný a vzdělaný soused 
Budějovský, přijat jest od Simeona Proxéna a Jiřího Polenty k erbu ~ 
titulu "de Sudetis", což potvrzeno 1558, dne 6. pros., Roku 1572. koupIl 
vesnice V stuhy a Ortinovice blíž Třeboně, načež r. 1589 uveden Jest do 
sněmu jakožto člen stavu rytířského. Druhý syn Zacha.riášv,byl král. ~řed
níkem nad solí v Týně Vltavském a ve Vodňanech. NeJmladsl syn Kasp ar 

byl konšelem Buděj ovským. . 
Z ach a r i á š s chotí svou, dcerou Jana Scheibla z Falkenšteina, zplodIl 

syny dva, Jan a a V á c s 1 a va, kteří r .. 1594 k žádosti s:é obdrželi ~~vo.l~ní, 
aby se psali "ze Sudétu a z Falke1;l.štema". Jan narodIl se v BudeJo:I~lch 
(slove proto Budwicensis), ale vychován byl v Týně nad Vlt~vou, ~ace~ se 
učil v Písku a ve Vodňanech u svého strýce Kašpara, muze vzdelaneho 
i váženého. Nato odebral se do Lince, jsa na tamním gymnasii žákem 
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slovútného básníka Jiřího Kalamína. Z Lince odebral se ok. r. 1593 do 
Lipska, kdež se oddal studiím právnickým za professorů Jana Monacha, 
Abela Strasburga, Jana Dauthia a Frant. Romana. Napotom studoval 
u Hern1ana Vulteja v Marburce, u Jana Borcholta z Helmstadtu, u Jiřího 

Olbrechta a Diviše Godofreda ve Strassburce, u Ondřeje Fachinaea a Huberta 
Giphavia v lngolstadtě, u Julia Pacia v Heidelberce, u Petra Wesenbekia 
a Scipiona Gentila v Altdorfé. Dokonav veliká tato studia, vydal se na 
cesty po zemích evropských; navštivil Italii, Piemont, Sabaudii, Francii, 
Belgii a Britannii. Tato studia a cesty zabraly dobu desítiletou 1593-1603. 
Po návratu do vlasti meškal mladý učenec ne v Praze, ale na venkově; 
praví o něm Campanus, že v professuru se uvázal, zanechav "venkova" . 

Počátkem XVII. století začaly se poměry na universitě Pražské poněkud 
lepšiti; jmenovitě měla věda právnická nalézti vážnějšího než posud opati'ení. 
Ale tu vadily zase nevyrovnané poměry mezi universitou . a defensory, jimž 
vysoké učení bylo podřízeno. Dne 29. března 1611 navrhnul professorský 
sbor k žádostí defensorů pro učení právnické mistra Simeona Skálu, seniora 
kolleje Karlovy. Za druhého professora povolali defénsoři ze své moci 
Jana Matyáše ze Sudétu, jenž k universitě ani ještě nenáležel, aniž byl také 
doktorem. 

V programmu universitním ze dne 3. října 1611 povědíno, že in 
facultatibus assignata est provincia legendi Institutiones juris civilis m. 
Johanni Matthiae de Sudetis Budwicensi (Ott, Řeč); avšak čtení samo 
započalo se teprve dne 2. února 1612, a sice úvodním proslovem: Oratio 
de juris studio, Pragae in collegio Caroli IV, alias Magno, antequam ad 
praelectionem lnstitutionum Imperialium - J. Mathias a Sudetis accederet, 
habita. Ale již tu byl počátek kyselosti mezi professory a Janem. Professoři 
neuznávali zapotřebné, aby platili nebo živili kollegu, kterého jim mimoděk 
dali defensorové. Pomohl sice na ten čas professor lékařství, Huber; dostalo se 
Janovi alespoň bytu a ztravy, ale stav pohoršil se hned r. 1613, poněvadž Jan 
schválně mistrům do porad nechodil a přece po známých roztrušoval, že 
se na akademii nic neděje. V přednáškách nechtěl se držeti řádu s professory, 
posluchače své (a ti byli Němci) naváděl, . aby se nedávali zapisovati do 
matriky universitní, ješto prý akademie není celá, což ovšem čelelo proti 
statutům. S tím poněkud souviselo, že se zpěčoval přijmouti titul doktorský, 
řka, že žádného doktora v právích na universitě není. Jinak obecenstvo 
těšilo se tomu, že přednáší o právích; napsalť zajisté r. 1612, dne 10. máje, 
mistr Campanus: Jus a Sudetis, jam misso rure, Johannes enodans legum 
vineula mille, dabit. Samotného roku 1612 disputovali v právích Daniel 
Basilius z Deutschenberga, Václav Koehan z Prachové Čáslavan, Daniel 
Thermaeus ze Zhoře Žatečan, Abraham Heřman Cygnaeus Míšňan, r. 1613 
Samuel Mathiseus Milevčan, r. 1614 W olfgang Kuss z Zelli Frank, Jiří 

Agricola Lichtenavský z Frank, Ondřej Schopper z Onoltsbachu ve Fransku, 
r. 1615 Martin Sorer z Krnova Slezan. 

Literaturou právniekou Jan velmi pilně se zanášel. Dne ~O. ledna 1613 
poslal Kutnohorským otisk disputace "De nuptiis", již byl připsal" všechněm 
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městům královským ve království českém, vlasti naší milé, jež třetího stavu 
užívají a ke konfessí české se přiznávají, i tolikéž ke konsistoří a starožitné 
akademii zření své mají" (CCM. 1893). Téhož roku 1613 vydal osmero 
rozprav z práva manského (theses de feudis), jež po dvou letech v jedno 
dílo sebrané pod titulem: "Consuetudines feudorum" vydal vAmberku. 

Již z tohoto seznamu prací právnických vidno, že Jan znova skoro 
založil fakultu právnickou při universítě Pražské a že zasloužil sobě názvu 
"antecessor", jakž se sám dle starořímského mravu jal jmenovati ve smyslu 
professora. V současných básníeh skutečně ho domácí i nedomácí nazývali 
prvním učitelem římského práva na universitA Pražské, jakož tomu vpravdě 
bylo: Juris consultum excellentem, antecessorem aeademiae Pragensis 
praestantissimum. Nemalou zásluhou jeho jest, že při právu římském a 
církevním jak v přednáškách tak i ve spisech svých zřetel bral také ke právu 
domácímu, při čemž jemu dobře sloužilo dílo Víta Ophthalmia "Proceseus 
juris municipalis Pragensis« z r. 1585 (viz č. 269, 270). 

Zatím horkosti mezi ním a professory přibývalo. Hlavní toho příčina 
byla, že mistři zdráhali se platiti Matyášovi služné z pi'íjmll universitních 
pravidelně a stále. "Když jsem od defensorll a professorů - píše o tom 
Matyáš ve svém závětu z r. 1615 - měs. octobris 1611 za professora přijat 
byl a podle své možnosti při akademii pracoval, za tu práci mně zaplaceno není, 
krom od Wolfa písaře 100 k. míšo 16. jan. 1615, 15 kop 21. Febr .. 50 kop 4. 
máje, 100 kop 21. nov. a 150 kop 3. máji 1614, ješto jsem já přes 500 kop 
z mého měšee utratil, však ročně od času určeného za tu mou práci a 
pilnost méně vzíti nemohu a bratr můj Vácslav (za dědice ustanovený), 
nemá vzíti než 600 -k. míš." Mist1'i Matyáše neuznávali za řádného člena 
professorského sboru, ješto nepřijal hodnosti doktorské od nieh, pročež že 
nic více není nežli student non graduatus, kter)Tžby ani práva neměl před
nášeti, ješto právo takové sluší jen bakalářům, mistrům a doktorům. Za to 
Matyáš dával sobě název "antecessor" místo "professor" a povolával se na 
své desítileté studium na učelištkh německých a na své rozsáhlé cesty po 

Evropě. 
Spory tyto přenášely se se sboru professorského lnezi studenty. Jestliže 

Matyáš zrazoval studentům, aby se nedávali immatrikulovati, ješto universita 
není úplná, bránili prý zase professoti studentllm českým chodit do čtení 
právnických, ješto ona čtení jsou mimořádná, a usnešení že jest, aby do 
práv chodili jen ti, kteří něco jiz prospěli in artibus t. j. na fakultě filo
sofické. Když Matyáš na to sobě stěžoval, vytýkali mu professoři, že on 
nekoná officium collegae, že bez vědomí rektorova odešel na několik měsíců 
z učení, tak že lector legum exlex est a j. Bezmála bylo by došlo' i do 
rvaček mezi. studenty. (Bližšíeh podrobností podává spis Wintrův: Děje 
vysokých škol Pražských str. 129-130). . 

Velikou nevoli, ba rozhorčenÍ zvláště mezi professory spůsobil Matyášův 
náhled o pochození Cechll. Již r. 1614 disputováno o věci té na základě 
rozpravy Matyášovy: Bohemorum nationem non e Slavis, ut Aeneae Sylvio 
et Dubravio videtur, sed ex Russia seu Roxolania orig-inem habere. Kteroužto 
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rozpravu rozvedl dopodrobna i vydal ji r. 1615 v Lipsku na 11 listech a 
s nadpisem "De origine Bohemorum et Slavorum subseciva". (Věnováno 
Albertovi Janovi Smiřickému pánu na Smiřicích.) 

Matyáš, vyrozumívaje názvem Slavi Chorvaty neboli Slovany jižní, 
dokazoval množstvím citatů z dějepisců řeckých a římských, že Cechové 
pihodně přistěhovali se do Cech ze Sarmacie, z Roxolánů neboli Rusů. 
Mistři Pražští pokládali za pohanění, žeby od Rusův měli pocházeti, i jali 
se odpírati náz.oru takovému. Mikuláš Troilus Hagiochoranus ozval se první 
rozpravou r. 1615: "De Bohemia pia contra Roxolanos". Na tb odpověděl 
Matyáš spiskem "Quaestiones" (1615). Zde vytýká ne bez trpkosti, že uni
versita soČ.í proti mužům jinde ve světě vzdělaným, kterým ve vlasti bráněno 
professorovati, jako Vácslavovi Arpinovi, Sigmundovi z Jelení, Matěji Auro
gallovi; mínil patrně také i sebe. V učené hádce dostavil se Troilus spisem 
"Anti-Roxolania", universita pak vyslovila Matyášovi důtku dne 9. února 1616, 
že své "Quaestiones" u veřejnost podal bez vědomí a bez úchvaly rektora 
universitního (Rectoris academiae Prag. intimatio, qua sine scitu ejus 
Quaestiones tres a J. M. de Sudetis temere publicatae reprobantur). Ostatně 
připomenul Matyáš, že v pojednání "Bohemorum nationem" vynecháno 
bylo po slovech "non e Slavis" slůvko "ex Croatia". V předmluvě ke spisku 
"Successiva" dí nadto, že psal "De Bohemorum et universae Slavorum 

gentis origine". 
R. 1617 vzat jest Matyášovi, jenž po tři semestry žádného čtení nedržel, 

byt v kolleji Karlově, a tu se ho již ani defensorové neujali. V lednu 1618 
podal rektorovi protest proti odnětí bytu; pak žádal, má-li zůstati pro
fessorem, aby mu byl dáván podíl z příjmův universitních dle slibu mistra 
Hubra a nlÍstra Hebraea (t. j. Mikuláše z Kaménka); pakli že ho za pro
fessora nechtějí, tedy aby mu nahradili celou summu jeho útrat. Mistři 
odkázali ho s touto žádostí na defensory. R. 1618 Matyáš dal universitě 
výhost, aniž se o dalších osudech jeho čeho dovídáme. 

Nápis o něm a o rodu jeho: Ex antiqua Mattiacorum gente, Zachariae 
filio, Caspari nepoti, Hieronymi pronepoti, Christophori abnepoti. 

Právnické spisy Matyášovy: 
Oratio de juris studio. Pragae. 1612. 4. Ctyry listy. J. Hanuš. 
De justitia et j ure. (Dissertace Daniele Basilia a Deutschenberg). Pragae 1612. Bohutský. 
De jme personarum (Diss. V ácslava Kochana a Prachove Czaslavina). Pragae 1612 

Bohutský. 6 listů ve 40. 
Positiones de sponsalibus (Daniel Thermaeus a Zhorze Satecenus). Pragae 1612. Bo-

hutský 8 listů ve 4°. 
De privilegiis studiosorum (Abrahamus Herman Cygnaeus Misnensis). Pragae 1612. 

Bohutský. 10 listů ve 40. (Věnováno mimo jiné také Štěpánovi llgeniusovi agentovi Hanse-

. atských měst v Praze). 
De nuptiis (Stephanus Mathiseus Milevinusl. Pl'agae 1613 Bohutský. 
Theses de feudis lOsm dissertací). Pragae 1613. \Podruhé pohromadě vydány 1615 

v Amberce) . 
Theses de legitimatione et adoptione (W olfgang Kuss Zellanus Francus \. Pragae 

1614. Mat. Pardubicenus. 4 listy ve 40. 
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Praesentes ex materia juris civilis de tutelis quaestiones. (Georg' Agricola Lichtena
viensis Fl'ancus). Pragae 1614. 4 listy ve 40, 

Centuria conclusionum ex materia jurisdictionis exceptal'um (Andl'. Lud. Schopper 
Onolsbachenus, Francus). Pragae 1614. 12 listů ve 40. 

De tutelis (Martin Sorer Jagerndorfenus). Pragae. 1615. 8 listů ve 40. 
De consuetudinibus feudorum (viz svrchu Theses de feudis, pospolité druhé vydání. 

V Amberce 1615.) 
Spisy Matyášovy uloženy jsou v bibliothéce kláštera Strahovského, i mají přípisky 

rukou skladatele vou, tak že patrně pocházejí z pozůstalosti jeho. 

280. Mistr Simeon Skála z Kolince. 

R. 1602 probošt kolleje Karlovy, přidán r. 1609 defensorům co pro
rektor. R. 1611, když universita od defensorů j akžtak uvedena do pořádku 
a ustaveny aspoň v zásadě fakulty čtyry, navržen jest pro fakultu právnickou 
z prostředka university mistr Skála, od defensorů pak přivolán Jan Matyáš 
ze Sudétu. Když pak konec měs. září defensoři na tom stáli, že každý 
professor musí sobě obrati určitý předmět, aby o něm přednášel, oznámil 
rektor, že Skála zvolil sobě process právní, ale defensoři dekretovali, že 
Skála má učiti o Sallustovi a Caesarovi, kdežto Matyáši přiřknuto právo. 
K tomu vztahují se verše Campanovy: Scala per historicus jam errare 
licentius hortos (non horti prohibent arva nec ulla) potest. 

28 .... Mistr Daniel Basilius z Deutschenberka Pannonius. 

Mistr Daniel byl rodem Slovák z Německé Ljubče neb Li~če v Uhrách; 
proto zvali ho Teuto-Lipčenus a sám se r. 1612 zve D. B. a Deutschenbergk 
Pannonins. (Mýlné jest mínění, že by pocházel z České Lípy; vznikla mýlka 
ta zmatením Lipče a Lípy.) Na svět přišel roku 1585. Studoval v Praze a 
stal se zde 28. července 1609 bakalářem, při kteréžto příležitosti dissertoval 
o zemětřesení. Na to přijal rektorství na Malostranské škole u sv. Mikuláše, 
jež zastával až do r. 1613. Dne 29. března 1612 povýšen jest na misterství 
svobodných umění. Zanášel se naukami hlavně mathematickými a přírod
nickými; avšak ještě více vábilo jej právnictvL Již r. 1612 vydal co notarius 
caesareus pojednání "De justitia et jure", roku pak 1614 podrobil se 
zkouškám k doktorátu právnickému, k čemuž vydal dissertací "Quaestiones 
aliquot ect." Proti kteréžto thesi našel se odpůree v osobě Jana Matyáše 
ze Sudétu, vlastně v osobě nohsledy Matyášova, Ondřeje Schopera, jenž 
oznámil disputací proti tomu "De jure repraesentationis" i dal ji také hned 
tisknouti, až rektor zapověděl. Mezitím přiženil se Daniel na nákladnickou 
živnost Malo-Stranskou a stal se tam měštěnínem. Roku 1614 povolali jej 
professoři bez přivolení defensorů na universitu, ale on vyhnouti se chtěje 
kyselostem, dal právnictvu výhost a obrátil se k fysice, mathematice a astro
nomii; mistři prý ho rádi viděli "propter calendaria", kteréž vydávány 
jsouce od university velice prospívaly a akademii dobře vynášeli. R. 1618 
dokonce přednáš eti měl hebrejštinu. V jaké vážnosti byl na universí, vidomo 
z toho, že byl r. 1617 vzat do deputace universitní, která Ferdinandovi II. 
ku korunování podala gratulace. R. 1618 jakožto "doktor v právích a v učení 
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Pražském hvězdářského umem professor" vydal spis "Soud hvězdářský 
přirozený o strašlivé s ocasem kométě". R. 1619 podruhé zastával úřad 
děkanský, od roku 1620 pak spravoval proboštství kolleje Karlovy. O jeho 
přízni k universitě svědČÍ, že pro ni r. 1619 vdlužil se v . JiČíně na 1000 k. 
gr. v tolarech u pana Jarolyma Bukovanského z Neudorfa. R. 1619 a 16~0 
volen jest za konšela v Menším Městě Pražském a to skrze tehdejší direktory 
a správce zemské . . Strastných dob, jenž r. 1620 universitu potkaly, nejvíce 
bylo zakoušeti posledním na ní pozůstalým čtyrem professorům, Campanovi, 
Troilovi, Žaboniovi a Danieli Basiliovi. 

Trvali sice věrně v obraně university, mívajíce trapná jednání se sekre
tářem Michnou, berníkem Mitrovským, hlavně pak s dobrodružným špital
níkem bavorského vévody p. Giambattistou Savonanzio. Daniel v peněžných 
nesnázích university postavil se s vlastním jměním v rukojemství za ni a 
zaručil se spolu s Žaboniem v summě 1200 kop. V konferencí professorské 
dne 20. list. 1621 držané jednáno o to, jak opatřiti Basilia a Žabonia 
i snešeno, aby se jelo do Slaného k primasovi o zapůjčení peněz a stříbrné 
lžíce aby se prodaly. Do Slaného jel sám rektor Troilus a probošt Basilius 
s písařem; u Kněževsí byli přepadeni od 15 soldátů, ktetí mistrům odňali 
pláště a písati jiné věci. Když 14. listopadu 1622 učení Pražské odevzdáno 
jesuitům, Basilius spolu s Campanem přl'hlásil se k církvi katolické. Od
puštěno mu, že r. 161 f) byl od direktorů volen mezi konšely Malostranské 
(perdón z roku 1623), brzo pak učiněn primatorem Malostranským, na to 
sekretářem dvorské kancelláře a konečně r. 1627 raddou při appellacích, 
v kterémžto úřadě život dokonal, náhle zemřev 25. června 1628. Erbu a 
přídomku nabyl mezi 1609 a 1612, jelikož roku 1609 ještě prostě psal se: 
Dan. Basilius Teuto-Lipčenus, a r. 1612 již: "D. Basilius a Deutschenpergk 
Pannonius". Vladykou učiněn majestátem dsaře Ferdinanda II. roku 1624, 
23. října potvrzen mu přídomek "z Deutschenberka". Podobizna jeho 
v Effigies. Jiné úmrtní datum zní ze dne 30. května. Slove tu mathematicus 
a astronomus veliký. (Rybička). (CČM 1889). 

Právnická pojednání Basiliova jsou: 
De justitia et jure 1612. 

Quaestiones aliquot ex utillima materia successionum ab intestato, 
cum quibusdam miscellaneis philosophicis 1614. 

282. Jáchym z Těchenic. 

Jáchym pocházel z Prahy i byl přítelem mistra Ba~háčka a velikým pří
znivcem university; také podporovatelem chudších studentů slove. Prvé 
nežli vystoupil na veřejnost jakožto právník, vyznačil se co vojín statečný 
v Uhrách. 

Z příběhů Jáchymových víme, že r. 1591 veřejnou potýčku měl s advo
kátem a protivníkem svým Nosem z Vojkovic na ulici, jindy zase vyčkával 
jiného protivníka svého Melchiora Storka na rynku Staroměstském pod 
podloubím proti orloji, a ještě jiné výstupy podobné míval na ulici, tak že 
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mu r. 1610 pověděno, aby se pokojne choval, že císař nemá "nad takovými 
věcmi zalíbení". A to bylo již v ten čas, kde byl královským prokuratorem. 
Nejočitěji okázala se však Jáchymova zpupnost r. 1594, když o pouti Vyše
hradské zbůhdarma na ulici kordem zabodnul chuďasa pacholka Pavla 
a i druhého tulichem poranil, ač mu ničím nebyli vinni. Ovšem že J. byl 
nad obyčej zpit od vína i od hořkého piva "u l{orandů" (Podrobnosti čtou 
se ve Winterově životopisném nákresu "Prokurator J. z Těehenic" .) Také 
jest zapsáno v knihách Novoměstských z r. 1593, že J. koupiv dům na 
Dlážení a nemaje se k placení, soudně byl vyveden z držení domu toho. 
V ten čas byl již ženat. 

Dle Dvorského "Pamětí o školách" byl J. horlivým zastavatelem univer-
sity Pražské . Již r. 1599, když za kancléře Zdenka z Lobkovic započal 
zjevný boj proti podobojím, měl příležitost zastati se ctihodného ústavu 
proti arcibiskupovi, jenž · se chtěl zmocniti kolleje Všech Svatých. Mluveno 
mistrům, že "kollej máte prázdnou a zbytečnou". Jáchym odpověděl, že 
ko1lej prázdna není, že v ní obývá rektor a sotva se živiti může; profes
soři že kolleje vydati nemohou pro veliké závazky své k císaři a k stavům. 
Ale i proti defensorům bylo potřeba se opříti a ohraditi, když r. 1609 
chtěli, aby universitní statky byly prodány, netoliko vzdálené, ale i blízké. 
Ve veliké poradě o to v Karolíně ·konané, kdež také~byl J. s jinými příznivci 
vysokého učpní, uzavřeno, že universita není sice proti prodaji statků vzdá
lených, ale "statky cís. Karla aby se neheybalo". 

R. 1607 slove ve knížce od Jiřího Landškrounského jemu věnované a 
"Rozmlouvání" zvané ,,JMsti Cské služebník přední a již nejstarší při 
soudech zemských v království českém prokurator". 

R. 1609 zastával se na bouřlivém sněmu františkana Felixa, jenž chtěl 
z kláštera, poznav prý dobrotu konfessí české řka, že zhostil se klášterského 
života tak jako prý Luther, ne pro zisk mrzký. Tou měrou uprosil mu 
příchranu stavův. Důležitý úkon vložen od stavův na J., když uzavřen 
artikul o defensí; stal se totiž členem deputace na Moravu o pomoc v té 

věci vypravenou. . v 

R. 1611 vydal J. na svůj groš "Spis či kázání Havla Zalanskéhu 
o mistru Janovi z Husince a Jeronymovi z Prahy", i byl z uložení stavih 
zastancem Slavaty a Martinice v politickém processu proti Tengnaglovi, 
pti čemž vedl sobě, ačkoliv byl odpllrcem obou pánův v náboženství, 
obratně i spravedlivě a zdárně; nicméně přilípnul mu Slavata ve svých 
Pamětech úštěpek, že tu jednou při stání byl "pti rauši". 

Zase r. 1615 konal úlohu prokuratorskou v politické pti Vácslava 

ze Vchynic viněného z velezrády. 
J. zemřel dne 9. března 1620. Divnou náhodou byl i pohřeb tohoto 

nepokojníka velmi nepokojný. Že byl vojínem na slovo vzatým, chtěli ho 
"s pompou vojenskou" pochovati "poctivě" i čestně Pohřeb konán ve far
nosti sv. Havla. Ale prvé nežli mrtvolu z domu vynesli, strhla se šarvátka 
mezi soldáty Staroměstskýmí a Novoměstskými o přednost v pochodu. Již 
i zbraň tasili, až se hejtmanovi podařilo bouři zameziti. Ale pohřeb zůstal 
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II sv. Havla; všecky ženské se rozprchly, až na dceru nebožtíkovu a nevěstu 
synovu, které zůstaly. 

Charakteristiku Jáchymovu máme v několika výrocích Pavla Skálových. 
Při zpomenuté obraně mnicha Felixe dí Skála, že "byl přední ph hořejších 
soudech prokurator, muž výmluvný, a což při jiných prokuratořích v ty 
časy byl řídký dar a ozdoba, jak jazyka latinskeho tak i práv cí~ařskýrh 
prosttenně povědomý". Jinde zase, že byl "muž hlavy jemné a svobodné", 
konečně: "Ač v živobytu svém dosti divně a plaše sobě počínal zakusiv 
i vrchovatě všelijakých rozkoší a kratochvílí tělesných, v nemoei 'své však 
hojné znamení člověka kajídho na sobě dokazoval". 

Spis Jáchymův Tra c ta tu s jur i s s pi ri tu a 1 i s sive ecclesiastici pro 
iis, qui actionum matromonialium patrocinium in eonsistorio sub utraque 
communicantium renovato suscipiunt. Pragae 1612, 40. 

283. Simeon Partlic ze Špicperka. 

Nar. asi 1588 v Třešti na Moravě co poddaný Wencelíkll z Vrchovišť. 
Přípravná studia konál ve Zhořelci; asi r. 1610 odebral se do Prahy, kdež 
1612 dosáhl bakalářství a při té ptíležitosti disputoval o zákazech přepyd1u 
i vydal disputací tuto také tiskem. Roku 1613 ztrávil co učitel na školách 
Klatovských i vydal odtamtud latinskou báseň "Adamus judicatus", připojiv 
k ní rymovaný český original Tomáše Řešatka: Pad prvních rodičův (1613). 
Z Klatov vrátil se do Prahy, i propuštěn byv z poddanosti, podrobil se 
zkouškám misterským ze svobodných umění 1614, načež se uvázal ve vy
chování synů Fridricha Kolonny z Felsu na Neydeku. S jara 1619 přijal 
správu škol Kralohradeckýeh. V létě 1620 měl tuším nejstaršího syna 
Fridricha Falckého provázeti do Hollandu. Tou dobou dostalo se mu erbu 
a ptídomku "ze Špicberka". Po roku 1620 zůstávaje v rozličných městech 
Německa oddal se studiím lékařským. Konečně zdá se že usadil se zase 
v Praze, jsa ve spojeni s panem . Vilémem Vehynským. Poslední o něm 
zpráva z r. 1640. Spis jeho: 

Leges sumptuosae (disputace z r. 1612). 

284. Pavel J ešín z Bezdězce. 

Rodic Cernovický, studoval na universí PraZské. načež dojda bakalátství 
svob. umění, učiteloval po venkově i v Praze. R. 1609 byl jako praeeeptor 
mladého Jana Smil a, synka pana Bohuslava z Michalovic, na studiích 
v Heidelberce. Slove tu Paulus Jessinius Pragensis. S učněm tímto byl 
dne 20. června 1611 hostem u pana Petra Voka z Rožmbe:ka. Téhož roku 
připsal mu Campanus ódu "De S. Paulo, gentium apostolo", patrně se vztahem 
ke křestnému jménu jeho. Za bouří stavovských stál při straně Fridricha 
Falcského, jenž ho jmenoval raddou pti appellacích. R. 1619 vypraven jest 
spolu s hrabětem z Hollachu a jinými posly do Prešpurka, aby tu při · 

jednání s knížetem Betlen-Gáborem o -konfederací česko-uherskou sloužil 
co sekretář. Zatím během jednání samého přejal úlohu poselskou i byl -
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jedním z poslů samých, na něž vzloženo zpořízení smlouvy, iešto hrabě 
Thurn, Kolonna z Felsu a Jan z Bubna z příčin válečných zůstali u sta
vovského vojska, v zemi dolnorakouské operujícího. Tak se stalo, že konfe
derační smlouva podepsána toliko od 'pavla Kapliře ze Sulevic, hraběte 
z Hollachu a Pavla JeŠína. Když pak poselstvo do Prahy se vrátilo, Ješín 
ve shromáždění stavovském při slavném vyhlášení smluv četl smlouvu 
českou. Za tyto služby obdatil ho král Bedřich šlechtictvím a přídomkem 
"z Bezdězce". Také direktorové odměnili se mu dáním domu druhdy 
Kalousovského pod Vyšehradem proti hrobci nad Botíčem. jenž odňat jest 
Janovi z Klenového na Janovicích. Ješín dal zaň toliko 256 k. m. - Po 
bitvě Bělohorské bez meškání olejel ze země, aniž se dostavil k soudu, 
tak že vedle král. výpovědi ze dne 16. dubna 1621 odsouzen jest hrdla, 
cti i statků, i dán jest do klatby a jméno jeho přibito na šibenici. Jmění 
jeho všecko ihned pobráno od fisku, zejména dům pod Vyšehradem, od 
císarského vojska vydrancovaný a do pod valů pobořený. Pusté městištč 
obdržel někdejší majetník domu, Jan z Klenového. - Za hranicemi uvázal 
se Ješín u vychování synův soudruha svého z poselství Prešpurského, pana 
Pavla Kaplíře, jež vedl až do r. 1625. Žil tehdá v Hollandě. Mezi živými 
byl ještě r. 1632. O dalších jeho osudech nic se neví. 

Právnická věda díkem povinna jest Ješínovi, že pečoval o vydání 
zákoníka Karlova "Majestas Carolina", jenž tiskem vyšel r. 1616. Kromě 
toho zpotídil , vydání kroniky Dalimilovy 1620, již připsal panu Vácslavovi 
z Roupova a Vácslavovi Budovci, kdežto "Majestas" věnována Šimonovi 
Kohoutovi z Lichtenfeldu a Janovi Theodorovi z Ottersdorfu. Kterakýrn 
Spllsobem Ješín přitom sobě vedl, vidno z toho, že si zjednal přístup do 
bibliothéky tehdá Karolínské, universitní, odkudž knihy a rukopisy míval 
vypůjčeny k domácímu prostudování. 

Majestas ('arolina sive Constitution,es Oaroli IV. Rom. Imp., quibus 
ille regnum Boemiae formandum ornandumque censuit. Nunc primum in 
lucem prolata st'udio Pauli Geschinii.Hanoviae, typis Wechelianis 1616 

Fol. VlIL a 44. 

285. Simeon Podolský z Podolí. 

Slni3tA o mě~4d) 3em;f~d) A w,,;wět(enj, 00 tte~ét;o ČAVU mj~" A 
mefeni 3em;te w frA(ow;twj če;tem ;whj ~oč"td melO;, te3 to" ;telte 
mj~" ~roměnfue A Uel~r4Wene b"t" A t"to, gid)3 ;e ~feb i ~o ,t;ofenj 
be;f 3em;t~d) U3íWA{0 A ~o;ub U3íW4, uelfí3ťne O;elU tl gAf gim o» ttl3beljo 
~oaumjno b~ti mel, toUte3 o 3tem A ntoonem ujjwAnj mě~ 3em;t"d). 
S ",UnoUi "' tetě 1617 ;e~;AnA ob SimeonA ~obolif~t;o 3 ~oootj, 6Sroi([. 
geometr", tot;o ČA;U mefiče 3em;tefJo w freltowUwj čeffem. 

Simeon Podolský byl měštěnínem Pražským. Nar. r. 1562 nepochybně 
v Praze, kdež r. 1601 koupil sobě dům na Novém Městě, řečený Ramhof. 
Měšťanem Pražským slove hned r. 1598, neboť Sixt Palma kněhtiskař 
věnujíc toho roku spis "Rozjímání kterak den Páně svěcen býti má", čtyrem 

r 
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měšťanům Pražským, mezi nimi jmenuje téŽ Podolského. R. 1602 byl jeden 
z těch Pr~žan, kteří dotvazovali se mistrů učení Pražského, má-li se psáti 
v plur. "Ceši" nebo "Cechové"; podepsán byl na prvním místě; vedle 
něho v Martin Fruwein, s kterýmž společně užíval praedikatu "z Podole", 
Jan Cába z Chýš, Vojtěch Koutský z Jenšteina a Vácslav Litoměřický 

z Jistbic~. Mistři rozhodli při stolní poradě, že se má tikati "Čechové", 
nikoli "Ceši"; Veleslavín a ZZemské jináč nepsali než "Čechov~". 

Toho roku psal se "JMsti Cské měřič zemský v království českém". 
Umění zeměměričskému vyučil se u slavného zeměměřiče zemského Matouše 
?rnyse z Lindperka (1570-1600), ku kterémuž dostal se již co hoch 131etý, 
Jehož se stal i následníkem v měřičství zemském (1600). 

Osobám vyšším i městským mnoho sloužil jakožto znalec v rozepří~h 
mezních a šlo-li jinak o meze a hranice. Zanášeje se věcmi měřičskými, 

pozoroval, že nikdež, ani ve dskách ani ve Zřízení Zemském ničeho nenalezá 
s.e o měrách .z.emských. I oznámil to stavům r. 1615 na sněmu shromážděným, 
tl pak nařídlh mu, aby všecky míry české v knížku uvedl a vysvětlil. Dílko 
toto v rukopise podáno stavům r. 1617, avšak pro tehdejší neklid politický 
nestalo se žádného rozhodnutí, tak že knížka zůstala rukopisem a přitom 
až i do Míšně se dostala. 

Není nepodobné, že rodina Podolského v dalším postupu přišla ve 
přízeň s rodinou Globiců. Syn Podolského jmenoval se Samuel a toto 
jméno objevuje se také u GlobícŮ. Podolský byl zeměměřičem, Globic 
z Budčína, Samuel (mezi r. 1649-1683) měl totéž povolání (regni geometra 
1662). Dílečko Podolského zachovalo se v rukopise právě snad v rodině 
Globicovské, tak že Samuel Globic dobře ii mohl vydati (1683). 

286. Pavel Skála ze Zhoře a V ácslav Kochan. 

Slavný historiograf český, P a vel S k á I a, byl členem slovútné rodiny 
z českého jihu, kdež jedni žili ve Vodňanech, jiní v Pfsku. Sám Pavel 
narodil se v Praze na. Novém Městě (Neopragensis) dne 10. cervence 1583 
z otce Adama rodáka Píseckého, registratora desk zemských, a z Benigny 
Medlové rodem Krumlovanky. Pavel 1600-02 studoval práva ve Wittem
berce, v Altorfě a v Lipsku. Současníci nazývají ho "legum studio sum, 
popularem suc:vissimum" (1602). Vykonav větší cesty po Evropě, usadil se 
co ~ř.e~ník v Zatči, kde se r. 1604 i oženil. Katastrofa Bělohorská vypudila 
take 1 Jeho do vyhnanství, kdež zemřel ve Freiburce saském, někdy po 
roce 1640. 

Vácslav Kochan, člen Čáslavské rodiny Kochanův, nar. na Novém 
Městě Pražsk~m. Studoval práva a vydal 1612 dissertací "De jure perso
narum" . (v Praze u ~ohutského). R. 1619 byl jmenován správcem školy 
(Wencesllaus Kochamus a Prachova Neopragenus). Byl t. č. bakalářem. 

287. Vácslav Magrle ze SobíŠku. 

Magrle rodem byl z Přelouče Dokonav studia, usadil se na Starém 
Městě Pražském a prokuratoroval. Jsa evangelik účinně se účastnil v jednání 
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o majestát r. 1609 i volen mezí defensory. Již v ten čas m~l p~~v~st, zručn~ho 
právníka, jenž dovede těžké případy právní ku koncI pnvesb. Znan11 
Vácslav Vchynský byv r. 16\6 od stavllv obžalován, za zástupce sobě zvolIl 
Magrli samého třetího. Zlá příhoda přišla na něho, an ve shodě s Henykem 
z Waldšteina sepsal veliké dílo historické, v němž se jak císaře Rudolfa, 
tak i cís. Matyáše velmi potupně a jízlivě dotýkal. Henyk bez vědomí prý 
Magrlova dal spis ten do tisku. Magrlovi nezbylo nežli vymluviti se na ~o, 
že spis Henykovi dal ku přehlédnutí, nikoli k vytisknutí. V tu dob~ ro:esel 
se s defensory, kteří se ho ujmouti nechtěli, ale na sněmy ehodll az ,do 
roku 1619. Po volbě Fridricha Falcského vzdal se i sněmování i všehké 
politiky. Po převratu r. 1620 vzat u vyšetřování, ale ze všeho ~átku sv

e 

vyvedl. Zemřel brzo po r. 1623, jsa muž velice bohatý; rol~u 1623 cht~l 
komoře kurfirsta saského zapůjčiti 30.000 zl. Manželka po nem pozůstala, 
dědička všeho jmění jeho, pro náboženství vystěhovala se s celým majetkem 
do Perna, kdež r. 1633 zemřela, jsouc štědrou podporovatelkou českých 
vystěhovanců v těžkých jejich potřebách. Ve spise Mag~lo:u, j~n,ž to~ko po, 
částech, a to jen v fukopisích se zachoval, líčeno take Jednam snemovm 
z r. 1609 ve spůsobu denníku od 28. února 1609 do 23. února 1610. 

288. Michal Pěčka Smržický z Radostic. 
Syn rychtáře Chrudimského Jana, kterémuž r. 157 L udělen byl list 

erbovní. Podle rodiště rodiny své psal se SnU'žický nebo Smířický; první 
název zdá se býti správnější (viz Smržice na Moravě, kdež se vyskýtá příjmí 
Pěčkovský). Nar. se r. 1580. Vyšší studia konal v Praze 1598 (Michael 
Peczkonides a Radostic); jinak se psal Pieczek, Pieczka, Pieczkonius. Sklá
daje básně latinské přijat byl do kruhu P~ažských milovníků v~klassicism~~ 
Zdá se, že již před r. 1609 snažil se býb prokuratorem; venova\ť sVUJ 
český překlad Beroaldova spisu "Declamationes philosophi, llledici et ora
toris" toho roku tištěný všeehněm při vyšších soudech království českého 
na hradě Pražském pánům prokuratorům, jichž jmenuje ~vanácte. Oženiv 
se nabyl i jmění a stal se měštěnínem Staropražským, Ze v pohnutých 
dobách r. 1618 stál pti straně Ferdinandově, byl od direktorů z Prahy 
vypovězen. Po bitvě Bělohorské nabídnul své služby kníž:ti, z Lichtenštei,na 
a jezuitům, čím si u protivníků zjednal přezývku "vehkeho pochl~bmka 
jezuitského a Lieehtensteinova". Ještě před koncem 1620 stal se perkmlstrem 

hor viničných. 
V těch strastných dobách, jež následovaly po bitvě Bělohorské, zapo-

měl se Pěčka natolik sám nad sebou; že na potupu svého národa a své 
vlasti, pouze ze msty osobní, vydal ,hanlivý latinský spis, ve kterém kde co 
jízlivého nalézti bylo, ať pravda ať lež, zlomyslně vychrlil na národ český. 
Přitom se ukryl za pseudonym Petrus Ry?aldus Peruanus. Sami místodržící 
kázali spis ten zabaviti a veřejnp spáliti. Ze psán byl od Pěčky, sděleno po 
létech Balbínovi skrze doktora Veneelína, kterýž Pěčku dokonale znal. 

Právnická práce literarní od něho pozůstavená jest Akcí a rozepře mezi 
filo8ofem, v lékařství doktorem a oratorem neb prokuratorem (v Praze 1(09). 
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Jes~ to ~řeklad Beroaldova spisu "Declamationes philosophi, medici et ora
tons, qm praestet". Přední tehda básnířka Pražská, Angličanka, Alžběta 

Westonova, oslavila dílko toto horující básní latinskou. 

2 89. Jiří Sedlnický z Choltic a jiní sběratelé Nálezů 

soudních. 

Ji ř í byl syn Jindřicha Sed 1 nic k é h o na Mor. Ostravě. N a závěrku 
XVI. věku zastával úf'ad manského sudího biskupských manství Olomúckých. 
R. 1597 dal sobě opsati "Knihu Drnovskou" (viz č ..... ) skrze Jakuba 
písaře Mor. Třebovského, kterážto kniha slove nyní "Codex Sedlnickianus" 
a uložen~ j,est v z~mském arehivu moravském. R. 1596 sám shledal nálezy 
a výpovedl panskeho soudu moravského. Zemřel r. 1613. Sbírku svou 
n~zval Jiří~, ~~demec 'um, Jest to sbírka nálezů, která měla v podobných 
prec~ SlOUZ,ltl .l,ak původům tak i pohnaným, by se na ten který nález z ní 
vol~h mohlI. Dllo sestaveno systematicky; rozličné nálezy jedné pře neb 
VěCI se týkající shrnuty tu napospol, na př. nálezy o starodávném držení 
výpovědi o toku vod, výroky o zhanění. ' 

Podobné práce podjal se současník Sedlnického, E li á š H ov o r i u s 
rodilý Vyškovan, chovanec' germanské kolleje v Římě, kdež spolu s Maxem 
z Pernšteina (t 1593) meškal na náklad biskupa Pavlovského. Navrátiv se 
co doktor práv a prothonotári papežský do vlasti, pi'ijat jest ihned do 
kapituly Olomúcké (1591). R. 1595 jmenován farářem u sv. Jakuba v Brně 
ale ještě toho roku vzdal se hodnosti farské. R. \598, po smrti Pavlovského' 
volen spolu s proboštem Olomúckým za administratora biskupství. Zemřei 
as r. 1606. , Jeho sbírka nálezů mor. práva zemského uložena v ruk. z r. 1603 
v Museji moravském. 

Ještě jiná sbírka nálezů moravských poehází ze 2. polovice XVI. stol. 
a to :' r~ko~is: ze ~ih, o~dy hrab. Fr. Jiřího z Gianini, probošta kapituly 
Olomucke, Jenz ma napls: V této knížce najdeš vyhledání a sebrání 
mnohých předešlých půhonův a nálezův jedné každé věci sobě podobné 
se dotý~ajíeí, téhož, kterého leta co toho se stalo, pořádně sepsané a zregi
strova~e. (Fol. :86 lIstů t~xtu a 17 listů registru. Nejmladší půhon z r. 1560.) 

Jmým sbe,ratelem nalezů moravských byl konečně Emil O s o v s ký 
z D o u br a v I ce a, na T t e b í či, jehožto sbírka nálezů Brněnskýeh 
z r. 1575-1610 pod tItulem "Codex Doubravicianus" nalezá se y Mus. mor. 
,~ ~o r.

v 
1~56 s~ledal Pavel Katharyn z Katharu Nálezy na pře postranní, 

tez vypovedl rozlIčné, paměti i jiná všelijaká zapsání, též naučení do kní
žectví Opavského. 1535-56. Ruk. bibl. Hořovické (Jungmann lV. 1103). 

Z téže poby pochází tuším sbírka půhopů a nálezů, kteréž jsou se 
staly při právě Brněnském 1503-1547 (Ruk. bibl. Hořovické. Jungmann 
IV., 1103), kdežto jiná sbírka "Půhonové a nálezové markrabství morav
ského" zaujímá dobu 1535-1609 (ruk. též Hořovický). 

Bibliothéka Klementinská chová mezi rukopisy svými dvě sbírky 
nálezův českých: Nálezové z soudu zemského většího i lllenšího král. ' 
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v , Z r. 1595 ť 1 552 Leta 1610 tato práce šťastně dokonána" 
ce skeho o . ." I C 30) Tl' e 
XVII. D. 1.) a jiná z doby od r. 1491 do r. 1582 (XVI .. . a m s 
~am nalézají rozsudky soudu nad appellacími (Jungmann IV. 1109. Ruk. 

Klem. XVII. D. 25). 'h d JM t' 
Privilegia svobody a obdarování marghrabství mora~ske o o s I 

, k h d ' (RukopIS ve 4 o 316 králův českých a margkrabí moravs ýc vy ane. , , 
stránkách, ze sbírky Hunkensteinské u Cerroniho, nyní v archIvu moravskem.) 

290. Deucer J oannes. 
Metallicorum corpus Juns oder Bergk-Recht, aus allen kais." kčm., 

h f " . t grafl wie auch andern Berg-Ordnungen, ReformatlOnen, 
c ur-, ms. u. ., L d V t" zusammen-
Berg-Gebrauchen, Freiheiten, Begnadungen vU' an s- er ragen 

_ V Lipsku pozděJ'i ve Frankfurte n. M. 1698. 
gezoO'en. , k ' v k ' v llad 

tl Deucer byl farářem Jachymovským. Položen tu ta e nem~c . yv ~re \:., 
Vácslavova zákoníka, zpořízený Janem Enderlíne~l v Jachymove, Jest~ tusIm 
za kralování Ferdinanda I. (viz č. 59), nesoucí btul: Berg-Buch o~eI .Berg-

R 'ht d lobl Cron Boheimb. Pak Narovnání o kovy z r. 1534 I o~o 
ec er . " 1616 Lipsku vydane' 1574. S tímto dílem souvisí tuším sepsam r . v . 

U
z 

r . OrdnunO' der Bergwerke in Kon. Bohmen, Churf. Sachsen , rsprung u. ~ 

. Erzh. Oesterreich . 

DOBA ŠESTÁ: 

Věk Habsburgovců druhý (1620-1800). 

291. Obnovené Zřízení zemské království českého 1627' 

Sotva že bitvou na Bílé Hoře r. 1620 zlomen byl odpor stavovský 
proti králi Ferdinandovi II., přikročeno ve Vídni ku podvráeení posavadních 
svobod zemských. Vládnul při tom názor, že stavové čestí všecka svá 
privilegia propadlí právem války (jure belIi). Formální postup byl přitom 
ten, že r. 1625 ustanovena ve Vídni schvální kommisse, která by na zá
kl adě nových zásad předělala poslední Zřízení Zemské z r. 1564. Členové 
t éto komimsse byli Karel kníže z Liechtenšteina, místodržící v Čechách, 
Albrecht z Waldšteina, velitel vojsk císařských, Petr Jindřich ze Strahlen
dorfa, místopředseda dvorské rady říšské, Jan B. vv"" erda z Werdenberka, 
místokancléř rakouský, Otto Nostitz, německý místokancléř král. českého, 
dr. Otto Melander, dr. Kunrát HilJ ebrand, oba členové dvorské rady říšské, 
a dr. Hassold, appellační radda Pražský. Počátkem listopadu 1626 bylo nové 
Zřízení nejen hotovo, ale i z větší části vytisknuto, avšak publikace· stala se 
t eprvé v měs. květnu r. 1627. 

Patent vyhlašova~í dán jest dne ~O. května 1627 i má kromě krále 
podpis kancléře Zdenka z Lobkovic, místokancléře Otty z Nostitz a sekre
táře kancelláře české Jana Raspera. Patent dotištěn dne 29. května a téhož 
dne odesláno dílo do Prahy s rozkazem, ?-by po exempláři rozdáno bylo 
král. soudům a expedicím, městům Pražským a všem městům krajským. 
Český preklad tolikéž poslán tam, aby po stránce jazykové dobře byl pro
hlédnut, přitom však vyslovena zásada, že v případě nesrovnalosti má roz
hodovati rčení německé (da etwann in einem oder dem anderen Punct 
díe bohmísche Version mit dem Deutschen in sensu nicht ubereinstimmen 
wurde, solle dieselbe - text český - vor unkraeftig gehalten werden). 

Král v přípise k nejv. úředníkům zemským dokládá, že měl v úmyslu 
zároveň s textem německým vydati také text český, ale že k tomu nedošlo 
pro mnohá důležitá zaměstnání. Od koho český text byl pof'ízen (stalo se 
to patrně ve Vídni), není povědomo. Ku přezkoušení české dikce povoláni 
hrabě Martinic, hrabě z Talmberka, Michna, Přibík Jeníšek a Humprecht 
Černín , kterým dovoleno, aby ke práci té přibrali také jiné osoby spůsobilé. 
Na konec poručeno, aby český tisk vykonán byl v Praze ve dvou měsících; 
předmluvu že král pošle včas se svým podpisem. (Zatím tisk český uvázl 

Jireček , Práv . život, 26 
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d l y ány rukopisně. , č není vědomo. Exempláry op nov 
po archu 17tem, pr~., d án 'vlastní rukou od krále. 
Každý takový exemplaI po eps v I. 

. 'h Z·' I má toto znem. , 
Titul nove o nzem b ~"h im ton. 9J(ajeftat ~erbinanbt 

00" ~ '\ aurh tU ~ungarn un o~}e . 'rh~ m"h 'm'(~ 
~er 'Hom. J\.atl·' U) o <lel . :t)eroíefben ~rb~Sťomgretu/,:l .vOI.)el u. 

be~ ~nbren ~et:lte,vette 2R"~e~~DtD"U"g 
Wien fol. 1627. Tiskař Gelbhaar. I Sť 'le ett @ego ill1ilo;ti ~erbi:: 

~~laře ffib~mltégo, Ugerlté1)o a ~~elte~~., ell., ~~m\ťé '$Debičnťgo trMottJ;tttJj 
. ~~ lV é ~táttJo a tU IJóen} tU I d nanba $Drugego ;lw'",no c." v Y T'tulní list má na líci cís. orla vou-

~ ~ ttého 1627. V Praze, hskar Suman. 1 . 
(lel 1.) Y I v ký se lvem korunovanym. 

hlavého, na rubu sht ces . d hl í díly V prvním položeny 
Obnovené Zřízení rozděleno Jest n: vah kavt ne' ZV l~~áli stavům a král. 

I' t' o vecec er , 
jsou tituly de jure ~u~ 1~0 • J. rozdíln . ch ' soudech království a processu 
útadům náležejí. Za mml, htuly o 'h r1 hý díl obsahuje předně o smlu
u nich. Naposledy o dskach ze:nsky~. ~~ dictví o promlčení práva, o slu-
'h otQm o věnách, o porucenstvl, oe, 

vac , p d' t 'pných věcech. . 
žebnostech a naposle y o u I 'Z"" ím staly oproti předešlemu 

Hlavní proměny, které se Obnovenyln llzen 

. právu, jsou tyto: o v 'h . zrušeno všecko volební právo 
1. Vyslovena dědičnost trunu c~Sk:9)0 ~ Zrušena svoboda náboženská 

(staré Zřízení A. 1, 8 - B. 3, 20. -,: . ,:. náboženství. (Staré zřízení 
k trká za Jedme panuJlcl ) 3 Z' a prohlášena víra a o IC . k 1609 a 1610 zrušeny. . a-

A 32 33 34 i lnajestáty Rudolfa II. ,z 10 kU. '1' . zrušena svoboda stavův. 
. " h v samotnemu I a lId 

konodarské právo vy razeno
y 

k' I 13.) 4. Stav praelatský opět uve en 
(Staré Zřízení Z. 4 a Pl'. ~est~, a I' A 9) 5 Zrušena svrchovanost soudu 

hl ' v (Stare Znzem . . . 'dky a za první pro asen dl '1 šla revise ku králI a rozsu 
I' kého Z rozsu {U Jela DdVI ' . ' 

zemského nebo 1 pans ,', ~ dkládán králi ku potvrzení. 6. e o~am 
o hrdlo a čest musely b!h pl e " 7 YJ k německý prohlášen ve vsech 
inkolátu zemského vyhrazeno k:ah. s'. a:z~eln českým. 8 Úředníci zemští 
'v dech a soudech za rovnopravný J ."y ura . 
stali se útedníky královskýmI. I ukromém jako že netřeba 

v , d kretována v pravu so, v' 

Některá polehcem e v l I poslední o statcích, pn 
, k 'h ľ tu na ponzenl , 

více zvláštního kralovs e o v lS v 't v a stupeň desátý, že zemřeleho 
t ' , ěnen treh s upen nt' 

dědičné posloupnos 1 prem . dVd' t I otcovského, že při čtvr em 
v' d ybavenou z e lC Vl 

bratr nevy lucuJ e ceru v v' , d v dičné ke čtvrtému ' dílu. 
ů t lému manzeh pravo e 

stupni dáno poz s a "'" ním otud byl dotknut, ~e právo sně-
Stav městský Obnoven~~ ~Ilze d P Sama Práva městská jakožto 

movní proň bylo na nejmensl mlru ~v~k en~. 
Zákoník pro stav městský zůstala ne o nu a., .. 

I' k . Smlouva Svatovacslavska nebyly zrušeny, 
Ješto Narovna~l ~ OV! 1 Obnoveným Zřízením. 

otištěny jsou znova 1 zaroven s 'v. n ottlGnj ttJ SťralottJ;tttJÍ ~6elfém, 
~RtOlVnA"j II S)Otl,. 4 fOlV!), t,el rd)~~fa~e ill1a!tmi1iana brugego llJo{u 

Stterť~ ,e ob ®lattlné ~an:ett @ego ro;t30~ttalo a ttJilóec lJub1itottJáno ó~{o. %o1ité~ 
~ ®tattJ~ hgo~ ~r(\lottJ;tttJJ ttJ 2du ] 5 I 
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Sm{4U_VA e. m.íd4_vlť4, O fter~dJ~to oĎau ttlěcecg to ()fmotueném iFhenj 
.8emífťm Qéta 1627 to~baném lJob Qit. ~ 2l, t~3 m: 25 3mjnfa fe činj. 

m3~tiftěné tu ®tarém ID1éftě ~ra\ffém ttJ ~mlJref~ ®dJumanfté, 2Ha 1627. 

292. Obnovené Zřízení zemské markrabství moravského. 

~et mihu. SlRi., AUd) 3U S)ttttgAtn uub ~inJeim dc. Slon: rolAj: 
iJetDiuAub II. ~etUelVette 2Rttbee::Drbuuttg ~eto,el6ett ~r6, rolAttlJgtAU:: 
tume roliil)reteu. MDCXXVIII. @ebrucft ~u ~rag. MDCXXVIII. 

N a lícní straně titulního listu orel císařský, na rubní znak zemský 
moravský. Patent ddo. Prag, 10. Mai 1628. Vlastnoruční podpis císařův s cís. 
pečetí a s v:edlejšími podpisy Gulielmus comes Slauata R, Boh. s. cancellarius 
a Otto v. N osticz. Ad mandatum S. Caes. Maj. propriunl Rasper. 

Pozdější otisky: Vídeňský u Lehmanna bez letopočtu ve 40 a Brněnský 
ve 4° z r. 1714 u Jima Frant. Svobody. 

K tomuto Ztízení patří ®~{(aĎu~ ober Sťur~e ®ummarifdJe ~eróeid)nu~ 
ber 5Bornegmbftcn ID1aterien u. m30rtger etc. (12 listů). 

Český' překlad Jana Komínka písaře Ivančického z r. 1632 (viz č. 297). 
Po desíti letech stavové moravští postavlli 117 artikulů ZZemského 

se dotýkajících pod nápisem: 
Dub i a oder Etliche auss der Verneuerten k6niglichen mahrischen 

Landes-Ordnung gezogene Art i c u I i, umb derer mehrere Erleutterung Jhro 
kayser. und k6nigliche Majestat v. u. gebetten worden. 

Obyvatelé všech čtyr stavů markl.. moravského král. nejv. zemským 
důstojníkům ' a zemského práva phsedícím, starého i nového ZZ. dobře 
znalým, s při volením krále Ferdinanda II. uložili, aby obojí ZZ prohlédli a 
co by v nich pochybného znamenali, k nejv. rozhodnutí podali. Tu byla 
prosba první, aby staré i nové Zřízení v německém a českém jazyku 
zkorrigováno jsouc, uvedeno bylo "in ein wohl proportionirtes und formirtes 
Corpus" i aby vydáno bylo ve více než předtím exempláf'ích. Druhá prosba 
byla, aby podle připomínky na závěrku předmluvy k Obn. ZZ. Právo zemské 
a městské co možná ve srovnalost bylo uvedeno. 

Resoluce královská dává odpověď na jedenkaždý kus těchto Dubií. 
Zajímavé jest co se tkne nového vydání OZZ. Tu se praví, že jest nařízeno, 
aby Obnovené ZZ. opět znova, a sice v obojím jazyku německém i českém 
tištěno a k němu všecky posud vyšlé deklaratorie instar novellarum při
tištěny byly. Resoluce podepsána jest: Decretum per imp. reg. Maj. in consilio 
Bohemico-aulico Pragae die XII. mensis Oct. a. D. 1638. Wilhelm graff 
Slawata, Albreeht von Kollowrat. D. Freisleben. 

Opis těchto Dubií i resoluce na ně nalézá se v Zemském Museji českém 
pod zvláštním titulem: "Dubia. Leuteratio super Jus provinciale Moravicum 
a statibus petita" (VI. C. 15). 

Ještě jednou pokusili se stavové o novou redakcí, podavše r- 1659 
svá gravamina v 23 článcích. Šla i schvální deputace do Vídně, po jednom 
členu z každého stavu. Reskriptem ze dne 4. června 1659 slíbeno, že revise 

2G* 
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a rekompilace bude předsevzata, ale nestalo se tak ani když r. 1710 znova 
o to žádáno. Toliko zřízení stavovského výboru r. 1686 schváleno. 

293. Melander Otto ze Schwartzenthalu. 
Původně patrně jmenoval se Schwarzmann t. j. Mel-ander; ukazuje 

k tom'u i přídomek od něho volený "ze Schwarzenthalu" . Rodilý Hess, 
studoval práva na universitě Marburské, kdež r . 1595 co muž 241etý dosáhl 
stupně doktorského, načež r. 1601 přednášel filosofii a práva na gymnasium 
Herbornském. Navržen byl za professora juris et artis oratoriae na uni-

. versitu v Hannoversku zřízenu býti mající, ale universita zřízena nebyla, 
tak že povolání professorské, kteréž by Melander nejraději byl volil, zfJ.stalo 
mu zavřeno . Vydal traktát De modo discendi et docendi jura (1605). 

Zatím bylo mu souzeno, že životní povolání nalezl v zemích rakouských 
a českých, ku kterému konci přestoupil ke katolieismu. V Cechách se stal 
raddou při appellacíeh českých (21. října 1610). Po roce 1620 byl dvorským 

raddou říšským. 
Po bitvě na Bílé Hoře ustanovena jest z Vídně commissio executionis, 

jejímžto členem stal se také Melander. Ti pi'ibyli do Prahy dne 13. března 
1621. Přítomen byl Melander při vyhlášení ortelů dne 19. června téhož roku, 
dávaje prokuratorům odpovědi po německu, jež dr. Kapr přednesl po česku. 
Když pak ustanoveno, že ZZemské z r. 1564 má býti dle nových zásad pře
pracováno, byl Melander učiněn členem dotyčné kommisse, i dáno mu za 
úlohu, aby zpracoval díl jednající o Í'Ízení soudním. Přidáni mu k ruce 
appellační radda dr. Hassold a jeden z českých prokuratorfJ.. Z českých 
konfiskací mnoho statkův obdržel. 

294. Goldast Melchior. 
De Bohemiae regni incorporatarumque provinciarum juribus ac privilegiis, 

necnon de hereditaria regiae Bohemorum familiae successione Commentarii 
in libros VI divisi et inde a prima usque origine ad praesentem aetatem 
quam diligentissime et accuratissime deducti. Francofurdiae 1617. 

Lib. 1. Parius, in quo Bohemia, Moravia., Silesia. . .. Germaniae vindicantur. -
Lib. II. Subjugius, de Bohemorum subinde rěbellantium subactione et jure tríbutorum -
Lib. III. Civilis de statu, honoribus, muneribus et offi.ciis, quibus B. reges atque ordines 
in Imperio funguntur, necnon de jure eOl'um clientelari) . - Lib. IV. Honorarius et Judicialis, 
de regalibus, dignitate senatoria in Imperio et conventione Bohemorum tam activa quam 
passiva. _ Lib. V. Pontifi.cius de ordinibus in B. et statu re1igionis. - Lib. VI. Heredi-

tarius de jure regum B. successorio et heredital'io. 
Připojena k tomu rozprava o říšském volenectví krále českého: 
Consultatio de officio eledoris Bohemiae, jureque in conventibús 

S. R. 1. electorum, tam electorali in actu eligendi, quam collegiali in con-

silio rei publicae, sibi competente, 
a sbírka listin historických: 
Appendix Commentariorum de juribus ac privilegiis regni B., continens 

documenta, diplomata, instrumenta et id genus alia monumenta, quorum 

1 
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in ipsis Commentariis relative et remissive facta est mentio ordine chrono-
logico juxta annorum seriem digesta. ' 

Goldast narodil se r. 1576 v Heimensfeldu odkudž se 'I 
H' , ť Id" ' , v, • ' psava "von 
v elI~llns e , ,~HelmensfeldlUs", ZlVIl se politickým spisovatelstvím, při 

c:mz mu byl,~ Jedno ,komu slouží a oč, jen když bylo zač. Byl muž ovšem 
~ce~ý a v ,pere velml obratný. Ale díla jeho právě proto pozbývají cen 
ze.Jso,u psana ,za, peníze, R. !6it, pti říšském shromáždění v Normber:~ 
dr~anem, seznamIl se s, posly Matyášovými, pro něž na ryC!hlo (extempo
rahter) sepsal Consultabonem de officio electoris Bohemiae. Péra J' eho . '1 

P
lno y t k" ' UZl 

U merou a e CIS. Ferdmand II., jemuž nad míru na tom záleželo 
a~~ .svÝ,m novotám a převratům v Čechách po bitvě Bělohorské mohi 
dah Jakes takés oprávnění historické. Prostředníky při tom byli kardinal 
Khlesl, pan Zdeněk z Lobkovíc nejv. kaneléř a Gundakar Polhel'm . d t ' " prae-
Sl en neJv. komory. Hlavně šlo o to, aby se dokázalo že CVec·hy , 
k 'I t' , ' neJsou 
. ra o:s ::m vole~~lm, ale ~~dickým. Tou otázkou zanášel se již cí::;. Max II. 
1 ~clkmze Matyas, pro nez sepsal promemoria o tom r. 1575 a 1599 
RelChhardt svob. pán Schwartzenau, cís. Maxe i Rudolfa tajný radda. 

295. Mistr Pavel Stránský. 

Respublica Bojema a m. Paulo Stransky descripta, Lugd(uni) 
Batavorum. Ex officina Elzeviriana Anno 1634. 

Respublica Bojema a m. Pau.lo Stranský Z, descripta, recognita 
et aucta. Lugd. Batavorum. Ex officma Elzeviriana anno 1643. 

Druhé toto vYvdání oproti prvnímu rozmnoženo jest pti každé kapi
tole,nad to pak ~lozeno o dvě kapitoly více (De Bojemorum legibus a De 
regum ,ap~d BOJemos funeralibus). Také i v textu jsou místem změn 
ve styhsacl. y 

Třetí vydání zpořízeno r. 1713. v Amsterodamě pecl Bedřicha Roth
Sc~olze dle vydání druhého i má nadpis: M. Paulus Stransky De RepubliC!a 
BOJema, ~pus utilissimum, quod propter excellentiam suam typo novo 
donatum. 

Rodem byl Pavel Stránský z městce Zap, a sice z podměstí Stránk 
podle níž p~trně ~dvoz.'mo jméno jeho Stránský i prídomek ze Zaps['; 
Stranky, Jakoz se sam ne~dy p~~pisoval. Narodil se r. 1583 (Zapae, quae 
me va . .t583 ~ascentem prIma vldlt). Vyšším studiím oddal se na universí 
Prazs~e, kdez v r" 1607 za děkana Mikuláše Troila povýšen za mistra svo
bo~nyC!~ umem (doktora filosofie) R. 1606 o slavnostech beanií hrál 
v .cI~.ohr: v ,,,?eborah" úlohu sedláka, též i r. 1608 účinkoval ve hře "Saul". 
MIStl'l svenll ,mu š~olu v~, sv. Jiljí v Praze 1604-08, roku pak 1608 poslali 
ho do bohatych Lltomenc. R. 1609 zvolila ho universita z 15 kandidátů 

za professo~a, ale on raději se ož.enil než aby professoroval (fassus est se 
thorum magls quam chorum meditari). Vzal sobě v Litoměricích Kateřinu dceru 
bohatého měštěnína Adama Mráze z Milešovky, vdovu po měšťand Janu 
Zlatohlávkovi, čímž dosáhnul značného jmění i velikého jména. Zanechav 
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školy, stal se písařem městským a r. 1614, nabyv dříve práva městského, 
vzat i do rady. Ve víchřiei nábožensko-politické přidržovali se Litoměřičtí, 
vesměs podobojí, a tudíž také i Stránský, Fridricha Falckého j nicméně 
zůstaven byl on sám v radě městské až do r. 1625, což dokazuje, že se 
nedával v žádné výstřednosti. Soudy krále Ferdinandovy II. přiřkly Stránskému 
ztrátu čtyr šestin všeho statku jeho. Ale tím nebylo nátiskům konc e; začalo 
se s reformací a s nucením ku katolictvu, a tu Stránský činil osobní odpor 
proti přesile a násilí, tak že reformátoři i vojskem ho dali stíhati. Ano 
i s kapucíny do Litoměřic na reformací vyslanými veřejné hádání mělo nábo
ženství, pti čemž jako pravý "český bratr" takové podal důkazy znalosti Písma, 
že vysoko vynikl nad řeholníky. Vzkázáno (1627) Stránskému i manželce jeho, 
aby oni tak hrubě na svých hlavách sobě nezakládali a vzpoury své, z níž 
jiní sousedé pohoršení a zlý příklad berou, zane~hali, ano raději k církvi 
svaté katolické poslušně přistoupili. Že pak ani tato výhrůžka neprospěla, 
oznámeno Stránskému, nevykáže-li se on a manželka jeho do dvou nedělí 
vysvědčením zpovědníka, že vykonali zpověď a přijali pod jednou, ještě před 
západem slunce povinni budou vykliditi se ze města a navždy prázdni být 

země české. 
Rodina Stránského dne 13. srpna 1627 Litoměřicům výhost dáti musela; 

odebrali se do Perna nad Labem, kdež se nacházelo již ptes dva tisíce 
vystěhovanců českých. Rozstrky mezi vystěhovanci pohnuly Stránského, aby 
odešel z Perna. Zdá se že pobýval v Drážďanech, v Lipsku, ve Freiburce. 
Ve Freiburce shledal se s krajanem a spolutrpitelem mistrem Pavlem 
Skalou, skladatelem velkolepé historie české (viz č. 286). . 

Ale odchodem ze země neskončily se útrapy mistrovy. Nejen že mu 
pokutou pobrány dvě třetiny jmění, ale manželce jeho že se nechtěla na 
katolictví dáti a raději ze země šla, odňat dům v rynku v Litoměřicích 
v ceně 800 kop, dědina za mostem v ceně 1000 k., pak dědina Klín 
u Prosmyku v ceně 250 k; vinice s Červenou budou na Polabí s lisem, 
v ceně 1200 k j zahrada za dlouhou branou v ceně 300 k. Dvůr a vinice 
v Mlikojedech postoupena od král. prokurátora řádu Ježíšovu (BíL) . 

296. Soběhrd Rafael řečený Mníšovský ze Sebuzína. 

Narozen r. 1580 v Týně Horšově, slul Pllvodně Soběhrd, studoval 
v Praze u jesuitů i seznámil se již co mladík 20letý s Papro(~kýml jemuž 
napomocen byl v upravení českého textu "Diadochu". K vůli vy~šímu 
vzdělání odebral se na akademie cizí, zejmena do Paříže a do Ríma, 
i navrátil se do vlasti co doktor práv. Poněvadž Francouzům a Vlachi'lm 
těžko bylo jmeno jeho vyslovovati, dal si název (snad že po matce) Mní
šovský. Že tak cestujíc po Europě zjednal sobě známosti rozličných jazyků 
a věcí, jest pochopitelno. Císař Rudolf ustanovil muže tak vzdělaného za 
královského sekretář€' kardinalovi Kleslovi t. Č. místodržícímu v Rakousích. 
V úřadě tom důležité služby konal jmenovitě arciknížeti Ferdinandovi, po
tomnímu králi a císaři t. j. druhému, t. č. vévodovi štyrskému, zapletenému 
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do války s Benátčany, zvláště že znaje jak vlasky tak česky snadno se po 
slovansku mohl dorozumívati s jihoslovanskými úskoky. Za odměnu povýšen 
jest na raddu při vládě štyrské. Arcikníže poručil mu též, aby v češtině 
vyučoval syna jeho, potomního krále i císaře Ferdinanda III. (1616). Není 
nepodobné, že Soběhrd chovanci tomuto vštěpil onu lásku k jazyku českému, 
kterouž on, král jsa, častěji i vroucně osvědčoval. Zdá se také, že pro 
něho složil latinský návod k rychlému naučení češtiny: Constructio seu 
Strues Tritemiana. Qui nullum umquam idiomatis boemici calluit verbum, 
per eam in momento scribet convenienter boemice, quantum volet. (Ruk. 
v Upsale). 

Císař Ferdinand II. hned jak se ujal vlády, povýšil Soběhrda do stavu 
rytírského (1. ledna 1621) s přídomkem "ze Sebuzína«. Dne 1. máje 1622 
installován jest za appellačního raddu v Praze na lavici doktorské. Brzo 
poslán na Moravu, aby tam působil při novém stavu · veřejných věcí, začež 
mu přirčena odměna 4000 zl. z komory královské, v kteréžto summě po
stoupen mu r. 1624 zabraný statek Bulikov (W olking) u Dačic, náleževši 
Janu Dvoreckému z Olbramovic. 

Ok. r. 1627 stal se sekretářem při nejv. dvorské kancelláři české ve 
Vídni, v kterémžto postavení dne 7. června 1627 podepsal potvrzení práv 
Nového Města Pražského a sepsal nový taxovní řád soudní pro Čechy, 
r. 1629 vyhlášený. Podepsán tu HRaffael Mnišovský". Ještě dne 30. ledna 
1629 podepsán na listinách z Vídně. (Čel. 1.) R. 1635 stal se král. proku
rátorem i vzloženo naň provedení hrdelných pří Fridlandské a Trčkovské. 
R. 1637 převeden z rozkazu císařova na lavici rytířskou pN soudu appellačním. 
R. 1640 stal se místokomorníkem při dskách zemských. 

Soběhrd za svého úřadování značně mnoho jmění nahromadil. Kromě 
Bulikova na Moravě, jehož se mu dostalo r. 1624, přišel r. 1626 v držení 
domu měšťana Staroměstského Hektora Údarta, jenž mu byl postoupen 
proti zaplacení dluhův a závad na něm váznoucích (Slove tu doktor obojího 
práva a cís. radda nad appellacími). R. 1628 koupil vinici ondy Koláční
kovskou na Letné u Prahy ode bratrů Wittmanů pro náboženství ze země 
odeházejících; dal za ni 4000 k. gr. míšo Roku 1638 kupem obdržel dVllr 
svob-odný ve Vršovicích Pražských se sedmi poddanými, oudy Trčkovský, 
v ceně 685 zl. r., kterážto summa šla na účet 2000 zl. od císaře Mnišov-

. skému darovaných. Mimo to držel ještě Lochkov koupený roku 1637 po 
V ácslavovi Michnovi a ještě druhý dům v Praze a vinici u Litoměřic· 
Zemřel dne 13. července 1644, maje věku svého let 64. Zůstala po něm 
vdova Rosina z Hyršova a dcery dvě, jedna vdaná za Daniela Pachtu 
:z Rajova. Vdova provdala se za cís. raddu a assessora české dvorské 
komory Frant. Scheitlera ze Scheitlern. Sám sobě za živa napsal smutečnou 
báseň pohřební, kterouž r. 1644 vytištěnou rozdávali při pohřebu jeho: 
Funebria Raffaelis Mischowsky de Sebuzina, quae sibi vivens adhuc valensque 
fecit. Zemřel prý v ten den, jejž byl sám napřed označil. Pohřben v kostele 
Salvatorském na Starém Městě. 
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Jakožto hbitý básník latinský složil 540 básní latinských, zvláště epi
gramllv. Z jeho péla pocházel český překlad rozkazů dvorských, kteréž 
tiskem byly publikovány. Náhrobní nápis jeho: 

1. Te lapis oQtestor, levis in Raphaele jaceto, 
tanta mole seni ne videare gravis. 

2. Tyna mihi genitrix, Praga altrix, Praga receptrix, 
Me peregre arx tinxit, rex libertatibus auxit. 

Znal jsem ho - píše Balbín o Rafaelovi - muže pohledu přísného 
(in severo et torvo vultu) , přitom však nad míru vlídného a přívětivého 
(humanissimum et facetissimum), což byrh mnohými příklady lnohl dotvrditi. 
Velmi mnoho uveřejnil v reči mateřské a což bylo dekretů dvorských, těch 
všech překladatelem do češtiny byl Rafael. Básnictvu nade všecko oddán, 
sám mnoho básnil, elegií, epigrammat atd. Sobě také epitafií mnoho složil, 
ku podivu pak, že dlouho před smrtí pojmenoval rok svého úmrtí, jakož 
se i stalo, čehož osobním byl jsem svědkem pri pohřbu. Nápis na náhrobek 

nařídil si tento: 
Regis in hoc regno Vice eram camerarius, et nunc Míšovský Raphael condor in 

hac camera. 
Podobizna Míšovského vytištěna ve spisku: Funebria R. M. a Sebuzína. 

297. Komínek Jan z Engehausu. 

Jan Komínek, jenž se proslavil českým překladem Obnoveného Zem
ského Zřízení moravského, na jeviště vystupuje jakožto mladší písař města 
Chrudimě, kdež dne 7. července 1625 přidán jest písaři staršímu, Vácslavovi 
Krišpínovi Přeloučskému. 'Zapsáno o něm, že jsa napomenut, aby vedle 
jiných ke katolicismu přistoupil, toho k sobě~ přijíti nechtěl, nýbrž odešel 
a .za písare města Evančic na Moravě se dal. (CCM. 1897). V tomto postavení 
přeložil r. 1632 OZZ. moravské na jaz:yk český. Zdá se, že za záslužné 
dílo toto odměněn byl šlechtictvím, kdež sobě oblíbil přídomek z Engehauzu. 
R. 1639 slove hejtmanem zámku a panství Veveří v Brněnsku (Wolny II. 2), 
od r. 1647-49 byl pak král. menším písařem desk zemských moravských 
(Demuth 283). Psán jest tu J. K. z Engelshausena tímto jmenem psali se 
potomci jeho po celé XVII. a XVIII. století, jsouce postoupx:ě . držitelé 
rozličných statků na Moravě (Marejž, Kovalovice, Hluchov, Zeranovice, 
Přílepy). Rod ten zachoval se, ač více již jen v zátiší, až do našich .dnů; 
r. 1900 ve Vídni zemřel stařec 90letý, Raimund Komínek z Engelshausen, 
kommissař finanční stráže. Tento potomek sám psal se ne z Engelshausen, 
nýbrž z Engesshausen, což se blíží prvotnímu Engehauzu. 

298. Řada instrukcí úředních. 
I n str u cti o aneb Art y k u I e, kteréž JMsti římského císaře, uherského 

a českého krále tejná i jiné raddy, komorníci, král. místodržící a nejv. páni 
úředlníei v král. českém, vedle nichž se v tomto JCMsti dědičném království 
českém všichni a jedenkaždý, obzvláště .JM. rychtářové, purkmistři a konšelé 
v úřadech svých chovati mají, vydati ráčili (11. května 1628). V Hradd 

Králové 1673. 
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(Otisk u J. F. Wrby: Krátký veytah práv městských 1691, viz č. 316). 
. • ~u;tt'uUi aneó ~rtifutow~' gomútnl)m hat r~d)táHt m maffim, té~ ~urg" 

mlft:um a ,ra~bám strat ®tarťgo a momťgo měft ~ra3if~cf) 'Dbo. 27. fr~na 1650 
(Arbkulove bto dle svědectví Vrbova srovnávají se s instrukcí pro jiná král. 
města česká publikovanou.) Německé vydání ddo. 2. Mart. 1651. 

9leformirungs'~nítruction fUr bie ~p'~e1(ation~"~ammer bbo. 2in(1 27. mO)J. 
1644. (Měla platnost až do r. 1783). 

statf· ~. g. 9lefolution ttJegen miebeť~oU~ unb befferen )SeftaUung ber beutídjen 
2ef)ens,,~au~tmannfdjaft,,~bmtniftration. Wien, 18. ~u(i 165 I. 

~nftruction ber S1'on. u. Beiógebing" ®tabte 1m sron. ~ogeimó. bbo. ~rag 
2. [)(att 1651. (Tištěno v Normberce 1680.) 

Instrukcj G. mil. uherské a české král. starším svobodníkům kterak 
se w auřadech swých gim na ten čas swěřených, wždycky a kazdého času 
povinn~, poslušně a neproměnitedlně chovati rnagj. (Artikulú 13. Podepsáno 
od FelIxe Hadta z Proseče, l~:ráIO\i\Tské české komory raddy a král. prokurá
tora w kralowstwj českém i dáno při král. auřadu fiskalním na Hradě 
Pražském dne 24. máje 1702. Otisk ve Twrdého Pragmatische Geschichte 
der bohmischen Freysassen 1804. Str. 175-290.) 

Instructio regiae locumtenentiae lm"oli VL (1. Febr. 1715.) 
Instructio Josephina regii montium viniferorum officio die 11. Mart. 

1710 jussu regiae repraesentationis camerae republicato in eurus Pragenis 
die 20. Mart 1749. 

~ffeoóecní) r3ab Hfo(nj ~ro čeffé normafnj neóo(i3ío tJramibefnj gfamnj a 
ttimialnj Hfol~. ~ ~ra3e 1776. ' 

~nlgemeine Snftruftion filr bie fon. óogmifd)en 2anbrrd)te. ~ien 1783. 
9J(ani~u{ationsart óe~ bem 2f~~ťnationsgerid)te im sr. 5Bogeim. ~iť11 1783. 

299· Obnovené Zřízení Zemské s deklaratoriemi a novel-
lami z r . 1638. 

~et ton. mom. tati., 4ltd) 3U ~ltugarn lt. ~ot)aimb. ton. ro14jeftiit 
a:er~iU4ttDi II. ~ernewede 2a.t'()e~::Drbttltng be~ ~. ~iit)men, lllmbt Delt 
~ed4t4tOtieu UUD ~obenen 3-etbht4nD~ III. ~ien ód ~.Ratg. ~ormica. 
] 638 foL 

Titul jako r. 1627. Předmluva jako r. 1627. Listů 506 a rejstřík. Pi'i
tištěno také i impressum z r. 1627. (@ebrttďt 311 ~ien in Defterreid) óť~ (S:regor 
@e(ógar auf ber gogen ~ruďen 9lom. S1'a~ WCaj. ~of"Q3ud)bruďer. ~m ~af)r 
MDCXXVII). Pripojeny Deklarace a noveZly od publikace ZZřízení z r. 1627 až clo 
r. 1638 vyšlé. Podpisy vlastní krá le Ferdinandovy, pak nejv. kancléře Viléma 
hrab. Slavaty, ad mandatum Albrecht z Kolovrat a dr. Freiszleben. - Stran 
131 a rejstřík. @ebruďt DU ~ienn in D~fterreid) óe~ WCaria ~o rmiďin ~ittió. 
~m ~agr MCDXL. . 

~erbillanb II. merneuerter 2anbes" Drbnullg SDerofelóen ~rófonigreid)s 
~ogeimó, auf ~efegl ber jet~o rrgier. ~aif. u. srOll. 9J1aj. iJerbinanbi III. )Jon 1lťuem 
angefegt u. mít unterfd)ieblid)en SDedaratorien u. motJel(en tJermegrt, ~ien. ~ei 
mlada ~ormiďin mittib 1640. 
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o sobě tištěno: 

~et Slon. mom. ~oi., oud) ~u ~un9arn u. ~of)aimó fon. IDCajeftéit ~ťtbínanbí 
be~ britten, uóer bet 9leltJen 2anbt~::()rbmm9 be~ Ston. ~of)ail11ó ~uĎ1icírte fon. 
:3)eclaratorien u. 9lo\)e({en. 640. ~oL 

Ferdinanda III. na Obnovené ZZ. publicyrowané kralowské Deklarato-

rie a novelly. 1640. 

300. O kombinací Prá~ Městských s OZZemským. 

~on. ~~~ťaations::@utad)tť11 ttJegen ~omóination bet fOn. ®tabt::med)t mU 
ber ~ťrn. fon. 2anb~ .. ()tbnung. ~bo. 14. pros. 1641. 

Na rozkaz královský, aby Obn. ZZemské, pokud možno, zkonformováno 
bylo s Právy městskými, sepsala král. appellace Pražská memorandum, ve 
kterém se vypočítává dvanácte rozdílů mezi obojími zákoníky těmito, a 
sice: O povinném dílu dětí, o dědiekém podílu ascendentů, o podílu po
zůstalého manžela, o vzájemných obdarováních, o volném nakládání zápisného 
jmění obojího rnanžele~ o formalitách při poslední vlIli, o dědictvkh ab 
intestato, o vydržení let, o dětech nemanželských, o rukojmích, o ručení 
mužově ku prospěchu manželčinu, o nedoplacení koupených . gruntův 
městských. (Otisk ve Weingartenově C:odexu Ferd. Leop. 90). 

30!. Processus juris in praxi utriusque instantiae t. j. 
Spůsob práva vedení při dolejší i hořejší instantí. 

O cedulíeh řezaných. V kterých věcech cedule řezané podle OZZ. B. 
13 se neposílají. O smluvách. O obeslaných a obsílkách. O žalobách. 
O ručení škod. O exceptí. O artikulích position alních. O intcrrogatoriích. 
O replice. O duplice. O triplice. O quadriplice. O svědcích. O průvodních 
spisích. O inrotulací. O veypovědi. O apoštolích. O opovědi druhé instantí. 
O replice a duplice. O inrotulací. O veypovědi aneb orleli vrchního práva. 
O re visí. (Rukopis kláštera Strahovského). 

302. Juristé branní obhájcové Prahy 1648. 

Jsme povinni, abychom líčíce život právnický v Čechách a na Moravě 
věnovali památku také oněm právníkům akademikl1ll1 učení Pražského, jenž 
r. 1648 za vpádu švédského a za oblezení Prahy zbraně se chopili a zdárně 
pf'ispěli k obhájení hlavního města. Byli mezi nimi i někteří, že vynikli 
i co spisovatelé v oboru práva. 

Přední místo náleží Chrystoforovi K y bl í n o v i, rodilému Bavoru ze Mni
chova, jenž stana se něco před r. 1648 doktorem práv v Praze a professorem 
tamže, byl prvním z professorů a doktorů, co se přihlásili k legii akade

mické (viz č. 303). 
Jiní byli: M i k u I á š Fr an t. F ab e r, rodilý z Luxemburka, jenž dne 

26. července 1648 ustanoven praporečníkem pti svobodné studentské legii, 
studiosorum Pragensium liberae compagniae signifer. Po uzavtení míru 
disputoval na universitě Pražské o některých větách manského práva (theses 

~ 
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in universum jusfeudale 1650). R. 1657 povýšen na šlechtictví s praedi
katem "von Adlerslówen". - Jan Henrych Proskovský z Krohen
š t e i n u, rodilý Prazan, později spisovatel (viz č. 304). - Ch r i s top hor 
Nor ber t K n a u t, zprvu arti sta, potom právník, praporečník v legii. R. 1649 
šlechticem s praedikatem ft von Fahnenschwung". Skončiv studia právnieká, 
stal se r. 1660 prokuratorem královským. R. 1664 koupil dúm Udartovský 
ve velké jesuitské za 2500 zl. R. 1682 vydán spis jeho: Speeulum judicum 
elaboratum ac perpolitun1! omnibus justitiae amantibus propositum. -
D a v i d Voj tě chE Y ser, rod. z Bystřice (Hawelswórtu) v Kladstě, r. 1665 
povýšen na šlechtictví s titulem "z Eisenfeldtu". Mi cha 1 V á c s 1 a v Fr o lTI

boldt, s titulem "von Fromboltsberg" (1649). Meliehar Ignát Hosius, 
Slezan z Weidenavy, šlechticem 1652 "von Gothenwall". V oj tě e h H o s s
mann, šlechticem 1655 "z Mannsfeldu". Šimon Petr Jaron, povýšen 
na šlech~ictví (1653) "z Rosensteina". Kristof Krásný, doktor práv, 
šlechticem 1649 "z Lówenburka". Jan K r a u s, povýšen 1662 na šlechtictví 
s přídomkem "z Krausenfelsu". ŘehOř Frant. Kronabitter z Českého 
Krumlova, šlechticem "z Ehrenkronu" 1652. Jiří Ondřej Ludvík z Lu
b e ne k ll, rodíc Chebský! utvrzen v přirozeném šlechtictví svém, jež uznáno 
i pro země koruny české 1667. Mikuláš Maerz z Olomúee, povýšen na 
šlechtictví 1652 s přídomkem "von Pikenhalt". Mat y á š M a x Ma ch t, 
doktor, povýšen do stavu s přídomkem "z Lówenmacht". Jan Jiří Scholz, 
šlechticem" z Schollenbachu" 1651.. K a s par A I e x S pen a t ze r, Slezan, 1652 
obdržel šlechtictví a pÍ'Ídomek "ze Siegstocku". K a š par S t i e b e f, šlechticem 
1652 s titulem "ze Schildrieth". Tomáš Ignát Storbeckh, šlechticem 
r. 1051. Krištof Ignát Tibellius, Pražan, povýšen na šlechtictví 1667 
s titulem "z Tyblern ". Daniel Ignát Waldhauser, 1649 šlechticem 
"von Trautenheimb". Jiří Max a Jan Alois bratří Wispe, vyznamenaní 
r. 1649 šlechtictvím a titulem "von Moldausprung". Jan K r i š t. W i tt i c h, 
r. 1657 nadán šlechtict~ím a titulem "von Streitfeld", K a š par Jan 
Wúnsch z Eyberku ve Svábích, šlechticem r. 1652 "von Friedenwunsch"_ 

(Dle rozpravy A. Rybičkovy.) 

303· Christophorus KybHn a Waffenburg. 

. Bavor z ,Mnichova, r. 1617 rozený. Vzdělav se v jazycích klassických, záhy 
dostal se do Cech, kde se zanášel vyehováváním mladých šlechtických synll. 
Něco před r. 1648 stal se doktorem na universí Pražské a mimořádným 
professorem Institucí. Pti hájení Prahy proti Švédům roku 1648 vysoce 
se vyznamenal. Když se dne 26. července v noci Švédové zradou zmocnili 
hradu Pražského a Menšího Města, byl on první z professorů a doktorů, 
co se přihlásili do legie akademické. Jsa co auditor při legii té, 700 studentů 
a doktorů silné, bojoval činně až do skončení války, od 26. července do 
2. listopadu. Kázeň ve sboru udržoval důrazně a rozšafně; jmenovitě od
hodlaným proslovením urovnal jednoho času rozpor mezi legií a jednou částí 
městské milice, jenž byl vybuchnul až do rvačky. Za své zásluhy o obranu 
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Prahy poyysen jest majestatem ze dne 6. září 1649 ~? stavu ~l~,chtického, 
s praedikatem z Waffenburka. Devisí jeho byla" Conslho et armlS . R. 1649 
stal se ordinarielll Institucí; roku 1654 přednášel o Codexu a od r. 1657 
o právu církevním, kterýžto předmět byl tehdá velmi výnosným. Zárov:ň 
byl adjunktem fiskalním, zemským advok~te~ a čestn~m m~št:anem Praz
ským. Úřady universitní zástával po někohkrate, dekanat r. 1655, 165?-65, 
J 668-1678 v celku 10kráte; rektorat r. 1663/4. Od r. 1659 byl semorem 
právnické f~kulty, roku 1663 obdržel hodnost cís. raddy, r. 1676 jmenován 
raddou při konsistoři. Psal se JUDr., (:ons. regius, ss. canonun: professor 
et facultatis juridicae senior. R. 16G7 vydal svědectví, že We:ngartenov~ 
Compendium juris municipalis Pragensis jest díl~o užitečné a tIsku h~dne . 
Velikou zásluhu o universitLl získal sobě, že se uJ al a po otcovsku pecoval 
o Jana Schambogena, studenta práv, jenž se později stal jedním z nej-
přednějších právníků a professorů . university Pražské. . ' 

Zemřel dne 20. března 1678, zanechav dva s}rny, Ignace Knstofa, 
jenž r. 1672 slove bakalářem a 1673 mistrem filosofie, a Daniele ji"rantiška, 
r. 1677 licenciata, r. 1678 doktora práv, professora, r. 1683 raddu appel

lačního na lavici doktorské. 
Podobizna jeho, rytá od bosáka Augustiniana z kláštera sv. Vá~slava, 

přidána ke spisu: De differentiis. 

30 4. Proskovský Jan Henrych z Krohensteinu. 

Proskovští byli rodina v XVII. ~ěku v městech Pražskýc~ . k~etou.cí. 
Zakladatel její Jan Samuel, rodic ze Zebráku, vzdělav se v u.mem htermm 
i v právích , pokusil se též v básnění latinském (~6?8). Usadlv :e ~ado~ro 
v Praze sloužil při kancelláři české, jsa tu kOnClpl.stoU. Pro verne sluzby 
domu Rakouskému učiněné povýšen jest dne 26. dubna 1628 do stavu, 
avšak jest paměť, že již r. 1580-81 na univ. P~a~~ké byl Jan Proskovský 
z. Krohensteina baro. Také i dllm jeho v Praze, JeJz byl on -- Jan Sam~el 
Proskovský z Krohensteinu, koncipista při kancelláři .česk~~ - r. 1629. po Mlk. 
Sekerkovi ze Sedčic propadlý za. 700 kop m. kOUpIl blIz dvoru kralova ve 
farnosti Týnské, osvobozen jest od ložírování lidu vojenského i nadán svo-
bodou ku provozování všeliké živnosti měst.ské. , 

Jan Heinrich, SamuelllV syn, narodil se v Praze r. 1622. Prvmho 
vzdělání došel na školách jesuitských, načež studoval práva tak zdárně, že 
maje věku svého 22 let (tedy r. 1644) stal se licenciatem. 

R 1652 stal se sekretářem při appellacíeh, roku pak 1657 dosáhl 
hodnosti doktorské i zasedl ještě téhož roku co radda appellační na lavici 
doktorské. Píše se r. 1664: Jurium dodor, s. caes. regiaeque Maj. consili
arius et in ejusdem camera regiarum appellationum in regno Boemiae 
assessor. Do r. 1663-66 připadá učený spor jeho s Kyblínem o rozdílech 

mezi právem českým a právy eísařskými. " ~ 
Zemřel dne 13. března 1668. Podobiznu Janovu vykreslIl slavny Skreta, 

ryta jest ve mědi pti spise Dioikesis (exemplar v univ. bibl. Pražské XLVII 
H. 5, v Pelzlových Abbild. III. 119). 

l 
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Odkud jmeno Proskovský nebo Proškovský pochodí, těžko říci; osady 
Proskovice (Proškoviee) v Cechách nyní není. Co do psaní jmena samého, 
čteme je v seznamu šlechty české z roku 1845 jednou Proschkovsky von 
Krohenstein, podruhé Proskovsky v. Krochenstein; spisovatel sám na titulu 
kněh svých píše se "Prosskowsky de Crohenstein" , a to po obakráte. Máme 
za to, že správná forma jest Proskovský, již proto. že známe podnes po
dobné jméno Proskovec. 

305. Učený spor o právu českém meZI Kyblínem a 
Proskovským. 

První spis Kyblínův: 

Tractatus novus de Differentiis juris communis et bohemici. Pragae. 
Typis universitatis in Collegio Soc. Jesu ad S. Clementem 1663. (160 VII 
a 376.) Věnováno Františkovi Oldřichovi Kinskému sv. pánu ze Chynic a 
z Tetova, pánu na Chlumci a na České Kamenici, cís. komořímu a dvor
skému raddovi (jenž byl, jak se v přípisu praví, práva studoval na universí 
Pražské a L6wenské po pět let, okolo r . 1630). 

Predmluva psána v Praze 1663, dne 16. března. 
Pars I. De judiciis (Diff. I-XC). 
Pars II. De contractibus (diff. I-XXIX). 
Pars III. De sponsalibus etc. (diff. I-XX). 
Pars IV. De tutelis (diff. I - XVIII). 
Pars V. De testamentis et ultimis voluntatibus (diff. I-XX). 
Pars VI. In materia successionis ab intestato (diff. I - XVII). 
Pars VII. De poenis (diff. 1-LlII) 
Kyblín v 16. roce svého na universí Pražské professorování odhodlal se 

sbírku svou o rozdílech mezi Právy obecnými a Právy českými, kterou byl 
pů vodně pro svou potřebu sepsal, u veřejnost dáti. Pracoval o těch roz
dílech po příkladu německý ch učených ; kteří se podobnou prací obírajíce, 
vystavovali ' rozdíly mezi Právy saskými, bavorskými, wťirtemberskými s jedné 
a Právy obecnými se strany druhé. Sepsání své vydal netoliko pro juristy 
domácí, ale víceji k vůli cizozemcům nebo obyvatelům zemi přivtělených, 
aby se v jednáních svých vyhnuli mnohým těžkostem z neznámosti rozdílů 
vynikajíeím. 

Verše dle souvěkého zvyku napsal Jan Jiří Funk, professor Digest na 
universí Pražské, a to dvojí. Druhé, kratší, znějí: 

Dum, Kyblin, gentes, quae sit distinctio leges 
inter Romanas, Czechiacasque, doces: 
omnes te belle docuisse fatentur , eo quod 
quj bene clistinxit, belle etiam docuit. 

Jak vidomo z přehledu, roztřídil spisovatel dílo své na sedmero částí 

a to podle vzoru a pořádku Pandekt, i ustanovil je hlavně doktorům, 

soudcům, přátelům právním a jiným osobám při soudech i na skoláeh 
jakožto "opus perutile ac necessarium ". 
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Odpověď Proskovského. .' . . ... 
Dioikésis h. e. M oderamen D1:f{t1'entwrum ,}U1'1S commun~s et b06m'tc't ~n 

Traciatu clariss. D. Kyblín congest.arum, ubi consonantia horum jurium ll1 

iisdemmet allatis Differentiis (paucis exceptis) luculenter demonstratur. 
Immixtum etiam est Jus Moravi~um. Autore jurium dociore etc. Vetero-

Pragae 1664. Urb. Balth. Goliasch. 16° XVI a 432.. . v • , • 

Věnováno (t.éž jako traktat Kyblínův) Frant. . OldřIChOVI hrabetl W chm-

skému de W chinitz et Tettau. . , v 

Píše Proskovský, že počátkem října měsíce roku 1663 meškal prave 
u Vratislava Adolfa hrab. ze Šternberka, soudu appellačního nlístopředse~~, 
anoť tam řeč přisla na spis Kyblínův "De differentiis". I bylo mu ~o mIle: 
poněvadž se prý málo kdy přihodí, ab! .k~o.,. v kr?mě t~esí ~ dIssert.~cl 
doktorských, o právích psal. Ale překvapIl Je.] JIZ s~m pocet t~ch rozdllů: 
ješto jich KybHn přednesl 247, kdežto Proskov,skem~ se, pr!. .. 0 ta~ove 
rozdílnosti nikdy ani nezdálo, i praví, názor Kyblmův ze ma pncmu dIle~ 
v neznalosti češtiny, dílem v nedostatečnosti něme~~ý~h, pře~ladů., ~~ke 
prý jsou některé otázky kontroversní i berou ~e ~a zJ~š~ene" coz nen~lez~to: 
Již prý pted sto lety Vít Ophthalmius Strakolllcky braml .pr~vo ,česke pI~b 
úštěpkl1In Antonína Coeceja Sabellika a Jana Aubana, Jenz z~k~ny ~ase 
nazývali nelidské, nerozumné a nespravedlivé. Láska. ke vlast~ ze kaz~la 
i Proskovskému, aby se tvrzením Kyblínovým opřel a Je na spravnou .mlru 
uvedl. Neměl pi'itom v úmyslu, aby Kyblína pohaněl; což z toho VIdno, 
~e jemu psal prvé list a vyložil mu zámysl svůj, přiložil také, i předml~vu 
a nabídnul mu celé pojednání ku přečtení, s tou plnomocl, aby vytrhal 
a přetrhal, co by se mu zdálo nepHstojného. Nedostávaje žádn~ o~po: 
vědi, poslal Proskovský posla ke Kyblínovi, kterému však Kyblm ustne 
sdělil, že chce a bude náhledy své zastávati (se sua defensurum). Nezbylo 

tedy nežli s odpovědí jíti na veřejnost. . " 'v', v 

Věnování hraběti Ki.nskému proto Jest zaJImave, ze tymz časem hrabě 
postoupil za místokancléře království českého a stal. se dů~~žitou osobou 
při kancelláři české, ex qua nostrae leges fluxum et ln dubllS refluxum ac 

inde suurn moderamen habent. 
Druhý spis Kyblínův. ..... 
Theses juridicae theoriro-practicae de dif{erentns 'tnter Ju:a cornm.un1a 

et boemica. Contra Moderamen earundem Differentiarum non pndem edltum. 
Pro consequenda in utroque jure laurea publice propugnandas suscepit 
Joannes Christophorus Schambogen Glacensis. Pragae a. 1665. 

Pragae, typ. univ. Carolo-Ferdinandeae in Collegio Soc. Jesu ad S. Cle-
mentem. 1665. Str. VI. a 155. v 1(jo. 

Věnováno Vácslavovi Norbertovi Oktavianovi Kinskému svob. pánu 
z Chinitz et Tetova, bratrovi Oldřichovu (jenž byl studoval v Praze a na 
universí Ingolstatské). Sepsáno od Kyblína, jenž tento spis nazývá" Tractatus 

defensivus" . 
Po pi'edmluvě následuje Elenchus differentiarum in~er Jura co~muni~ 

et boemica, kterýchž tu vyčteno všech 280, tedy více Jak 247, pn čemz 
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spisovatel dokládá. že jich ještě více na počet, ale že na tě~h přestává. 

Tento Elenchus důležitý je pro to, ~e sporné otázky t. j. rozdíly kratič~e 

ssumuje, na pr.: 
1. Jure communi ante citationem non solent praemitti excissae schedae 

reo; jure boemico solent. 
49. Jure communi ~essio bonorum in usu est; jure boemico non. 
225. J. C. polygamiae nullibi proposita poena gladii; J. B. est pro

posita etc. 
278. J. C. veritas convicii diffamantem, licet probare velit, non excusat; 

J. B., si probare velit, ex~usat. 

Druhá odpov~ď Proskovského: 

rlnalysis seu Resolut1'o objectorum contra Moderamen Dif{erentiarum 
jur~'s communis et boemici. Cum indice quaestionum, circa quas Differentiae 
jurium in priori et hocce opere examinantur, nec non supplemento juris 
Moravi~i, ubi id ommissum fU8rat. Pragae 1666. 

Index quaestionum, ~irca quas differentiae jurium in hoc opere exa
minantur1 ordine alphabetieo. Str. I-XIV. Ad lectorem 1-64. Text roz
pravy 65-332. 

Na toto dílo Kyblín již neodpověděl. Jedni myslejí, že úmrtí Proskov
ského dne 13. března 1668 sporu tomu učinilo konec; avšak mezi r. 1666 
a 1668 dosti bylo pokdy k odpovědi. Kalina domnívá se, že Kyblín dihody 
Proskovského konečně uznal za správné. Zajimavo, že Proskovský častěji se 
povolává na Všehrda. (Mod. 4, 135, 215, 222, 288, 298 a 334.) 

Učený spor tento měl velikou dl1ležitost pro studium domácího práva. 
Methody Kyblínovy, že porovnával zákony domácí se zákony římskými, 

phdrželi se, jelikož užitečna byla pro vzdělání praktikl1 právních, nástupeové 
Kyblínovi, jako Schambogen, jenž ve svých "Praelectiones publicae in d. 
Justiniani Institutionul1l libros compositae" (1676-1702), pravidla a zákony 
české staví vedle uř.ení práva římského. Také by asi dilo appellačního 

raddy Frant. V ácslava Stephana z Krohnfelsu r. 1778 vydané a "Adnotationes 
theoretico.,.pradicae" zvané sotva bylo bývalo psáno, kdyby Kyblín a Pro
skovský nebyli klestili cestu k rozpoznání zákonodarstva římského a do
mácího českého. 

O sporu samém pronesl se prof. Feigl (Institutiones 18, 19) v tato 
slova: Nostrum jus municipale juri romano magisconsentaneum esse quam 
dissentaneum, operose fuseque ostendit contra Kyblini "Differentias~' Pro
skowsky in suo "Moderamine". Fovet tamen insignis iste juris consultus -
Proskowsky - hunc multis fami1iarem errorem, majestate legum boemi
carum indignum nedmu injuriosum, quod patrium jus nostrum admodum 
humili et inconcinna appellatione vocet "jus statutarium", juri communi 
obnoxium. Peccavit non modo contra majestatem regni, contra principia 
juris publici universalis, imo etiam contra 8. 2. Inst. de J. N. G. et C. 
Nomine juris statutarii in patria nostra veniunt 1. particulares locorum 
consuetudines, 2. singularia quaedam urbium et municipiorum privilegia 
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. I'lla decreta quae magistratus Ioci accedente suprema et 3 necnon omma ., . . t 
~blica authoritate vel confirmatione observanda edIcI. 

p . . v p v 'k' 1654 
Právničtí professorové na unlverslte razs e 306. 

-J747. von DuesterwaIdt (Círk. právo\ Kristof Kyblín 
1654 Jan Heinrich ] K . ~tof 

z Waffenburka (Codex), Jan 'Henrich Pipius (Digesta), Ba tazar rlS 

Tyrchner (Instituce). 
1655 Mi chael Gerstman. 
1657 Jan Jiří Schauer z Augenburka. 
1659 Jan Jití Funk eques de Funken. 
1661 Matěj Malanotte. . 
1668 Jan Krištof Schambogen, SpIS. . 
1678 Daniel Kyblin z Waffenburka, SpIS. 
1682 Justus Mauric v. Gaismar. 
1684 Jan Henrich Turba. 
1686 Jan Kristian Paraubek. . 
1689 Jan Wolvert (de Neffoe), SpIS. 
1692 V ácslav Krieglstein, spis .. 
1696 Jan Adam Besnecker, SpIS. 
1704 Vácslav Xav. Neumann v. Puchholz, spis. 
1711 Zacharias Amende, spis. . 
1713 Bernart Henrich Germetten SpIS. 
1720 Henrich Petr Broichhausen. . 
1722 Mikuláš 19nat Konigsmann, SpIS. 
1736 Frant. Ferd. Schwarz de Lauro .. 
1747 Jan Vácslav Dvořák de Boor, SplS. 

30 7 Weingarten Joannes Jacobus eques de et in .~. 
. 11 t h Auszug von Bom~schen 

1 Moglichster Kurtze naeh verfasster eu se er 
. 6° 

Stadi-Rechten etc. P~rag ~ 668
A

V
d 

1
lf 

'. h'ab Wratislavovi ze Zásmuk, místo-
P ' 1667 venovano o OVl I . 40 ~t té 

sano , . " 1 ' 1678 třetí opravené 1688 ve ,c vr 
kancléi'i král. českého. ~!dam dru~;ádkU Práv Městských, v krátkosti uvozuje 
1718. Spisovatel postupUJlc podle p , 'Z 1 '-1 z Novell a Deklaratorií, 

1 v' ., e Zi'lzem ems \.yc 1, " 
obsah jejich a dop nUJe J~J,~ v t královských, z cís. práv, ze Zlaté 
z Instrukcí soudu app:llacl1l o a, ~es hr Auersperka ' ještě na počátku 
bully a z Caroliny. Splsek po vyro u . 

XIX. stol.. uzite~ný. .., d . In Vnterthani;jen Ehren gegen dem hoc~l. 
2. V'tndem'ta Jud'lc'lal'ls . 1. R ht Ordnung- und Instructionen m 

- Konigreich Boheimb aus dessen H~h(' en, 1 Stad-'Gerichten zusammenge-
• . 17" t ~ wol der o ern a s mogllchster J.~ur ze :,0 ' \ P 1669 

< .. bllcher Reehts-! 1"Oeess. rag. . 
tragen- und gezogener li. .' 'vyššímu kancléri. Titulní )lSt 

Věnováno Janovi hr~~~b Hert:vlgo~l, nteJ 'odává knížku. Druhé vydání 
v rytině představuje tehdeJsI sOlld, Jemuz au or p 
1672, třetí 1679, čtvrté lf)92. 
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I. T h e i 1. Von Gerichtern oder Rechts-Processen und derer Unter
scheid. 1. Vom ordentlichen .'process. 2. Von Bescheimten 3. Was 
Burgerlich-, Peinlich- u. aus beyden Vermischter Process sei. 4. Was vor 
ein Unterschied. - II. T h e i 1. Von dieses hochl. Konigreichs Boheimb 
Standen, Besetzten Gerichtern und Proeessu practico. 1. Von denen Standen. 
2. Von der kon. Hof-Cantzley und Stad-Halterey. 3. Von kon. Grossern 
Land-, Kamm~r-, Hof-Lehn-Recht, kon. Landt-Taffel, Kleinern Land-Recht, 
kon. Obristen Burggraffen-Ambt u. kon. Revision- u. Appellations-Cammer 
etc. 4. Von Ausgeschnittenen Zetteln. 5. Von Klag u. Citation. u. s. w. 

3. Kurtz begriffener Auszug der Verneuerten Lands-Ordnung, Novellen 
und Declaratorien des Konjgreich Boheimb und Marggraffthumb Mahren. Mit 
Anfuhrung so der Bohmischen- als etwelcher Stadt-, Lander und allgemeiner 
Rechte. Prag 1670. Druhé vydání 1686. 

4. Prodromus speeuli judicum. (Věnováno magistratu měst Pražských. 
P:řidány znaky Hí měst Pražských. Vydáno na oslavu vítězství Leopoldova I. 
nad Turky. V některých exemplářích rytý obraz s pohledem na Prahu, 
most, Malou Stranu a hrad.) V Praze 1674. Druhé vydání 1675. 

5. Compendiurn juris provincialis. Pragae 1677. 
6. Andermahlige und,vermehrte Edition Vindemiaeiudieialis oder Úhlicher 

Reehts-Process etc. Prag 1679. Přidána Manu ductio oder Wegweiser vvie 
bei den Burger Stand-Gerichtern im K. B. rechtiehen zu verfahren. 

7. Speculum civium. Burger-Spiegel oder Kurtzer Begriff der kon. Stadt
Jnstruction im Kon. Boheimb. Prag 1675. 

8. Speculum .Tudieum oder Richter-Spiegel. Prag 1682. 

9. lJtIanucluctio oder Wegweiser, wie bei den Burger-Stand-Gerichtern im 
Konigreidl Bohmen rechtlichen zu verfahren. Aus der Vindemia Judieiaria 
gezogen: Prag 1680. Po třeeh letech vydáno také v češtině pod titulem: 
Manududio aneb ~eftoruúbce, fteraf lJd lJrátvjÚ) ftaruu m ftffégo ru ťrdorufhuj 
~3ťíťém faub rueben ú~ti m,l. Ex Vindemia judiciaria aneb Sbírky právní 
vytazeny. V Praze 1683. 

10. Sylva variarum observationum et juris quaestionum, v;rorinen 
forderst ordine alphabetico per compendium die Saehsischen Constitutiones 
eledoris Augusti mit Vormerckung der allgemeinen kayserlichen und kon. 
bohmischen Reehten, aueh beynahe die vollige Peinliche Halsgerichtsordnung 
K. KarI des V., mannigfaltige Reehtsfragen, Civil- und Criminal-Casus, 
Urtheile, Guttachten u. andere Rechtsvermerkungen zu finden. Prag 1683 
ve 4" (sklad Normberského kněhkupce Jana Ziegera). 

11. Jiollstčindiger Auszug der Verneuerten Aon Lands - Ordnuny und 
Novellen im Kon,igreiche Bohámb. Sambt angefuhrten kon. bohmisehen Stadt
Mahrischen Land- u. allgemeinen kais. Reehten u. beigefugten vielen kon. 
Deklaratorien, Landt-Tag-Schlussen, Patenten, Erb-Vereinigungen u. andern 
verschiedenen, in das resp. Polizey-Justiz- u. Militiirische Wesen einlauffenden 
Sachen, das K. Bóheimb, Margg. Mahren u. Herz. Ober- u. Nieder Schlesien 
betreffend. Prag 1686 (sklad Ziegeruv). 

Jireček, Práv, ži"ot. 27 
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Věnováno cís. Leopoldovi 1. a dědičnému princi Josefovi. 
12. Fasciculi diversorum jurium, in dessen viel' Theilen das im Herz. 

Ober- u. Nieder-Schlesien verchiedenel' Orten úbliche Sachsenrechl, B. 
Carpzowii Definitiones forenses et Criminalia, M. Berlichii Conclusiones 
practicae compendiose, wie auch die diessfalls allgemeine Kais., der Cron 
Boheimb, Markgr. Mahren, Ertzh. N. u. O. Oesterreich, dann einig and.ere 
Rechte vollstaendig enthalten u. abgehandelt werden. Núrnberg 1690. 

13. Prodromus redivivus Speculi judicum seu Trifolium, per quod 
judicibus justitia, prudentia et concordia, simulque devotio et fidelitas erga 
Aug. domum Austriacam recommandatur. Pragae 1690. 

14. Andermahlig vermehrte edition Speculi judicum oder Búrger-

Spiegels. Prag 1690. . 
15. Vind.emiae judicialis editio postrema, triplo et ultra aucllOr, wo-

rinnen Erbkon. Boheimb, Ertzh. Oesterreich, Markgr. M aehren, Herz. Schlesien 
u. mehr andrer Laender, auch einiger vornehmen Staedte úbliche Rechts
prozessen enthalten. Prag 1692 (sklad Ziegerův). 

16. Extractus Instructionis regiarum appellationum. Núrnberg 1692. 
Podruhé vydáno (a sice již po smrti Weingartenově) roku 171g pod 

titulem: "Verneuerte kon. lnstruetion Wayl. Ferdinandi III, dem hochl. kon. 
bohm. Appellationstl'ibunal ob dem Prager Schloss vormahls ertheilt." -
Von einem dem Publico geneigten Rechtsgelehrten. Núrnberg bei J. Zieger 

1712. 4°. 
17. Manuale et resp. Favus mellis, worinnen verschiedene, aus dem 

Appellations-Archiv gezogene Anmerkungen u. Praejudicata in fúnf Classes 
vertheilt werden. Prag 1694 ve 4°. (Věnováno ds. Leopoldovi 1.) 

Obsahuje rozsudky a nárady appellačního soudu ex jure communi, 
Boemieo et Saxonico ve věcech civilních i trestních. Modus referendi. Dobrá 

zdání. Elenchus poenarum. 
18. Prodromus Hodoeporici i. d. Wegweisung zn denen k. U. k. A. g. 

Declarationen, Rescripten U. anderen, den statum publicum, politicunl u. 
das Justitzwesen betreffenden Sachen, wo selbte in denen bis anhero im 
Druck ausgegangenen Búchern befindlich sind. Prag 1694 ve 4f) (sklad 

Ziegerův). . 
19. Trifolium quatuor foliorum. Pragae 1694 ve 4° (sklad Zlegerův). 
Obsah: Memoriale aetionum. Complementum dieti Memorialis. Formulae 

libelli aetionis aedilitiae. Memoriale interdictorum. Complementurn. Formulae 
libellorum interdictorum. Definitio et divisio juris feudalis. Regalia. 

Auerssperg pokládá tento spis za nejlepší ze všech Weingartenových. 
V něm prý se jeví myslitel právník a dokonalý praktik v nejlepším světle. 
Obraz na titulním listu ukazuje čtverolístek jetelový se jmeny hrab. Frant. 
Oldřicha Kinského, nejv. kancléře a hofmistra, Jana Frant. hrab. z Vrbna, 
místodržícího, Vácslava Norb. Okt. hr. Kinského, nejv. sudího, a Vácslava 
Vojt. hrab. Sternberka, praesidenta nad appellacími. 

20. Oorn',U copiae in se continens definitiones et materias juridicas, cum 
designatione authorum selectiorum, qui ex instituto peculiares de iis scripsere 
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tractatus, et diversarum remissive adductarum, in celeb. et antiq. Carolo 
Ferd. Univ. Prag. propugnatarum quaestionum et dissertationum. Pragae 
sumptibus D. de W. 1695. 41). 

21. Panoplia judicialú, in se continens sententias, regulas et axiomata 
ex univers o Jure Canonico, lnstitutionum, Digestorum, Codicis, Novellarum, 
feudali et municipali regni Boemiae, diversisque authoribus extracta et in 
ordinem alphabeticum redacta per J. J. eq. de et in Weingarten. Norim
bergae 1696 ve 4° (sklad Enderův). 

Věnováno pp. stavům království českého (dominis regni Bohemiae 
statibus). 

22. Hodoeporicon seu Index generalis aller k. u. k. a. g. ergangenen 
Declarationen, Rescripten, Patenten, lnstruclionen, Privilegien, Carolin- und 
Ferdinandeischen Criminal-Constitutionen, verschiedener Praejudicaten, wie 
auch anderweitern ex Jure Prov. et mun. coronae Boemiae, Silesiaco, Mo
ravico, Austriaco et Tyrolensi extrahirter merckwúrdigen Sachen (obsažených 
v Speculum principum 1673, Speculum judicum 1682, Sylva 1683, Com
pendium jur. prov. 1686, Compendium jur. mun. 1688, Speculum civium 
1690, Fasciculi 1690, Extractus instructionis 1692, Vindemia 1692, Manuale 
seu Favus mellis 1693, Prodromus Hodoeporici 1694, Trifolium 1694, Cornu 
copiae 1695 et Panoplia 1696.) Prag 1696. 

23. System a Juris Municipalis, worinnen alle in denen Stadt-Rechten des 
Erb-Konigreichs Boheimb enthaltene Rechts-Sachen ordine alphabetico zu 
finden seind. Prag. In Verlegung des Aucloris 1698, 120. 

24. Systema JU1'is Provincialis, worinnen alle in der Verneuerten kon. 
Landes,-Ordnung des Erbkon. Boheimb, denen Novellis et Declaratoriis 
enthaltene Sachen, wie auch die Einstimmigkeit der Stadt-Recht und vvo 
darinnen von dergl. materia gehandelt wird, ordine alphabetico zu finden 
seind. Prag, in Verlegung des Auctoris 1699. 

25. Manuductio zum Rechtsprozesz sowohl bey denen hoheren als 
Stadt-Gerichtlichen Instanzen im Erbk. Boheimb u. Erbm. Maehren. (Balt. 
Joach. Endter Buchhaendler in Nůrnberg) 1699 ve ' 12°. 

Stručný návod, ve kterém v 32 hlavách dobře vylíčen postup pro
cessualní. (Vom Geschichtsforseher mit gutem Erfolge benútzbar, di Auersperg). 

. 26. Oodex Ferdinandeo-Leopoldinus, worinnen alle durch fUnffzig Jahr 
mlt grosset Můhe und Unkosten gesammelt- u. von ao. 1600 biss auffss 
1701 a. g. erg'angene, respectivé kais. Declaratorien, Rescript.en, kais. U. kon. 
Statthalterisr-he, auch von hohen Obrigkeiten emanirte Patenten u. Decreten, 
etwe!che Extracten der Landtag-Schlússen, kon. lnstructiones, Privilegia 
Landes-Ordnungen, Erb-Vereinigungen mit der Cron Boheimb etc. Prag 1701. 

Věnováno hrab. Frant. Jos. z Waldšteina, zemskému hejtmanu mo
ravskému. 

O sbírce té praví Gross, že byla vydána bez král. nařízení a bez 
náležitého přezkoušení, kdežto hrabě Auersperk tvrdí, že vydána byla 
k výslovnému rozkazu cís. Leopolda 1. Prof. Feigl zase dí, ze 'Veingarten 

27* 
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snesl subsequas novellas declaratorias, edicta et rescripta privata induslria 
v jednu sbírku, jež napotom prodloužena jest do r. 1719. 

Dáta životopisná: 
Nar. r. 1629 v Chomútově, kdež také prvního vzdělání nabyl na 

. esuitské škole, ondy od Jiřího Popela z Lobkovic založené. Vycvičeného 
~ latině, poslali jej rodiče na vysoké učení Pražské, kdež nejprvé slyšel 
filosofii Aristotelovu, potom práva, ku kterým se cítil zvláštně váhena. 
Oblíbil si zejména právo domácí a vyniknul tak, že .ho magislrat Menšího 
města Pr. r. 1666 učinil druhým syndikem; v kterémzlo úřadě potrval po 
1 i let. V ten čas jal se spisovati a vydávati příručné knihy německé 
k učení právnickému; prvni r. 1668 (Výtah z městských práv). H. 1677 
postoupil za prvního syndika a stal se spolu raddou Malostransl~ým .. R. 1678 
jmenován jest německým sekretářem při appellační kom~ře .. R. 1681 ~Iplomem 
ze dne 20. února povýšen jest do stavu, r. 1689 pocten tItulem kral. appel~ 
lačního raddy. Dne 1. pros. 1693 ustaven jest za skutečného raddu ptI 
appellacích na lavici rytířské, a to přímo k rozkazu cís. Leopolda. R. 1699 
nazývá se raddou pti soudu appellačním a sekretářem německých expedicí 

soudu tohoto. 
Weingarten jest jeden z nejplodnějšíeh spisovatelů právnických; ,v~ 

vydávání kněh namnoze pterozsáhlých a pracně skládanýc? .b~l prave 
neunavený. "Systema juris municipalis" a "Systema juris provll~cIalIs" vyda~ 
r. 1698 a 1699 na své vlastní útraty (in verlegung des auctons). Posledm 
dílo Codex Ferdinandeo-Leopoldinus r. 1701 podniknul k výslovné žádosti ds. 
Leopolda. Avšak podobá se, že spisy jeho nenesly mu náležitého ov~ce. ~ravíť 
sám hned r. 1696, že již po třetí desítiletí bojuje ne mečem am krv~, al~ 
inkoustem a perem; sepsal prý rozličná pojednání ku prospěchu veřeJnostl 
a slavných stavů království českého. "Nyní jíž ubývajícími silami doko~al 
jsem běh, ješto slyším volati věk a starobu "Manum de tabu? a !'~ .~ :m
O'arten za posledních let svých tak byl stísněn, že za sebe a sve detI zadal 
~ísaře, velkého příznivce svého, za vyroční plat z milosti, čehož lnu snad 
i poptáno, ač toho nemnoho užil, an již r. 1701 dne 16. října ze~lřel. 

Neobyčejná pilnost a snaha býti užitečným vlasti své, svědčí - Jak Pelzel 
dí - o dohrém srdci a o líbezné povaze jeho. Jméno jeho našim právníkům 
navždy zůstane nezapomenutelným a všeliké cti hodným. Žádný z ju:istů 
nepsal tolik z oboru českého práva a kdyby měřena byla zásluha a velIkost 
učeného muže podle počtu a velikosti spisů od něho vydaných, byl by 
Weingarten jedním z největších učených, jež zplodila země česká.. . 

Již r. 1694 připsal v knize "Trifolium:" In hisce collectanels Sl ob 
senilem laboribusque consumptum visum quid humani commissum, compas
sionem spero et veniam expeto. 

308. Kramer Adam. 
Kurtzer, aber doch ausfuhrlicher Extrakt aus denen B6heim'ischen 

Stadt-Rechten U. Landesordnung dem Alphabet nach zusammengezogen. 
Leipzig 1671 (podruhé tamže 1709. Věnováno hrab. Fridrichovi Šlikovi). 
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309. Zemské Zřízení Opavsko-Krnovské. 

Entwurf einer neuen Landes- Ordnung fůr das Fiirstenthum Jiigerndorj 
vom J. 1673. 

Entwurf einer solchen Landes- Ordnung fůr das Fůrstenthum Troppau . 
Kays. Erklii1'ung ddo. 27. Junii 1673 iiber die Troppau'ische ~md 

Ja,gerndorff'ische Landes-Ordnung. (Cod. Ferd, 1720 p. 390-396). 
Stavové Opavští na základě krá1. resoluce ze dne 3. března 1672 

vypracovali návrh ke zdokonalení Zřízení Zemského, ješto prý se mnoho 
nedostatků v něm nalézá a nových k tomu ptibylo. Odpověděno jim reso
lucí ze dne 9. btezna 1673: Ješto stavové řídili se dosud starým Zřízením 
moravským, aby v tom i nadále zůstali. Co se týče nedostatků, aby podali 
návrhy k napravení. Stavové uživše toho, vypracovali návrh nový: Troppau
ische Corrigierte Landes-Ordnung ddo. 7. ledna 1688 (Cod. Ferd. 1720 p. 
508-515). 

3IO. De Serponte et Bregaziis Franc. Ferd. 

Promptuarťum d. i. Ein leichter Einfund in die k6n. Verneuerte 
B6hmische vnd Mahrische Lands-Ordnung wie aueh St. Wenzels-Vertrag 
mit angeheffter Bergwerks-Vergleichung, dann k6n. N ovellen vnd N ovellis 
Novellarum oder Declaratorien, nicht weniger K6n. Appellations- und der 
k6n. Stadten lnstrllction samht B6hmischen Stadt-Rechten, nebenst Aufuhrung 
sowohl Geist- als Allgemeiner Kayserl. Rechten, wo dieselbe auf denen 
vorgehends benandten heylsamen Vatterlands-Satzungen resp. conformiter 
ubereinstimmen, unter Einem Alphabeth. Prag 1678. Velké folio. 

Příklady textu abecedně sestaveného (str. 1-448): 
Todtschlcige?' ist der Jenige, so in Willens gewesen und noch ist, jemanden zu ent

leihen, ob er ihn schon nicht entleibete, sondern allein verlahmete, verwundete, oder 
blutritnstig machete. (Stadt-Rechte N. · 33. ~ item Lex Cornelia 6. Instit. de publ. jud. et 
1. Cornelia 1. § Divus Adrianus 3 ff ad L. Corn. de siccar. nec non arg. 1. Si quis 5. Cod. 
de episc. et cler. et 1. quisquis 5. Cod. ad 1. Jul. Majest.) 

Waid'We?'ckh In denen konigl. Gritnden zu itben, so jemand durch konigl. Begnadung 
befl'eyet, vnd daritber A. g. Con:firmation edanget hat, kan sich desselben, Krafft habender 
Befreyung gebrauchen. (Kon. Vern. LO. Q, 52, Mahr. LO. fol. 204 pag. versa.) 

Wide?'spn~ch, bohmisch Odpo?', ist nichts anderst als ein rechtliche Anfechtung einel' 
Verschreibung oder eines Testaments,. oder anderer Sachen, welche zu Schaden und 
N achtheil eines andern in die Lancltafel o, sonsten denen Stadt- U. andern Gerichtsbitchern 
einverleibet "werden. (Kon. Verm. L. O. 1. 20, Mahr. LO. fol. L6. Stadt-Rechte E. 42. Lib. 
Instit. 2. tit. Quib. mod. test. in:firmetur 17. et de inoff. test. 18. et tít. ff. Cod. de inoff. 
testamento). 

Z'Wod ist díe erste Einfithrung, welche nur eín Recht zu dem Gute U. keine possession 
gibt. (Kon. V. LO, G. 12, Mahr. fol. III.) 

N a závěrku porovnací tabulky ZZ českého a moravského. 
Dílo toto nad míru pracné i důkladné měl spis. hotové hned r. 1675, 

ale tiskem vyšlo teprvé po třech letech, 1678. Útraty tiskové, bezpečně 
nenepatrné, hradil sám "dem lieben Vatterland zu Ehren und Nutzen". 
(Auf dessen eigene Unkosten zu gemeinen Nutzen in offenbahren Drucl\: 
ergangen). Věnováno cís. a králi Leopoldovi. 
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Spis. nazývá se na tituli Franciscum Ferdinandum de Serponte et 
Bregaziis, J. C. (juris consultuml, auss kays. u. kón. Macht offenbahren 
Notarium u. bei kón. · Cammer-Reehts-Ambt im Kón. Bóheimb zwantzig 

J ahr gewesenen Translatorem. 
N a závěrku věnovacího přípisu položena v mědi rytá podobizna jeho 

se symbolum notariatus "Vigiliis et moderatione". Opis: "Franciscus Ferdi
nandus de Serponte et Bregaziis". Pod podobiznou štít, ' jehož vrehní pole 
ukazuje jednohlavou orlici a spodní lva dvouocasého po zdi kráčejícího. 

3 I I. Schambogen J oannes Christophorus. 

Praelectiones publicae in Diví Justiniani Instiiutionum juris quatuor 
libros compositae Pragae 1676. Druhé, třetí, čtvrté vydání do r. 1702, páté, 
šesté, sedmé do roku 1732, osmé 1752, deváté 1767. Užíváno toho díla 
učebního netoliko na universí Pražské, ale i na jiných učelištíeh. 

Tractatus in jusfeudale compositus et praeeipue in gratiam et utilitatem 
studiosae et cupidae legum iuventutis publice luei datus. Pragae 1695, 

str. 304 ve 4°. 
Commentarius seu Lectiones publicae in d. Gre:Jorii IX. Decretalium 

libros quinque eompositae. (Tři díly.) Pragae 1699. 
Nar. 1636 ve městě Kladsku, studoval v Praze filosofii a práva. Učitelem 

v právích byl mu Kyb lín , jenž s ním disputoval o rozdílech mezi právem 
českým a římským. Dosáhnuv r. 1668 doktorátu, stal se téhož roku pro
fessorem Digest. Na stolici professorské pozůstal po vÍee jak 30 let. Praví 
se, že více jak 10.000 poslnchačll práva římského a církevního vystřídalo 
se u něho, čtyři markrabata z Říše, dva lantgrafové, 316 hrabat, 411 baronů, 
375 rytířů a přes 300 duchovních. (Ingentes ad eum audiendum ex omnibus 
provinciis concursus fiebant. Ultra decem millia juvenum, dum jura doeuit, 
ab eo disciplinam accepere. Ex quo de Academiae Pragensis per id tempus 
celebritate et jurisprudentiae cultu conjiei potest.) Děkanem fakulty byl mezi 
léty 1681 a 1695, rektorem university dvakráte. Slove toho roku eonsi
liarius regius, ss. canonum professor et facultatis senior. 

Obraz u Voigta. Zemřel raněn byv mrtvicí ve věku 60 let, 1696. Byl 
neženat, pln zbožnosti, spravedlnosti a převzácné dobročinnosti ke stu-

dentům. 

312. Učení právnické v Olomúci. 
R. 1570 založeno jest v Olornúci, hlavním městě markr. moravského, 

dávném to sídle biskupův moravských, vyšší učení, t. z. akademie, jenž se 
stalo základem pozdější tamní university. R. 1679 z ařízena pti té akademii 
na útraty zemské fakulta právnická, zůstávala však v podrucí fakulty theo
logické. Roku 1679 učil tam jakožto professor privatus juris civilis, doktor 
práv, jménem lrmler, začež se mu dostávalo roční náhrady 150 fl. R. 1692 
započali professorové juris, počtem dva až tři, držeti přednášky veřejné , 
Právu cirkevnín.1u učili od r. 1667 né], fakultě bohoslovec~é jesuité sami, 

I 
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313. Balbín Bohuslav. 

Miscellanea historie a 1'egni Bohemiae. 
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. Decadi: I. liber 8. Liber epistolaris, continens literas publicas de Bo
hel~la . selechúres et aut~enticas ~u~morum pontificum, imperatorum, regum, 
eledOI um S. R. 1.. ac ahorum, prmeIpl1m et antistitum. Vetero-Pragae 1688. 

Obsah: I. LIterae pubhcae Bohemiae regnum concernentes, ab ao. 
1080 ,usque ad ~629, adjedis epistolis vetusta feuda r. B. tangentibus. 
II. EpIstolae pubhcae ad marchionatum Moraviae spectantes. III. Silesia. 
IV. Eg-ra. V. Lusatia. VI. Terra et provincia Misnensis. 

De~adis I. l~,ber 1~: De legibus vetustis Bohemiae (Statuta Caroli IV. 
et praeClpua ex us capIta etc.) Cf. Riegger Materialien zur Statistik von 
Bóhmen. Heft 2. 1787. 

Decadis II. libe: 2 de magistratibus et officiis curialibus (Liber curialis. 
opus posthumum, edItum a J. A. Rieggero eq. Pragae 1795). . 

, R. 1680 Balbín navštívil hrad Karlštein i zhlédnul tam staré truhlice 
praz~né, ve kt:rých se .~ž do r. 1620 chovaly výsady a privilegia koruny 
(archIV korunm). Bylo JIch dohromady 19, cistae e ligno solido lt' 
f t

· t' I' . ' mu lS 
erramen 19, np lClbusque seris munitae. 
~ ~otomek ;la,~!cké rodiny Balbínův či Škornicův z Vorličné, syn Lukáše 
Skormce na Drevlcl, nar. B. se v Hradci Králové r. 1621. Studia konal 
v Broumově, Jičíně a Olomúci. R, 1636 vstoupil do rádu iesuitského i b 1 
chovancem kollejí ': B;ně, v Kladsku a v Praze. Na kněžství vysvěce~ 165~. 
Byl nato zprvu mlSSlOnařem v Hradecku, pak učitelem v Krumlově v Kladsku 
v Praze, ~ ~rně, v ~r~~ci Jindtichově a v Jičíně. Již za této d~by zanášel 
s~ s.~ou~am~ a sblramm pramenů dějin českých. Snášeje co spisovatel 
vsehJ~ka probven:tví, sepsal v Klatovech slavnou "Dissertatio apologetica 
P:o hn~ua ~lavo~lca." ~. 1680 usazen v Praze, jal se vydávati obsáhlé 
dll~ sve o Cechach "MIscellanea historica regni Bohemiae" rozvržené na 
dve dekady o 10 částech. Zemřel dne 29. list. 1688 i poch'ován v kryptě 
kostela Salvatorského v Klementíně.' 

Balbín nebyl sice právníkem, avšak právním dějináln českým prokázal 
neocenitelné služby svými historickými spisy. 

314. Sannig P. B. 

Universum jus canonicum ad ordinem Decretalium. Duo vol. Vetero
Pragae 1686-87. 

Scola canonica seu Universum jus canonicum nova methodo digestum. 
Duo vol., Neo-Pragae 1692. 

315. Stamberský L. L. 

. M~nuale processu práv~ího z Prav kra!. czeského, s rozličnými authory 
sIo-:naly ad stylum et praxlm starožitné Curiae Kutnohorské. Stran 199 a 
reglstrum. 1690. . . 

Písař na H. Kutných. 
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3 I 6. Tractatus. 
Tractatus de sessione et sutfragio electorali tam in comitiis universi 

Imperii quam in con ventu collegiali electorum Austricis ratione ~ohemiae 

etiamnum competente 8° 1695. 
Ich habe (sagt Voigt Geist S. 176) noch nicht erfahren kónnen, wer 

der Verfasser dieser wohlgerathenen Schrjfl sey. Die Absicht desselben ist~ 
dass er beweise: Die Kónige von B6hmen waren auch noch vor der Gol
denen Bulle zu Reichsgeschaften und der Kaiserwahl gezogen worden, u. 
wenn dieses bisher unterblieben sey, ware es kraft ihres erhaltenen Privi
legiums geschehen, mittels dessen sie berechtiget waren, bei den Reichstagen 

zu erscheinen oder nicht. 

31 7. Wrba Jakub Ferd. Ant. Nimburský. 

1tt'~tf6 lBek)t.lt) ~t'R", roiěftif6dJ 1t'41o.vftlvj ~~eitéllo. V Praze 1700. 
Vydáno pro snadnější nalezení, v čem se tak týž Práva Městska 

s Obn. ZZemským, novellami, deklaratoriemi, rescripty císařskými a instrukcí 
městskou srovnávají. Přidána krátká obsažitelnost processu právního jako 
i instrukce městská. 

Kurtzer Extrakt der Stadt.- Recht im K. Bóheimb mit Anfúhrung der 
kón. Vern. LOrdnung, Novellen etc. Prag 1693. (Brúnn 1707). 

Spisovatel, rodilý Nimburčan, r. 169l byl měštěnínem Nového Města 
Pražského. R. 1696 ustanoven za "puchhaltera měst věnných", kterémuž 
proto z V. Mýta co jednoho z měst věnných ročně odváděno platu 18 zl. 
a pšenice 1 strych, žita 2, ovsa 8. 

3 J 8. Span Sebastian. 
Speculum juris metallici oder Berg-Rechts-Spiegel. Von S. Span, Syn

dikus des k. freien Bergstadt Schlagenwalde. Dresden 1698. 
Systematické sestavení zákonll horničích v Čechách a zemích sousedních. 

31 9. Práva Městská království českého a markrabství 

moravského (viz č. 333). 
~ fráL meftť Q3rně u ~rant. jgn. @)inatJÍ 1. ~. MDCCI. 
Otisk díla Koldínova. Na listu I. český lev, na rubu .orlice moravská. 

List 2: Privilej Sinapjmu 1697 a 1707. List 3: Propemptieum in laudem 
novae editionis. List 4: Dedikací cís. Leopoldovi. List 5 a 6: List purkmistra 
a rady věrného král. města Brna. List 7 a 8: Přípis purkmistra a rady 
St. M. Pražského cís. Rudolfovi. List 10: Erb města Brna. Přípis Koldínllv. 
List II: Štít císařský a obraz Brna. 

Resolucí ZP. dne 30. května 1680 uvedena jsou Práva městská Kol
dínova co zákon subsidiární pro stav městský také na Moravě, resolueí pak 
ze dne 7. června 1697 prohlášena jsou za zákon jediné platný po celé 
Moravě, tak že se města jak v Čechách tak i na Moravě od těch dob řídila 
jednostejným zákoníkem. A tak se stará práva města Brna ze XIV. století 
(viz č. 91.), prošedše všelijakými proměnami, ve formě zc-~la, nové navrátila. 

.,. 
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zase do vlasti, odkud byla v podstatě své vysla (viz č. 233. BrikcÍ, a č. 

259. Koldín). Téhož roku udělena Brněnskému kněhkupci Františkovi Hynkovi 
Sinapj výsada na nový otisk Práv městských v jazyku českém i německém. 
Zatím Sinapj privilegia toho pro útratnost neužil. Práva toho r. 1700 
postoupil radě města Brna, kteráž také hned r. 1701 přistoupila k dílu a 
český text císaři Leopoldovi J. předložila. Připravováno také vydání německé, 
ale překladatelé teprve r. 1721 dokonávali práci svou. Mezitím vydárií ně
meckého o své ujmě uchopil se Normberský kněhkupec, Jiří Lehman, ve 
Vídni usedlý, i ucházel se r. 1714 o povolení, aby překlad jemu "von 
einem, dem Publico geneigten Rechtsgelehrten" zprostředkovaný směl tiskem 
vydati. Právo takové bylo mu sice vzhledem ku privileji Brněnskému dne 
9. října 1714 výslovně odepřeno, ale překlad sám r. 1720 dostal se pod 
firmou knihaře Ignatia Runggera ve Vídni přece u veřejnost. Česká dvorská 
kancellář sice dne 28. února 1721 nařídila konfiskací všech exemplárt1 zu 

" 
deren Supprimirung", ješto prý překlad soukromým translatorem pořízený 

mnoho měl poklesků (Viz č. 334.), ale dílo nicméně zůstalo vydáno. 

320. Středovský Jan Jiří 19nát. 
Nar. r. 1679 na zámku Brúmově a s podporou Jiřího Fridricha hrab. 

z Oppersdorfu, pána na Pavlovieích, vychován na gymnasium jesuitském 
v Olomúci. Odbyv studia bohoslovecká v témže městě, vysvěcen na kněžství 
r. 1702 a r. 1703 podán na výnosnou faru Pavlovidmu nad Bečvou. Maje 
dosti prázdné chvíle, zanášel se sbíráním látky, aby sepsal "Letopisy 
moravské". Práce tato trvala plných 10 let, až úmyslům spisovatelským 
nelítostná choroba r. 1713 učinila konec. 

Sbírky od Středovskébo zpořízené záležejí z 5 dílů tak zvaného 
"Apparatu" a z 11 dílů tak řečených "Apografú". Tato "Apographa Moravica" 
nejsou než opisy listin a knih všeho druhu historických. Co do práv, mají 
velikou platnost svým obsahem I. Liber ecclesiasticus. II. Liber parochialis. 
III. Liber provincialis, comprehendens Libellum Ctiborii de Cymburg de 
regimine politico, ejusque glossatorem Ctiborium de Drnowitz, vetera Moraviae 
jura, patriae consuetudines, publica pada, transactiones et regias constitu
tiones. IV. Liber dietalis, complectens provincialium comitiorum statuta, 
diaetalia conclusa, publicorum conventuum placita et regum et marchionum 
postulata. V. Liber feudalis, complectens jura feudalia, quorum tenore 
reguntur episcopatus Olomucensis vasalli. VI. Liber municipalis, compre
hendens Moravi(~arum civitatum et oppidorum privilegia, immunitates, jura 
et consuetudines. VII. Liber Oppaviensis, comprehendens ducatus Oppaviensis 
jurium ac privilegiorum transsumpta. VIII. Liber particularis, complectens 
diversarum personarum conventiones etc. IX. Liber litium, comprehendens 
devolutas in judicium provinciale nobilitatis Moraviae lites, latas desuper 
judicum sententias ete. X. Liber fragmentorum, comprehendens varia me
moriarum moravicarum collcctanea. 

Veškeré rukopisné knihy tyto nacházejí se v arcibiskupském archivu Kro
lllěřížském (Dudik, Bibliothek u. Archiv irn F. e. Schlosse zu Kremsier 1870). 
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321. Klauser Andreas Bernhard. 
AU.<fu/rliche Be chreibun,q der Landmac;s de; Konigrm'che" Lohaimb, 

wie solche in dieses Konigreich eingefLihrt, nachmals gebraucht und verandert 
worden, endlich auch wie sie anjetzo gebraucht werden. Zum allgemeinen 
Nutzen verfasset von - - Sultzbach 1705, str, 156 v 16°. 

Věnováno JMsti cís. a král. raddám, místodržícím, komorníkllm, zem
ským úředníkům na sněmu zemském toho roku shromážděným. Dle pred
mluvy zpracoval Klauser kntžku tuto na základě sepsání Simeona Podolského 
z PodoIe r. 1617 složeného a roku 1683 skrze Samuele Glo bitze z Bučína 
tiskem vydaného (viz č. 285). Spis dí: Wann eines jeden getreuen Patriotens 
Schuldigkeit ist, seinem Vaterlande nach Vermogen zu- dienen, so erkenne 
ich mich darzu umb destomehr verbunden, je mehrere Gnaden u. \Vohlthaten 
von dlesemhochlobl. Konigreich 81s meinem liebwerthisten Vatterland i~h 
bi13 dato empfangen und genossen - Klauser byl pilným sběratelem knih, 
zejména právnických, jež také dával opisovati. Dobner od něho měl: Práva 
Soběslavská, Jůs Iglaviense municipale et montanum v te~tu , českém, 
Listové majestatův císařův a králův českých na svobody města Hory 
Cutlmy. - Z bibliothéky Klauserovy přešlo témět 6000 knih do bibliothéky 
Strahovského kláštera koupí z r. 1779 v ceně 2000 fl, mezi nimiž i některé 
prvotisky. 

322. Kašpar Jan Kupec z Bí1enberka. 
Kašpar narodil se ok. r. 1655 z rodičů stavu městského, Jana Kupce 

a Bílekovny z Bílenberka. Vzdělav se na několika učilištích domácích, zvláště 
v jazycích klassických, byl za delší čas vychovatelem mladých šl e chti Cll 
českých, kterých doprovázel na jich cestách studijních za hranice. Tím se 
stalo, že si osvojil známost němčiny, vlaštiny a jmenovitě franštiny. Jakož 
hned za mlada obeznámil se s právy a soudními řády domácimi i cizími, 
po návratu do vlasti vstoupil do služby státní a usadil se na Starém Městě, 
kdež měl dům a jiné' pozemky šosovnÍ. R . 1683 ustanoven byl za registratora 
a r. 1688 za českého sekretáře při soudu nad appellacimi. Zde brzo proslul 
co právník praktický, jmenovitě co inquirent kriminalní. Hlavně vyznamenal 
se po boku rad<iy appellačního dra. V. J. Rosy u vyšetřováni francouzských 
paličů po krajích českých r. 1689. Několik jich, a to nejnebezpečnějších, 
dopadnul a do Prahy dodal. V inquisicí té překl ádal výpovědi francouzských 
zločinců do češtiny. Také měl účast ve vyšetřování vedeném r. 1693 proti 
židu Abelesovi, jenž 12leté pachole Simeona "ex odio fidei christianae-' 
násilně usmrtil. Když pak cís. Leopold I. appellačnímu soudu nařídil, aby 
zdělal nový řád hrdelního práva, Kupec o přípravách a návrzích účinlivě 
pracoval. Císař uznávaje zásluhy jeho, propůjčil mu titul čestného raddy 
appellačního a dne 23 . září 1698 šlechtictví české s erbem a přídomkem 
z Bílenberka, po matce zvoleným. Tím vešel v erbovní přátelství s rodem 
Bílků z Bílenberka, zejména s Vácslavem kapitulním děkanem Pražským a 
Janem starostou komorničím při dskách zemských. 

1 
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Záslužnou práci literárně-právnickou vykonal Kupec překladem Hrdel
ního řádu r. 1707 po německu a r. 1708 po česku vydaného. Místo honoráru 
obdržel dne 16. července 1707 výsadu na tisk obojího textu, kterýžto privilej 
prodloužen r. 1718 na tak dlouho, až by všech 1500 výtiskll textu českého 
bylo vyprodáno. 

323. Nové právo útrpné a hrdelní. 

@9J1fti ffijmífé1)o cjíoře, tl1)erífť~o o čeífť1)o frá{e ~o3effo 1., orcifnj3ete tO" 

fouífé1)o etc. ~owé .... rtÍwo útr .... ué tl l)rnduj, ~tO fra{oroftroj ~~elfé, marfro6ftroj 
9J1orattJífé o fnj~etftttJj @)le31fť. Anno MDCCVIII. 

Nákladem podle cjs. negmil. nadánj Kaspara Jana Kupce z Bilenberka. 
W Praze. 

Titulní obraz v mědi rytý představuje bohyni spravedlnosti; andělíčci 
drží nahoře v levo císařský štít, v Plavo štít český, dole v levo štít mo
ravský, v pravo slezský. Ryl Balt. v. Westerhaut. Svrchu nápis: Juste judicate 
filii hominum. Kromě výsady vydavatelské a předmluvy obsahuje dílo toto 
na 90 stránkách 23 artikulů řádu útrpného a hrdelního. Přidána jsou jména 
presidenta, vicepresidenta a všech appellačních radd a officiantův, kteří 
když kniha tato tištěna byla, při král. appellací se nacházeli. 

Der Romischen Kais., auch zu Hungarn u. Boheimb kon. Maj. Josephi 
de13 Ersten, Ertz-Herzogens von Oesterreich, Neue Peinliche Hals-Gerichts
Ordnung vor das Kon. Bohaimb, Margraf. Mahren u. Hertzogthum Schlesien 
1708. Verlegt crafft Kais. A. g. Privilegij durch Caspar Johann Kupetz von 
Billenberg. Altstadt Prag. 

324- Vademecum. 
Vademecum juridico-practicum sive Sucdncta tractatio processus civilis 

juris Bohemlco-Moravico-Silesiaci. Impensis Joh. Ziegeri, bibliopolae Norim
b ergensis 1710. 

Obrázek titulní ukazuje bohyni spravedlnosti, u níž leží lev s mečem, 
nad ní pak orlice moravská a orel slezský. 

Obsah: De citatione. De schedis scissis, De libe110. Species libellorum. 
De replica. De dupli ca. De articulis positionalibus, additionalibus et interro
gatoriis. De triplica. De quadrupliea. De publicatione testium. De reprobatoriis 
testibus. De citatione ad rotulum et de ipso rotulo. De sententiis definitivis 
et interlocutoriis. De revislonibus et appellationibus. De litis expensis. De 
executione rei judicatae. De reali executione. Snperiores instantiae Pragae. 
Inferiores instantiae Pragae. 

Rukopis podán byl vydavateli o posledním trhu od jistého studenta 
právníka (quod eum nuperrimis nundinis quidam e juris studio sis illud 
mihi emendum proposuisset, comparavi), z čehož jde, že to byly přednásky 
universitní. 

Zde buď pro historii literatury připomenuto, že Zieger hotov byl vydat 
dílo ve třech svazcích: Dějiny království, pokud je Hájek líčí, Dějiny kde 
Hájek ustal, až do smrti cis. Leopolda 1., Dějiny a znamenitosti současných 
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Čech (Das jelzt lebende Bohmen.) Že však jiný podnikatel Ender obdržel 
byl výsadu na spis o dějíeh českých, obmezil se Zieger na díl třetí. Vděčen 
byl zemi české, že se tam povedlo prodat vzácné spisy po celém světě od 
něho shledávané a skupované. R. 1710 bylo tomu již 32 let, co obchodoval 
s Čechy. Pro qua g;alia diversos in emolumentum florentissimi hujus 
regni libro s propriis surnptibns irnprimere feei. Takovéto byly: Weingartenova 
Sylva (v Norrnberee 1683), Auszug (v Normberce 1686), Extrakt (1692), 
Manuale (v Normberce 1694), Prodromus a Trifolium (v Praze 1694), Hodo
eporicurn (1696 v Normberce), Redelův spis "Das schenswurdige Prag" 
(v N ormberce a Praze 1729) 

325. Hermann Marianus. 

Vindiciae Bohemicae, quas patriae suae scripsit Antonius Viriherus, 
sive Deductio famosae quaestionis super nexu inter S. Imp. Rom. Germ. 
et inclytum regnum Boherniae intercedente. Norimbergae et Pragae 1710 . . 

Spisovatelem jest Marianus Herrrnannus (Viri-herus), opat Strahovs~y. 
Podle Voigta napsal dr. Neumann z Puchholze "Observationes super Vm
dicias", dílečko nevydané tiskem. 

326. Neumann Wenceslaus a Puchholtz. 

1. Annotationes ad Henrici Zoe'sii Commentarium ad XXV anteriores 
ljbros Digestorum. Pragae 1712. 

2. Tractatus de cambio. Pragae 1715. . 
3. Tractatus juridico-practici: De abusibus quibusdam praxeos BoemIae 

et de specialitatibus juris Boemici circa actiones et executione~. Pragae 1729. 
(Podruhé v Normberce 1731, potřetí tamže 1733.) .., 

Obsah: Tract. de abusibus praxeos in processll ordmano albarum 
instantium r B. I. 1. De abusu proponendi exceptiones dilatorias per viam 
incidentalis processus, a practicis restitutio libelli intitulato. I. 2. De abusu 
non allegandi instrumenta in duplo pro judice et parte. De. abusu non 
exhibendi instrumenta oriainalia eum ipsis scriptis. II. De abuslbus praxeos 

:tl • • 

in processu executivo a1tiarum instantium r. B. et pro~essu sum~~rl? m 
~ausa possessorii momentanei occurentibus. III. De abuslbus notablhonbus 
praxeos inferiorum instantionum in r. B. o ' 

Tract. B. 1. De specialitatibus actionum secundum JUs boemlCurn. II. 
Disc~rsus praeliminaris de exactione seu executione in genere. 

4. Annotationes ad Henrici Zoe'sii Commenta1ium ad XXV anteriores 
libros Digestorum, nun~ secundo editae et auctae, cum inserto ad li~rum 
XX specíali tractatu de Pignoribus et hypothecis ad jus commune, saxomcum 
et boernicum accomodato. Norimbergae 1732. 

5. Tractatus de cambio. Text z r. 1715 znova vydán s novou ordinací 
směnečnou Vratislavskou z ' r. 1712. Pragae 1732. -

6. Al; et qualis ad fora regni B. in casibus jure boernico pon decisis sit 
juris communi~ usus ~t obs~rvantia ! 1732, 
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7. Episodion historicum jurium boemicorum historiam et fata exponens. 
Pojednání toto pi'ipojeno k dissertací "De commissionibus" 1739. (Proti 
tomu napsal kdos nejmenovaný Examen differentiarum N eumanni de ficti$ 
regni B. praerogativis. Tento Examen Voigt nazývá volI der abgeschmack
testen Ulrwahrheiten). 

Neumann byl rodic Pražský. Nar. 1670 z otce raddy Staroměstského. 
Liceneiatem práv 1697, doktorem 1699, professorem Institucí, Digest a 
Codexu 1704, děkanem fakulty častěji mezi 1. 1718-42, členem kompilačni 
kommisse, appellačnírn raddou na lavici doktorské 1739. Zemřel 14. srpna 
1743 v Suchdole u Zásmuk, kdež i pohřben. Podobizna jeho v Effigies. 
Syn jeho Jakub též byl právníkem, i stal se 1447 appellačním raddou a 1749 
starostou komorničím při dskách. 

327. Extractus. 

Extractus Juris Provinciali,.;, Pragae 1710. Rudiger. 
Extratu ,~ Jurú Municipalis. Pragae 1710. Rudiger. 
Compendium Juris Provincialis Bohemici et Novellarum in Jus Pro

vinciale emanatarum. 1710. (Rudiger.) 
Tractatus de diversis regulis juris municipalis et provincialis regni 

Boherniae. Pragae 1713. 
Vydavatel tohoto spisku, Augustin Neurautter, připomíná v předmluvě: Authoris 

suppresso nomine prodiit in lucem a. 1719 impensis J. Fr. Rudigeri bibliopolae Norim- ' 
bergGnsis, Compendium. Pro supplemento hujus pl'aesento et ego tibi, benerole lector, hune 
tractatulum. Traetatulus prout materia requirit, suecinctissimus simulqlle utilissimus. 

Repertorium seu lndexjundamental'is aller und jeden Materien, so in der 
gantzen Vern6'uerten Kon. Bohm. Landes-Ordnung sambt denen da.rzu publi
cierten Novellen begriffen u. verfasset seyn. Pragae. Apud A. Neurautter. 160. 

32 8. Gamen Phi1ippus Christophorus. 

De jurisdidione feudali et superioritate territoriali in subfeudis Imperii 
tam datis quam oblatis, necnon de natura et praerogativis feudorum regni 
Boemiae. Prag'ae, typis Univ. Car. Ferd. in collegio S. J. ad S. Clementem 1716. 

V čísle 7 jedná spisovatel "De natura et praerogativis feudorum regni 
Boemiae. " 

Spis. byl rodem z Koblenze n. Rýnem (Treviro-Confluentinus), konal 
studia právnická v Praze a doktoroval r. 1716 za předsednictví dra. Neumanna 
z Puchholtze. 

32 9. Nový otisk ZZ. českého i moravského. 
Der Rom. Kais., auch zu Hungarn u. Boheimb Kon. Maj. Ferdinand 

des .Andern Verneuerte Landes- Ordnung deroselben Erb-Konigreichs Boheimb. 
.Auf der jetzt Regierenden Kais. u. h·on. Maj Ferdinandi des Dritten a. g. Bifehl 
von neuem aufgelegt u. mit unterschiedlichen Declaratorien u. Novellen vermehret. 

Lícní strana: Cís. orel, rubni: Lev český. Dedikováno císati a králi 
Karlu VI. Tiskem Karla Ferd. Arnolta z Dobroslavína, "in der kon. Residenz
Kleinern Stadt Prag." 1714. 
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Opět otištěno ve Starém Městě u Ignáce Kirs~hnera král. dvorského 

kněhtiskaře 1753 ve fol. 
Zároveň s těmito otisky vydány jsou o ' sobě: 
Der Rom. Kais., auch zu Hungarn u. Boheimb kon. Maj. Ferdinandi 

des Dritten Uber der N euen Lands-Ordnung des K. Boheimb publicirte kon. 
Declaratorien u. Novellen. Erb císařský na líci, erb český na rubu. Tištěno 
u Dobroslavína r. 1714, resp. u Kirschnera 1753. 

Der Ronl. Kais., auch zu Hungarn u. Boheimb kon. Maj. Ferdinandi II. 
Verneuertr Landes-Ordnung deroselben Erb-Marggraffthumbs Mahren 10. Mai 
1628. Gedruckt in Brúnn. Bei Georg Lehmann, Buchhandler 1714. Podruhé 

ve Vídni 1721. 
Na rubu znak moravský. Dedikováno Karlovi VI. Listů 254 ve 4°. 

330. J ordan J oannes Christophorus. 
De Archi-Pincernatu et eonnexione regni 130hemiae eum lmperio Ro

mano- Germanico. Vetero- Pragae 1716. Úvod 14, text 192 str. 
Obsah: I. De archi-officiis in genere. ll. De archipincernatu in specie. 

III. De Bohemia libera. IV. De Bohemia tributaria. V. De Bohemia in jus 
germanicum recepta . . VI. De Bohemia honorata, in ca~ut pr~vin(:iarum 
slavicarum erecta et archipincernatu ornata. VII. CollatlO regls B. cum 
aliis Imperii principibus. VIII. De B. exempta. IX. De B. hodie:na. X. D~ 
officio archipincernae. XI. De S. R. Imperii subpincerna. XII. De Jure tenendI 
coronam imperialem in coronationis et convivii solennitate. 

Jordan, rodilý Westfál z města Borcholtu, studoval na universitě Pražské, 
kdež za licenciata práv povýšen jest dne 17. srpna 171 () a za doktora r. 1717. 
Podle krásného zvyku university Pražské, Jordan po dokonaných osmiletých 
hlubokých studiích, ustanovil se pojednati "o vznešených právích slavné 
země české" (de magnificis inclytae Bohemiae juribus) a za první predmět 
obral sobě hodnost krále českého jakožto arcičíšníka svaté římské říše. 
Rozpravu, ku které bylo nutno zabrati se až do samých historický~h Pvo-
čátků hodnosti té, datuje Jordan "e Museo Pragae 5. Aug. 1716" I mela 
nadpis: "Dissertatio historico-politico-juridica. De Archipincernat~ :tc." 
Věnována Michalovi Janu hrab. z Althanu, sv. tímské říše číšníku dědIčnemu. 

Za pozdějších let sepsal Jordan "Origines slavicae" i vydal je r. 1745 

ve Vídni (fol. ve 2 svazcích). 

33 1 . Nový otisk Goldastových Kommentarií (viz Č. 294)· 

De Regni Bohemiae juribus et privilegiis tomi duo. Francoturti a M. 

1719 fol. 
1. Commentarii de regni Bohemiae incorporatarumque provinciarum 

juribus ac privilegiis, necnon de hereditaria successione regiae Bohemorum 
familiae in libros VI divisi et inde a prima origine diligentissime et accura
tissime deducti. Qum animadversionibus Stranskii~ Balbini, aliorumque. 

Accedunt: Golc1astii Consultatio de officio electoris Bohemiae, jureque in conventibus 
electorum. Appendix document.orum, cum supplemento. - Collectio variorum consiliorum 
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de jure et successione heredital'ia familiae Austriacae in HunO'aria et Bohemia. - Stranskii 
~e republic~. Bojema. -. Joh. P. Ludewig Dissertatio de jure

ó 

suffragii regis B. in comitiis 
;:,. R. Impern recuper~h. - Joh. Nic. Hertii Dissertatio de renovato R. G. Imperii et regni 
B. nexu. Cura et studIO Joh. Herm. Schminckii. Francofurti a. M. 1719, fol. str. 1221. 

II. Colledio varlorum COl1siliorum de successione et jure hereditario 
familiae regiae in Hungariam, Bohemiam etc. Ex recensione Joh. Herm. 
Schminckii. Francofurti 1719 fol. 704 str. 
. Appendix Commentariorum de juribus ac privilegiis regni Bohemiae, con-
~m~ns.documenta, diplomata, instrumenta et id genus alia monumenta, quorum 
m IpSIS Commentél1'iis relative et remissive fada est mentio, ordine chro
nologico juxta annorum seriem di gesta et fidei faciendae ac probandae 
ergo adjecta a d. Melchiore Goldasto Heimesfeldio. His subjicitur supple
mentum actorum publicorum, quae in hac Collectione desiderabantur. lb. 
1719 fol. 1-352. 

332. Codex. 

Codex Ferdinandu - Leopoldino - Josephino - Garolinus pro hereditario 
re!Jno Bohemiae at incorporatis aliis provineiis, utpote mareh. Moraviae et 
dueatu Silesiae, in welchem versehiedene, won anno 1347 bis auf 1719 Jahr 
A: g. verliehene, resp. k. u. k. ~rivilegia u. hier úber ertheilte Confirmationes, 
WIe aueh andere neue Concesswnes, nicht minder alle ergangene Sanctiones 
pragmaticae, declaratoria et rescripta enthalten. Prag 1720. Fol. Krom 
přípisu 732 stran. 

• v Na základě první sbírky Weingartenovy Codex Ferdinando-Leopoldinus 
(VIZ c. 307 sub 26) znova vyd áno a doplňky až do r. 1719 dovedeno. Avšak sbírka 
nebyla úplna (prof. Gross vypočetl 15 kusů Z doby 1711-18, že v ní schá
zejí). Kusové tito podáni později v dodatku: Continuatio Codicis Ferd.
Leop. de a. 1710 vique ad a. 1720. Pragae. Na to sledují dodatky další: 
1720-24, 1724-28, 1728-3l, 1731- 35. 

333· Bohmischer Stadtrecht. (Viz 319.) 
Vollstdndige Teutsche Stadt-Reeht, lm Erb. Konigreich Boheim und 

Marggrafthum Mahren. Von einen, dem Publico geneigten Rechtsgelehrten 
n druck befordert. (I~, 678 ve § 4°) Zu finden in Wienn bey Ignatium 
Rungger burg. Buchbinder anno 1720. Zu finden in Wienn bei Georg 
Lehmann Buchhandler 1721. Na líci titulního listu český lev pod korunou' 
na rub? orlice moravská. Kněhkupec Lehmann podávajíc překlad ten cís: 
KarlovI VL, pravl že jej vydal aus Ermangelung derer in Bohmischer 
Sprache erforderlichtn Exemplarien sowohl als fúrnemlich auch zum Behuff 
derer, so der Bohmischen Sprach unkiindig. Dokládá dále: In unsere reine 
Teutsche Mutter-Sprach auf das genauiste iibersetzet und sowohl Hohen 
als Niedern mit ungemeinen Verlangen umsomehr gesuchet, als ja auch, 
nach Zeugniss des gelehrten Spanischen Secretarii Perez die Uibersetzung 
fremder Sprachen hart. 

Toto vydání vyznačuje se tím, že v krát.kosti po stranách uvozuje 
vztahy na ' Obn. ZZemské české i moravské, Novelly, Deklaratorie, Instrukce 
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k '1 měst nový Hrdelní řád soudní cís. Josefa l., pok~dž 
král. appellad a ra., , , 1 'a obecná prava 

• v k' ' h d " též také na pravo CIr{eVm . 
se s pravy mests yml s o llJI, veVnny'm městúm v Čecháeh a Instrukcí 
císarsk;l. Ptidána Instrukce král. 

soudcúm v král. českém. . 'v -; kl d z češtiny do němčiny učiněn 
Jakkoliv vydavatel pravI, ze pl e a . m míst 

s velikou prací a s obzvláštní pilnost~, ,p~ece ukazal pr~f. ~ro~s ;a 50S 
A. 58: 

kde potřebí oprav podle českého orIgmalu: A. 3. §. ., . ' . ., 
64 C 35 F 13 § 1, J. 27 § 2, M. 22. , 

§ 2, ~d:\:·Pfekladate;en~ byl, na ten čas není povědomo; musel vyz~ah 
v' v v' v t k i v němčině, Podle jedné frase (von emem, e~ 

~u:l~:~e J:!e~t~~st~:th~Sgelehrten) týž pfekladatel r. 1712. vy~al podr~h~ 
WeinO'art:núv Extraktus instrudionis appellačního soudu Prazskeho v NOlm 

berce o u kněhkupce Ziegera. (Viz Č. 320.) 

34. Schaffgotsch comes Wenceslaus Ernestus. . 
3 't bl' ca domi fonsque Pacificatio nomothetica rempubl1cam per pac a pu 1 blieorum 

transquillans, dissertationibus IV naturam et effectus pactorum Pt 430 
extra rempublicam exhibens. Pragae 1723 fol., s r. . 

tam intra quam }{arlovl' VI., za J' ehožto auspiciis spis. promovoval na 
Věnováno cís, 

universi Pražské. 

335. Berger Frid. Lud. nob. a , 
, " forma Bohemiae ac Austriae et rehquorum l. 

De pan vel dls~an, b" 'mis Goldastii et Ludewigii per-
Romani-Teutonici terntorlOruffi, u 1 lmpn .-

versae opiniones profligantur. 1725. b" tt 1 k' Voigt nazývá 
Berger byl dvorský radda Brunšwicko-Wolfen u esy. 

ten spis ein vortreffliches Buch. 

C . is canonici". 336. Pražské vydání " orpus Jur . 
.. d' in 5UOS tomos distributunl usmque 

Corpus juris canon1C~ ;C~t e:2C~~;isto;horo Henrico Freiesleben alias 
moderno accommodatum. uc Ol 'S G th _ et Altenb. 

JUD consil camer et mm. axo- o . 
Ferromontano, ., ,., d J h Lud Richterum et Joh. Samo 
Pragae, Altenburgi et Llpslae apu. O. . 

geins~~a~[~ g~!:~~~·discordantillm ~an onum, ~e:;::~:u~ ~~/~i ~me~ ;:! 
Canones poenitentiales 116:2-1170, ?anones s,, p conO'esti 1170-74 

R ďnatum eplscopum m unum o 
a Petro ap. omae ,or 1, ' m clarorum, qui praeter Gratianum 
Appendix synopseos hlstoncae Vlroru , t 1 177 -79 

1 'ť . llegerunt et dwesserun t • 
Canones et Decreta ecc eSlaS ~ca co, II.. III., IV., V., 1-683. Liber 

Gregorii p,apae IX. D,ecr.~~ales lib v;ii. Lib 1., 'II., III.. IV" V. 1-166. 
sextus Decretahum d. BOmfaCll

t
,pt af.ae in concilio Vienensi editae. Lib. 

Clementis papae V. Cons 1 u lOnes 

1.-V. 167--234. XXII editae 
sell Constitutiones viginti a Joanne papa . Exiravagantes 

235-266. 

Stoteti XVIlí. 

Extravagantes COl11mUne$ a diversis Romanis pontificibus post Sextum 
editae 1., II., III., IV. (vacat), V. 266-343. 

Liber septimus Decretalium constitutionum apostolicarmn, adjectus 
ad plenam et perfectam Juris apostolici congnitionem I., 11., lIL, IV., V. 
(1 ~195). 

Institutiones Juris canoniei, quibus Jus pontificium singulari methodo 
libris IV comprehenditur, a Joan. Paulo LanceloUo. Perusino I. -IV. 1-138. 

337· Kommisse kompilační. 

Za cís. Josefa 1., jenž reskriptem ze dne 26. září 1709 přísně zapo
věděl "všeliké vytýkání chyb a zcestností z r. 1618 jakož věcí dávno již 
zapomenutých", začalo se pracovati o noYých zákonech pro Čechy a Moravu. 
Reskriptem z měs, října 1709 ustanovena zvláštní k tomu kommisse v Praze, 
která by dle vůle císařské ve skutek uvedla a na místo postavila jednotnost 
domácího práva, novou redakcí ZZemského na podstavě posavadního Zřízení 
a vyšlých potom pragmatik, deklarací a novell, konečně srovnalo st práva 
městského a práv obecných mezi královstvím českým a markrabstvím mo
ra vským. Kommis'se v krátkém čase rozhodla se pro t.o, aby celé dílo 
složeno bylo z devíti částí: I. Právo veřejné, II. O dikasteriích, III. O soudním 
f'ízení, IV. O právích osob, V. O právich věcných, VI. O posloupnosti 
dědické, VII. O smluvách, VIII. O vinách soukromých, IX. O vinách veřej
ných. Vzorem měly býti pro část II. a III. první dvě knihy Dekretálú, pro 
části pak ostatní Čtvery knihy lns"titucí. Návrh ten došel cís. schválení od 
cís. Josefa I. Říkalo se tomu "Nová soustava", podle které by postupovala 
také kommisse moravská. 

Kommisse česká byla prvotně složena ze 16 členů, ku kterým v prvním 
desítiletí přidruženi také kanclér Staroměstský a oba syndikové, Novoměstský 
a Malostranský. 

Kommisse měla jmeno neurčité; ona sama nazývala se kommisse 
kodifikaění, jiní jí říkali kommisse kompilační. Procházka dí o její úloze, 
že měla zpoříditi novum juris provincialis bohemici codicem. S počátku 
pracovalo se horlivě, tak že první kus J. části (o právu veřejném' , moravský 
i český, ok, r. 1714 odeslán byl do Vídně. Avšak prvotní horlivost začala 
chladnouti, až r. 1723 povolán prof. Neumann, jenž částku III. (o řízeni 
soudním) dohotovil r. 1725. Zatím přese všechms1 píli Neumannovu, jehož 
lze nazvati duší celé kommisse, práce opět vázly, dílem z ptíčin zevnitrných, 
politických, dílem že mnoho prvotníeh členú odemřelo. Roku 1748 pozústávala 
kommisse toliko ze sedmi členú, i přibráno jiných členův jedenácie, načež 
dohotovena část VI. (o posloupnosti z péra Neumannova), i odeslána v lednu 
1749 do Vídně. Počátkem r. 1753 scházely je'tě části II. (o dikasteriích), 
IV. (o právích osob), V. (o právích věcných), VII. (o smluvách), VIII. 
(o vinách soukromých)" IX. (o vinách veřejných). 

Zatím na nejvyšším místě ve Vídni zavládla jiná politika, politika 
tužší centralisaee veškerých zemí dědičných, s dmž ovšem politická samo
statnost posavadních zemí a sborů zemských nedala se srovnati. Hned ještě 

Jireéek. Práv. život. 28 
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r. 1753 postavena ve Vídni kom-pilační kommisse říšská, která by spořídila 
zákony a pl:áy~ všem zemím dědičným -společná a jednostejná. Tím celá 
práce -kompilační kommisse českp., resp. moravské stala se zbytečnou, všeeky 
elaboráty její odevzdány jsou nejv. justičnímu úřadu ve Vídni1 kdež uloženy 
jsou co materiál toliko historickou cenu mající. ' 

338. David Carolus. 
_Scrutinium juris feudalis in quatuor partes clara et succinela methodo 

digestum, quo solida hujus juris fundamenta exponuntur, textus perspieue 
explicantur et controversiae synthetice resolvuntur. Pragae 1829. 

339. Lunig Joh. Christian. 
Teutsches Reichs-Archiv. Vl. Band. Tom. III. Leipzig 1711 a Haupt-

register 1722. ' 
Řada státních listin českých počínajíc r. 1157, celkem čísel 331. 
Corpus juris feudalis germanici. Frankfurt am Mayn 1727. 
Dílťl l. - IV. V oddílu "vom Konigreich u. Chur. fůrstenthum Bohmen" 

podávají se listiny manské od r. 1276, čísel dohromady 119. - Vom 
Marggraflhum Maehren od r. 1249. Čísel tré. 

Collectio nova. Frankfurt u. Leipzig 1730. Vom bohmischen Adel. Vom 

maehrischen Adel. 
Oodex Germaniae diplomaticus. Leipzig u. Frankfurt 1732. Vom Konig-

reich Bohmen 1074-1712, vom Marggrafthum Maehren 1311-1608. 

340. M uHer J ohannes Ignatius. 
Manuale judicum d. i. Ein Richterliches Hand~Bůchlein untersehi:

dlicher rechtlicher Anmerkungen, welche einem Richter mehresten TheIls 
nothdůrfftiglich zu wissen obliegen. Aus denen allgemeinen Geist- und 
Weltlichen, wie auch Bohmischen Rechten u. vielen bewiihrten Autoren 

nůtzlieh zusammen getragen. Brlix 1728 v 8°. 
I. Von dem Gesatz insgemein. II. Von denen bohmischen Rechten. III. Von 

dem Gewohnheits-Recht. IV. Von denen Statuten. V. Von Privilegien. VI. Von 
der Strenge oder Schiirffe des Rechts u. von der Bil1igkeit. VII. V 0.rr der 
richterlichen Willkůhr oder Gutbefund usw. Zajímavo, co se praví v ht. ll. : 
Gleich wie die allgemeine Kayserl. Rechte in verschiedenen voluminibus 
bestehen so man zusammen das Corpus juris civilis nennet: also bestehen 
auch di~ Satzungen dieses Konig-Reichs Bohmen in mehr Theilen u. 
Bůchern, als Stadt-Rechten, Landes-Ordnung, Novellen, Bergwerks-Ver
gleichung, in dem s. g. St. Wenzels-Vertrag, Josep~ini'scher Halsge:ich~s
Ordnung, wie auch verschiedenen Rescripten, Pragmahcen u. anderen 111 Vlm 
legis ergangenen kon. Verordnungen, welche alle unter dem Nahmen der 
Bohmischen Rechten entstanden u. begriffen werden. 

Miiller byl zprvu úředníkem v Lounech, kde se mu narodil syn Jan Jiří 1'. 1710, 
později spisovatel právnický R. t 728 slove "geschwohrner jurispracticus u. ratsverwandter 

der kon. Stadt Briix." 
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341. Manuductio. 

Manuductio ad praxim juridicam tam apud superiores, quam inferi
ores instantias in regno Bohemiae. Praga 1729. 12° Nr. 108. Podruhé 1751 , 
potřetí 1777. Vydavatel Růdiger. 

Obsahuje 29 titulů: De legibus, de instatiis, de citatione, de scissis 
schedulis, de libello, de actionibus etc. 

~42. Felix J ohannes Wenceslaus ab Ebenholz. 

Actio et exactio ad Jus boemicum adapfata seu Tractatus de speciali
tatibus juris boemici circa actiones et executiones. Pragae 1729. 

Licenciátem práv 1727, doktorem 1729. Stal se kancléřem Starého 
Města Pražského, adjunktem král. fisku a v království če~kém přísežným pro
kuratorem. R. 1746 povolán na professuru soudní praxe. Člen kommisse kom
pilační. Syn jeho, Váeslav Jan, učiněn licenciátem práv 1751, doktorem 1751. 

343. Muller v. MUhlendorf Joh. Georg. 

Jurisprudentia consultatoria partem primam diversorum juris respon
sorum secundum jus canonicum, civile romanum, bohemicum, saxonieum' 
theoretico-pradice deductorum sistens. Norimbergae 1736. 

Memoriale poenarum in universo jure bohemico contentarum 1737. 

Trinum juridicum. Jurisprudentiae consultatoriae pars altera, memo
riale poenarum ac denique clavim C. r. clementissime emanatarum sanetio
num contentum succincte reserantem exhibens 1738. 

Clavis codicis j1,tridica oder Kurtz'er Begriff der k. u. k. usque ad a. 
1719 a g. ergangenen Sanctionum pragmaticarum, dann kon. Statthalterei. 
Deereten nach alphabetischenr Ordnung. 1738. 

Olavis codicis juridica oder Kurtzer Begrif der k. u. k. das 
Herz.- Ober- und Nieder-Schl8sien, dann kon. Appellationum tribunal 
betreffenden u. verschiedenen anderen ab anno 1720 a. g. ergangenen 
Sanctionum pragm. nach alph. Ordnung verfasset. Prag 1739. 

Grana veteris et nO'l.;ae legis Bohemicae. Alphabetischer Auszug der 
gesammten Alt- und N euen Bohmischen Gesetze, welcher den lnnhalt der 
Verneuerten Koniglichen Landes-Ordnung, St. Wentzels-Vertrag, Burgvverks
Vergleiehs, Novellen, DecIaratorien, Stadt-Rechten, Kayser- und Konigli ch
Josephini'schen- Peinlieher Hals-Gerichts-Ordnung: dann vers(~hiedener so 
woh1 an das Konigreich Boheimb, Marggraffthum Miihren, als aneh Hertzog
thum Ober- und Nieder-Schlesien A. g. ergangenen, in das lndicia le. Poli tiCUl11 
& Militare einlauffenden Koniglichen Rescripten, Sanctionen, Státtbalterisc;h
und Ober-Amtlichen Decreten, adjectis allnotatlonibus practieis in mógliehster 
Kúrtze vorst.ellet. Prag und Nii.rnburg. 

(Veranlast durch die im J. 1738 heransgegeben Clavis Codices. Das 
von Serponte a. 1678 edierte Promptuarium sei bezůglich des Land- u. Stadt
rechtes genugend, doch sehr wenige Exemplare davon vorhanden). 

28* 
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Chronograph: Finis prima et finalis lex sit: Salus atque tranquil1itas 
reipublicae Czechieae. (1741). Příklad textu: Abbitte Gerichtliehe. - Ab
decker. - Aberglauben. - Abfahrsgelder. - Abgesagte Feinde etc. 

Nar. v Lounech ok. r. 1710 z otce Jana 19nací. Odbyv první třídy v Praze, oddal 
se tamže studiím právnickým. Již r. 1730 stal se licenciatem, r. 1734 doktorem práv. 1736-
1741 dal se do vydávání právnických spisů, kterýmiž tak jako i svou zběhlostí v právích 
vzbudil pozornost osob vyšších. R. 1744 jmenován appellačním raddou na lavici doktorské, 
načež r. 1748 p(')volán za dvorského raddu k nejv. justičnímu Madu ve Vídni, kdež zemí'el 
~5. pros. 1789. Do stavu šlechtického povýšen r. t 74\). Později přijat jest za obyvatele 
království českého, i koupil zemský statek Novou Ves v Čáslavsku. 

344. Wekebrod Franz Xav. 
Samrnlung der seit dem J. 1600 bis zum J. 1740 ergangenen A. h. 

G e set z e in ch r o n o log i se her O r dnu n g. Brunn 1733. 

Osm let vynaložil spis. na sbírání materialu, shledávaje jej s vytrvalostí 
i s nákladnými útratami. Sám z toho užitek · měl při úřadování. Přitom 
opomíjel a vynechal zákony, jež byly již neplatny, aby knihu nezveličil, 
i vzal jen ty, kteréž po přísném porovnání novějšími zákony nebyly zrušeny. 
Uspořádání chronologické děje se v knížce podle panovníků, kdež napřed 
o každém krátkou dáno zprávu. První kus jest sněmovní snešení ze dne 
sv. Bartoloměje 1608. Čísel všech 501, poslední z r. 1739. Vše vzhledem 

Moravy. Rejstřík abecední. 
První magistrátní radda a syndicus v Řimařově (Romerstadt) na 

Moravě. 

345. Konigsmann Nicolaus 19natius. 

Thesis historico-politico-juridi(~a dej u rec i v i t a t u m in genere, de 
Tri-Urbis Pragenae juribus, praerogativis ac privilegiis, aliarumque tabularium 
in specie, uti etiam regiarum civitatum non tabularium, ~otalium, item 
liberarum sub protectione diversorum inclytorum Statuum regni Bohemiae 
constitutarum, necnon subditarum, et de jure municipii, qualiter illud 
acquiratur, amittatur, necnon de effectibus juris municipii. Pragae 1746. 
(Věnováno hrab. Bedřichovi Gervasovi Harrachovi s erbem Harrachovským). 

Konigsmann byl professorenl fakulty . právnické i jest pamět o něm, 
že r. 1743 dne 19. února vzat do arrestu akademického v Karolíně, pro 
jakési praktiky při opanování Prahy skrze Bavory a Francouze r. 1740. 
Avšak uznán za nevinného a dne 7. dubna propuštěn z vazby. 

346. Kittlitz Carolus J osephus. 

l!:'pitome comitiorum od. Substanzialer Inhalt derer im K. Hoheimb 
von der bohm. Regentinn Libuscha bis zum Regierung Maria Theresia's 
aus den ab anno 722 bis 1735 gehaltenen Landtags-Schlússen Zllsammen
getragen. Rukopis o třech dílech a 46 kapitolách. BibI. Mus. VI, A. 8. Přehled 
kapitol v Rieggerových "Materialien". 

r 

SLolelí XVIII. 437 

Systema status publici et cameralis in regno Bohemiae oder Landes
und Kameralverfassung im K. Boheim, ex doeumentis publicis zusammen
getragen. (Ruk. v klášteře Tepelském. Obsah u Rieggera Mat. XI.) 

Generalis index eum serie proeerum et offieialium regni B. simulque 
Allegata ad "Systema status publici et cameralis". 

Bohrnische Ehrentafel o. historische Besehreibung jener hoch- und 
niedern Familien, aus welehen zumalen einige Landesamter u. Dienste im 
K. Bohmen besetzt gewesen. 

Codex Ferdinando-Leopoldino-Josepho-Carolinus cum ejusdem eonti
~uat.ionibus et loeu~le~i appendice, annexIsque hincinde sanctionibus pragma
twahbus dueatus SIlesIae, ad normam Codieis Austriaei synoptiee compilatus. 

.Appendix ad Codicem F. L. J. Car. oder Resolutiones pragrnaticales, 
dann besondere . kon. Rescripte u. andere auserlesene Documente, welche 
weder in des Weingartens Codice, noch in den diesfalligen ?'edruckten 
Continuationibus Codicis enthalten, sondern theils aus den bei de"'r k. Land
tafel dazu eigends haltenden Quaternen, theils aber aus andern Notitz
buchern ausgezogen und in chronologische Ordnung zusammengetragen 
(1637-1748). 

Kittlitz zemřel v měs. říjnu 1753. Rukopisy Kittlitzovy nacházely se 
v letech osmdesátých na zámku Pottenšteině v Dolních Rakousích. 

347· Studium právnické. (Viz Č. 306.) 

Dne 17. října 1747 vydán jest nový řád studií právnických. Posavadní 
předměty Instituce, Digesta a Jus canonicum podržely kurs celoroční i mělo 
S:. před~ášeti dle knihy. Přijat návrh professorský, aby se četlo také o právu 
pnrozenem, trestním a směnečném, kdežto zaf'ízení professury práva statního 
a manského na ten čas poodloženo; zatím měl o tom čísti některý z pro
fessorů. Soukromé vyučování dopuštěno proti honoráru. Že vsak věc sama 
ztupa šla, hlavně pro nedostatek prostředků, vydán dne 21. června 1752 
~?Yý řád s~udijní. Pr~vnická fakulta . měla míti tři ročníky, professorů pět 
ladných a Jednoho mImOřádného. Předměty byly: Instituce a jus naturae 
kromě methodologického úvodu, Digesta a Jus criminale Jus canonicum 
Jus publicum et feudale, kdežto pátý ordinarius měl čísti 'historii práva. ~ 
Doktorové v Praze promovaní byli toho času členy fakulty. 

Professorové právničtí mezi r. J 747 a 1797 byli: 
1747 Azzoni Josef (Soudní praxí. Viz č. 349). 
1746 Felix Jos. Vácslav, mimořádný professor soudní praxí. 
1748 Bourgignon Frant. 
1753 Ewald Josef Daniel. 
1754 Fincken Anton. 
1754 Schrott Frant. Lothar. (Viz č. 378.) 
1754 Burggraff Jan Leopold. 
1755 Douze-aidans Albert (dějiny práva). 
1758 Schuster Josef Ant. (přirozené právo a Instituce). 
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1763 Feigl Josef Jan (soudní praxis. Viz č. 353). 
1772 Woldtich Ferd. šlechtic z Ehrenfreundu (právo církevní). 
1776 Gross Frant. Jos. (soudní praxis, právo trestní, Dige~ta. Viz č. 372). 

1778 TroUmann Jos. (soudní praxis). 
1778 Riegger Jos. v. (státní právo a manské. Viz č. 376). 
1779 Mader Josef (dějiny práva, právo státní). 
178~ Dinzenhofer Vácslav (právo státní a manské). 
1784 Butschek Jos. Ign. (nauky politické). 

1793 Schuster J os. 
1797 Kopetz Martin Adolf. 

348. Hi1d Wenceslaus. 

De jure civili Bohemico. Pragae 1746. 

349. Azzoni ] osephus eques. 
Narozen v Praze r. 1712 ze staré rodiny Milanské v Čechách usedlé. 

Zapsán dne 6. prosince 1729 na universí Pražské, stal se r. 1733 doktorem 
fí losofie a r. 1738 po zkouškách i disputací s velikou pochvalou odbytých, 
linmeiátem i doktorem práv. Již r. 1737 měl právo provozovati advokacii. 
n. 1738 držel dle tehdejšího spůsobu v kostele Týnském řeč ke cti patrona 
fakl1lty právnieké, sv. Ivona. (Justitia terrae renata. D. Ivo in basilica Tey
nensi consueta panegyri celebratus). Azzonimu jest co děkovati, že při 
uni versí Pražské zřízena byla vedle práva tímského a práva církevního také 
stoliee práva domácího, českého. Neušlo mu totiž, že tu mer,era, tím zá
važnější, jelikož všecka soudní praxis v zemi spočívala ne na právu římském 
ani na drkevním, nýbrž na domácím českém, jenž se zase dělilo na právo 
zemské a na právo městské. O tomto právu universita neskýtala pražádného 
poučení. I usiloval o zřízení stolice třebas i mimořádné tohotu předmětu, 
nazvaného "die praktische Rechtslehre" nebo "die b6hmische Rechtspraxis". 
Skutečně také toho docílil, že byl dekretem ze dne 22. října 1740 jmenován 
za mimořádného professora toho předmětu, o němž také dne 9. list. 1740 
začal přednášeti. Přitom obdržel od vlády úlohu, aby sepsal dílo "quoad 
jus eivile et practicum Bohemicum", to pak aby po kuseeh posílal ad revi
dendum et approbandum do Vídně (reskript ze dne 31. říj. 1740). Ruk. toho díla 
v c. k. dvorské bibliothéce Č. 14974: Collegia juridico-practica sen Expositio 
praxeos judiciariae praecipue Boemicae tam in eausis civilibus quam crimi
nalibus). Azzoni po smrti professora Petra Broichhausena dne 29. list. 1747 
obdržel stolici duehovního práva a postupem professor-LlV řádnou stolici římský(~h 
Institucí. Toho roku držel řeč o Tomáši Aquinském (Thomas de Aquino, 
jurisprudentiae ad normam legis aeternae instaurator) v kostele u sv. Jiljí 
(in basilica s. Aegidii panegyrica dicťione celebratus). Ale ani potom ne
zanedbával oblíbeného svého předmětu a přednášel napořád, a to až do 
r. 1754, v mimořádných hodinách soudní praxí českou. (Po něm následovali 
v témže pt~dmětq r, 1754 Josef Leopold Burggraí, r. 1763 Josef Jan Feigl 

fo 
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a po Feiglovi Frant. Jos. Gruss). V těchže dobách obdržel Azzoni titul král 
rad~~ při kollegii kommercijním a jmenován také c. k. adj unktem fiskalním' 
arcIbIskup pak povolal jej za konsistorního raddu svého. ' 

·R. 1740 d~stalo se mu co advokátovi té úlohy, že obhajoval slechtiee 
:. 174~ Kar~o~l bavorskému příznivé, což mu velikého zjednalo jména 
1 slav~e, p~:est~. R. 17~7 po~olán do kommisse, která měla pracovati nové 
spolecn,e zrlzem zemske pro Cechy a pro Moravu. V té kommissí ptiděleno 
mu pravo trestní (viz č. 337). 

Děkanem fakulty právnieké byl třikráte po sobě 1751 52 a 
53. Cís. Marie Theresie udělila mu dne 10. července 1753 tit~ll dvor
ské~o ,raddy, k~:réhožto vyznamenání žádný potud uniyersitní professor 
Prazsky nebyl ucasten. Brzo potom povolán jest do kofnmisse Brněnské 
aby po~ před;;ednictvim Jindřicha Kaj. sv. pána Blúmegen, praesident~ 
komorml~o, prac~val o obecném zákoníku občanském. Dekret povolací 
vychvaluJe Azzomho "sowohl in den Lehramts- als in den Fiscalamts-Ge
~c.haften bewiesenen treuen Fleiss u. Eifer." Za jeho nepi'ítomnosti zastával 
JeJ v ~ Praze v dekana~u právnickém nejstarší professor Frant. SehroU, 
a ,k~y.z dne ~6. dubn~ 1.,5~ volen byl za rektora university, přijal zastupo
v,am Jeho d:kan pravmeke fakulty Jan Vácslav Dvořák z Booru. S jakou 
laskou oddan byl své universitě, vidno z toho, že i ke slavné installací 
rektorské dne 11. června 1754 z Vídně vážil cestu po Prahy. R. 1756 stal -
se skutečným dvorským raddon při nejv. justičním úřadě ve Vídni. 

_ ?N k~mmis:í zák~nodárné byl A. jeden z těch, jenž podali první ideje 
k obcanskemu zakonmku, ve Vídni pak z akt obojí kommisse zpracoval 
kodex tento, ale práci svou nedovedl ku konci, jelikož mu toho ehuravost 
těl~:ná, již nedopouštěla. Zásluhy jeho o toto dílo uznány propůjčením 

ryhrsk~ho stavu dne 6. března 17(10, čímž se stal spolučlenem stavův 

českých. O~edlouho potom zemřel dne 25. list. 1760 v Baden za Vídní. 
o AZZO~1 mě~ tré bratrů, vesměs členy řádu Ježísova, vynikající vědami 

a pusobemm uČItelským: Františka, doktora svob. umění a professora fysiky 
(1717-1775), Petra, doktora filosofie a bohosloví (1721-1777) a Dominika 
tolikéž doktora filosofie a bohosloví (1728-1789). 

350. Gressl ]ohannes Augustinus. 

. Tractat~s praeliminaris de origine, causa et divisione juris boemici, de 
~tat~bus . . regn~, d~ .us~ et recursu ad jus commune, }urisdictione, judúi'Žs seu 
~nstanh~s et offuw Judicis. 

. ~it. generalis I. De justitia et jure. II. De jure personarum. III. De 
hlS qm sunt sub patria potestate. IV. De potestate dominicali. V. De tutelis. 
VI. De pactis 8t conditionibus. VII. De contractibus. VIII. De contractu 
pignoratitio. IX. De contrahendis debitis et fidejussioni. X. De stipula
tionibus. XI. De commodato et mutuo. XII. De deposita. XIII. · De contractu 
soci~tatis. XIV. De mandato. XV. De locatione conductione. XVI. De emphy
tel1~J. XVII., De sponsalibus, de dote etc. XVlII. De obligatione ex literis, 
de Jure regmrum tabularum. XIX. De evidionibus. XX. De contractibus 
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Judaeorum. XXI. De interventionibus. XXII. De variis juribus specificis (de 
lege diffamari, de fundo prohibito, finium regllndorum, de vectura lignorum, 
de aquaedudu et fluminibus et aqua- pluvia, de jure venandi, de gestione 
armorum). XXIII. De servitutibus. XXIV. De aedifieatione. XXV. De condi
ctionebonorllm, de arrestatione. XXVI De immissione in bona debitorum -
et de debitoribus. XXVII. De praescriptionibus et usucapionibus et usur
pntionibus. XXVIII. De re et jure cambiali. XXIX. De transactionibus et 
receptis arbitris et cautionibus. XXX. De scissis schedis et citationibus. 
XXXI. De auctore, reo, litis contestatione et libe110. XXXII. De dilationibus 
et feriis. XXXIII. De probationibus. XXXIV. De procuratoribus eausarum. 
XXXV. De exceptione ejusque divisione. XXXVI. De replica, dupliea, tripliea, 
quadruplica. XXXVII. De sententia et re judicata. XXXVIII. De appellatio
nibus. XXXIX. De processu executivo seu executione rei judicatae. illiusque 
speciebus. XL. De testamentis. XLI. De legatis. fideicommissis, codicillo. 
XLII. De successionibus ab intestato. XLIII. De accusationibus et causis 
criminalibus. (1750) 

Universum jus patrium sllmmaria methodo explicatum, in quo non 
solu111 omnes termini technici ex Jure eommuni explicantur et ad Jus 
nosŤ.rum aptantur, verum etiam totum Jus patrimn in ordinatos materiarum 
titulos secundum ordinem Iustitutionum Imperialium, quantum materia 
patitur, digeritur, in quolibet titulo didascala generalia ex Jure communi 
explanantur et ad patrium accomodantur, ita ut theoria pariter et pra1Ós 
juris nostri adjunctis formulis potioribus adeoque et stylus curiae atque 
ritus tradantur; praemisso Provemio de origine, progressu etc. juris Boemici. 

R. 1750 byl Gressl Almae universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis bibliothecarius 
et archival'ius. Ruk. II Jana Ehrlinga. 

351 . Dworzak Joh. Nep. Wenc. de Boor. 
De aequitate naturali seu proprio quodam jure ex variis causarum 

figuris. Pragae 1754. 
Doktorem 1730, později professorem Pandektů v Praze, 1753 zástupcem 

rektora Azzoniho do Vídně povolaného, 1755 děkanem. 1768 vypuštěn 

z matriky doktorské pro odsouzení. 

352 . Německé překlady starých právních spisů českých. 

Bibliotheka knížat z Fúrstenberka v Praze chová mezi rukopisy také 
kodex nadepsaný "Bohmisches Herrenrecht", v němž obsaženy jsou na listě 
1--29 Výklad pana Ondřeje z Dubé, 29-58 Kniha Rožmberská a 58 dd. 
Řád práva zemského v překladě německém. Závěrečná slova: "Hiemit 
en~igen sich die bohm. Herren-Landrechte im J. 1751." 

353. Feigl J osephus J ohannes de Feiglfeld. 
Observationes theoretico-practicae super processu summario, plurimum 

juri boemico adaptatae. Pragae 1754 ve 4°. 
Institutiones Juris Boemici, praelectionibus academicis accomodatae, 

quibus theoria juris patrii cum annexa praxi .judiciaria (!t usu f'orensi i'ij 
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causis civilibus et criminalibus exponitur. Pars I. Pragae. J. J. Clauser 1765 
40 P. VI. a 224. 

Obsah dílu tohoto, jediného, jenž na světlo vyšel: Discursus 
praeliminaris de praxi generatim, ejusque definitione, divisione et objecto. 
Cap. I. De jure romano, boemico et statutario generatim. II. De ortu et 
progressu juris boemici. III. De ortu et progressu juris patrii ecclesiastici. 
IV. De usu, auctoritate et nexu constitutionum synodalium cum regiis 
constitutionibus in Boemia. V. De nexu Boemiae cum extei"Ís. 

Díl druhý měl obsahovati: De regni Boemiae interna structura com
pendium. I. De independentia regni B. II. De legibus fundamentalibus regni 
B. generatim. III. De successione hereditaria. IV. De jure familiae regnatricis 
et tutela regia. V. Quomodo jus successionis et tutelae amittatur. VI. De 
inauguratione regis et reginae. VII. De homagio regi praestando. VIII. De 
regni ordinibus. IX. De incolatu. X. De finibus Boemiae vetustis et hodiernis. 
XI. De feudis coronae unitis. XII. De divisione regni B. in circulos, veteri 
et nova. XIII. De bonis coronae et reditibus camerae. XIV. De jure fisci. 
XV. De juribus majestaticis soli regi reservatis. XVI. De regio jure sacrorum. 
XVII. De comitiis regni ac suffragio ordinum. XVIII. De modis collectandi. 
XIX. De privilegiis ordinum. XX. De transactione rei metallicae. XXI. De regio 
gubernio. XXII. De supremis regni dicasteriis. XXIII. De commissionibus atque 
instantiis delegatis et subordinatis. XXIV. De officio praefeetorum circulis. 
XXV. De magistratibus regiarum civitatum. XVI. Instantiae omnibus quatuor 
ordinibus communes. XXVII. De civitatibus dominicalibus XXVIII. De privilegiis 
Palaeo-Pragenis a Ferdinando III. restitutis et eoníirmatis 2. Aug. 1649. XXIX. De 
civitatibus dotalitiis. XXX. De regia vidua. XXXI. De regno vacante et electione. 

. dffentlich~ Vorlesungen uber die R oniglichen Stadtrechte, neue Landes
ordnung, Novellen, Declaratorien, Rescripten. Patenten und sonstigen Anord
nungen, wie diese Landesgesetze eingefúhret und abgeandert und wie solche 
bey obern und untern Gerichten dieses Konigreichs in wirklichem Rechte 
und Úbung stehen. 4° Prag. 1770 S. 1-342. 

V Pře dm 1 u v ě polož i I s p i s. to top o z na m e n á ní: Die gemeinen 
Kaiserlichen und Geistlichen Rechte werden in diesem Erb-Konigreich mit 
Wirkung des Gesetzes nicht anerkennet; mogen aber wohl in Fallen, die 
entweder in Bohmis~hen Gesetzen nicht genug erleutert und aufgeklart 
seyn, als eine Ursach des gemeinen Rechts angeruffen und der in zwai
felhaften Fallen unterwaltenden Billigkeit ZUl' Steuer der Gerechtigkeit 
beygesetzet, aueh wo es sonderlich in Bohmischen Gesetzen (wie in den 
Stadtrechten B. 24 § 2, B. 25 § 1, L. Ordnung R. 33, Novella B. b. 16, 
K. k. 28, 44, L. 1. 10) erlaubt ist, zum Beweis des Rechts angefúhret werden. 
Allein in dem grossten Theil aller Sachen und Handlungen ist das Bohmische 
Recht von den gemeinem Rechte unterscheiden, folglich zur dienlichen u, 
gewissenhaften Gerechtigkeitspfege, zu ' Ausfúhr- und Vertheidigung strittiger 
Rechtshandlungen nothwendig, die Bohmischen Recht und Landesgesetze 
in voraus zu wissen, um damit man zu deren Verstqncl u. Úbung vor 
Gericht einsch~eiten konn~. 
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Obsah: E I' st e r T h e i 1. 1. Von der Erb-Succession in K6nigreich 
B6heim. 2. Von der Erbhuldigung. 3. Von dém Eyd des K6nigs. 4. Von 
den Landtagen und wie sol che gehalten werden sollen (v té hlavě podán 
přehled sněmů dle Hé1jka od r. 644-1765). 5. Von Contributionen und 
dermaligen Landes-Gaben 6. Von der Gebuhr und Schuldigkeit derer 
lnwohnern des k. B. in Sachen, so den Krieg betreffen. 7. Von Verbund
nlssen und Conspirationen 8. Von denen Vorzuglichkeiten, die dem K6nige 
von B. als Churfursten und Erz-Mundschenken zustehen. 9. Von Hoheits
Rechten des K6nigs von B. insgemein. 10. Von Hoheits-Rechten, die dem 
K6nige von B. dinglich nach dem Beyspiele anderer K6nigreichen und 
Landen zustehen. 11. Von denen Freyheiten der Standen nach der heutlgen 
Verfassung des K6nigreiches. 12. Von der Religion. 13. Von dem geistlichen 
Stande, dessen Vorzuglichkeiten und anderen Gerechtigkeiten. 

(Tištěná čásť celého díla sahá toliko sem; ostatek známe jen z pře
kladu, ale zdá se, že dílo samo od spisovatele nebylo dokonáno.) 

14. Von Verausserung der geistlichen Gutern. 15. Vom anderen 
Slande des K. B6hmen d. i. vom Herrenstande. 16. "Tom dritten Stande des 
K. B6hmen d. i. vom Ritterstande. 17. Vom vierten Stande des K. B6hmens 
als namlichen von denen Stadten. 18. Von Jahrmarkten, Sch16ssern und 
Festungen, aUl~h Aufricht- und Steigerung des Zolls und Mauthen. 19. Von 
Belehnung, und Annehmung der Auslandern in das K6nigreich, und dem 
Rechte der Landmannschaft. 20. Vom Adelstande und Wappenbriefen. 
21. Von der k6nigl. b6hmischen Hofkanzlp.i und verschiedentlichen Aende
run gen derselben. 22. Von der k6nigl. Obristen Justitzstelle. 23. Von k6nigl. 
Landesamtern. 24. Vom Eide des Obristenburggrafens, deren obristen Landes
Officieren und anderer k6nig1. Rathen und Beamten. 25. Von denen ZUl' 
oberstburggraflichen Wurde geh6rigen Gutern und Gerechtigkeiten. 26 .. Von 
dem k6nigl. Landes-Gubernium und Kammer. 27. Von dem kmser1. 
k6nigl. Consess in causis Summi Prinelpis & Commissorum. 28. Von Berg
werken und Munzen. 29. Vom Eide und Amte des Obristen- Munz- und 
Bergmeisters. 30. Vom Eide des Prager Schlosshauptmannes. 31. Vom .. E~de 
und Amte der Prager Stadthauptleuten. 32. Vom Eide und Amte der komg1. 
Kreishauptleuten. 33. Von dem k6nig1. procurator und absonderlich von 
dessen Eide und Amte. 34. Von confisclrten Gutern und Geleiten. 

And e I' tel' T h e i 1. 1. Vom. Rechte und Gerechtlgkeit. 2. Vom b6h
mischen Rechte, Gesetzen und Gerechtigkeiten. 3. Von Gesetzen der Richtern 
und von dessen Erfullungsamte. 4. Von ordentlichen Gerichten, und zwar 
des geistlichen Standes. .5. Von ordentlichen Gerichten des Herr.en- und 
Ritterstandes. 6. Von ordentlichen Gerichten des Burgerstandes, mlt denen 
unterstehenden Gerichtsstellen. 7. Von anderen in diesem K6nigreiche 
befindlichen Gerichten. 8. Von deneri N ebenrechten. 9. Von Procuratorn 
und W ortrednern. 1 O. Von mundlichen Rechtshandlungen. 11. Von anderen 
kurzhandelnden Rechtsfuhrungen. 12. Von schriftlichen Processen bei oberen 
Gerlchten. 13. Von schriftlichen Rechtshandlungen bei unteren Gerichten. 
14. Von Gattungen der Klagen und Beschickungen. 15. Von Aufschubsfristen. 

• 
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16. Von Furlegung der Schutzwehren und Einwendungen. 17. Von Ver
burgung und Furstand, dann anderen Zwischenhandlungen. 18. Von Einsicht
nehmung Brief- und Siege1. 19. Von Erfolgung gemeinsamer Urkunden. 
20. Von dem Eintretungsrechte. 21. Von Feiertagen, daran man kein Recht 
haltet. 22. Von Aufhebung der Klagen und Beschickungen. 23. Von Bewei
sungen. 24. Von Zeugen und Zeugnissen. 25. Von Zeugen aus denen Stadten 
und wie derselben Zeugnissen aufgenommen werden sollen. 26. Welche 
Personen nieht zeugen k6nnen. 27. Von falschen Zeugen. 28. Von der 
Zeugenfuhrung ZUl' ewigen Gedachtniss. 29. Wie die Zeugniss derjenigen, 
so ihres Leibes-Ungelegenheit halber bei der Landtafel nicht erscheinen 
k6nnen, aufzunehmen. 30. Von Zeugniss der Gewerker oder Bergleute. 
31. Von Eidesleistungen. 32. Von Widersprechung der Zeugen und Zeug
nissen. 33. Von denen nach kundgemachten Zeugnissen zulassigen Schriften. 
34. Von gerichtlichen Beschreibungen der Satzschriften. 35. Vom erstan
denen Rechte. 36. Von Urtheln und Rechtssprii.chen. 37. Von Gerichtstaxen. 
38. Von Gerichtsschaden und anderen Geriehtskosten. 39. Von Beruffung 
an das h6here Gericht. 40. Von Schutz und Handhabung des Reehtes. 
41. Von Belehrungen und Revisio~en. 42. Von riebterlicher Hilfe und 
Zwang zu dem erhaltenen Rechte, und zwar von Execution der Person 
bei oberen und unteren Gerichten. 43. Von der Execution am Grunde 
und Boden bei oberen SteHen. 44. Von Verburgung des Kammerlings. 45. Von 
der Execution aru Grunde und Boden bei unteren Gerichten. 46. Von neu 
erfundenen Urkunden und Zeugen. 47. Von Vergleichen, Obmannern und 
Schiedrichtern. 48. Von Kummer und Arrest. 49. Von Crida - Fallen. 

50. Von Moratorien. 
Dr i t t e r T h e i 1. 1. Von Ordnung der Landtafel. 2.o,y on denen Unter-

Officieren und anderen Dienern bei der Landtafe1. 3. Von Relationen, 'die 
zul'. Land- und Hoftafel gesehehen. 4. Wie die Einverleibungen geschehen 
sollen. 5. Von den Widerspruchen. 6. Von den Visen. 7. Von denen zum 
K6nigreiche geh6rigen deutschen Lehen. 8. Von der deutschen Lehensschrane 
und Lehenhauptmanschaft. 9. Von der weiteren Berufung wider die von der 
deutschen Lehensschrane ergangene Urtheln. 

V i e rte I' T h e i 1. 1. Von Kaufen und Verkaufen. 2. Von Gewahren. 
3. Von der Landesgewahr. 4. Mít was fur Ordnung das Recht wegen der 
Landesungewahr und anderer Gewahr gefuhret werden solle. 5. Von den 
Gewahren, so mit Briefen zu geschehen pflegen. 6. Von der Gewahr wegen 
der Pfand- oder Lehenguter. 7. Von Einschreitung in die Kaufe nach der 
Freundschaft. 8. Von Verschreib- und Verpfandung der Erbguter. 9. Von 
Aus16sung der Guter. 10. Von Pfand und Versicherung der Schulden oder 
anderer Gerechtigkeit an liegenden Grunden. 11. Von Einschuldung der 
Waisen und derjenigen, deren Vatere noch im Leben sind. 12. Von Spiel
geldern. 13. Von wucherlichen und anderen vorbothenen éHandlungen. 
14. Von Entlehnung und Borgen. 15. Von Sachen, die zu getreuen Hťmden 
in Verwahrung gegeben werden. 16. Von der Burgschaft, Geldborgen und 
Furstellung vor dq.s F-echt, 17. Von allerlei Zusa~e und Gelubden, 18. VQn 
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Verpflichtung bei Treue und Ehren. 19. Von denen Geleiten. 20. Von ge
meinschaftlichen Giitern und Handlungen. 2l. Von Bevollmachtigten und 
Befehlshabern. 22. Von Miethen und Vermiethen. 23. Von Bauen. 24. Von 
Dienstbarkeiten. 25. Von zufalligen Regenwasser. 26. Von Handfesten. 
27. Von Zoll, Zollnern, Mauthnern, und derselben Pflicht. 

F ii n ft e r T h e i 1. 1. Von Leibgedingen und anderen Rechten, so die 
Beirathen angehen. 2. Von Vormúndern und Vormundschaft iiber die 
Waisen und ihre Giiter. 3. Von jungen Leuten. 4. Von Testamenten oder 
letzten Willen der Verstorbenen aus denen hoheren Standen. 5. Von burger
li~hen Erbsanfallen aus einem Testamente. 6. Von Enterbung der Ki ndern. 
7. Von Widerspre~hung der Test~menten. 8. Von Verma~htnissen. 9. Von 
dem UntersetJ,ungsrechte. 10. Von erblichen Stammgiitern und Senioraten. 
11. Von Schenkungen auf Leben und Tod. 12. Von Erbanfallen derer, so 
ohne Testament in hoherem Stande versterben. 13. Von Erbgerechtigkeiten 
dercn, die ohne Testament im Burger- und anderem Stande mit Tod ab
gehen. 14. Vom Erbrechte der Fremden. 15. Von gemeinschaftlichen Erb
giitern. 16. Von Erbtheilungen. 17. Von Verjahrungen. 

Sec h s t e r T h e i 1. 1. Von Herrlichkeiten der bohmischen Landes
insassen. 2. Von dem Rechte des Herrn gegen seine Beamte und Diener. 
3. Von Einschuldung der Unterthanen. 4. Von dem Rechte einem andern 
seinen Grund und Boden zn verbiethen. 5. Von Eintreibung und Pfandung 
des Viehes. 6. Von denen Granitz-Reinsteinen . 7. Von Wasserfliissen. 
8. Von Jagdgerechtigkeit und vVaydwerk. 9. Von Biichsen und Rohren, und 
dem Rechte diese zu tragen und zu fiihren. 10. Von dem Rechte Kretschmer 
und ' iVirthshauser zu halten. 11. Von den Juden und wie weit diese be
rechtigt sind, in diesem Konigreiche zu contrahiren. 

S i e b e n t e r T h e i 1. 1. Von offentlicher Gewalt. 2. Von der Gewalt, 
so 'nicht fiir offentlich gehalten wird. 3. Von Schmaheschriften. 4. Von 
Ehrensachen nnd SchmaheViTorten. 5. Von Hochmuth, was darunter ver
standen ist. 6. Von Frevel und was zu diesem Verbrechen gehore. 7 . Von 
eigenmachtiger Einfiihrung in die Giiter. 8. Von dem unordentlichen Wandel 
und Leben. 9. Von den Bettlern, Faulenzern und LandstGrzern. 10. Von 
Schaden und anderen dergleichen Sachen, die anderen zugefiiget werden. 

Přednášeje jus patrium na universí Pražské, viděl se F. nucena psáti 
lnstitutiunes juris boemici ku potřebě posluchačův. PřitOln dal se vésti 
předním pravidlem pro dějepisce platným: "Ne quid falsi dicere audeat; 
ne quid veri non audeat; ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua 
simultatis". Zajímavá jest apostrofa, aby kdo moha, psal. a vydal dílo 
něj aké, kteréž prý povždy zůstane vaším; jestliže ostatní vaše věci po, 
smrti vaší dostanou jiného a jiného pána, takové dílo nikdy nepřestane 

býti vaším. 
Mluvě o Obn. ZZ. s povzdechem dokládá: Et hoc jure etiamnum 

utimur, qui quond<;lm fnimus Troes, fuit llium et ingens gloria Teucrorum! 
V díle samém povolává se na spisy svých předchůdců: Doktora N eu

manna z Puchholcze (De abusibus praxeos' Boemicae), prof. Kyblína a raddy 
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Proskovskeho (Differentiae a Moderamen), piaristy Gelasia Dobnera, mistra 
Pavla Stránského (De republ. Bojema), Simeona Podolského z Podolí 
(o měrách zemských), Pavla JešÍna (Maj. Car.), mistra Viktorina Všehrda 
(knihy devatery), Petra Štěrbu (něm. překlad ZZMax. 1604), Glaffeye (Pragm. 
Gesch. der Cron Boheim), VVeingartena (Codex Ferd. Leop.). Dubravia, 
Aenea Sylvia, Christ. Jordana (Archipinc.) 

Feigl byl člen Pražské rodiny, jejížto předek Pavel Konstantin Fiala 
z Feyglfeldu roku 1648 vyznamenal se při obraně Prahy proti Švédům a 
r. 1649 stal se radním městským (Čel. Mon. 1. "604). Josef narodil se r. 17 J 8, 
maje jméno z Fialy již na Feigl přeměněné. Na universitě Pražské stal se 
doktorem filosofie. Roku 1754 slove syndikem a sekretářem university in 
oeconomicis, ve kteréžto vlastnosti podepsal kupní smlouvu o dům Bukvo
jovský a druhý řečený Stockhaus v Celetné, k ruko um university. R. 1755 
koupil v dražbě dům i;ečený Collegium regis Wenceslai na Ovocném trhu 
vedle mincovny, nyní fundační Olivovský (s průchodem a bazarem). R. 1763 
stal se také doktorem práv i ptednášel na fakultě právnické t. Z. "Prak
tische Rechtsgelahrtheit, Praxis forensis". Nadto byl adjunktem fiskalního 
úřadu a jedním z prokuratorů zemských. 

Proto r. 1765 slove členem kommisse quoad gabellam provincialem 
hereditariam et de compilando novo jure provinciali. Roku 1769 1. ún ora 
propůjčeno mu šlechtictví a obnoven starší praedikat "von Feiglsfeld". Tak 
se podepsal na spise Offentliche Vorlesungen r. 1770 vydaném. Jmenuje se 
tu professorem státního práva českého. 

Byl též členem kommisse k dobývání dluhů komorních, přísedícím při 
konsistori universitní ve věceeh soudních, přísedícím při král. úřadě hor 
viničných, konečně mandatarem nejv. purkrabí v pravomoci jeho a syndikem 
kapituly Vyšehradské. 

Zemřel r. 1784. Dcera jeho Sidonie vdána byla za Krausa z Krau
senthalu. 

354· Soudní úřady v I. pol. XVIII. stol. 

1. Soudy 8tavu panského a rytířského. a) Zem s k Ý s o u d (zemské 
právo) větší, b) zemský soud (zemské právo) menší. Na větším soudě 
zasedali ze stavu panského nejvyšší úředníci zemští (purkrabí, hofmistr, 
maršálek, komorník, sudí zemský, sudí dvorský, velkopřevor maltézský, 
praesident nad appellacími, praesident král. komory) a G-7 z pánů. Ze 
stavu rytířského nejv. písař zemský, podkomoří, purkrabí kraje Hradeckého 
a 6-7 členů z rytířstva. Větší soud držán třikráte do roka. Zasedáno v síni 
sněmovní. Na menším soudě zasedali též třikráte do roka menší úředníci 
zemští: Místopurkrabí, místopísař, úředník králové a úředník podkomořího. 
K zemskému právu náležel též úřad deskový. 

Morava měla podobné zřízení: Zemský soud vyšší a nižší, v Olomouci 
a v Brně . 
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b) Soud komorní. Zasedalo v něm 18 osob z panstva a 15 z ry
títstva. Souzeno zadržování věn, odepření svědectví, nestání k soudu, škody 

z propůjčení výsad (viz č. 218). 
c) S o u d d vor s k ý. Souzeny tu pře o manství česká, odúmrtí, -:.ý-

prosy. ' Předseda nejv. sudí dvorský. Sedáno čtyrykráte do roka, pred 

početím soudu komorního (viz č. 100 a 219). . . ' . 
d) Soud purkrabský. jemuž náleželo soudltI o hsty (obhg~ce ~e,z 

hypothek) a o meze i hranice (s o u dme zní). Příse,dalo :est, do~ry:h hdl, 
majících dědiny svobodné. Předseda místopurkrabl Prazsky (VIZ C. 146, 

219 a 274). · ~ ., 
II. Soudní úřady stavu městského. Hlavní město Praha melo, maglstra~~ 

na Starém, Novém i Menším Městě, též i na Hradčanech. - Uřad deslh 
soudců na Starém a Novém Městě. - - Úřad hor viničných. - Právo prísež
ných mlynářů. -Koňské právo na Novém Městě. - Úřady šestipanské: 
_ Úřad městského rychtáře. - Úřad cís. rychtáře židovského. - Různe 
jurisdikce. - Po městech na venkově Soudy konšelské a v král. městech 
cís. rychtáře. ~ , 

Druhou stolicí byl s o u d ap pell a ční pro všecka města koruny cesk:, 
jenž r. 1651 stal se také soudní instancí pro léna německá. Sou~ .ten ,:ne~ 
praesidenta, místopraesidenta, 9 radd na lavici opanské. ,11 na la;rlcl ryhrske 
a 9 na lavici doktorské. Od volání z rozsudku soudmch u vsech soudů 
dopuštěno po bitvě Bělohorské ku králí samému, prostředkem král. české 
dvorské kancelláře. 

355. Ramhofský Jan Jindřich z Ramhofu. 
Kurzer, jedoch grundlicher u. ausfúhrlicher Beric.ht VOlU Ursprunge, 

Aufkommen u. Zufallen der preiswúrdigsten b6hmlschen · Lan d ta f e 1 
als des kostbarsten Kleinods des h6chstberúhmten K6nigreiches B6hmen. 
Leipzig 1755. (S části vytištěno v Rieggrových Materiali~ch II.} 

Rodilý Pražan, ingrossator, později deklamator při dskach zemských 
v Praze, cís. radda. R. ·1717 nadán šlechtictvím. Zemřel 4. března 17GO. 
R. 1743 vydal popsání vjezdu král. M. Theresie do měst Pražskýl~h, slibu 

dědičného a korunovací slavnosti (s obrazy). 

356. Práva městská vnově tištěná. 
Práva Městská království českého. S nejv. povolením Její Cís. Král. 

milosti podruhé vytištěné. V Starém městě Pražském. Nákladem Frant. 
Hynka Kyrchnera, kro dvorského impressora 1. P. 1755. v.' " 

K novému otisku odhodlal se Kyrchner r. 1753 a vypsal na neJ pled-
placení. O Veleslavínově vydání z r. :1618 nevěda a na Brněnské schválně 
nedbaje, označil vydání své jako druhé. 

357. Řád poručnický a směnečný. 
Vormundschafts-Ordnung Jur den Burgerstand 111 B6hmen, M[thren U. 

Schlesien. Prag 1755. 

století XVIiI. 447 

Alphabetiseher Auszug úber die Vormundschafts-Ordnung f. d. Búrger
stand in B6heim. (B. W. Pilser). Prag 1756. 

S tímto Řádem souvisí tuším rozprava Jos. Leon. Bannizy: Disquisitio 
de analogia juris germanici civilis communis cum jure provinciali austrico, 
hungarico, bohemico, moravico et tyroliensi qLload tutelam z r. 1761. 

Neue Wechselordnung fúr die bohmischen U. osterreichischen Erblande 
ddo 22. Dec. 1763. 

358. Keffenbring J os. Ferd. 

Meditationes ad Statutum Pragense, das B6hmische Stadt - Recht 
genannt, sive Enumeratio eorum quae ex hoc Statuto in foris Silesiae 
superioris suum habent. Francofurti et Lipsiae 1760. 

359. Řád hrdelní. 

K. K. Normale und verneuerte Halsgericht, ordn~nJ fúr das Kon. 
Boheim vom 22. July 1765. · 

Constltutio criminalis Theresiana aneb Hr d e 1 n í p r á v ní r z :í d~ 
Ve Vídni 1769 s Instrukcí. 

Český preklad zdělán Janem Josefem Zebererem, jenž nar. jsa 
r. 1712, práva studoval v Praze a r. 1740 vstoupil do služeb Nového Města 
Pražského, kdež povýšen na radního písare i dále na kancléře. R. 1783 
odebral se na odpočinek i zemřel 1789. Literárně byl činný velmi. V ruko
pise zanechal Slovník německo-český. Dobner zachoval zprávu, že r. 1764 
dal do tisku překlad Magdeburského práva z roku prý 1444, kdež v před
mluvě, mnoho psáno o právu tom v Čechách. 

360. Kaunic hrabě. 

System a juris publici universalis. Pragae t 765. (Druhý díl tohoto spisu: 
Systema juris gentium universalis, par::; secunda, vysel péčí dra. Kaňky 

r. 1768.) 

361, Kanka Jan Nep. 

Systematis juris gentium universalis pars secunda. 
Narozen v Praze r. 1744, syn slovutného stavitele Františka Maxe, Prvního vzdělání 

dosáhl u Jesuitů, kteří znamenavše znamenité vlohy jeho mínili jej získati pro svůj řád, 
což se jim však nepodařilo. Co posluchač filosofie složil a veřejně př'ednášel znamenitou ř'eč 
latinskou o sv. Kateřině, patronce studií filosofických, co posluchač práv pak řeč podobnou 
o sv. Ivonu, patronu studií právnických. R. 1768 veřejně disputoval za předsedání appel
lačního raddy Hainke; opponoval mu hrabě Věžník, nápotomní jeho při soudě appellačním 
president. Při této příležitosti vydal spis "Systematis juris gentium universalis Pars II." 
Cís. Marie fheresie ustanovila Kanku za král. appellačního raddu, načež installován na den 
10. února 1778 na lavici doktorské. R. 1783 přeložen za raddu ke král. zemskému právu, 
k tomu výslovnému účeli, aby se tam při nové organisací užilo rozsáhlých vědomostí jeho, 
načež r. 1787 vrátil se zase k soudu appellačnímu nově organisovanému. Zemřel maje 
věku svého 56 let, dne 30. března r. 1798. K anka slul též co znatel a pěstovatel hudby 
i co výborný pianista a violončellista. 
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362. ]urain. T. 

a t ···· s gentium Pragae (s. a.) Commentationes poIiticae ommen arn 'ln JU " t d d II 
de . reipublicae praesidiis, lucubrationes ethicae injus naturae e e ue o. 

Pragae 1769. 

363. Rautenstrauch Franc. ] oh. 
Institutiones jw"is ecclesiastici cum publiei tum privati. Pragae 1769, t 777. 
Institutionum juris ecclesiastici Germaniae accomodatarum prolegomena. 

Pragae 1774. 

364. Montag J. de 
Institutťones juris canonici ad ordinem Decretalium Gregorii IX, Pragae 

1774 (přední část ptipisována dru. Kankovi. Vydána v Praze r. 1770). 

365. Riegger Paul J os. Ritt. von , , 
Cor us 'uris ecclesiastici Bohemici et Austriaci i~ duas ~artes, d,l~tfl

b t m !ae~issa praefatione de jnribus snmmornm lmperanlmm clvllt~n~ 
,u u, d S I O' der im Kon. Boheim uud Erzherz. OesterrelC elrca sacra o er amm unlt' d 

' , , A h LandesfLlrstl. Gesatzen u. Veror nungen. m Klrchensachen ergangenen . . ,,' , _' B 
Th '1 W' 1 '770 (Cást druhá: Corpus Juns ecclesIasbel 0-In zween el en. len . \ 

hemici academicum). , K' 1 
. C' B et A oder Sammlung der m Ire len-N achtrag zum orpus J. e... ". o' 

1 d 1770 Jahre fur alle bohmisch u. ost. Erblander erganoenen sac len von em 
1. f. Gesetze u. Verordnungen. Wien 1774. 

366. Práva manství českých. , , 

Podle výroku dra. Chmelenského z r. 1835 :něl~ manst~í .Ka:'lšte,mska 
, I' ch dob své vlastní zákony od Karlštemskych . purkr abl v Jedno 

za mmu y d k' h d . k' ch 
sebrané. Tato Práva manská zaznamenána j~ou, ve ,s ac ~ vor s y _ " 

v , 1732 č 121 Avšak mOCI zakollm nemel a (dvorsky 
kvatern cerdvenY13z~. : 181'1 Cv 8361) Nicméně měly platnost jako staro-dekret ze ne . cervna ", h 
dávná observancí. Otisk s výkladem u Chmelenského CCM 1835, ve Vybranýe 

spiseeh 1870. , " .1 
Biskupská manství Olomúcká obdržela r. ~ 771 l~ral. potvrzen,l sv,ye 1 

zvyklostí (Kais. Lehengewohnheiten), k čemuž přistupUJe Co~s~etudm~r;~: 
ze dne 25. října 1779 a Erlaeuterndes Hofdekret ze dne 9. cer vence . 

367. Wokaun Peter Ritt. Wokaunius. 

Historische Abhandlung von der U nt e r t han i g k e i t und Lei b-
e i gen s cha ft. in B ohm e n 8') Prag ~ 775., ' 

Voiot praví, že rozprava tat.o Jest vyborna. 
Kur~er, jedoch grllndlicherBel'ieht vom UrSprl~l1ge, Aufkommen 

.. d ' w 11 rdi g s ten b o h ml s che n Lan d ta f e 1. u n d d e II Z uf a II e n e r p rel s 

l 
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H i s t o r i s che Na ch r i c h t von dem Alt e r t hu m, d a n n der 
e h emali gen u n d i t z i gen B e s cha ff e n h e i t des k o n. Obr i s ten 
Burggrafenreehts, einer sehr alteJl Obergerichtsstelle im 
K. Boheim. Prag 1779. 

Dílečko nad obyčej chudičké; nic tu psáno ani o působnosti soudu 
purkrabského za času spisovatelových, nic o soudu mezním, jenž náležel 
k soudu purkrabskému. Myslil spis., že spisem svým jiných znalců povzbudí, 
aby tak jako on líčí soud purkrabský, líčili ostatní zemské úřady a tím se 
ptičinili o rozmnožení "naší národní historie". Některá dáta z právní 
historie uvedená jsou naprosto spletena; tak nazýván pán Ondřej z Dubé 
"Staatsminister des Konigs KarI IV. Baron von Berka (Andreas Berka, 
Freyherr von Dub); Všehrd splichtěn se šlechtou ze Všehrd (Cornelius 
Schlechta von Wssehrd); Všehrd sám postaven za skladatele Zemského 
ZÍ'Ízení z r. 1500! 

Spisek psán ve Lhotě Hlavačově u Kouřimi, kterýžto vladycký statek 
patrně- Vokaunovi náležel. Vokaun obcoval s knězem Frant. Pubičkou, 
(einem durch seine chronologische Geschichte B6hmens in dem Litteral
reiche sehl' bekannten Manne) s Josefem Dobrovským (das M8hrere von 
diesel' Landesordnung - 1500 - wird das zweite Stúck der Bohmisehen 
Litteratur dem Leser liefern, wo namlich der gelehrte Weltpriester und 
Veríasser dieses Werkes, H. J. D., sie ihrer Seltenhei t wegen recensiren 
thut), s Ferdinandem Hermanem r. Řeháčkem (kk. Obristen Justitzstelle
Hofexpeditor, ein in der bohmischen Gesehichte ungemein bevvanderter 
Mann), s panem v. Martinez (kustodem cís. dvorské bibliothéky), Josefem 
Zlobickým (veřejným e. k. učitelem české řeči a literatury na universí 
Vídeňské). Wokaun byl cís. kl'. raddou, 1766 raddou nejv. purkrabského soudu 
Pražského; v dekretu na to psán jest Peter Tobias Wokaun Ritter von 
Wokaunius. 

368. Mayern Joh. Edler v. 

Einleitung ZUl' Kreisamtlichen Wissenschaft im K. Bohmen. Prag 1776. 

369. Stephan Franciscus Wenceslaus eques a Cronenfels. 

Adnofationes theoretico-practicae usibus Boemiae accommodatae ad Joan-
nis Ortwini Westenbergii Principia juris juxta ordinem Pandectarum. 

Pars prior, continens prirnos viginti quinque libros. Vetero-Pragae 1777. 
Pars posterior continens alteros viginti quinque libros. Pragae 1778. 
Kniha Jana Ortwina Westenberka, jenž jest základem spisu Stephanova, 

nadepsána jest: Principia juris secundum ordinem Digestorum seu Pande
etarum, in usum auditorum vulgata. Tom. I. et II. Vindobonae 1763. 

Podle této knihy psal také Vossius Loth. Ferd. dílo své: Legum et 
consuetudinum austriaearum, earum potissime, quae infra Anasum vigent, 
eum Romano jure collatio ad ordinem Digestorum J. Westenbergii aecom
modata. (Vind. 1774.) 

Jireček, Práv, život. 29 
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Pohnutkou ke spisování bylo Stephanovi mnohostranné mluvení, že 
výroky f"ímského práva posud nikdo diHdadně nesrovnal se zákony domá
cími, kdežto by známost těch věcí velice byla prospěšná i důležitá, zvláště 
mládeži práva studujíd. Zprvu Stephan zpracoval dílo své pro svou vlastni 
potřebu; k uvei'ejnění odhodlal se teprvé k dlHklivým přímluvám vydavatele 
Ebenfelda, jenž byl muž ve věeech literárních velmi zběhlý a zkušený. 

Předchůdce v té práci, kde šlo o porovnání tímského obecného práva 
s právem domácím, byli, jak sám Stephan výslovně praví, Jakub z Wein
garten, Kyblín, Proskovský z Krohensteinu, hlavně pak pruslulý professor 
universitní Neurnann z Puehholze. Sám Neumann o podobném díle pra
coval, maje též Pandekta za základ spisování, ale nedošel dále nežli 
k oddělení 25tému (Additamenta ad Zoěsium), aniž všech rozdílů mezi 

právem římskýlTI a ,českým zapamatoval. 
V pozdějšíeh dobách stávalo se, že dílo Stephanovo pričítáno bylo 

vydavateli Ebenfeldovi; tak se čte v Lukschově díle "Das alte und neue 
Recht M. u. Schl." 1. 23: V on den Gesetzen Bohmens wird in den Anno
tationibus ad vVestenbergium vom Ritter v. Ebenfeld gehandelt. Což ovšem 

mýlka, bezejmenností Stephanova spisu zaviněná. 
Antonín Josef Eberl rytíř z Ebenfelrlu byl appellačním raddou 1760, 

referendárem manským 1765, následníkem po Stephanovi, r. 1769 admini
strativním raddou v Temešváru, 1771 po návratu zase při appellací, vrchním 
raddou při soudu sněmečném, examinatorem advokáb1, konečně 1787 

dvorským raddou při nejv. justičním úřadě ve Vídni.. 
Ebenfeld obdržel ds. privilegium impressorium privativum dne 29. ledna 

1778, vé kterémž o spisu samotném položen tento úsudek: "Ein mit vielem 
f1eisse verfasstes Manuscript, '\ivelches bey de;' vorgenommenen Censur ni(~ht 
nur des Druckes yyTúrdig, sondern auf"l1, weil hierinnen der heutige Gebrauch 
des romischen Reehtes úberhaupt und zugleich inwieweit die bohmische 
Landesgesetze hievon abweiehen, auf eine begreif1i.che art behandlet, auch 
bey jeder Abhandlung die Verneuerte kon. Landesordnung und Novelle, 
dann die kon. Stadtrechten, Declaratorien u. Pragmati}<:en bis auf gegenwaer
tige zeiten in ihren wesentlichen innhalt angefúhret werden, sehr nútzlich 
befunden worden." Při. čemž dodáno, že vydavatel má záměr, die genaueste 
Kenntniss der bohmischen Landesgesetzen nebst derselben rechten anwen-

dungswissenschaft zu verbreiten. 
Zpllsob a rozloha Stephanova spisu nejočitěji se ukáže, podáme-li 

přehled první části Digest: Liber 1. titulus 1. De justitia et jure. 2. De ori
gine juris. 3. De legibus, senatusconsultis et longa consuetudine. 4. De 
constitutionibus principum. 5. De stahl hominum. 6. De his, qui sni vel 
alieni juris sunt. 7. De adopti.onibus. 8. De divisione rerum et qualltate . 

9. De senatoribus. - Liber II. hl. 1. De jurisdidione etc. 
V titulu "De origine juris" podán jest krátký nákres dějin práva 

domácího, českého, kterýmžto názv,em v 17. a v 18. století označováno 
všecko právo, všecky zákony i všecka právní pravidla v zemi české vzešlá 
a pro zemi českou platnost majíeí. Tu hned s počátku opírá se spisovatel 
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kievetníkům a utrhačům ktetí tvrdT v , , 

beze všech zákonll jako ' divocí I 1 1, ~.e prvl1l ?byvat~le slovanští živi byli 
has oras adventum sine legibu~ fuf:';:V1~t ,1Boemmm ohm post Slavorum in 
moribus non maO'is est ve ' I'. , 'I ,. populum hunc cyclopaeis vixisse 

, l!:l lS1mI e quam rempublica 1· . 
civilem sine legibus salvam es 'S -m a mmve sOCletatem 
Germaniae pop' l' 'b' se posse. ane, quod encomium insigne veteres 

u 1 Sl 1 pararunt quod 1 d ' 
quam alibi bonae leg'es . d' P us, apu lpSOS valuerint boni mores 

. ,lem prorsus Slavls applicari t t .. 
sohs moribus sed et commun·b I .t. po es, qum lmo non 
res stetisse flde 1. t .' 1 l:S paCl IS, quae revera leges sunt, eorum 

lIS oIlca ex Dltmaro Merseb· . 
Erraverunt e1'O'o omne ' urg. 111 comperh habemus. 
adstrictos pec:ldum mS~r~~' Slatvos vf~eres et ita etiam Czechos nullis legibus 

1ven es e llOxerunt nam ut Dit 't S 
multae consuetudines variae t .' marus a1: " lavis 
laudabiles" . e quamvls durae, tamen interdum sunt 

Dílo Stephanovo jeV kl' d ť .' . t ' v ' Z po a a 1 lze za nejznamenitější útvor českého 
pl aV111c Vl za veku XVIIHého opatřeno . t ' 
jenž vyniká nejen bohatostí' hesel ale J;: ,1~d~xelI~ rerum boe~ica:um, 
práva českého. Vidno z něho " 'St h va 1 ~plny pohled na 111shtuce 
V l ' ,ze ep an dobre se vyzn I ' l' 
ces <:em"správně píšíc terminy' Z d t 1 ~ ' ,a v nazvos OVl . vo, za y mc odpor uvá ' , , I 
rozkaz, panování jalové 1 d ' , , '. ' za111, um uva, pych, 

D
' " ' pos e 111 panoval1l, lIst obranný. 
110 sve Stephan patrně hned v P < 1 ' , " 

upravil. Shledav v díle již v ť vt v, raze 10tove, teprve ve Vldm k tisku 

J

. e na závěrku ~ d'l I Y ~s enem mnoho pokleskll tiskových, opravil 
• .... 1 U 0111 ouvaJe se v d '1 . 
hlížeti s potřebnou píli ke s' " ~e vz a en Jsa Prahy, nebyl s to při-
dne 11. list. 1778. .pravnostI tIsku. Datum toho pi'ípisku: Ve Vídni , 

Stephan byl rodilý Pražan L'·· , 1757, doktorem 1758 21 . . lc~nCl~tem prav učiněn na uni.v. Praž:::,ké 

nedělích, rac1dou při 'apP~I~~~ín~'a ~a~~~~~l~~tku, ~ne 30. zái'í, tedy po pěti 
manským V témž roce ~ 1 . d orske. Brzo potom referenc1arern 

. " vynu pOJe nání tuším ina '; '. S·l . 
Rektorem university r. 1768 1773 Bi' ~ _. u~u~a~l1l . c lechasma. 
svou učenost a zběhlost '" 1· Y t~z rechtelem Junchckých stndií. Pro 

v praVIC 1 povolan do Con . . 
printipis et commissorum", později též do k ". s~ssu .l_n ,cal~sls summi 
maje titul císai'ského 1'adc1y učiněn místop' o~mlssde lkral1lCne, az r. 1774, 
V témž 1 2 rl' lsaI em es zemských v Praze 
Konečn/~~e~n~::n "a ~:n\~bd~ž~l rytířství s predikátem z Kronenfel;u: 
. f tI: 'h ' v ',. Jes e pl e r. 1778, dvorským radd-ou u nejvyššího 
IUS I 11 o urac1u ve VldnL kc1ež zemřel 1782, dne 17. ledna. 

370, Monse Josef Vratislav de -

Ta~ula j~.ris pu.bIici marchionatus Moraviae. Olomucii 1776. 
Vm such uber d~e altesten M .. l h . 1787 (Abh d B"h un~c~pa rec te ~m Markgrafenthum Miihren 

. . er o m. Ges der WlS~) Vdl ' nápis takto' Db d' "1 ~ . . ~. ru lem rozmnoženém vydání zní 
. er le a te~ten MU111clpalrechte der kon Stadt B o " d 

dessen Bezirks nach einem Codex .. I ~mn un 
liUerarischen hist . . ... aus dem XIV. Jht. Mll belgefúgten 
r 1 S _ l' orlschen u. Ju1'lsbschen Anmerkungen úber die ursprúng-

LC le am~ ung der. alten Gesetze, ihr Quellen u. Fort flanzun' S' · ' 
Gewohnhelten, Justitzpt1ege u. Spraehe etc. 1m M. Milhren. ÓImú;z i ~88 ~~t~~I: 

~9* 
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Leiifaden zu den Vorlesungen uber die Landesgesetze des Markgraf
thums Mahren auf dem k. k. Lyceum zu Olmi'ttz. Olmii.tz 178:3. 

Obsah: Geschichte der Gebrauche u. Gerichte in Mahren. Historische 
N achricht von den Gesetzbuehern des M. M. Von den Rechten und 
Gesetzen des Burgerstandes in Mahren .Von den verschiedenen Rechten 
u. Gesetzen in M. Von dem Herkommen od. ungeschriebenen Reehten. Von 
dem Gebrauch fremder Gesetze. Von den Kirchengesetzen in M. Von dem 
Gebrauch des Natur- o. Vernunft- oder allg. Staatsreehtes ZUl' Erklarung 
der mahr. Gesetze. Von den mahrischen Gerichtshofen, ihrer Verfassung, 
lnstruetion u. Verfahrungsart. Subsidien u. Hilfsquellen in der mahrischen 

J urisprudenz . 
Monse býl rodilý Moravan; pocházel z Nového Města v Jihlavsku, 

kdež narozen 15. června 1733. Vyšší studia konal v Praze a ve Vídni. 
Dosáhna doktorátu práv, usadil se co advokát v Olomúci1 načež 'se uvázal 
v professuru právnickou na universí Olomúcké. Obor jeho bylo právo 
veřejné a církevní. R. 1777 stal se direktorem právnických studií a pre
fektem UUlV. bibliothéky, jenž tehda z kniháren zrušených klášterů jesuit
ských byla založena. R. 1778 jmenován cís. raddou a 1780 povýšen na 
šlechtictví. R. 1782 přej al kathedru domácího práva na akademii Brněnské. 
HorliVým jsa sběratelem historických památek země moravské, zůstavil též 
několik spisů z oboru moravského dějepisu. Rokem 1783 jal se místo latiny 
psáti po německu. Přátelské svazky spojovaly jej s Dobrovským, Dobnerem, 
Peklem, Habrichem, Cerronim. Smýšlením byl tak jako četní vzdělanei 
toho věku svobodomyslný a snad tak jako i Dobrovský členem spolku 
zednářského. Že byl přítelem domácích pamětností a též i sběratelem 
památek moravských, osmělil se arch. Boček ptipsati jemu a jeho sbírkám 
dva listy pergamenové, známé jmenem Fragmenta Monseana, ale jsou to 
padělky Bočka samého. Zemřel .v Olomouci 6. února 1793. 

371. Běšín svob. pán Běšín Frant. de Paula. 

Plan der Praktischen Vorlesungen, weleher von dem k. k. Director der 
Prager Juristen-Facultat ist entworfen u. von Allerho~hsten Orten be-

gnehmiget worden. 
I. De o rdi ne jud i c i o rum. Von der Ordnung des Processes. 1. De 

foro competenti. 2. De citatione. Von der Beschickung. 3. De libellis. Von 
Klagen. 4. Von dem Beweise úberhaupt u. verschiedenen GaUungen des
selben. 5. De processu incidentali. 6. Von Recognoscirung der Urkunde. 
7. De dilationibus. Von den rechtlichen Fristen. 8. De exceptione. Von der 
Einwendungsschríft. 9. Von den ' ii.brigen Schriften, als Replik und Duplik. 
10. Von der Zellgenfúhrung. 11. De rotulo. Von Beschreibung der Gerichts
acten. 12. De sententiis. Von Urtheilen. 13. Von Revisionen u. Appellatio'nen. 

ll. D e gen e r e a cti o n um. Von den Gattungen der Klagen. 1. Von 
dem letztwimgen Erbschaftsrechte. 2. Von der erblichen Theilung u. daraus 
entspringenden Klage (familiae erciscundae). 3. De communi dividundo. Von 
der Theilung gemeinschaftlicher Gúter ausser dem Erb fall e. 4. Von Streitig-

I 
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k:iten der Gra.l1zen (finlum regundornm). 5 De rei vindicatione. Von dem 
Elgenthumsrechte. 6. De servitutibus. Von den Dienstbarkeiten. 7. De jure 
pers~narum. ~ on dem Rechte der Personen. 8. Von den Contracten. 9. De 
quasl-contrachbus 10. Von den Klagen die aus einem Privatverbrechen 
entspringen. 11. Von den Klagen aus quasi-delictis. 

C. D e ex e cu t i o n e rei judicatae. Von dem Executionsrechte. 1. Von 
dem Executionsre~hte uberhaupt. 2. Von den Real-Executionen. 3. Von den 
Personal-Executionen. 4. Von den Mitteln, die vvider die Execution nach 
bohmisehen Rechten angewandt werden konnen. 5. Von der Cridaordnung. 

D~.~e extra,ct u et relatione actorum. Vom Vortrag der Acten. 
Besm vychovan byl v šlechtickém konviktě u Sv. Vácslava v Praze' 

JIZ co mladik dával najevo vlohy znamenité. Obzvláště věnoval se studiírr: 
práv~ick,ým ~ stal se., 19. ,ledna 1765 appellačnim raddou na lavici rytU'ské. 
Rozsahla znamost Znzem Zemského pomohla mu k tornu, že se 9. ledna 
1769 stal přísedícím zemského výboru, dne 17. června 1771 menším písařem 
desk zemských, 17. února 1774 podkomořim zemským, 13. list. 1778 místo
~o~~r~íkem, pak ředitelem juristských studií, 1. května 1782 dvorským 
Jushcmm raddou, 2. srpna 1791 svobodným pánem, 5. července 1792 místo
předsedou při a~pellací~h v ~e,chách, (1. srpna 1792 přísahu složil), dne 
~4 .. pr~=: 1792 J~enoval: tUJnym raddou a předsedou zemského práva 
1 neJvysslm zemskym sudlm. Zemřel 24. května 1802 po 371eté službě. 

372. Gross Franz joseph. 

Einleitung zu den Praktischen T'orlesunpen. Prag 1.777. 
E r s t e A b han d 1 u n g. Von der pragmatischen Geschichte der Gesetz

búcher des Konigreichs Boheim (v seznamu: Von der Geschichtskunde der 
Gesetzbúcher des K. B.). Kap. I. Von der Landesordnun o' (Von dem 
U ~ rsprunge u. der Vermehrung der LOrdnung). II. Von den Novel1en Fer-
dinands III. u. der nachkommel1den Konige. III. Von den konigHchen Stadt
Rechten des K. B. IV. Von der "Vechselordnung. V. Von den Erbvereini
gungen des K. B. mit andern Landern u. auswartigen Staaten. VI. Von den 
Landtagschlússen. VII. Von den bohmischen Lehengesetzen (Nachricht von 
dem bohmischen Lehenrecht). VIII. Von den kais. kon. MiliHirgesetzen. 

Z w o t e A b han dl u n g: Von dem Herkommen oder ungeschriebenen' 
Reehte (v seznamu: VOi1 dem Herkommen oder Gewohnheitsrechte). 

Kap .. 1. Von dem Herkommen uberhaupt. II. Von den gesetzlosen 
Ge'iliTohnhelten. III. Von den gesetzmassigen Gewohnheiten. IV. Von den 
gesetzwidrigen Gewohnheiten. Zusatz: Von dem Herkommen. 

D I' i t t e A b han d I u n g : Von dem zufalligen Gebrauche fremder 
Gesetze (v seznamu: Von dem eingefúhrten Gebrauch fremder Gesetze in 
Ermanglung unserer Land- u. Stadtrechten). Kap. I. Von dem zufalligen 
Gebrauche der gemeinen kais. Rechte. II. Von dem Gebrauche der kano
nischen Rechte u. papstlichen Dekretalen in burgerlichen Rechtssachen. 
III. Von 'dem Gebrauche des sachsischen Red1ts. IV. Von dem unter den 
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Juden und hey ihren gewahlten Schiedsrichtern úblil:hen Gebraul:h der 
mosaischen Rechte, dann deren Gebrauch und Missbrauch unter den Christen. 
V. Von den fremden Gesetzen úberhaupt.. N a(·,htrag. 

Vierte Abhandlung: Von dem Gebrauche des Vernunftrechtes 
(v seznamu: Von dem nóthigen Gebrauche des gottlichen Vernunftrethtes 
in Ermanglung der gesehriebenen u. ungeschriebenen Gesetze). Kap. I. Von 
der nóthigen Anwendung des Vernunftrechts úberhaupt. II. Dass die ge
sl:hriebenen Gesetze nach dem Vernunftsre<.;ht verstanden werden mússen. 
III. Von der nóthigen Anv,Tendung des Vernunftrechts in Ermanglung aller 

andern Gesetze. 
F ú n ft e A b II a n d I u n g. Von der Beschaffenheit der Gesetze u. der-

selben Anwendung úberhaupt. Kap. 1. Von der Gesetzgebung und der 
óffentlichen Kundmachung der Gesetze. ll. Von der Ursache u. Absi~,ht der 
Gesetze u. derselben Willensmeinung. IIT. Von der "\iVirksamkeit und den 
\Virkungen der Gesetze. IV. Von der Gesetzanwendung úberhaupt. 

Sec h s t e A b han dl un g. Von der Zuflucht zu andern "\l\Tissensdlaften 

u. K únsten bey der gerichtsúblichen Gesetzanwendung. 
Gross rodem hyl z Doupova. Doktorátu dosáhl r. 1776. Jakožto zemský advokát stal 

se r. 1775 prvním professorem zákonodárství zemského (gerichtliche Rechtsgelahrtheit, jak 
dí vVokaunius): současníci slavili jej co velikého znatele domácího práva. Za zvláštní 
zásluhu kladeno mu, ze ve své nEinleitung~ dokazuje, wienach die itzige Vern. LOrdnun~; 
dem Herren. u. Ritterstande weit vortheilhafter sey (Wokaunius). A dr. Jordan píše (l7!)5 
viz č. 391): Wer in der Geschichte der alteren hóhm Gesetze unterrichtet Zll sein wúnscht, 

der lese die ganze Erste Ahth. der nEinleitung" des Prof. Gross. 

373. Voigt Adauct. 
Ueber den Geist der Bohmischen G esetze in den verschiedenen Zeit

altern. Eine Preisschrift. 40. Herausgegeben von der Bóhmischen Gesellsl:haft 

der Wissenschaften. Dresden 1788. 
Spis jedná o zákonodárstvu jdoucím do Ferdinanda II. Otázka byla 

vypsána od české společnosti nauk na r. 1786, a sice pohnútkou SpiSll 
svob. pána z Montesquieu: "Esprit de loix" (1748) a "Defense d~ ľEsprit 
de loix", jakž to naievu jest z odstavce ll. Voigtova spisu. Ale jaký tu 
rozdíl! Voigt o zákonech českých neměl vědomostí skoro žádných; aspoň 

. se může říci, že ani těch neprozkoumal, kteréž byly po ruce. 
Nicméně zajímavy jsou některé při něm ú~azy. Voigt právo české 

naznačuje první mezi spisovateli co část práva slovanského vllbec. O Slo
vanech měl ponětí dalekosáhlé, řka, ze panují neb bydlejí od Kamčatky a 
Nové Země až po Dubrovník: sotva který národ že ,tak velice rozšířil 
panství své. Toť prý se ví, že zÍ'ízení Slovanů nad Ledovým Mořem nemůže 
být totéž co nad mořem Benátským! KdybYl:hom měli dostatečných zpráv 
o bytu a životu Polanů, Rusů, ChorvatLl, Illyrll, Vendll a j., že mnoho by se 

lépe vysvětliti mohlo o duchu zákonů českých. 
Za druhé zasluhuje spisovatel " vděčného uznání, že se Slovanův vllbec 

a Čechl'\ zvláště ujal proti utrhačllm, řkoucím, že národy tyto jsou barbarové, 
beze všeho zákona a práva. Dobře ukazuje k tomu, že již Helmold ptipo-
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m~ná někter~ známky zákonl1v ve své Chron. Slav. I. 52 a 84, II. 12, že 
Detmar MezIborský praví o nil:h "Slavis multae eonsuetudines variae et 
qua~:is durae, tan:en interdum sunt laudabiles"; ano že Slované polabští 
kl~neh se bohu .Pravo slovoueímu. Na jiném místě z téže ptíčiny odpovídá 
spIsovatel JanovI Bóhmovi Aubanovi a Goldastovi. Případně také ukazuje, že 
ono místo v Kosmově kronice, kdež píše o nejstarším stavu národa nic 
jiného není než Boětiovo popsání zlatého věku lidského nebo Regi~ovo 
(t. J. Justmovo) hčení Skytů. (Též tak připomíná spisovatel, že řeč Libušina 
o králi velmi se srovnává s řečí Samuelovou, když na něm Židé krále 

žádali.) 
Vytýkalo se Montesquieu-ovi, že klada při tvoření práva i zákonů 

u národl1v rozličných přílišný d{lraz na podnebí a jiné důležitosti přírodni. 
ducha zákon"ů'v činí až tuze tělesným. Našemu V oigtovi mohlo se by zas~ 
vytýkati, že píšk o duchu zákonll českých těla jich buď málo neb do
konce neznal. "Spisovateli nedostává se - dí Kalousek v Dějkh kl'. české 
Spol. náuk - opravdové známosti zákonů českých, kteréž on odbývá tím 
spěšněji, čím dále pokračuje a čím snáze mohl nabýti známosti o nich". 
:,Jakožto literarně-historické pojednání o českých zák0nech spis VoigtllV 
Ještě by se dal čísti, avšak svým hrdým, mnoho přislibujícím titulem čtenáře 
zle zklame." Chyba byla ovšem ve vypsání otázky samotné; odpověděti 
k ní náležitě, bylo tehdaž čirou nemožností, právě pro nedostatečnou 
známost zákonll českých. Avšak nelze nepřipomenouti, že Společnost nauk 
spis ten uznala sice za hodný odměny, ale nikoliv za hodný vysazené 
ceny, tak že nápis na knize "Eine Preis-schrift" v tomto smyslu sluší 
opraviti. . 

O L' esprit upravil si V oigt sám svůj názor: lch verstehe unter dem 
Geiste der Gesetze nicht allein das vVesen, die Absichten nnd Ursachen 
der Gesetze, insoweit man sie sowohl fúr sich als aueh in Beziehung auf 
Umstande, Gelegenheit, Lage des Landes, die Sitten und Denkungsart des 
Vol~es. betrachtet, ~ondern au~h die Wirkung, welche die Gesetze bey 
denJemgen, denen Sle ZUl' Befolgung gegeben ' ivorc1en sind. hervorgebral:ht 
haben. Hunderterley Umstande, die Zeit, die Denkungsart der Nation, ihre 
Sitten, Erziehung u. angebornen N eigungen, alte einge'iVurzelte Gewolln
heiten u. Verurtheile, der Umgang mit Naehbarn u. Fremden, die Ver
anderung der Regierungsform, die Rel1gion, der Aberglaube, ja selbst die 
Lage des Landes oder das Klima bringen unzahlige Veranderungen hervor, 
wekhen der philosophisehe Gesetzforscher fleissig nal:hspúren muss, um 
den Geist der Gesetze eines Volks zu ergrúnden. 

Voigt píše se r. 1788 někdejším c. kl'. učitelem literního dějepisu, 
kustodem cís. bibliothéky ve Vídni, členem' české Spol. náuk. 

374. Woller Edler von Wollersthal, 19naz Jos. 

Sammlung der Lehenrechte, alter G ewohnheiten, Gebrauche und Her
kommen, dann A. h. k. k. Resolutionen u. Patente 4° Brúnn 1779. 
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375. Habrich Alexi us. 

Jura primaeva Moraviae. Collegerunt a~- notis illustranmt Benedictini 
Rayhradenses. Brunae 1781. Malý 8°, 122. 

Příkladem učeného Dobnera ustanovili se řeholníci benediktinského 
kláštera v Rajhradě, že vydají sbírku právních pramenů moravských (jura 
patriae nostrae), v čemž utvrzeni jsou objevením práv Jihlavských mnohem 
starších nežli kterých znal Dobner. Brzo však pro rozličné překážky před
sevzetí opuštěno, až znova k vykonání nutkali Josef Vratislav z Monse a 
Frant. hrabě Chorinský, svob. pán z Ledské na Veselí. I sám praelat Othmar 
Conrad přivolení dal a tak vydán spisek svrchuřečený, jehož obsah 
jest tento: 

P r a e fat i o a v ní otisk Hnězdenských dekretů Břetislqvovských z r. 
1038. - Jur a s u p pan o rum, baronum, nobilium, totiusque vulgi provinciae 
Brunensis. - Co n ft. r mat i o jur i u m statuum Bohemiae et Moraviae fada 
a Joanne rege 1311. - Diploma Friderici IV. imp. z r. 1462 (o polepšení 
štítu země moravské). - J u s mu nic i p a leB run e n s e. - Di pl o ma 

. Fe rdi na n d i III. z r. 1646 (práva měšťanům Brněnským za hrdinskou 
obranu města proti Švédům). - Statuta civilia civium civ. Igla
v i e n s i s. 

Tím knížka ukončena; měla sice ještě obsahovati Jura primaeva 
Judaeorum in civ. Brunensi, Jura mannorum mono Trebicensis, Jura feudalia 
mannorum episcopatus Olomucensis, Jura speeialia eivitatis Hradisstiensis, 
a konečně Jura montana promontorii Zidlochoviensis. Avšak dílo uprostřed 
přetrženo jest, anoť prý čas kvapí (ob temporis brevitatem); ostatek co 
slíbeno v předmluvě, ze jindy bude následovati, k čemuž nicméně nepřišlo. 

Hlavní péče o toto vydání přičítá se řeholníkovi Alexovi Habrichovi. 
Datována jest předmluva "e monasterio nostro Castro-Rajhradensi". 

V předmluvě otištěna jsou Dekreta Hnězdenská z r. 1038. Vydavatelé 
posud za nejdávnější zákony na Moravě pokládali práva Jihlavská z r. 1250, 
i měli patrně značné potěšení, že se jim povedlo nalézti zákony ještě starší 
t. j. Jura suppanorum daná provincii Brněnské. Jest prý dedecus, fere, 
ignorare, qua nos aut qua origine jura nostra enata sint. 

376. Riegger I. A. 

Prolegomena juris publici Germaniae. I. II. Pragae 1781. 
De capitulatione Irnperatoris. I. II. III. Pragae 1781. 
R. 1787 jal se vydávati sbírku nadepsanou "Malerialien zur alten U. 

neuen Stat.istik von Bohmen" (V Praze a Lipsku), v níž pokračováno až do 
roku 1794. Záslužná práce tato vztahovala se zprvu ponejvíce ke spisům 
Bohuslava Balbína: Liber curialis (de magistratibus regni Bohemiae), De 
legibus vetustis regni Bohemiae a j. Ve 2. svazku podán "Abriss der 
neueren Geschichte des juridischen Studiums auf der Prager Universitat" 
(1787) a v 8: "Entwurf einer Statistik von Bohmen" (z rukopisu prý před 
3Q lety psaného); Von den ErbUtndern ůberhaupt u. dem KonigTeiche. Von 
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den Einwohnern etc. Názvem "Slatistik~" vyrozLlmívali tehda, eo se jinak 
nazývalo "Staatskunde". 

377· Zlobický Josef Valentin. 
Nar. 14. února 1741 na Velehradě. Studia konal na školách v Hradišti, 

Mikulově a Brně, načež se obrátil 1761 k hospodái'stvu. Po dvou letech 
1763 dal se na práva ve Vídni, kdež po studiích hledal postavení úřed

nického, cviče se pilně v překladech z němčiny a frančiny. Přeloživ Crantzovu 
knihu o babictví 1772, prosil, aby místo remunerace ustano \Ten byl u dvorské 
kancelláře co translator. c.:ís. Maria Theresia, dadouc mu honorár 24 dukátů, 
nařídila, aby dle možnosti vyhověno bylo přání jeho. Ještě téhož roku 
ustanoven za učitele češtiny na voj. akademii v Novém Měst.ě, načež roku 
1775 učiněn učitelem téhož předmětu na universitě ve Vídni. Roku 1776 
jmenován kancellistou, později adjunktem registraturníffi u nejv. soudu. 
Slove toho času: a secretis aulicis et publicus linguae ac literaturae boe
micae in univérsitate V. professor. Dra. Dollinera podporoval sbírkami svými 

. při vydání spisu Codex epist. Primislai Ottocari II. 1803. Po sobě zůstavil 
rozsáhlou sbírku listin, ježto se týkají města Brna i čelně jiných měst a 
míst moravských. (Sbírka tato, obsahující výše 1500 listin, uložena jest 
v Brněnském Museum Francisceum i popsána od prof. dr. Fr. Kameníčka.) 

Od r. 1781 do r. 1804 dáno mu za úlohu, aby překládal zákony toho 
času vydané. Zemřel dne 24. března 1810. Překlady jeho jsou: 

Wsseobecný rzád saudný. Ve Vídni 1781 u Trattnera a v Praze u Schon
felda. - Rzád wsseobecný pti zbězj ch wěřitelů. Ve Vídni 1781. - Narzjzenj 
pro wssecky krzestianské poddané we wěcech manželstwa, co se smlauwy 
swětské a auczinků z nj pocházegjcjch teyče (Patent manželský). Ve Vídni 
1783. - Wsseobecná práwa městská. Djl I. Ve Vídni 1787, též v Praze 
1787. - Josefa II. Práwa wsseobecná nad prowiněnjmi a gich trestánj. 
Ve Vídni 1787. - Josefa II. Rzád saudnj hrdelnj. Ve Vídni1788.-Fran
tisska II. Kniha práw nad přičiněnjm hrdelnjm a t.ěžkými řádu městského 
přestupky. Ve Vídni 1804. 

"Všeobecná práva městská" mají na titulním listě cís. orla se zna
mením J. II. - Vyhlášení ze dne 1. listopadu 1786. - Podpis: Joseff. Pak 
Leopoldus comes a Kolovrat, Jan Rudolff hrabě Chotek. Ad mandatum: 
Jan Wáclaw Swobodný Pán z Margelikůw. 

Překlad jest ve svém slovosledu zcela otrocký, tak že i samostatná 
slova po německu velkými písmenami začínají, neohebný a proto nedobře 
srozumitelný. Na př. § 9: Proti Práwům gak giž prosslym, tak y gesstě 
budaucně progdaucým Obyčeg žádný, byť we wsseeh zemjch dědičných 

wsseobecně neb w gednom toliko Mjstě w způsobu gsaueý, pOzllstáwati, 
aniž Mocy mjti nemá. A Obyčejowé pted Práwem tjm giž pozustáwalý 
tjmto se wssechny docel a zdwihugj atd. 

378. Schrůdt J. Lothar. 
De jure supremi in civitate imperantis circa sacra. Pragae 1782. 
Institutiones juris canonj~j (nedokončeno). 
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37g. Krohny ' Franz. 
Auszug der politischen k. k. G esetze und Verordnungen, welche seit 

dem J. 1740 bi~ zum Se.hlnsse 1781 fúr das Konigreich Bohmen ergangen 
sind. ZUl' besonderen Gemachlichkeit der Leser in. alphabetische Ordnung 

gebraeht. Prag u. Wien 1782. 
Auszuge der Gesetze úber die iiussere Kirchenverwaltung vom J. 1667 

bis 1782, besonders zum Gebrauche der bohmischen Provinzen. Wien 1784. 

380. Roth Joh. Wenzel. 
l'ollstiindťger Auszuq a11er fúl' das Kon. Boheim unter glorr. Regienmg 

J osephs des Zweiten ergangenen Gesetzen·. In chronolog. und alphab. 

Ordnung. Prag. 
I. Band 1780-83. 
II. Band 1784-1786. 
III. Band 1787 bis zum Schlusse 1789 s. a. 
Gesetze jih' das Kon. Boheim unter glorr. Regiel'ullg Joseph des Zweiten 

bis zum Schlusse des J. 1782 gesammelt und mit Registl'o versehen. 

Prag 1783. 
_. Vom J. 1783. Mit Register u. Nachtl'ag fúl' die J. 1780, 81 und 82. 

Pl'ag 1784. 
Instrukzionen u. Patente grosseren Inhalts als Gegenstúcke zu dem 

Vollst. Auszug. Prag s. a. 

38 r. Kirchengesetze. 
Sammlung der in Kirchensachen ergangenen 1. f. Gesetze, die vor 

undenklieher Zeit bis auf die Regie1'lll1g Maria '1"heresiens in Bohmen u. 
denen dazu gehorigen Landern kundgemacht \verden. vVien 1788 (čísel 226). 

382. Stohr Leonhart. 
Handbuch der altern biírgerlichen G esetze fúr das Konigreich Bohmen, 

in wie weit sie aus der kon. Landesordnung und den kon. Stadtrechten fúr 
heute noch anwendbar sind. I. Bandchen. Prag u. Wien 1788. 

Dílo toto spisovatel psáti započal prvé nežli první díl nového Obec
ného Zákoníka Občanského vydán byl. Chtěl totiž všecky občanské zákony 
české ve snadnější přehled uvésti a jiných znalců povzbuditi, aby příkladu 
jeho následovali; "denn es ist eine ausgemachte Sache, dass eine vollstandige 
und noch dazu allgemeine Gesetzverbessenmg nur damals moglich ist, wenn 
man díe bis jetzt existirenden Gesetze jeder Provinz auf diese oder ahnliche 
Art Zll einer genauern Uibersicht gebracht U. in dieser oder einer almlichen 
Ordnung gesammelt hat, weil man auf diese Weise er5t in den Stand 
gesetzt wird, zn sehen, wo es bisher Lúcken gab und wo veranderte Ver
haltnisse, Ort, Zeit U. Umstande eine Abanderung nothwendig luachen". 

Hlava I. jedná o těchto kusech: 1. Borgkontrakt. 2. Leihvertrag. 

3. Hinterlegungskontrald. 4. Pfandl~ontrakt. 5. Búrgschaft. 

( 

. ~ 
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Hlava II. 1. Kauf- und Verkaul'skonLl'akt 2. Gewi:'thrleislung u. Ent
wahrun~. 3./ Mielh- u. Vermielhungskonlrakt. 4. Erbzinskontrakt. 5. Gesell
schaftsverlrag. 6. Vollmacht. 

Hlava III. 1. Von den '1"estamenten. 2. Erhseinsetzung. 3. Pf1ichUheil 
t~nd Enterbun~ ~er Ki~der. 4. Von den Legaten. 5. Erbschaftsantretung. 
6. Von den Fldelkommlssen. 7. Von der Erbgúterlheilung. 8. De collatione 
bonorum. 9. Von der gesetzlichen Erbfolge und den Erbsteuerpatenlen. 
10. Schenkungen. 

Hlava IV. 1. Von den plaUen Zusagen u. Verbindlichkeilen auf '1"reue 
u. Ehre. 2. Von den Dienslbarkeiten. 3. Von dem Bauen. 4. Von den 
Injurien durc~ Wor.te u. '1"haten. 5. Von den Pasquillen. 6. De lege Aquilia. 
7. V?n de~ Vlehwelden u. ·Pfandung des weidenden Viehes. 8. Verjahrung. 
9. Ell1verl81bungen 10. Fúrmerkung. 11. Vergleiehe. 

Spisovatel v každé kapitole cituje dotyčná zákonní ustanovení ze Ztízení 
Zemského a ze Práv Městských, jakož i novější specialní nařízení v té 
které věci. 

. Ve1'such zu einem Lehr- und . Handbuch 'ííber die praktische Rechts-
'tOlssenschajt nach ihrem ganzen Urhfange in den k. k. ost. deutschen Erb
staaten, mil besonderer Beziehung auf Bohmen. I. díl 1796, II. 1797, 
III. 1800. Druhé opravené a rozmnožené vydání ve čtyrech dílech. V Praze J. 
1818, II. 1820, III. 1821, IV. 1. a 2. 1824. (Díl I. datován dne 28. února 
1817 z Pivoně v Klatovsku.) 

383. Brožovský Frant. Kašpar z Pravoslav. 

. Mezi úředníky na závěrku XVIII. věku vzácné místo zaujímá Brožoyský, 
rodlc Slanský, jenž tam nar. r. 1765, 24. řijna. Latinské školy odbyl na piarist
ském gymna~iu svého rodistě, filosofii. absolvoval v Praze za prof. '1"esánka, 
Strnada, Selbta, Wolfa a práva za professorů Dinzenhofera Voldřicha 

Bučka a j. Mezi r. 1785-87 praktikoval u krajského úřadu; Rakovníce' 
r. 1787 vykonal zkoušku soudcovskou a advokatskon i stal se justiciárel~ 
na panství Bezděkovském, Obyteckém a Dlažkovském v Klatovsku načež 

r. 1791 jmenován radním při mag:strátě Krumlovském. Odtud rok~l 1793 
odešel do Chebu a r. 1796 jmenován rad do u při zemském soudě v nově 
získané polské končině Lublínské, kde setryal až do r. 1806. Roku 1806 
přeložen za raddu k zemskému soudu v Praze, načež dne 23. pro~. 1807 
povýšen za raddu při appellacíeh. Majestatem ze dne 4. ledna 1811 obdržel 
stav šlechtický s praedikalem "z Pravoslav". Potom ještě plných 19 let 
konal službu, slaven jsa netoliko co vzorný soudce a úředník, ale i co 
dů~la~ný znatel domácích práv, zemského i městského, i starých obyčejů 
pravmch. Zemrel dne 26. června 1830, maj e věku svého 65 let. Že Bro
žovský z:olil ,sobě praedikat rázu českého (z Pravoslav), vzbudilo za tehdejších 
okolnost! velIkou sensací. Br. po celých 50 let pilně sbíral tištěné i psané 
památky literární, kupoval je i dával přepisovati a doplňovati, zejména 
z oboru práv domáckh. Bohužel že sbírka jeho nezůstala pohromadě a že 
prodána byla a,ntikvá,řúm, tak jakQ bibliotheka prof. Buts~heka,! 
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384- Redlhammer J. W. 

H andbuch jur Grundobrigkeiten in Bohmen in Betreff des s. g. Robot
Abolitionssystems. Prag 1788~ 

385. Reichl Fr. 

Der Justiziiir oder Vollstandige Anleitung zur Verwaltung der Gerichts
barkeifvorzúglich der b6hmisehen, c1eutsehen u. galizischen Erblander. 2 Bande. 
Prag 1789. 

386. Leitfaden. 

Leitjaden ZUl' osterreichisehen Rechtskenntnis nach den Josephinisehen 
Gesetzen u. neuesten Verfassungen. 2 Theile. Prag u. Leipzig 1789. 

387. O. S. v. K. 

Lexikon aller in den ost. Staaten wirklich bestehenden 1. f. Verord
nungen u. Gesetze im geistlichen Fathe. Prag u. Leipzig 1790. 

388. Cornova Ignaz. 

Von den bohmisehen Landstanden, Landtagen und Lanc1esamtern. 
Nach Stransky's Respublica bojema. 8° Prag 1790. 

Paul Stransky's Staat von Bohmen, li.bersetzt, berichtigt u. erganzt von 
8° Prag - 7 Bande 1792-1803. 

389. A. Cramer. 
Gesetzsammlung fur die Judenschaft in den k. k. Staaten. 1. Bd. 

Prag 1793. 

390. Auersperg Josef Graf. 

Anleitun,q zur gm"ichtlichen u. aussergeriGhlichen Behandlung der Fidei· 
cornmisse in den k. k. Staaten. Aus den hierúber bestehenden A. h. Gesetzen 
entwickelt u. systematisch behandelt. 8° Prag 1794. 

Potomek slavného hraběcího rodu Auersperského, narozen jest hr. Josef r . 1767, 
28. února, studoval práva na universí Pražské a vstoupil r. 1790 co auskultant k soudu 
zemskému v Praze i r. 1792 stal se zemským raddou, potom appellačním ve Lvově, na to 
zase 1800 v Praze. R. 1804 povolf'tn za dvorského raddu k nejvyššímu justičnímu úřadu 
ve Vídni. R. 1806 stal se nejvyšším sudím zemským a předsedou práva zemského v král. 
českém, pak r. 1813 předsedou appellací mor.-slezských v Brně. R. 1810 podepsal se na 
tituli Balbínova Liber curialis: Oberstlandrichter u. Landrechtspraesident im K. Bohmen, 
der k. Bohmischen n. Gottingischen Gesellschaft der Wissenschaften Ehrenmitglied. R. 1815 
vzdal se úřadování a usadil se na venkově, na zámku Hertemberku v Čechách; bohatá 
bibliotheka zámecká, vynikající úplnou sbírkou zákonův českých a snešení sněmovních, 
dávala mu hojné příležitosti ke studiím. S hrabětem Anel'sperkem byl Gothe v úzkém svazku 
přátelském i navštěvoval jej z Varů na Hertemberce, zvláště 1'. 1819, pak 1821-23. R. 1828 
odhodlal se hrabě nanovo k životu úf'adnímu i stal se za~e nejvyšším komorníkem mo
ravským. V Brně brzo uato zemřel a pochován jest na hí'bitově Brněnském, 

. ~ 
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391. ]ordan Jos~f Ritt. v. 

Systematische Dar.stellung des b'iirgerlichen Rechtes 2m Konigsreiche 
Bohmen. 

Díl I. v 8r). V Praze 1795. Díl II. v 8°. V Praze 1797. 

V ptedmluvě praví spisovatel: Zum allgemeinen Wohl der Rechts
pf1ege in Bohmen auch mein Scharflein beizutragen, weihe ich dem "Vater
land" diese Arbeil, in welcher der erste Entzweck ist, aus den gesetzlichen 
Anordnungen mehrerer Jahrhunderte ein System zu formen und darum 
jedem Rechtsbefliessenen wenigstens díe Anweisung zum systematisehen u. 
grundliehen Studium des vaterlandischen bli.rgerlichen Rechts zu geben -
vielleicht aueh der Gesetzgebung selbst einíge Hulfe darzubieten. 

Spisovatel v § 5. činí rozdíl mezi ober,nými zákony celé říše a zvlášt
ními zákony pro Čechy platnými. Beide Gattungen geh6ren zu einem 
vollstandigen System des bohmischen biirgerlichen Rechts; a dále: Sowohl 
das dingliche als das personliche Sachenrecht in Bohmen beruht fast 
nul' auf alteren bohmischen Gesetzen. 

Tyto zákony nazývá Jordan zákony zemskými (Landesgesetze) i vypo
čítává je v této řadě: a) Obnovené Zřízení zemské, b) Král. deklaratorie 
a novelly cís. Ferdinanda lIL, c) Narovnání o hory a kovy z r. 1575, 
d) Smlouva Svatováclavská, e) Král. Práva městská, f) Pragmatiky, deklara
torie, patenty, reskripty, privileje atd. obsažené ve Weingartenově "Codex 
Ferdinando-Leopoldino-Josefino-Carolinus (1647-1719) a v Continuationes 
codicis (1720-24, 1724-28, 1728--31, 1731-35). (viz čís. 332.) 
Avšak zákony svrehu jmenované ve všech stránkách občanského práva 
nevystačuji, pročež nutno utéci se ke právu tímskému, jelikož právo toto 
podle nepřetržité zvyklosti soudní stalo se právem subsidiarnírri ve všech 
pHpadnostech, kdež zákony zemské nedávají pravidla. 

V dalším textu pronáší spisovatel domněnku, že budoucí díly Obec
ného Zákoníka Občanského tak jako první (r. 1786 se závaznou platností 
vydaný) spůsobí úplnou stejnost občanského práva ve všech jeho stránkách, 
jakož se ~kutečně stalo. 

Obsah díla: 
I. A b s ch. Rechtsbegriffe. II. Rechtsgegenstande. III. Von dem Rechte 

der Erwerbung des Eigenthumes. IV. Von dem Rechte der Verauszerung. 

I. H a up t s t l't c k. Von den naturlichen Erwerbungsarten 1. Von der 
Occupation. 2. Von der Accession. 3. Von der deri vati ven Erwerbungsart. 
II. H a li p t s tli. clL Vom Erbreehte. 1. Von Testamenten. 2. Von der Erbs
einsetzung. 3. Von dem Pflichttheile u. der Enterbung. 4. Von der Erb
schaltsantretung. 5. Von der Erbgutertheilung und was dabei einzulegen 
komme. 6. Von den Legaten, 7. Von Codicillen. 8. Von Bestreitung der 
Testamenten. 9. Von der lntestaterbfolge. Anhang: Von den Verlassenschafts
giebigkeiten. III. H a u p t s tli. e k. Von der Verjahrung. 1. Von der Verjahrung 
li.berhaupt. 2. Von den verschiedenen Arten der Verjahrung. IV. H a II p t
s tli. c k. Von den Dienstbarkeiten. 1. Von den Dienstbarkeiten li.berhaupt. 
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2. Von den Stadtdienstbarkeiten. 3. Von den Landdienstbarkeiten. 4. Von 
den personliehen Dienstbarkeiten. V. H a u p t s tú c k. Von dem Pfandrechte. 
VI. H a up t s tli e k. Von den Schenkungen. 

II. A b tb. 1. Závazky. II. Smlouvy. III. Smlouvy věcné. IV. Smlouvy 

koncessionalni. Dodatek o ručení. 
Jos. ryt. Jordan vstoupil 1794 za auskultanta při zemském právu 

českém. a již po šesti letech, 1800, jmenován jest zemským raddou a roku 
1805 raddml appeHačním. Zároveň postaven za referenta věcí manských. 
R. 1821 přeložen v téže vlastnosti do Brna, kdež v 36. roce služeb svých 

zemřel r. 1830. 
Kromě většího SpiSl~: Systematisehe Darstellung vydal: Grundsatze 

úber die Absehatzung der Landgúter ZUl' Prúfullg der Oekonomen, Forst
verstandigen u. Rechtsgelehrten (1800) a Die WlLrde des Richteramtes (1814.). 

392 . L. F. Heyszler Edler v. Adelshofen. 

Handbuch der erlal1terten Allgemeinen ;urisdictionsnorm mit Noten 
u. dem Landtafelpatent vom 1794. - Prag 1795. (Podává také pf'ehled 

starších soudních úřadů českých). 

393· J. Rau. 
V Ql1standige, mit den nachfolgenden Gesetzen erlauterte Jurisdictions-

norm. Prag 1795. 

394. Krisch J. Ritt. v. 
Handbuch fur Richter, Advokaten u. Partheien, 'i'iTelehe Abhancllungs

gesehafte zu hesorgen haben. Prag 1795. 

395. M. J. d. C. 
Gesetz. vVorterbueh fúr das v'i'eibli.che Geschledlt Zllsammen gp.tragen 

von einem grossen Verehrer desselben. Prag 1795. 

396. B6hm. Landesordnung. 

Der Hom. kais., auch zn Hungarn U. Bohmen kon. Maj. Ferdinandi n. 
Verneuerte Landesordnung dero~elben Erb-Konigreiehs 
B oh e i m auf der jetzt regierenden k. k. Maj. Ferdinand III. a. g. Befehl 
von neue'm anfgelegt, U. mit unterschiedliehen DeelaratOl'Íen ll. N 0\7e1len 
vermehrt etc. Mit durch neueren Gesetze erbnternden Anmerlnmgen . Theil 1. 
Prag 179G. Str. 29G v 8°. (Vydavatelé Anlbrozi a Nep. Seheppl.) 

397. ]. N. Mi.illner. 
Miínz- Maass- und Gewichtshmde vom Kon. Bohmen, von Premisl 

Ottokar II. bis auf gegenvi7attige Zeiten. Prag 1796. 

I , 

~toletí XVIII. 463 

398. Veith J oseph. 

Statistische Ubersicht der bohrnischen Staatsverfassung und Landes
eultuI' von den altesten Zeiten bis auf Ferdinand II. Prag. 1798. 

399. Raphius Georg Victor. 

Ober die Abstiftung der Unterthanen lm K. B6hmen. Prag 1798. 

400. Apologie. 

Vorlaufige u. grúndliche Ausfúhrung von dem UrsprLlng. Natur und 
Eigenschaft, aueh Gerechtsamen der kon. bohmischen Lehen in den deut
s chen kaiserliehen Reichslanden. 1799. 

40 I. Prochaska. 
Alphab. Haupt-Repertorium úber die von 1750--98 in Prag u. Wien 

herausgegebenen Sammlungen u. Verordnungen im Justizsache. 

402. Dietman Emanuel von Traubenberg a Steinbach 

Otto v. Kranichstein. 
Die alte Landtafel von Mahren, vom J. 1348 bis 1437, registriert 

von -, mahr. schles. Landesrathe. 
Auszúge aus der Olmútzer Landtafel 1348-1437. 

403. Roth Joh. Wenzel. 

Vollstandiger Auszuy aller im Kon. Boheim am .Ende des XVIII. Jb. 
bestehenden Gesetze unter buchstablich gereiheten Aufschriften der Gegen
stande nach der Zeitfolge. Prag. Th. 1., 11., III., IV., V.~ VL, 1800. Th. VIL, 

VlIL, IX., X., 1801. 
Repertorium úber dle ersten zehn Bande des von J. Roth heraus

gegebenen Auszuges. Von Joh. Albert. Prag 1813. 

40 4. Právnické studium na universitě. (Viz Č. 347·) 

Dvorským dekretem ze dne 5. února 1787 naf'Ízeno, aby přednášky 
na universitě od počátku studijního roku 1787/8 dály se venkoncem v něm
čině. Též tak i zkoušky pro doctoratu. Ano i disputacím a dissertacím 
piiedepsána němčina. Koncem XVIII. věku byly předměty na fakultě práv
nické tyto: 1. Právo přirozené, státní, mezinárodní a trestní. 2. Statistika. 
3. Církevní právo. 4. Římské práyo. 5. Dějiny říšské, německé státní právo a 
právo manské. 6. Nauky politické. 7. Praxis soudní. Státnímu právu českému 
vykázána stolice mimořádná, tak jako i pravu horničímu. 

Právo phrozené, státní, mezinárodní a trestní přednášel po Jos. AnL 
Schusterovi Martin Adolf Kopetz. 
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Statistiku po Jos Maderovi supploval 1815-17 Maderův syn Josef 
Eduard, pak Tomáš Haerdtl, až se r. 1817 professorem stal Jiří Norbert 

Schnabe1. 
Církevní právo po smrti Woldřichově r. 1801 přešlo na prof. Tomáš~ 

Dollinera; že pak Dolliner mezitím obdržel sto~ici ~éhož ?~á~a ve Vídn!., 
supploval zprvu Josef Veith, jenž přednášel take pravo ~ereJ~e, pa~c Matej 
KaBina, jenž četl spolu o právu církevním, po něm 19nac Smke, az konec 
r. 1801 jmenován i'ádným té stolice professorem a učil až do r. 1818. Po 
něm r. 1820 povolán professor rak. soukromého práva, Josef Helfert. 

Římskému právu po Grossovi r. 1796-1810 učil Michal Schuster, 

jemuz r. 1810 přikázána stolice občanského práva.. . , 
O dějinách tíšských, o státním právu německem a prav~l ~anskel~ 

po smrti Dinzenhoferově r. 1804-06 uči~ s:lpplent Jos: Netohcky, ,načez 
pf'edmět ten pominul. Právo manské přIpoJeno ku pravu obchodmmu a 

směnečnému. 
Nauky politické po Jgnátovi Butschkovi od r. 1794 až do r. 1808 

supplovali Martin Ad. Kopetz, Matěj Kallina a Vácslav Gustav Kopetz. 
Soudní praxi po Woldi'ichovi r. 1788-1800 supploval Jos. Al: Haer~tl, 

načež se stal professorem. Po l-laerdtlovi učil V ácsl av rytíř z Elsenštema 
a když tento r. 1825 resignoval, Frant. Fischer z Olomúce. 

Mimořádnému předmětu státniho práva českého učil 179~-18~4 Josef 
Veith, s nim z pak učení pominulo. Mimořádný předmět "Horničí právo" 
zastoupen byl 1819 Josefem- Reinhardem. 

DOBA SEDMÁ: 

Věk Habsburgovců třetí (1801-1900). 

405. První desíti1etí r80r- 18ro. 

Pavlovský Anton. Wýkladowé pr:irozeného Práwa. Djlu theoretického 
oddělenj prwnj. W Praze 1801. Wydawatelowým nákladem. Předmluwa 
s úwodem. Str. 206. Obsah: I. O Bohu a jeho vlastnostech, II. O člověku 
a jeho vlastnostech, III. O dobrotě a škodlivosti činů, IV. O závaznosti, 
zákoně a právě vesměs a o přirozeném obzvláště, V. O počátcích přiroze
ného mravného zákonu, VI. O všeobecných právích člověka a jeho povin
nostech, VII. O zevnitřním a vnitřním soudu neb o příčitedlnosti činit 

Spis svůj spisovatel věnoval "Vlasti" a v předmluvě oslovuje" vlastence", 
vykládaje co ho k přítomnému spisu pohnulo. Byla to doba, kde panovala 
záliba v právu t. z. přirozeném. Nás, po stu letech, více zajímá výklad spiso
vatelův o právnické terminologii neb jak on jí nazývá" o juridické technologii". 
Juridická technologie v našem jazyku sice zdávna - dí on - již na většim 
díle dokonalá jest. Že ale staří Čechové právní pravidla od vlastního smyslu 
ustoupiti bojíce se více popisovali, než stavili; že mnohá slova, která česky 
dobře dáti se mohou, v latinském jazyku podrželi; že ustanovená praYo
mluvnost zvláště ku konci minulého století nějak se změnila a tak mnoho 
nových právních slov se přivzalo, kterých v češtinu buď dokonce ještě žádný 
neuvedl, aneb uvedl si~e, tak ale, že mnohá z nich pravého smyslu nedo
sáhla; že přes to smysl mnoho starobylých slov vedle nynějšího pokračování 
se pozměnil II že kdo by těmto tak znamenitým a při právě velmi škodliVým 
nedostatkům všeobecně jakžtakž pomoci se snažil, nebylo -: přirozené 
právo alespoň k nějakému poopravení toho, jak dalece obsah připoustí, 

nejpříslušnější zdálo mi se. A když dokonce v filosofické te~hnologii, ač 

neunavně sbíral jsem, kromě přizpůsobitedlnost jazyka málo jen nalezl 
jsem, i tomuto nedostatku jakžtakž cestu proklestiti v přítomném spisu jsem 
nelitoval." Tu ovšem nebylo snadno slova k pojmům tvotiti; spisovatel 
skoro otrocky přidržoval se výrazů latinských, překládaje sublectllm: podvrh, 
objectum: návrh, abstracta: odtáhnuté vidky, temperamentum: mírnost, 

Jireček. Práv. život. 30 
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sphaera legis: okolí neb okršlek zákonu, collisio legum: spor, strk neb 
kollise zákonů a pod. Jinak dosti zdatně skládal text svůj, na př. § l09: 
"Z hlavního pravidla že menší dobré většímu dobrému a větší zlé menšímu 
zlému ustoupiti musí, následující zvláštní plynou pravidla: Slabší zákon musí 
silnějšímu a menší dokonalost musí větší dokonalosti ustoupiti, proto že 

tudy člověk více dobrého nabývá" atd. 
Spis Pavlovského není původní; řídilť se spis. ve vypravování" vedle Mar-

tinských a od Raspa vysvětlených počátků, tak že něco od slova k slovu 
podržel, něco změnil, něeo vyneehal, něco do jiného pořádku uvedl, něco 
z jinýd.l práva přirozeného učitelů přivzal, něco sám připracoval a příklady 
vysvětlil. Spis tedy vlastně ani přeložen, ani původně vypracován není." 
Skladatel ostatně dobře dokládá, že s nesnází věci s jedné a s technické 
řeči nedostatkem s druhé strany co válčiti měl. 

Životopisných dát o Pavlovském jest poskrovnu; víme toliko, že nal'. v Neveklově 
a že r. 1803 povýšen jest v Praze za doktora práv. Předmluvu ke svému spisu psal dne 
5. dubna 1800 v Neveklově. Zemřel 16. ledna 1817. 

Schonfeld J. v. Handbuch der erHiuterten Geriehtsordnung. Prag 180 \. 

Mraczek J. M. Lehre uber die Verjahrung. Nebst einem Anhange 

von den Fristen. Prag 1801. 

Roth u. Goutta. Vollstandiger Auszug aller im K. Boheim kund
gemaehten Verordnungen u. Gesetze. N ach der Ausfertigungs -Zeitfolge 
gesammelt und in buchstablicher Reihe verzeichnet. 1. Vom Anfange des 
J. 1801 bis zum Schlusse des J. 1803. II. Vom Anfange bis zum Schlusse 

des J. 1804. 
Fortsetzungen der von J. Roth verfassten Sammlung aller in dem K. 

Boheim kundgemachten Verordnungen u. Gesetze. III. 1802, 1803, 1804 
(Nachtrage). IV. 1805. V. 1806. VL 1807. Vll. 1808. VIII. 1809. IX. 1810. 
X. 1811. XI. 1811. XII. 1812. XIII. Repertorium. XIV 1813. XV. 1814-. 
XVI. 1815. Hauptrepertorium uber die zw'olf Fortsetzungsbande. Prag 

1819. 1., II. 
Grim Dr. Abhandlung uber die bohmische Bergwerksbelehnung und die 

daraus entspringenden Rechte und Verbindliehkeiten. Sammt einer Anzeige 
der vorzuglichsten Quellen des bohmischen Bergrechts. Von Dr. G r i m. 

Prag 1804. 
Obsah: Uiber die Quellen des bohmischen Bergrechts. - Uiber die 

bohmischen Bergwerksbelehnung. - Von den Personen, durch die im K. 
Bohmen die Bergbelehnung ertheilet wird. - Von den Gegenstanden der 
B. B. - Von den B. Belehnungshandlungen. - Von den aus der B. B. 
entspringenden Reehten des Beliehenen. - Von den .Pflichten aus der 

Belehung. 
Luksche Joh. Kurze Uibersicht der Ámter u. SteHen im M. Mahren 

seit 1628 u. den Vel aendenmgen derselben bis gegenwartig. Nebst einem 
Anhange von der Einfii.hrung der bohm. Stadtrechte in Maehren u. Schle-

sien. Brunn 1804. 

1 
Stoietí XIX. (1801-18iO). 

Luksche bvyl. d~kt~~ pl~áv, radda při mor.-sl. vrchním soudě appellačním i kriminalním 
Obc~val se souvek~ml pr~teh vlastenecké literatury a sběrateli památek lti s tori ck' cb: Ant' 
Bedr hrabětem Mltrovskym, guvernérem mor.-slezským Jos h' bA· Y . 
Cerronim, tajemníkem pi:i guberně v Brně. ,. I a. uerspergem, Janem 

o O' Twrdy F~anz ,Xav. Pragrr:atischeGeschichte der bohmischen Freysassen. 
PI a tl 1804. (V enovano JosefovI říšskému hraběti Wallisovi svob ' C . l' . ' . panu 
na, ang1mamu, neJv. sudímu království českého a předsedovi práva _ 
skeho.) zem 

v V ~ ťředmluvě "píše spis., jemuž r. 1786 pti české komorní prokura
ture ptl~ele~ byl :~ferátv.sv~bodníků českých, že mu nutno bylo zahloubati 
:e ~do ~tlzem ~ ~tars~ho deJeplsu "této zvláštní třídy obyvatelstva zemského", 
. cemz u vereJnosh a na kathedráeh úplné prý panuje mlčení. Stuď 
totu o pramen ř' v d I mm .. y op ene vyza ova o mnoholetou práci. Spis sám že zbudován 
~e~t Jen n.a základě pramenů. 1. Abth. Von den bohmischen Freysassen u. 
lhI en Besltzungen. II. Von der Justitz- u. politischen Verfassung der Frey
sTussen: III. VO? ?er Aufnahme u. Verfall der Freysassen u. ihrer Gúter zu 
vers.ehledenen Zelte? Do~utky, mezi nimiž také seznam svobodníkův podle 
pOpISU z r. 1789 v JednotlIvých krajích. 

. Auersperg Jos. C. Graf. Geschichte des kon. bohmischen Appellations
genchtes. Prag. 

1. . Theil 1805. II. Theil 1805 (Nekrolog). 
v ~ll I. obsahuje ději~y založení appellačního soudu, též i zprávu o sou

stave. Jeho z r. 1548, zpravu o obnově r. 1628 vykonané, instrukcí ze dne 
~6. lIst., 1644 o 34 kllSích, přikázání agendy hejtmanství německých manství 
(d:utseh: Lehe~shauptmannschaft) ze dne 18. července 1651 spolu s do
tecnou mstrukcI, konečně ttetí obnovu soudu toho za cís. Josefa II 
z r. 178~. - Díl II. podává nekrolog členův appellačního soudu. . 

SP.ls?vatel napsal v ptedmluvě (v lednu 1805): leh sammle schon 
dureh eml.ge Jahre Materialien zu einer Gesehichte der bohmischen Gesetz
gebllng, dle H. Prof. Cornova in dem 7. Bande des "Stimts von Bohmen" 
des :aul. S~ransky aI~gekúndigt hat. Nemoha pro jiná zaneprázdnění dílo 
tak ~ ozsal~le dokona:l\ vydal aspoň spis o soudu appellačním. Avšak již 
r. 18\ O nasledoval preklad Balbínova "Liber Curialis" ]r ·cVemuzV k t 
bl' . . , . , l' . ' .... ponu nu 

y pnzmvyml uva lam! o spIse právě řečeném. 
v , Znař.nou zásluhou hraběte spisovatele jest, že ze starých kněh instal-

18 cmeh vyp~al a podal životopisná dáta o raddách i úřednících appellať,ního 
soudu. ~ake podal na str. 46 seznam měst a městeček, odkudž r. 1690 
appello.vano k soudu appellačnímu a na str. 135 důkladný seznam oněch 
manstvI .koruny české, při kterých král český koná panství a pravomocnost 
skrze heJtmanství lén německých. 

_ . Z p~ávnicl~ýcl: a~torů českých odporoučí Auersperk každému appel
lacmmu raddovl Llcena vlastenecká díla Weingartenova, Kyblínova z "\Vaffen
burka, Proskovského z Krohensteina, Schambogenova, Neumannova z Puch
~ool.ze, ~te~~ana z Kronenfelsu, . L~thara Schrotta, Grosse a četných jiných 
JUIIstů cesl\.ych. »Man wende mll' Ja nicht. ein, dass durch die neue Ordnung 

30'" 
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der Dinge, welehe K. J oseph II. aus guten Grunden einzufuhren bemussiget 
war, die meisten dieser Werke uberflussig wurden; dann die Utgliche 
Erfahrung streitet gegen diese ungegrundete Behauptung. K. J osephs Ver
einfachungssystem wollte die Gelehrsamkeit aus den Tribunalen nicht 
verbannen, sondern ihr nur ein geschmeidigeres, dem Zeitalter angemesse-

neres Gewand geben" . 
Nowak F. Der gerichtliche Beweis. Zum aHgemeinen rechtlichen 

Gebrauche vorzuglich in B6hmen, Mahr8n u. Galizien. Prag 1805. 

Tham Karel Ignác. Versuch eines b6hmisch- deutschen juridischen 

u. geschaeftsmannischen Lexikons. Prag 1808. 
Okus česko-německého právnického a jednatelského slovníku s auplným 

německým ukazatelem. V Praze 1808. 
Luksche Joh. Notizen von der politischen u. Justizverfassung Mahrens 

seit den aeltesten Zeiten bis zum J. 1628 o. Kurze Ubersicht der Ámter 

u. SteHen in Mahren. Brunn 1808. 
Auersperg Josef Graf, Balbin's Liber curialis C. VI · von den 

verschiedenen Gerichtshofen des Kon. Bohmen. Ubersetzt u. mit neuem Com
mentar versehen von - I. Band. Prag 1810. 

Povzbuzen ptíznivými posudky i ochotným přijetím prvějšího spisu: 
Geschichte des k. b6hm. Appellationsgerichtes, přikrocil hrabě Auersperg 
ke zpracování Balbínova Liber curialis neboli k sepsání dějin všeeh 
soudů v království. Kromě spisu Balbínova užil také Stránského "ne
smrtelné Respublica bojema", též i starých Zřízení Zemských, sněmovních 
snešení a zákoníků, neméně i starých registratur, zvláště pak zemských 
desk, tak že po pětiletém pracném úsilí, ve kterémž spisovatele podporovali 
zemský radda Vácslav Sch6nherr a deskový ingrossator Josef Hasner, na 
světlo vydán spis, "jenž podle obsahu svého zajímati bude každého milovníka 
českých stařin, každého ctitele české vlasti", zvlástě v té době, kde ná
sledkem reform cís. Josefa jest se obávati, že všecka pamět staršího stavu 

věcí brzo pomine. 
Spisovatel pojednává o soudu komorním a dvorském (23-128), uvozuje 

příklad soudního řízení při něm a podává chronologickou řadu nejv. hofmistrů 
jakozto předsedů toho soudu, též i přísedících. Rozmlouvaje o soudu 
purkrabském (129 - 222) namnoze polemisuj e s W okauniusem (Hist. 
N achricht z r. 1779), vypočítává statky k purkhrabství patřící nebo již 
zcizené, a to podle krajů: V Kouřimště, v Praze, v Rakovnicku. Všelijak 
užito Menšíkova spisu "O mezech a hranicích". Vložen též chronologický 
seznam purkhrabí, mistopurkhrabí a soudců purkhrabského soudu. -
O soudu zemském jedná spis. na str.- 223-370, ale větší část věnována 
jest chronologickému seznamu soudců zemských. Na str. 20 podán "pro 
zasmání" panlětihodný nález městečka Př. z r. 1588, jakž prý jej z desk 

zemských vypsal Fabian Blovský. 
Bretfeld H. F. Freih. v. Historische Darstellung sammtlicher, von 

den altesten Zeiten bis 1627 abgehaltenen b6hmischen Landtage. . 

Století XIX. (1811-1820). 

1. Band (bis 1458). Prag 1810. 
II. Band (nicht erschienen). 

469 

Von der:n Ursprunge u. der alten Dikasterial-V ~f . 
Obersten Munz- u. BerO'meisteramtes im K " B"l er assllllg des ehemahgen 
1812 N. 103,104). o on. 01men. lHonnayer's Archiv 

Allgemeiner Uberblick der b6hmischen L h 
N. 115, 116). e ensverfassung (lb. 1812 

~ber die Landtage in B6hmen (lb. 1812 N. 117, 118). 

" Uber den Ursprung der Grafen und insbes. deren Aufko 
Bohmen (lb. 1813 N. 5, 6). mmen in 

Uber den Ritterorden des h. Wenzels im K6n. B6hmen (lb 1813 
N. 7, 8, 9, 14, 15, 16). . 

406. Druhé desíti1etí 1811-1820. 

~ N~je~l~ ~ J~n Dr. Kniha wsseobecných zákonú městských pro wsseek 
nemecke ~edlCne země mocnářstwj rakauského. V Praze 1812. y 

~ 'tkKdyz byla c. k. dvorská komisse justiční (Justizhofcommission) na 
z~ca ,~, tohoto, stole~~ po delších poradách zákoník občanský v jazyku 
neme:~ em ~ k~,mlstu prrvedl3, hleděla zároveň k tomu, aby zákon ten vložen 
by~ tez v, recl~h r~kouských i aby pteklady tyto pokud možná byly jil p;ed 
ru~ ama, Jakmlle zakon v platnost vejde, což se státi mělo i stalo 1 dnem 
mes. ledna 1812. Závazným uvedením tohoto Občanského zákoníka p;minula 
p~atn~st.Jak starého Zřízení Zemského z roku 1627 (resp. 162~) . k ~ t 
za~om~a stavů vyšších, tak i Městských Práv jakožto zákoníka

Ja 
s~:v: 

mestskeho. 

; Heink,~ ~os. Prok. v. Kurze Darstelhmg des in den Oest. deutschen 
Erbstaat en ubhchen Lehenrerhtes Wien 1813 (V d b"h . . on en o m. Lehen.) 

, Ad~I~~~fen L. F. Ritt. v. Kurze Darstellung der politischen, geist-
hchen, nnhtarrsc~e.n Verordnungen u. Gesetze in Straffallen, dann der Berg
~ echsel- u. Gerrchts-Ordnung, auf welche das Búrg. Gesetzbuch Beziehung' 
mmmt. Prag 1813. 

~uksc.h,e Joh. Besondere Rechte der Personen Mahrens u. Sehlesiens 
vorz. ID pohhscher Hinsicht. Brunn 1814. ' 

Jaksch Pe~er Carl: G e s e tz I e xi k o n im geistlichen, Religions- u. 
Tol eranzs~('he, Wle auch ID Gúter-Stiftungs-Studien- und Censursachen fur 
das K. ,Bohm~n, vom 1601 bis Ende 1800. Aus den Originalacten des kk. 
Guberl1lal~rchlvs ausgezogen. Prag 1816-1828 (10 svazků). 

LeXIkon aller fiir das ,K6n. B6heim von 1801-1815 ergangenen 
1. f. Gesetze u. Verordnungen lm geistlichen, Religions- u. Toleranzfache. 
Prag 1817. 

Kostetzky Dominik. System der politischen Gesetze B6hmens. 
prag 1816-25. 
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Jednotlivé díly obsahují: 1. Die Staatsverfassung des Kónigreiches 
Bóhmen (1816). II. Landespolizei. llI. Praktisches Handbuch der Gesetze 
in Unterthanssachen. IV. Detto in Stiftungssachen (1819). V. DeUo in Ge
werhe- u. Handelssachen. VI. Gesetze im geistlichen Fache (1820). VII. Ge
setze in Landwirthschaftssachen (1817). VIII. Gesetze die Universitatsstudien 
betreffend (1825). IX. Gesetze die politischen Stel\en u. Beamten betreffend 
(1822). X. Gesetze das Militarfach betreffend (1817). XI. Geschaftsbehandlu~g 
in politischen Angelegenheiten, besonders bei den Magistraten, obr. Aemtern, 

Kreisamtern u. der Landesstelle. 
První díl jednající o státním právn č.eském, má tento podrobný obsah: 

I. Von dem ósten. KaiserstaaL lL Von dem Kón . Bóhmen (Ursprnng 
des Reichs, Erhebung zum Kónigreich , Vereinigung mit Osterreich und 
vormaliges Verhaltniss gegen das teutsehe Reich. Kónigstitel, Wappen u. 
Kleinodien des K. Thronfolge, Majestatsrechte und Regierungsform, Erb
huldigung u. Krónung). III. Von den Landesstanden und den Landtagen 
(Von den Landesstanden úberhaupt. Von dem Geistlichen als erstem La~des
stande. Von dem Herren- u. Ritterstande. Von dem Búrger- oder Vlerten 
Landesstande. Von der Legitimirung u. den Vorrechten der bóbm. Stande, 
von der Landtafelfahigkeit u. der Landmannschaft. Von dem Landesausschuss. 
Von den Landes- u. Erbamtern. Von den Landtagen). IV. Physika1ische 
Beschaffenheit des Landes, N atur- u. Kunstproducte. V. PolHische Verfassung. 
VI. Von den Landeseinwohnern u. den Landesunterthanen. VII. Gesetzliche 

. Verfassung der Juden. VIII. Von den Fremden. 
Kniha málo sice povšimnutá, ale nad míru zajímavá, je5to poskytuje 

důkladné poučení o všech důležitostech, kteréž zasahují do oboru státního 

práva. ..' , ~ , 
Mezi řády císařství rakouského uvozuJe spIsovatel take kral. ~eske 

rytířstvo sv. V ác:slava, a to na základě spisu Bretfeldova: Uber den Rltter
orden des h. Wenzels 1807, seznam dominií a majetníků jich (dle sc:he
matismn z r. 1812), seznam české šlechty, seznam měst královských a 

hornických i městeček, rozpravu o svobodnících. 

Reichl. Das Do rf- und Bauernrecht im Konigreiche Bohmen mit 
Rúcksicht auf die úbrigen k. k. deutschen Erblander im Grundrisse. Fúr 
Kandidaten zu wirthschaftsamtlichen Diensten u. s w. Prag 18 t 7. 

E in 1 e i tun g: Allgemeine Betrachtungen úber das Bauernwesen. 
I. Bu ch: Der Bauer u. Grundunterthan als Staatsglied. 1. Von den per
sonJichen Verhaltnissen des Grundunterthans zum Staate. 2. Von den V. 
als Grundbesitzers zmn Staate. 3. Von dem unterthanigen Steuerwesen, 
Getreidefond u. s. w. 4, Von den Landesfrohnen, als Vorspann u. dgl. 
5. Von der Intestaterbfolge in die Bauerngúter, der Interimswirthschaft und 
dem Ausgeding. 6. Von dem Waisenwesen u. Kassen. 7. Von dem Abstiftun.gs
processe. II. B u ch. Der Bauer als Grundunterthan. 1. Von den obrlgk. 
Gerechtsamen u. Obliegenheiten in Bezug auf die Person des TTnterthans. 
2, Von den obrigk. Gerechtsamen in Hinsicht auf die Grundstellen qes 
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Unterthans. 3. Von dem Dienstzwange und der Eintreibung der obri k. 
Ford~rungen. 4. Von der Abhangigkeit der Unterthanen gegen ihre He~r-
schaften und den V orsichten wider den Missbrauch der obrl' crk G lt 
5 V d . 5' ewa. 

. on en al1gememen Verboten. 6. vVie die Beschwerden der UI1t th 
d' Ob' k . er anen 

gegen le ľlg elt untersucht und behandelt werden. 7. Von der Dorf-
Zehens- und Vogtherrsc~aft. .III. Bu ch. Der Unterthan als Gemeindglied. 
]. Von den Bauerngememdhelten úberhapt. 2. Von der Kirche und Schule. 
3. Von. ~en Schutzverw~ndten und unterthanigen oder s. g. Herrnstadten. 
Anha?~. "Von dem wlrthschaftsamtlichen Dienste (viz téhož spisovatele 
"JustJzlar Č. 391). 

Luksche Johann. Das alte u. neue Recht Mahrens und Schlesiens 
k. k. ósterr., Antheils, nach der Ordnung des Búrg. Gesetzbuches. Brúnn 
1818. Dva dIly. 

Obsah: Von der Eintheilung Mahrens. Von den Geriehten in Mahren. 
V ~n ~en Gesetzen Mahr:ns. Von Schlesien ósterr. Antheils. Eintheilung 
~ch~esIen~. Von den Genchten Schlesiens. Von den Gesetzen und Rechten 
~~1 Srhles~en. ,Von Ge:,etzs,ammlungen. - Na to rozbor jednotlivých para
o:afů Obe. v~ak., l~dez ~ ph ~ každém podáno: co v tom předmětu stanovily 
z,akon! starsl; tak ze vse predstaveno ve svém historickém postupu a vývinu 
~m semem hlstorisehen Gange). 

. . Helfert .~os.. Versuch einer systematischen Darstellung der Juris
dlctlOnsnorm fur dle deutschen Provinzen des óst. Kaiserstaates. Wien 1819. 

. Schuster N\ich. ·Uber das Baurecht, Verbietungsrecht, den Gebrauch 
u. NlChtg~brauch der Dienstbarkeiten. Prag 1819. 

~taschek Joh. Auszug all;r im K. Bóhmen bestehenden Verordnungen 
u. Ge:setze. Nach Johann Roth s unter buchstablieh gen.ihten Aufschriften 
der Gegenstande nach der Zeitfolge verfassten Sammlung neu aufgelecrt 
verbessert u. vermehrt. (Dvanácte dílll). Prag, 1817 -19. o , 

, Podle věno~ac~ch ~římluv ku hraběti Wallisovi a Kolovratovi byla 
sbIrka tato, :polecnym dIlem Blaschkovým, C. J. ryt. Margelíkovým, c. kro 
gub. sekretare, a dra. Jana Kankovým, zemského advokáta; neboť oni 
ze spolka sbírku poroučejí jako práci společnou. Za základ sloužila sbírka 
Jana M. Rotha, justiciáře na komorním panství Chotěšovském i Klad
rubském: Vollstandiger Auszug al1er lm K. B. bestehenden Gesetze 1800' 
pokračování Je tomu W. G. Goutty, dvorského sekretáře, z r. 1802. ' 

Kanka Joh. ChronoJogisches Register úber die in den 12 Stamm
banden der durch J. Blaschek verbesserten Roth'schen Gesetzsammlung 
enthaltenen Gesetze. Prag 1819. 

.~ortsetzung der von Joh. R.oth verfassten Sammlung a1ler in dem 
K. Bo.hm:n kundgemachten Gesetze u. Verordnungen vom J. 1802 bis Ende 
1818 m .sleh fassend. N eu aufgelegt, verbessert u. vermehrt (20 dílů). Prag 
1819-:-2(). K tomu: Dr. A. H. Chronologisches Register úber sammtliche 
Gesetze u. Verordnungen der von Dr. Kanka herausgegebenen '1 Fortsetzuno'" • 

prag 1834, 
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_. Han d b uch des osterrei.chisehen Gesetzes uber schwere Polizeiuber
tretungen, mit allen auf dieses Fach bezugnehmenden und bis Ende 1822 

er'schienenen Verordnungen. 2 Bande. ( 
Syn Jana Nep., r. 1798 zemrelého; narozen v Praze dne 10. list. 1772, 

doktorem práv r. 1794, advokátem v Praze r. 1796. R. 1798 přivzal k . ad
vokacii též místo substituta při fiskálním úřadě, kdež až do r. 1805 zastával 
dvojí referát. Jsa veliký přítel a znatel hudby jako otec, po ' ukončení franc. 
válek f'ídil spůsobenou od university slavnost míru, k níž také složil zvláštní 
kantátu. R. 1815 zvolen za děkana fakulty právnické. 

Brzo potom jal se vydávati velikou sbírku zákonů v král. českém 
platných (Gesetzsammlung), kteréž vyšlo 12 dílů pod jmenem ř.\0junkb 
Blažka a 20 potomních pod vlastním jménem Kankovým. Náklad na tu 
sbírku sám hradil. R. 1823 vydal druhý spis "Handbueh". R. 1829 zvolen 
jest za rektora university, i měl v torrJ dllstojenství řeč latinskou v ~o~t.e~e 
sv. Víta k oslavě sv. lana N ep., kteráž také tiskem vyšla: Mutuum rehglOl1lS 
etc. t. j. vzájemná souvislost náboženství a spravedlnosti ve státu. R. 1831 
koupil statek JeUiehoviee, kterýž velmi zvelebil, jsa veliký ctitel hospodářství 
polního. R. 1844 obdržel od university jubilární diplom doktorský. Věr:n 
universitě, spůsobil ptičiněním svým ve spolku s drem Neureuterem, z: 
ke 5001eté slavnosti universitní postavena socha Karlovi IV. zakladatelI. 
R. 1849 účastnil se v poradách o nové organisaeí soudní v Čeeháeh. 
Nemaje sám dětí, za vlastního ptijal koncipienta svého Ko(~ha, syna zlatní
kova z Prahy, horlivého sběratele obrazů, nlincí a starožitností, zvláště 
rytin, jenž sbírku svou 70.000 kUSll četnou v závětu svém odkázal českému 
Museu. 

Provinzial-Gesetzsammlung des Konigreiehs Bohmen. Auf A. H. Befehl 
unter Aufsicht des k. k. bohm. Landesguberniums. Prag. 

Počínajíc rokem 1819 a končíc rokem 1849, ve XXX díledl. K tomu 

Erganzungsband. 
Nadherný Kajetan. Generalregister uber die Provinzialgesetzsammlung 

de3 K. Bohmen. Prag 1830. 

Procházka J. A. Handworterbueh a) des streitigen Richteramtes, b) des 

ad eligen Richteramtes. Prag 1820. 

Javornický Josef. Dokonalý Gednatel aneb Zemský Adwokát. 3 díly. 

V Praze 1820. 

408. Třetí desíti1etí 1821-1 83°. 
Caspar J. D. Der Amtschreiber in allen Amts-Geriehts-Grunclbuchs

WirLhschafts- und Rechnungs-Verrichtungen, 2 Bande. Brunn 1822. 

Helfert Josef. Von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung kirch
licheT Geboude. Wien 1823. II. vermehrte Aufl. 1834. Prag. 

Von dem Kirchenvermogen I. T h e i 1. Von dem Kirchenvermogen u. 

dem Religions-Fonde. Prag 1824. 
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ll. T h e i 1. Von den Einkiinften, Abgaben u. Verlassenschaften geist
licher Personen. Prag 1825. 

Hasner Josef. Rondbuch des landtďllťchen Verfahrens im Kan. Bohmen 
ťn Verbindung mit einer chronologischen Geschichte der kon. bohm. Land
tafel von den iiZtesten bis zu den neuesten Zeiten. Prag. 1824. 

Věnováno Janovi hrab. L?-žanskému, nejv. sudímu král. českého a 
předsedovi zemského práva. 

I. Von der Landtafel uberhaupt. II. Von dem landtaflichen Hauptbuche. 
III. Von den landtaflichen Herrschaften, Gutern, einze]nen 'Bestandtheilen u. 
Hausern. IV. Von den freisasslichen Besitzimgen. V. Von den landtafljchen 
Urkunden und deren Legalisirung. VI. Von den landtaflichen Gesuchen. 
VII. Von der Rubrik des Besitzstandes. VIII. Von dem landtaflichen 
Besitzstande. IX. Von der Landtafelfahigkeit. X. Von der Rubrik des Passiv
standes. XI. Von der IntabuJazion des Kaufschi1lingsrestes. XII. Von der 
I. des Schuldscheins XIII. Von der I. ~er Abtrenun gsurkun de. XIV. Von 
der Pranotazion. XV. Von der Intabulazion der Verg]eiche. XVI. Von der 
Int. des Urtheils. XVII. Von der Int. des gerichtlichen Ausweises. XVII. Von 
der I. der Ehepacten. XIX. Von der I. des Mieth- und Pachtvertrages. 
XX. Von der 1. der Vertrage uber Dienstbarkeiten. XXI. Von der land
taflichen Einverleibung der Testamente. xxn. Von der ErbserkHirung, 
Erbseinantwortung und Erbtheilung. XXIII. Von der Extabulation. XXIV. Von 
der Int. der Vollmacht. XXV~ Von der \iViderspruchsklage u. der Verjahrung. 
XXVI. Von den 1. t. Exhibiten, Extrakten, Abschriften und deren Zustellung. 
XXVII. Von den 1. t. Taxen. XXVIII. Von dem standischen Arehiv. Ver
zeichniss der in dem 1. t. Hauptbuche eingetragenen Realitaten. Verzeichniss 
der in der H. Prag- liegenden 1. t. Hauser. 

Spis. stal se 21. března 1E09 akcessistou u zemského práva, r. 1812 ingrossatorem, r. 1816 
p rotokollistou zemského práva a aktuarem svobodníků. 16. července 1817 appellačním 
protokollistou, 1819 sekretMem zemského práva, 15. pros. zemsl,ým raddou, 1'. 1824. místo
registratorem u desk, 28. března 1828 gub. raddou, 8. ledna 1830 komorním prokuratorem, 
hrzo na to čestným doktorem práv, 2. září 1833 direktorem právnických studií, 1836 
šlechticem, r. 1846 titul. dvorským raddou. 

Hrabě Lažanský účinlivě staral se o to, aby při dskách zemských hlavní kniha 
jakožto základ českého veřejného i soukromého úvěru, i vůbec aby dsky zemské české, 
tato nejmohutnější pozemková kniha císařství rakouského, byly {to konce uspořádány, při 
čemž H. velikou měl účast. 

Hasner také hraběti Josefovi z Auersperka nápomocen byl při spisování díla "Von 
den verschiedenen Gerichtshofen des K. Bohmen" 1810. 

Schnabel Georg Norbert. Statistische Darstellung von Bohmen. 
Prag 1826. 

Obsah: I. Grundmacht A. Land, B. Bewohner. II. Regierung; A. Landes-
verfassung, B. Landesverwaltung. 

Geschichte der juridischen Facultat an der vereinigten Carl- Ferdi
nandeischen Hochschule zu Prag, nebst einer vorausgeschickten Ein]eitung 
liber den Zustand des juridischen Studiums an der alten Carolinischen 
Universitat. Drei Theile, Prag 1827. 
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1. Théi!. Einleitung. Uber d'en altesten Zustand des juridisehen 
. Studiums an der Carolinisehen Universitat. Erste Periode: Geschiehte der 
jur. fac. vom J. 1654 bis 175~. Deset listin pi'ipojeno. 

II. Theil: Geschichte vom J. 1754 bis 179~. (Studienreform 1754 bis 
zum Studieneonsess.) - Příloh jedenáde. 

III. Thei1. Geschichte von Einfúhrung des Studien-Consesses bis 18?27. 
Přílohy tři. 

Traeger X. Edter v. Koniginberg. Kla8siftc:inlrg der Konkurs-Glau
biger. Nach Vorschrift der Allgemeinen Konkurs-Ordnung u. der spater 
erlassenen Verordnungen u. gesetzlichen Erláuterungen ZUl' leichten, sichern 
u. geschwinden Auffindung dieses Gegenstandes a1phabetiseh verfasst. 

- Darstellung der wechselseitlgen Verwandschaft der einze1nen Para
graphe des Allg. B. Gesetzbuehes, die sovvoh1 beim Studio dieses Gesetzbuches 
als aueh bei Entscheidung der dasselbe betreffenden Rechtsgegenstande 
nachgeschlagen u. mitgedacht Iverden mússen. Prag 1826. 

Helfert Josef. rarstellung der Eeehte. welehe in Ansehung der 
heilig'en Handlungen, dann der heil. llnd relig. Sachen sowohl nach kirch
lichen als nach osten. búrgel'l. Gesetze staUfinden. Prag 1826. 

-. Die Rechte und Verjassung der Akatholiken in Osterreich. Nach den 
kk. Verordnungen zusammengestellt. Wien 1827. 

-. Von der Besetzung, ErledigLmg u. dem Ledigstehen der Beneficien 
nach dem gemeinen u. dem besonderen ost. Kirchenrechts. Prag. 1828. 

Sepp Joh. Nep. Register úber die im K. Bohmen vom J. 1348 bis 
einschlússig 1820 kundgemachten politischen Gesetze u. Verordnungen. Nach 
den Roth'sehen u. Blaschek- Grundbanden, dann den Goutta'schen und 
Kropatschek'schen Fortsetzungs-, sowie auch nach der Provincial-Geseiz
sammlung materienweise gereiht. Prag 1828. 

Kopetz W. G. Allgemeine ost. Gewerbegesetzkunde. Mit a1phab. 
Repertorium von Nadherný. Drei Bande. Wien u. Prag 1829-1836. 

Schohay Vinc. Polizeyliche Gesetzkunde f. d. Kon. Bohmen. Sammt
liche bis Ende 1828 tLlr Bohmen ergangene Polizei- u. sonstige hierauf 
Bezug nehmende Gesetze u. Anordnungen, nach bestimmten Schlagwortern 
alphabetisch geordnet. Band I. u II. Prag 1830. 

D'Elvert Christian. Geschichtlieher Uberbliek der altesten Gesetze 
Mahrens (Zeitsch. f. ost. Reehtsgelehrsamkeit 1829 1.) - Umriss der altes
ten Gerichtsfassung Mahrens (lb. lL). - Uber das Lehenwesen in Mahren u. 
Schlesien úberhaupt u. das Olmútzer Afterlehen-Hofrecht insbesondere. 
(lb. 1831). - Das Institut der Freisassen in Mahren (lb. 1840). 

Polští učení o právu českém. Okolo r. 1830 začalo se na universitě 
Varšavské, toho času ještě polské, s velikou horlivostí pěstovati historii 
slovapského práva. Tam se jali zřetel obraceti ke :pramenům :práva toho 
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a při studium jeho užívati methody porovnavacÍ. V čele stáli · znamenití dva · 
učenci, brattí Josef a Romuald Hub e. Hned r. 1829 psal -Romuald ,,0 staro
žytnych zbiorach praw czeských" (Themis polska ve Varšavě); téhož roku 
vydal pojednání ,,0 zemscie a pokorze podlug praw polskich a czeskich". 
Josef pokusil se o cenu vypsanou od university na spis o dědickém pravu. 
Dílečko vyšlo r. 1832. Líčeno v něm s historického stanoviska dědické 
následnictví podle práv starých slovanskýeh, nejstarší ponětí Slovanů 
o rodu a dědictví, pak zákony dědické Rusů, Srbů, Čechů a Polanů. 
Titul zní: "Wywód praw spadkovych slowiaÍlskich." (Německý překlad: 
"Geschichtliche Darstellung der Erbfolgerechtp, der Slaven". Jan Konst. Žu

panski v Poznani 1836.) 
Následoval Waclaw Al. Ma ci e j o w s k i s velkolepým dílem "Historya 

praviTodawstw slowialÍski~h". W Warszawie i w Lipsku. Díl 1. a II. 1832, 
III. a IV. 1835. 

Konečně On dře j K uch a r s ki, jenž r. 1838 ve Varšavě vydal "Antiqna 
monumenta juris slovenici. N ajdawniejsze pomníki prawodawstwa slowiaÍl
ského", kdež otištěno III. a Prawo ziemi czeskiej, III. b. Jus terrae Bohemiae, 
IV. Andrzea z Duby Wyklad V. a Post~pO\i'íTaníe s~~dowe w ziemi ťzeskiej. 
V. b. Ordo judicii terrae. 

Engelmayr Anton. Die Unterthans- Verjar;;sung des ~onigreichs BiJhrnen 

Wien 1830. 
E r s t e r 1" h e i L I. Hauptstúck. Von den U nterthanen u. Unterthans

gemeinden úberhaupt. 1. Von den Unterth. úberhaupt. 2. Von den Rechtcn des 
Unterthans úberhaupt. 3. Von den Unterthansgriinden. 4. Von den Grund
vertauschung u. Zertheilung. 5. Von Zertheilung grosser Bauernhofe. 6. Von 

. den U ebersiedlungen der Unterthanen. 7. Von der Einschuldung der Unter
thanen. 8. Von den Verausserungen unterthaniger Gúter. 9. Von den Junke
reyen. 10. Von der Erbfolge in die Bauerngúter. 11. Von Schutzstadten, 
unterthanigen Stadten und Schutzunterthanen. 12. Von dem Bergbaube
fugnisse des Unterthanen. 13~ Von Sirherstellungen der Unterthans-Forde-

rungen. 

II. Hauptstúck. Von der Grundherrschaft. 1. Von den unterthanigen 
Giebigkeiten. 2. Von den Ab16sungen unterth. Giebigkeiten. 3. Von der 

Execution der Urbarialgaben. 
III. Hauptstúck. Von der grundherrliehen Gerichtsbarkeit. 1. Von der 

pers-onlichen Gerichtsbarkeit. 2 .. Von dem Waisenverm6gen. 3. Von dem 
Depositengesehaft. 4. Von den Taxen. 5. Von der dinglichen Gerichts-

barkeit. 

Z w P. i t e r 1" h e i 1. I. Hauptstúck. Von den Steuer n. 1. Von der 
Grundsteuer. ~. Von der Erwerbsteuer. 3. Von der Erbsteuer. 4. Von der 
Execution der 1. f. Steuern. II. Hauptstúek. Von dem Rechte der Be
sorgung der 6ffentliehen Pollzey. III. Hauptstúek. Von dem Recl~te 
der Untersuchung upd Aburtheilun~' der sehweren Polizey - Uibertr~.., 
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tungen. IV. Von dem Rechte der Gewerbsverleihung. V. Von dem Jagd
rechte. VI. Von dem obrigkeitlichen Schankrechte. VII. Von dem Weide
rechte. VIII. Von dem Patronatsrechte. IX. Von dem obrigkeitlichen Heirn
falligkeitsrechte .. X. Von dem Zehentrechte. XI. Von der Holz- u. Waldordnung. 
XII. Von den obrigkeitlichen Wirthschaftsamtern. XIII. Von dem Finanz
patente ddo. 20. Hornung 1811 in Beziehllng auf den Unterthan. XIV. Von 
dem Judenrechte. XV. Von der Vertretung der Unterthanen. XVI. Von dem 
Kreisamte. 

v 

409. Ctvrté desíti1etí 1831-184°. 

Palacký Frant. PomllCka ku poznání řádův zemských král. českého 
v 2. pol. XIII. stol. ČČM. 1831. - Pomllcky ku poznání staročeského práva 
i řádu soudního. lb. 1835. . 

Práce Palackého v oboru práva českého dvojím směrem se nesou, 
jednak že mu bylo z listinného materiálu dobývati známostí právních, 
jednak že sám se viděl nucena, aby staré prameny práva najevo vynášel a 
z rukopisův uveřejňoval. 

Na základě listinného materiálu spočívá první pokus z r. 1831, ku 
kterémuž hlavní podnět dán formulářem mistra Jindřicha Vlacha roku 18928 
v Kralovci objeveným a formule z dob Vácslava 1., Přemysla II. a Váe
slava II. obsahujícím. V druhém pokuse z r. 1835 stojí P. na stupni již 
určitě · vyšším, na stanovisku práva již ne samotného českého, ale slovan
ského, k čemuž pobudka vyšla z vlastí polských, působením Josefa Hube 
a Vácslava Maciejovského, obou učenců Varšavských, jenž základ dali 
k porovnávacímu studování práva jednotlivých národú slovanských. 

Následovalo "Právo staroslovanské aneb srovnání zákonův cara srb
ského Stefana Dušana s nejstaršími řády zemskými v Čechádl." ČČM. 1~37 . 

V této rozpravě P. jedná o některých dl1ležitých institucích práva 
českého i porovnává je s instituremi polskými, ruskými i srbskými, dokazujíc 
sourodnost a slovanský púvod jejich. Podařilo se tu "laikovi v právnictví" 
jak P. sám se nazývá, ukázati následníkům, kterak pti takových studiích 
má se postupovati, aby se dospělo k výsledkům pevně vědeckým. Jedním 
z nejpřednějších následníkll na té dráze byl sám Šafařík, jenž roku 1844 
v ČČM uveřejnil rozpravu o soudním "vdání" staroslovanském. 

Druhou stránkou právnických prací Palackého bylo vydávání pomníků 
starého práva českého, jenž otištěny jsou v Archivu českém I. Kniha starého 
pána z Rožmberka 1840, II. Řád práva zemského 1842, III. Ondřej z Dubé 
18492, IV . .Majestas Carolina 1844, V. Zřízení Zemské Vladislavovské 1862. 
Dále bylo nejživější touhou Palackého, aby také dsky zemské roku 1541 
ohněm zničené z trosk a zbytkú porůznu zachovaných, pokud možná, zase 
obnoveny byly a své zmrtvýchvstání slavily. R. 1863 četl ve shromáždění 
Musejním "o historieké dl1ležitosti starých desk zemských" a již roku 1870 
dočkal se počátkúv obnovených desk, dr~m. Emlerem uchystaných k tisku, 

, 

I 

Století XIX. (1831-1840). 417 

Schohay N. Oeslerreichs-Strafgesetz uuer Verbrechen und die bis 1830 
ergangenen, hierauf bezughabenden Gesetze und Verordnungen. 2 díly. 
Prag 1832. 

Helfert los. Von den Rechten und Pfiichten der BischOfe und Pfarrer, 
dann deren beiderseitigen Gehilfen u: 6tellvertreter. N ach dem gemeinen u. 
besonderen ost. Kirchenrechte. I. Theil: Bischofe. II. ·Theil: Pfarrer. 
Prag 1832. 

Dr. Chmelenský Jos. K. Manství česká. (ČČM. 1832. Vybrané spisy 
1870). O manství vůbec. O podmanství. Rozdělf'ní manství. O manstvích 
v Čechách zvláště. Rozdělení. Manství česka, německá. Rozdělení manství 
českých: Čestná, Manské statky. Manství Karlšteinská (Seznam manů rytíř
ských a robotních) Manství Křivoklátské (manové). Manství hradu Pražského 
(manové). Manství Dobtíšská (manové). Manství Mělnická (manové). Manství 
Trutnovská (manové). Manství Fridlandská (manové). Manství z konfiskace 
(manové). Manství moravská. Manství peněžná. Knihy manské. Práva a 
zákony. Soud manský atd. 

Karlšteinské manské právo. (ČČM. 1835. Vybrané spisy 1870). 

Schmidt Franz Anton. Chronologisch-systematische Sammlung der 
Berggesetze des Konigreiches Bohmen, der Markgrafschaft Mahren und des 
Herzogthumes Schlesien. Wien \1835. (Věnováno J. apošt. Vel. Františkovi 1. 
císaři rakouskému). Dílův třinácte. Druhé oddělení obsahuje Uhry, Dal
matsko, Chorvatsko a Sedmihrady. Třetí země vnitrorakouské. Všeho 
25 díllL 

Z dedikačního přípisu vyjímáme tento výrok: Dieselben Berge, deren 
Reichthúmer Zll schútzen schon im 10. Jahrh. Herzog Boleslaw eine ste
hende Granzwache gegen die Einfalle der benachbarten raubsúchtigen 
N ationen halten musste; dieselben Berge, die der Přzemyslíden u. W áclaven 
Schatzkammern in allen Heeres7,úgen waren; dieselben Berge, um deren 
Bergzehent willen Kais. Albrecht II. sechs fruehtlose Feldzúge unternahm; 
dieselben Berge, aus deren Frohnden die erste Universitat u. die kolossaleste 
Brúcke der Monarchie erbaut wurden; die Kaiser Carl IV. zum Erstaunen 
aller auswartigen Monarchen und Gesandten die Karlsteiner Cassen fiillten ; 
die ihm dreimal die Verordnung zn erneuern zwangen, dass kein Bauer 
mehr als ein Pfund Gold auf dem Hute tragen und zum Wohle des Acker
landes nicht mehr als drei Tage der Woche dem Bergbaue obliegen dúrfe; 
die es seinen unterthanigen Gewerken zweimal moglieh machten, ihren 
Herrn mit bewaffnete1' Hand aus italienischer Gefangenschaft zu befreien: 
dieselben Be1'ge, die K. Ferdinands unbesiegbare Maeht gegen auswiirtige 
u. neuere Gewalten begrúndeten; die K. Rudolph II. in ihr adeliehes Tiefste 
locktell u. ihm zum Berghauer machten; dieselben Berge, aus deren Thiilern 
Europa die Thaler kennen le1'nte; dieselben Berge, die ungeachtet ihrer 
unfruchtbaren Decke auf die segens 10eichste Art die Oberflache bevolkerten, 
ihre1' Hoflichkeit wegen Monarchen, ·Fúrsten u. Gelehrte bewirtheten, Kúnste 
u. Wissenschaften entstehen machten; von denen Europa seine Bergnormen 
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absehreib, sich· Urtheile spreehen liess und am Vororte zu liegen lernte.; 
dieselben Berge endlich, die aUéh heut zu Tage einen unwandelbaren Thell 

des ost. N ationalwohlstandes begrúnden: 
eben dieselben werden Euerer Majestat in den spatesten Ge~c~lec~tern 

einen ausgiebigeren Dank zu zollen wissen, als ieh es gegenwarbg ln d18se~ 
schwachen Zeilen vermag. 

Es sind noch - heute dieselben Berge, ihr Adel ist erprobt, sie sind 
. ht todt sie schh1ll11nern nul' harrend der Stimme eines weisen Weckers; 

111C, , f" hť 
und . des Bergmannes fester Glaube, dass die Berge dem urc l~en vor 
Gott willig gehorchen, sichert die untrúgEchste Búrgsehaft, dass slCh der 

Bergsegen Euerer "Majestat offnen lllUsse. 

Schmidt Johann Ferdinand Versu('h einer systematisch-geordneten 
Da. stelluno' des Bergrechts im K. Bóhmen. Aus authentischen Quellen zum 
Gebrauehe

tJ 
fúr Bergbau-Unternehmer, Bergrichter, Bergbeamte und Berg-

arbeiter. Prag 1833. 
Erganzung u. Forlsetzung des Versuehes. Prag 1844. 

Abschluss des Versuches. Prag 18:)5. 
R. 1807 akcessistou u magistratn Pražského, 1809 důstojníkem ve 

Ferdinandské divisí ze-mské obrany, složené z akademikLl Pražských; .účast
níkem polniho tažení~ kdež na bojišti Wagramském .získ,al hodnostJ nad
poručíka. Roku 1810 auskultantem u Pražského magIstratu, 18 t 1 raddou 
v Náchodě, 1821 měšťanostou v Něm. Brodě, 1825 mag. raddou v Praze, 
1827 rad do u li j udicialního senatu a při soudě směnečném, 183 t ,r:dd~u 

II ~, 18'36 přísedícím soudu cllH~hodkového. Po 421eté sluzbe dan appe aCl1lm,' . 
r. 1849 na odpočinek. Obdržel praedikat "z Bergenholdu". 

Nádherný Kajetan. Vollstandige Sammlung a11er in den J. 181 ~f 
1817 u. 1818 lm K. Bohmen kundgemachten Gesetze u .. V.ero : dnungel~. l\ht 
h. Bewilligung des kle Landesprasidiums aus den Orlgmal-Adenstueken 

gesammelt. 3 díly. Prag 1833-34. 
Řád celní a státního monopolu. V Praze 1835. (Překladatel Fr. :. 

Celakovský). Trestní zákon o přestupcích aupadkových. V Praze 183;).) 

(Překladatel Fr .. J. Celakovský.l 

Hofmann Dr. Altbohmischer Recht nach der Ordnung des búrger

líchen Gesetzbuches. Prag 1835-36. 

Themis. Eine Sammlung von Rechtsfallen, Abhandlungen u. vvi:-:sen
schaftliehen Berichten aus dem Gebiete des Privat- u. Strafrec:htes. Inw:bl'lH'k 

u. Prag 1835--1849. 
Sternberg Graf Kaspar. Urnrisse einer G eschichie de?' uiJhmischen 

Bergwerke. 
E r s t erB a n d. I. Abtheilung. Prag 1836. (S. 1-4~ 1 s obrazem: 

Král Vácslav ll. dává Kutné Hoře práva ho:nická~ z českého rukopisu 1525 

v éeském Museji.) 

Století XIX. (1831-1840.) 479 

II. Abtheilung. Prag 1837. Urkundenbu(~h zur Ges('hithte der b6hm. 
Bergwerke mit Charte der alteren u. neueren Bergbaue in Bohmen. 

Z w e i t erB an d. Prag 1838. Umrlsse der Geschichte des Berggesetz
gebung des K. Bohmen. 

Schopf Fr. Jos. Die Bergwerks-Regalitatsrechte der adeligen Grund-
besil.zer in Bohmen, Mahren und Schlesien. (Schopfs Arc:hiv 1837.) 

Grundbuchsfuhrung in der Provinz Bohmen. Wien 1837. 
Der den Juden versagte Eintritt in die Bergstadte B6hmens. (Arch. 1838) . 

Helfert Jos. Anleitung zum geistlichen Geschaftsstyle nach dem 
gemeinen u. osterreichischen Kirchenrechte. Prag 1834. 

Fayl Ant. Em. Práwnj sekretář čili N awedenj, gakby se listy trhowj, 
nagemnj, dlužnj a postupnj~ pak 8mlauvy s'iivatebnj, kwittancj a kssafty 
podle negw. zákonů a práw zdělati a sepsati měly. V Praze 1838. 

Legis-Gluckselig. Pražan, zrozený dne 19. června 1806 jakožto syn 
učitele na vzorné hlavní škole Malostranské. Zvolil povolání vojenské, ale 
brzo jeho zanechav, usadil se v Lipsku, kde vydal několiko spisů, jmeno
vitě "Handbuch · der a1tdeutschen u. nordisehen Gotterlehre". Dal si tu 
pseudonym "Legis". Navrátiv se do Prahy, pracoval v místopisu i rodopisu. 
R. 1853 začal vydávati illustrovanou "Chronik von Bohmen"; leč vyšly 
toliko díly dva. Konečně vzat za archiváře hrah. Thunovského archivu na 
Děčín. Zemřel 28. ledna 1867, maje věku fd let. 

Obíraje se dějinami českého pr(lva~ uveřejnil hned r. 18B8 program 
k velikému dílu "Versuch einer Geschichte des Rechtes u. des Gesetz
gebung von Bohmen u. dessen Kronlandern". Díl 1. měl obsahovati " QuellelL 
kunde der bohm. Staats- u. Rechtsgeschiehte". Avšak podnik sám brzo 
uváznul. První čtyry archy byly již vytištěny, ale spis. sam další práce za
nechal, toliko v Oesterr. Zeitschrift fur Rechts- und Staatswissenschaft" 
1847 kratičký článek vydal: "Litterar-Geschiehte des bohm. Staats- u. 
Privatsrechtes." (O počátdch Čech a o nynějším politickém postavení této 
země. O zemích koruny české. O někdejším spojení Čech s německou říší. 
O králi a právích jeho. O stavích a úřadech zemských i dvorských. O sněmu. 
O správě státní. Poměry šlechty, poddaných a maniL) 

"Wenn die Idee einer Universalgeschichte des Rechtes, zu welcher 
Gans durch ein Erbrecht allerdings den ersten Richtsteig ebnete, jemals 
zur Verwirklichung gelangt, so reichen billig auch die Slaven zu dem Riesen
werke ihre Bausteine dar. Wahr u. begrundenswerth im Einzelnen bleibt 
Maciejowki's Bemerkung, dass bei Erforschung des slavischen Rechts 
die Rechtsdenkmaler des einen Stammes gleichsam den Schlussel zum Ver
standnisse jener der ubrigen bilden. ZB. die von Bohmen ausgegangenen 
Ber g rec h t e haben eine allgemeine culturhistorische Bedeutung, das ein
heimische Lan d ta f e 1- so wie das G I' a n z rec h t, haben se hon fruhzeitig eine 
besondere nationale Ausbildung erlangt, die Weinbergordnung Carls IV. 
ist ein dem Lan des o z i e m I i che i gen th ú m I i che s Rec h t s i n s t i tu t. 
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\Varum sollte nicht einst dem alten deutschen u, walsehen Rechte ein 
gleich ursprůngliches slavisches - ob au(~h nur in Bruchstůcken - ent-

gegenzustellen sein? 
Wesely Joseph Dr. Handbuch des geri~htli~hen Vel~fahrens in u,nd 

ausser Streitsachen fůr Bohmen, Mahren, Oesterrelch, Stelermark, lllynen 
u. fůr alle Militargerichte. 2. B~lnde. Prag 1839. Verbesserte und vermehrte 

Auflage. 2. Bande. ~rag 1846. 
_. Handbuch der westgalizischen Gerichtsordnung vom 19. December 

1796. 2. Aufl. Zwei Bande. Prag 1839. 

410. Páté desíti1etí 1841-1850. 

H k V ácslav. Viktorina Kornelia ze Všehrd lťnihy Devatery o p?'á
an a t' - 'h '1 ' 'h 'd' h ' o dska'ch země české Vydáno od Sboru ma lcm o Ja {ú prvm mec a su ~ec ~ . 

díl Staročeské bibliothéky. V Praze 1841. , _ 
Dávno se obíraje starými památníky práva (píš,e Hanka), Jez s~m, 

pokudž se mi o nich dověděti možno bylo, ~o ~,eř~Jný~h a s,oukromyth 
knihovnách byl sbíral, mezi sebou srovnal, neJlepsl ctem za zaklad v~e~tu 

-"al a důležitá l'llznosloví v hranatých závorkách [ ] poznamenal, pocmam 
pn] , d k' h v v k ' " 

d ' T tl' Devatery'mi knihami o práviech a súdech lOS ac zeme ces e , 
vy a\ a " ' h d k 
ne 'ako nejstaršími, ale v ohledu leta 1541 . zhořelých staryc _:s zem-
Ský~h jako nejpotřebnějšími a tak říkaje jako klíčem k, s;'ozum,em ~ sn~d-

v .·. ' pocl10pení všech starších i novějších památmkuv prava ceskeho 
neJslIDu ~ d V ľk' b 1 
a moravského, jež bohdá i za těmito brzo na svetlo vyve u. e 1 e,o o 1~-
cení z toho zvláště naše zanedbaná a zapomenutá právní termmologle 

získati může neboť zde jest poklad její. 
Jinou, ' vzácnou práci vykonal Hanka vydáním "Přehledu pramem'lv 

právnich v Cechách." (Rozbor 184:2.) 

Roeszler Ernest Franz. Deutsche Rechtsdenkmaler aus Bohmen ~nd 
]faehren. Eine Sammlung von Rechtsbilchern, Urkunden und alten AufzeICh-

nungen zur Geschichte des Deutschen Rechtes. 
Band 1. Das Altprager Stadtrecht aus dem XIV. Jahrhun,der.te, nach den 

vorhandenen Handschriften zam ersten Mal herausg. u. er1. Mlt emer Vorrede 

von Jacob Grimm. Prag 1845. 
Band II. Die Stadtrechte von Brůnn aus dem XIII. u. XV. Jahrh. 

nach bisher ungedruckten Handschriften. Prag 1852. , 
Úber die Bedeutullg u. Behandlung der GeschlChte des Rechts in 

Osterreich, Prag 1847. . 
Úbec das Ausgedinge auf Bauerngůtern m dem ost. Kaisel'staate u. 

besonders in B6hmen. Prag 1842. 

Strobach Ant. Dr. Jakžkoliv není většíh~ právnick~h~ s?isu p~ St,ro
bachovi, nelze mlčením pominouti jména jeho Jakožto v,~tecneho pravmka. 
R. 1844 napsal Výklad na rozpravu ruského učence lvamseva "I~~a o, osob
nosti podle starých práv českýc:h a skandillávských" a r. 1848 cmnym byl 

století X1X, (1841-18bO), 

jak pf'! překladu Obecniho řádu soudního tak i Obec. zákoníka Obč, Též od 
něho po(~házejí Vzory nejobyčejnějších výnosů soudních 1851. 

Klaudi Car1 Leopold. Die Freisassen in Bohmen (lnauguraldisser
tation.) Prag 1844. (Věnováno Ant. hrab. Mitrovskému z Nemyšle.) 

Einleitung: Ursprung der Freisassen Bohmens. 1. Von den Rechtsverhalt
nissen der Freisassen ůberhaupt. a) Begriff eines Freisassen. b) Rechte und 
Pflichten der Freisassengůter. c) Von der Erwerbung und Verausserung 
der F. G. ll. Verwaltungsorganismus. a) Justizverwaltung. b) Politische 
Verwaltung. 

Hromatka Franz. Belehrung fur Ortsrichter u. Geschworene oder 
Pflichten u. Rechte derselben in Beziehung auf den ortsgerichtlichen Wirkungs
kreis nach den bestehenden Gesetzen dargestellt. Olmůz 1843. 

Helfert Jos. Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und 
6sterreichischell Quellen zusarnmengestellt. 1. und II. Theil. Prag 1845. 

Vocel Jan Erazim. O soudu zahájeném CČM. 1845, - O staročeském 
dědickém právu. V Praze 1861. - Postavení ženského pohlaví v právu 
českém (Pravník 1861). - Uber die Geschichte des althohmischen Rechtes 
u. die Quellen desselben. Prag 1862. 

Leiner C. Darstellung aller Robotgesetze fur B6hmen u. Mahren u. 
der fůr Obrigkeiten u. Unterthanen vortheilhafteren Benůtzungsart der 
Naturalrobot. Prag 1846. 

Brauner Franz A. B6hmisc~le Ba~ernzusUinde. lm Jnteresse der Landes
cultur u. des Nationalwohlstands besproehen. Wien 1847. 

Kopetz H. v. Versuch einer systematischen Darstellung der in Bohmen 
bezuglich der JudeJJ. bestehenden Gesetze und Verordnungen. Prag 1846. 

Scholz K. Die Verfassung u, Vermogensverwaltung der Municipal- u. 
SchutzsUidte in Mahren u. Schlesien. Von - Syndicns in Hof. Olmuz 184(~, 

Schopf J. J. Die organische Verwaltun g der Provinz Bohmen u. die 

landesverfassungsmassigen Verhaltnisse der Bewohner. Prag 1847. 

Palke Vinc. Die landesverfassungsmassigen Verhaltnisse der konigl. 
Stadte als vierten Standes im Konigreiche B6hmen. Prag 1847. 

Spisovatel, c .. kro radda a ředitel stavovské kancelláře, píše v desíti 
stručných lwpitolách o stavech českých (praelatském, panském, rytířském 
a městském), o rozdíle práv prvních tří stavů a stavu čtvrtého, ° politiekém 
rozdělení měst privilegovaných a neprivilegovaných, o městech hlas majících, 
o povaze práva hlasovního a o náhledech příčinou hlasu kuriatního a hlasll 
virilníeh, konečně o počtu a spůsobilosti deputovaných městskýc:h. 

Smoler J. X. Historische Blicke auf das Forst- u. Jagdwesen, seine 
Gesetzgebung U. Ausbildung von der Urzeit bis zu Ende des 18. Jahrh. 
Prag 1847. 

Pauker K. J, Dr. Das alte Recht der Czechen. Mittau 1847. 
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Helťert Jos. Alex. dr. U eber den Heimfall des Heiratsgutes bei Trennung 

der Ehe. Haymerl Franz Dr. Quellen des biihmischen Lehenrechts. Prag 18-\.7. 
Vorwort. _ Einleitung. Uber die Quellen des hOhm. Lehenrechts ůberhaupt 

Die zwey ersten Búcher der longobardischen Lehenrechts-Sammlung. -
Der 20. Titel des II. Buches der Dekretalen u. die von den geist\ichen Leheu 
handelnden Bestimmungen des Canon. Rechts.- Die von Lehenrecht handeln
den Artikel der Verneuerlen bohm. Landesordnung v. J. 1627. - Das Karl
steiner Lehenrecht mit dem Hofdecret vom 15. Juni 1811. - Das Ollmůtzer 
Lehen_Consuetudinarium. - Einige Beispiele von Lehenbriefen, Reversen, 

Eidesformeln u. s. w. _. Die deutsche Lehenhauptmannschaft (Lehenschranne) in Bohmen. Ein 

Beitrag žur Geschichte des Lehenwesens in Bohmen mit urkundlichen 

Beilagen 8°. Prag 1848. V úvodě pojednává se o obojích lénech t. z. vlastně českých a o lénech 
německých. Německými lény byla všecka ona manství, jenž se nacházela 
vně starých hranic země české, t. j. okresu Loketském a Chebském, dále 
pak všecka manství v říší německé, v krajích franckém, švábském a bavor
ském, kteráž měl král český za léno od říše anebo za léno bezprostřední. 
Manství vlastně česká byla, jenž se nacháze' a vnitř starých hranic českých. 
(Příloh listinných jest Xx.xIIl od r. 1355 až do r. 18-\.3.) 

Der b6hmische Landt'ag im J. 1847. Hamburg 1847. 
Die stiindischen Verhiiltnisse des Kon. Bohmen. In 74 Urkunden. 

Leipzig 1848 (Seznam listin státoprávních; české v německém překladu, 
jako Smlouva Svatovácslavská, Rudolfův Majestát, Apologie stavů ze dne 

25. května 1618). 
Studium právnické f. 1848-50. 
Na fakultě právnické v Praze 1848-50, toho času venkoncem ještě 

německé, přednášeli prof. Jíří Norb. Schnabel právo přirozené a trestní, 
A. Novák statistiku a zákony důchodkové, Schneider Frant. římské právo, 
církevní právo, právo horničí, Schier Jan nauky policejní, nár. hospodářství, 
finanční politiku a zákony politické, Michel (supplent) rakouské občanské 
právo, Haimerl Frant. manské právo a zákony obchodní a směnečné, 
Wesselý W. právo a řád trestní. Dne 5. června 1848 zemský advokát dr. Josef 
Frič jal se přednášeti česky o řízení civilním, a to bezplatně. V list. 1848 
uznáno čtení jeho za rovnoprávné s německým. V 2. půlletí 1850 zahájil 
české čtení o občanském zákoníku adv. dr. Wendelín Griinwald, v 2. půlletí 
1851 četl prof. Schnabel o právu přirozeném a dr. Eberhard Jonak o ná
rodním hospodářství. R. 1854 pozůstal jediným českým učitelem zase jen 
dr. Frič, a tak to stálo po kolik let, kdežto o čtení německá pečováno 
velikými náklady; povoláni na professury Esmarch Karel Bern art, Schulte 
Fridrich, Brinz Alois, Herbst Eduard, vedle domácich sil, Hasnera Leop. 

z Arthy, Rulfa a j. Obecní Řád soudní a Řád konkursní čech, Moravy, Slezska Rakous 
etc. též i Předpis o stručném řízení v rozepřích civilních. V Praze 18-\.8. 
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Jakož překladatelé jmenují se ve řed v -

Strobach, Karel J. Erben Karel H l'kP J mluve dr. Josef Frič, dr. AnL 
v. , ' av 1 , an N eupauer D t 

poucuJe nas, žeť to práce hned v . • a um předmluvy 
1848 

v cervenCl r 1847 vyl ' 
r. uvef'ejněná . Ke prácí té s o 'ili . v ,. wnana, tudíž teprv 
nejpovolanější; překlad nutno 1 ,P J

t
. se"muzove Jak ve věci tak i v řeči 

"k - 1azva 1 upnffio vzorn' D o kl 
mc em německo-česky'm a česk v -1' ym. u adným slov-t . o-nemee \.ym položen ~'kl d k 
ermmologii právnické v jazyku českém. za a novověké 

~becný zákoník občanský. V letech 1848- ' 
OZObcanského v Praze krl kt .' vt ,. 49 pracovano O překladu 

. ' " e1ez opraCl spo·']" . 
E1ben a Jos. Jireč ek. Překl d J d' .. JIl se 1yt. Neupauer, K. J. 

b

a OClevz an mmlsterst ' 
a y byl úředně schválen a vydán p' II I . vu prav k tomu konci, 
ležeti. (R. 1862 vyšel ve stát ' f k" • rec a~ ~at~m u ministerstva zůstal 
konečně nalézti rukopis u s~la l~ ~rn~h ve Vldm JIný překlad. ) Podařilo se 
"Porovnal J'sem J·eJ· _ pl'Sv

e 
St rel:k>e~1e o pana ryt. Neupauera ve Vídni 

v - upec y r. 1892 _ 'O' v • 

preklad ten ve všech porovnaných k h.' na ples~acku a seznal, že 
škoda, a1>Y nebyl vydán. Ale seznal . use\ J,ev~ se n,eJlepším, i bylo by 
ustanovený; jsouť tam místy ter . lJ se.ffi

1 
ake, ze nem to text definitivně 

. mIno OO'lC \.é nesrovn 1 t· 
Nové z1'::í zení soudní. tl a os 1 a nedťlslednosti." 

Rokem 1849-50 počíná nová doba ve 7-říz ' různé instance ustoupily jednoste'n 'm r .' ~m soud~ím. Posavadní 
soudy okresní, soudy kraJ'inske' vrcJh ~ P ak~lde]nym v soudum, ježto byly _ ' - m zems y soud R' , 
novou tvářnost zavedením soudů t '-1 v· 1zem soudní obdrželo 
právní z dob starších __ úřad d p~ro ,mel v~ vecech ,trestních. Jediný závod 
jest v Pr~ze a v Brně soudu ' kra~~n~::mu. zustal 1 nadále státi i přikázán 

Touz dobou založen ve V'd _. R
V

' v k 1 mlS s k Ý z ák o 'k . 1 uveřejňování zákom':L i nařízení také • v. v ,. n 1 J a \ažto orgán 
byli A. V. Šembera A Rl· Vl dVl eCl ceske, Jehožto první redaktoři 

, ' . Y )lC m a r. A. Beck. 

D Elvert Christ";an D· V .. • . le erelmgunO' d ~ b"h ., 
Mahren und Schlesien zu E' - ~ e1 o m. Kronlander B6hmen 

mem gememschaftliche L d ' Central~ Verwaltlmg. Briinn 1848. ,n an tage und Einer 

. Pohnutkou tomuto spisu státoprávnímu b la' ., 
c. 3 a č. 4. Spis uznává staleté spoJ'e' k y ?ehce Prazska z měsíce března 1848 
t t t M' nI S orunou ceskou ale t '" . . . 

s a nos oravy, spojení s císařství . k k' ,zas ava tez pohllCkou samo-, m ra ous ym a poměr k '<'š'" k 
rovnopravnost jazykovou, ale bez útiskův. II I nms o-německé , konečně 

l!ernardt. Handbueh der provinciellen 
Schleslen. Olmútz 1848. Gesetzkunde von Mahren. und 

](onéčný J. M. Všeobecn' č k' 1 ' ,- , S h .d F Y es Y se \.retar a pravní přítel Ve Víd . 1848 
c ne~ er r. A. Lehrbuch des B ' . -ht f' . . m • 

des osterreichischen Monarchie P , elLg1 ~c . es ur dle gesammten Lander 
s. . rag u. 8lpZlg 1848 

. e stanovIska historie práva českého za" " '< ,. . . 
mctví a na ~ákonodárství hornické R Ir Jll1:aJI pl edevšnTI hIstorIcké pohledy na hor-

'k v a,-ousku Ješto se tu "t'" 
za ony na bohaté půdě česko-rrlol'avsl ' . 1 k'. VypOCl avaJl všecky hornické . {eIsezsrevyn·kl'·Ř'dJ' 
Kutnohorský z l'. 1300, Joachimstálský 1518 a I e. a Ih~avský, Německobrodský, 
tomský 1528, Reichenšteinsky' N' " 1548, Opolsko-RatIborsko-Krnovský a By-
t ' alovnam o hory a kovy m . k '1 

s avy českými 1534, Narovnání M . T k. , _ eZI ra em Ferdinandem 1. a 
1542 atd. atd. • aXlll1lIanS e 1b65, Jílovský i'ád 1536, Hangensteinský 
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Weis Karl. Die Bergwerks-Vergleiche zwischen der Krone und den 
Standen Bohmens aus dem XVI. Jahrh. nach ihrer geschichtlichen Ent
wicklung, rechtlichen Natur und gesetz1ichen Kraft dargestellt. Prag 1849. 

Themis fúr Rechts- u. Staats-Wissenschaften, mit besonderer Rucksicht 
auf die neue Gesetzgebung u. Gerichtsverfassung. Red. Dr. Jo~ef Wesselý. 

Prag 1849. 
Schmidt Joh. Ferd, Monographie des k. k. Bohm. Appellations-Ge-

richtes seit dessen Errichtung als Appellati.onskammer im J. 1548 bis zu 
dessen im J. 1850 erfolgten Umwandlung in das k. k. Oberlande~gericht 
des zu' denl constitutionellen Kaiserthume Oesterreich gehorigen Kronlandes 
Bohmen. Verfasst von - - Mit einem Diplomatar u. einerUbersichtskarte 
der Pol. und Gerichts-Eintheilung des Kronlandes Bohmen. Prag 1850. 

Dílo věnováno "der altehrwúl'digen k. k. Carolo-Ferdinandeischen UniversiUit in der 
Hauptstadt Prag aus dankbarer Anerkennung seiner Ernennung zum Doktor sammtlicher 

Rechte." Dějiny appellačniho soudu děli spisovatel na tři doby: Prvni od založeni r. 1548, 
až do přetvof'eni r. 1644 (doba 96 let); druhá od r. 1644 až d9 přetvoření appellačlú ko
mory v appellačni soud roku 1783 (doba 139 let); třetí od r. 1783 do roku 1849, do zaří-
zeni vrchniho zemského soudu (doba 66 let). 

V diplomatáři obsažen reskript krále Ferdinanda I. ze dne 20. ledna 1548, reskript 
krále Ferdinanda II. ze dne 29. listopadu 1628, instrukci krále Ferdinanda III. ze dne 
2. pros. 1644, složená z 33 artikulů, reskript o přiděleni agend hejtmanstva nad lény ně
meckými ze dne 18. července 1651, dvorský dekret ze dne 18. listopadu 171'>2 o zřízení 
samostatného appellačního soudu pro Moravu; dvorský dekret ze dne 7. dubna 1783 

o přetvoření v appelačni soud. 
JY! agazin fiír Rechts- und Staatswissenschaft mit besonderer Rúcksicht 

auf das osterr. Kaiserreich. Red. Fr. Haymerl. Prag. In zwangslosen Heften. 
Juridisch politische Terminologie fúr die slavischen Sprachen Oesterreichs. 

Deutsch-bohmische Abtheilung. Wien 1850. 
Michel A. Th. Dr. Sammlung der neusten, auf das ost. allg. Privat-

recht ~ich beziehenden Gesetze u. Verorc1nungen. Prag 1850. 

410. Šesté desíti1etí 1851 - 1860. 
Hasner v. Artha Leop. cl,,.., Grundlinien der Philosophie der Rechts 

u. seiner Geschichte. Prag 1851. 
Pelikán Jos. Aaj. Tajemník soudní. Sbírka příkladů odpovědí soudních 

k žádostem v nesporném, trestním i politickém souc1ství podaných etc. 

V Hradci Králové 1851. 
Skřivan H. Směnkářství. V Praze 1851. 
J:)trobach Ant. Vzory nejobyčejnějších výnosů soudních druhé instance 

ve věcech civilních i správníeh. V Praze 1851. 
Vočadlo Jan. Český právník. Nejpotřebnější formuláře listin, smluv, 

spisův notarských, soudních podání, výměrů atd. V Praze (vydání 1.) 1852, 

druhé 1860 a 1865, text předělaný 1870. 
Gaupp Ernst Theodor dr. Deutsche Stadtrechte des MiUelalters, mit 

rechtsgeschichtlichen Erlauterungen. Breslau 1851-52. 
I. Band: Abhandlung úber die Familien der deutsc.hen Stadtrechte. - Codex juris 

municipalis germanici. Die Stadtrechte von ... Regensburg 1~30, Núrnberg 1219, 1313. 

r 
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~ge,~ 127~, Eise~ach 1283, Altenburg 1256. II. Band. Die Familíe des Stadtrechtes ' 
A~els~rg.l~ Brelsgau 1130. Die hltesten Stadtrecbte von Dattenried im Suntgau I;;; 
de!tsc~:n s:eac~ XI:,), Ens ~2~2'h Wien 1221, !nnsbruck 1239. BeiLrage zur Geschichte de~ 
Stadten (s~ec. xiv~)es saec SlSC - magdeburglschen Rechts in vel schiedenen b6hmischen 

.. Chytil Jo~ej . . Die Landes-Ordnungen des Markgrafthums Mahren von 
der altesten Zelt blS znm J. 1849. Brúnn 1852. 

Organisches Statut fúr den Olmúzer fúrsterzb. Lehenhof ddo 19 F b 
1852. . . e r. 

Koppel Dr. J. Handbuch der osterr. Strafgeset,ze úber Vergehen u. 
Ubertretungen. OlmiUz 1851 
s ná Řezáč Fra~t. '!.~~. (kni~) .. Vězenství v posavadních spilsobech ' svýe.h, 

vrhe~ o . zdarneJsI. trestam a polepšování zločin Cll. V Praze 1852. 
Pla.cek Franz. Dle osterreichischen Grundentlastungs-Kapitalien. Eine 

systemahsche Darstellllng der gesetzlichen Bestimmungen u"be d' t .. tl' h ' ..' r le s euer-
am IC e u. tablllarmasslge Behandlun o' danIl i-I' ber d' V , ', d B f' . ó' " le erZlilsunO' un 

e nedlgung de.r Grundentlastungs-Schulden u. Forclerungen in ihre~ An-
wendung auf dle Verhaltnisse von .Bohmen. Prag 1853. 
. v~riímwald Wendelin Dr. Právo dědické podle OZObč. s výkladem 
1 s pnpravným a historickým úvodem. V Praze 1853. 

O právu dědickém §§ 531-64() každy' § s textem n
V 

k' č sk' Hl d' 'v , ' " emec ym a českým , Výklad 
ev. y, . e mo tez ku pravu uherskému. Spisovatel užil překladu v Praze r 1818 49 

ponzeneho. - -

Zákon trestní vO zločinech, přečinech a přestupcích pro cís. rakouské 
~!daný ~ne ~7. k:eb~a 1852 s Nařízeními o příslušnosti soudů trestních a 
Ia~e~ ~lsk~vym tehoz dne vydaným. (Příručné vydání úřední). Vídeň 1883 
Statm bskarna. (Vedle text německý.) . 

. P~e~ladatelem pro:, V. A, Šembera, j~nž hned r. 1851 jako studii k práci té v dal 
pOJevclnalll: "Co znam~na slovo Versuch v něm. zákonníku trestním a J'ak se ITl' lY v't' 
po cesku." a vy OZll 

. ,D' Elv~rt ~hristian. Die Verfassung u. Verwaltung von OsL Seh lesien 
lil" lhrer hlstoflschen .. Ausbildung, dann die Rechtsverhaltnisse zwischen 
~ahren, .. Troppau n. Jagerndorf, sowie der mahrisehen Enc]aven zu S(·hl -
SIen. Brunn 1854. ~ e 

Landtajel des M. Miihren, Brúnner u. Olmútzer Cuda. Von Peter R 
v. Chlumecky' Ad R v W lf kr J Cl . . S .' . .. o S on, os. lyhl u. K. Demuth. Brúnn 1854.- 66. 

chmzdt J. F. v. Darstellung des Bp.rgrechtes in Bohmen I Abth 
Prag 1855. .. . 

~aciejowski Wacslaw. Historya prawodawstw slowianskích zupelnie 
przeroblóna i n~ 6 tomów podzielóna. \iVarszawa 1856-65. ' , 

Schulte. Fned. Dr. Handbuch des kath. Kirchenrechts. Giessen 1855 
Das kath. Klrchenreeht I. II. Th. 1860. (lb.), Lehrbuch des kath Kirchen~ 
rechts, 1863. (lb.). . 

Jireček Hermenegild Uber Eigenthumsverletzungen u. deren Rechtsfo]O'en 
nach dem alt-bohmischen Rechte. Wien 1855. tl 

Menší rozpravy téhož .' tl , O v , . 

O 

' splsova e e. soudech zupmch nebolI cudnch (ČCM 18-G) 
soudu meZ1l1m dle práva českéh . k ' _ ' ;) o a mOlavs eho (lb. 1808). Srovnálost starého práva 
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slovanského se starým právem hellenským a germanským (Rozpravy 1860). O starých 
soudech slovanských v zemi české (Právník 1861). Příspěvky k literárnímu rozboru památ
níkúv slov. práva v Čechách (ČČM. 1861-63). O obnovení desk zemských (ČČM 1864-). 
Exekucí neboli vedení práva dle starého práva českého (Pl'. 186i-). Novověké zákonodárství 
černohorské (ČČM. 1864). Příspěvek ku zbírce právních rčení a přísloví (Pl'. 1877). O obno
veném ZZ. mor. (ČMM. 1880). Všeslovanský slovař právnicko-hist. (Pr. 1897). Palackého 
práce o dějinácb právních (1898). Životopisy některých právníkú českomoravskýcb (Věstnik 
1898). Schimon Ant. Sammlung der sammtlichen, seit den 1. Janner 1826 bis 
Ende Dezember 1855 fur Bohmen ergangenen geistlichen Gesetze u. Ver
ordnungen als Forsetzung des Peter KarI Jakschen Gesetzlexikons. Prag 1856. 

Bischoff Ferd. Dr. Deutsches Recht in Olmuz. Olmuz 1855. 
_. Oesterreichische Stadtrechte u. Privilegien. Mit Literaturangaben 

u. Anmerkungen. Wien 1857. 
Beroun. Bzenec. Broumov. Braunsberg. Brno, Most. Budějovice. Brod Německý. 

Cheb. Loket. Příbor. Freudenthal. Hodonín. Hradiště Uherské. Krnov. J amnice. Jihlava. 
Kadaň. Kolín. Hradec Králové. Konigsfeld. Kralice. Kroměřiž. Kutná Hora. Litoměřice. 
Litomyšl. Litovel. Mělník. Mobelnice. Uníšov. Nový Jičín. Mikulov. Olomúc. Plzeň. Praha. 

Přerov. Těšín. Třebíč. Opava. Weidenau. Hranice. Znojem 
Demuth Karl Jos. Gesehiehte der Landtafel im Markgrafthume Mahren. 

(Separatabdruck auS dem grossen Werke: "Die Landtafel des M. Mahren"). 
Brunn 1857. S 3 tabulkami a vyobrazením truhlic deskových. 

Vstup. _ Kap. 1. První doba desk moravských 1348-1466, resp . 1480. II. Druhá 
doba 1480-1618. III. Třetí doba 1619-1642. IV. Doba 1642-1783. V. Pátit doba 1783-185h. 

Přídavky: 1. Přehled úřednikú zemských deskových od 1'. 164-2. 2. Statistický pobled 
na plodistvou půdu moravskou. 3. Přehled břemen 1851--55. 4. Seznam veškerých usedlostí 
ve dskách zemských a v někdej oích Olomouckých dskách manských, zapsaných dle jich 

výměru z r. 1845 a vlastností. 
Mahren ist unter alleu Kronlandern Osterreichs - ja unter allen Staaten des 

europaischen Contineuts das einzige Land, welches uber seinen grossen Grundbesitz, 
uber die allmahligen Veranderungen und Ubergaenge desselben, uber die jeweiligen Be
sitzer u. Ortsnamen, endlich uber die Art u. Weise des gerichtlichen Verfahrens vom 
J. 1348 angefangell bis auf die Gegenwart - in ununterbrochener Reihe urkundliche, 

gesetzlich anerkannte, daber unantastbare N achweise zu liefern vermag. 
Petržilka Jan Dr. Kniha všeobecných zákonfl občanských tíše rakouské. 

Pteklad český. V Praze 1857 (vyšel toliko svazek první). 
Demuth K ar. Jos. Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka 

a z Tovačova Sepsání obyčejů atd. markrabství moravského. Dle rukopisu 

deskového v Brně 1858. 
První díl publikace: Monumenta rerum Bohemico:Moravicarum et Silesiacarum 

(Leges et statuta). 
Ohlumecky Peter Ritt. v. Das Tobitschauer Buch. Eine Quelle zur 

Rechtsgeschichte des XV. Jh. in Mahren, Brůnn 1858. 
A uerhann P. E. Co jest zasnoubení k manželství. Dle práva cirkevního 

J, občanského. V Praze 1858. 
Schulte Fried. Dr. Darstellung des Processes vor den kath. geistl. 

Ehegerichten Oesterreichs. Giessen 1858. 
Brinz Alois v. Lehrbuch der Pandekten. Erlangen 1857 -1871. Tři díly. 
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Tomaschek J. A. Deutsches Recht in · Oesterreich im . 
Jahrhu?d~rt. Auf Grundlage des Stadtrechtes von 19lau W' drelzehnten 

Emlmtung' D lt I . . . len 1859 
D' '.1 . as a e s aVIsche Landrecht. - Geschichte der Stadt Igla . . 

le a .testen Jglauer Rechtsurkunden. _ Verhaltniss der Jglauer Stadtrech u lnl 13. Jh. -
Re~htsquellen. _ Systematische Bearbeitung des Rechtsstoffes. _ VerO'leichun

tes 
z~ ~nderen 

ArtJkel des Iglauer Stadtrechtes mit gl . h'l' f .. .. tJ g deI emzelnen 
Rechtsquellen. _ AnhanO' mc zel 1gen o. ruheren osterr. u. anderen deutschen 

tJ· 

Chlumecky Peter Ritt G . d . h ft d d .' v. eneS1S er CorporatlOnsgůter der Bauern-
sc .. a . un er Gememde-Guter in den mahrischen Landgemeinden mi 
Ruckslcht auf deren altere Verfassung. Bri'mn 1859. ' t 

E h 1859_~~.arc Karl Bernh. Dr. Grundsatze des Pandektenrechtes. Wien 

v" ,Lepa~ Jan. Lepatovi nejuristovi děkujeme za vzácné ptís ěvk ku 

J
deJmam prava v staromoravské části nynějšího Slezska (Opavsku a lfrno;sku) 
souť to rozpravy: . 

O hejtmanech někdejších v knížectví Opavském a Krnovském (Světozor Vídeúsk' 
1859!. O stavu duchovním v Opavsku jakožto stavu zemském (Jb 1860) Z . k ' . vo..Y 
naml a kdy bylo Opavsko Kl k dM' . a Ja yml pncl-
Zprávy o právních věcech :lez':ko/c~ o(;ozpr~:;v~~:~~ženo a ve Slezsko vtěleno (ČČ1VL 1860). 

Herbst Eduard Dr. Einleitung in das oestcrreich. Strafproeessrecht. 
Wien 1860. 1860 ~:.obt;6~ Geschichte dpr deutschen Rechtsquellen. Braunsehweig I. 

Z dílu 1. Zemské právo slezské moravske' c'esk' 
k

" Č ' ,e. Horničí právo česke' Z"' , 
zems a a prava městská v echách a na Moravě . nzem 

R. 18:~~fíř Josef. Prostonárodní vysvětlení trestního zákona rakouského. 

Rulf Dr. Die Praxis des ost. Strafprocesses. - Strafprocess. - Com
mentar zur ost. Strafprocessordnung. 

4 I~. Sedmé desíti1etí 1861-1870. 

Pštros Eduard Die bob . 1 K I h . . mlsc le ron e en nTI Konigreiehe Bol 
Markgr~fthu~e M1ihren u. !lerzogthunie Schlesien. Prag 1861. Jmen, 

d' Venovano, Leop~ldovl říšskému hraběti z Thun-Hohensteina nejv. 
su lmu manskp,inu v Cechách, na Moravě a ve Slezsku ' 

Spis jedná toliko o manstvích a podmanstvích . v • • 

yyšší dvorský soud manský nikoli o těch " .J:nz r. 1861 Ještě slušely pod nej -
držitelstva, jako byla t z Česko-ne"mer>k' l~anstvltCh , Jez slušela pod správu c. k. místo-

. . ,a ena ex ra curtem v Ch b k A k 
kdejšim Loketsku. Předmětem jeho jsou korunní I' 't es. u, v. " šs u . a v ně
a to česká, moravská i slezská Če " . ~na . l~ ra ?urtem t. J. vmtr hramc ležící, 
hradu Pražského manst' . v, s~a JSou. RytJrska 1 sluzebná hradu Karlšteina, léna 
jedno feudum ex' confisca~~o~eOb:IŠ~k~, Trutn~vská •. Fr~edlandská, Mělnická, Křivoklátská, 
statky manské Třebová Morav~ká ;:b ~:nsI~v\ sP:cla~~l. Moravská: Knížetství Olomúcké a 
Opavské a Krnovské i vévod l " a re ,' o štem, lldberg a město Šumherk. Vévodství 
léna Olomúcká a to jak b' : Vl k~ěšílnske. K tOlIlU přistupuji jako podmanství biskupská 

P" 'd ' ~ . " ~s ups a v astně tak řečená tak i kapitulní. 
n avky obsahUJI navrh zákona o š' k 13. června 1811 Č 8361 k' l' z~u em svaz u manského. Dvorský dekret ze dne 

. . ,mans y 1St na vevodstv' Sl k ' 18 "' . 
Albrechta ze dne 7. ledna 1858 . . 1 ezs e z r. 68, pnsahu arclknižete 

, I evers ar c. Albrechta ze dne 5. září 1858. manský list na 
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vévodství Opavské ze dne 4. ledna 1614, manský list ze dne 13. května 1623 na vévodství 
Krnovské a Ze dne 19. července 1624 na Třebovou, Zábřeh atd., manský list ze dne 
19. listopadu 18;=)3 na manství Olomúcká, Consuetudinarium manství Olomúckých z r . 1779, 

výúatky o manstvích ze ZZ. 1550. 
Wocel Jan Erazim. O staročeském dědic:kém právu. V Praze 1861. 
Tieftrunk Karel. Kmetská stolice Magdeburského práva v Litoměřicíc:h. 

(Památky 1860.) O městských právech v Čechác:h. Die Stadtrechte in Bbhmen. 

V Praze 1866. 
České studium právnické v Praze 1861-80. Rokem 1861 nastala nová 

doba právnickým studiím v jazyku českém na universitě P:ažské., Toho 
roku zřízena professura Obč. zákona a prvním professorem Jmenovan dr. 
Ant. Randa. Vedle Friče a Randy četl od roku 1862 dr. Edumd Gundling 
(zákon trestní), dr. Jos. Slavíček (řád trestní), dr. Ch.lup (dauě přímé)" dr. 
E. J'onak (nár. hosp.) R. 1864 přidružil se dr. Wamorek (filosofie prava~. 
Od r. 1870 přibylo sil nových: dr. Matouš Talíř (právo finanční), dr. EmIl 
OU (civilní rád soudní), dr. Jiří Pražúk (právo státní a sprá:rní " dr. J,os. 
Stupecký (zák. obč.), dr. Albín Bráf (nár. hosp.), dr. Frant. Storc:h (pravo 
trestní), dr. Leop. Heyrovský (právo římské), dr. J,os. ~{aizl. (nár. ,hos~:), az 
zákonem od 28. února 1882 stanoveno, že Pražska umverslta ma pocatkem 
r. 1883 rozděllti se na universitu němeekou a českou. Německá čtení konána 
v těc:h dobách od prof. Habietlnka, Czyhlarze, Veringa a j. 

Právník. Časopis věnovaný vědě právilické vůbec. Založen r. 1861 
hlavně péčí dra. Rudolfa knížete Taxise, K. Jar. Erbena a dra. J. Jeřábka. 
(Index ku prvním 35 dílům. V Praze 1897.) 

Schulte Joh. Fried. Dr. Lehrbuch der deutschen Reiehs- u. Rechts-

geschiehte. Stuttgart 1861. 
Ohlumecký Fefer R. v. Darstellung d~r altstandischen Verfassung 

Mahrens. Brúnn 1861. 
Deutscher Juristenverein in Prag'. Orgán jeho: MiUheilungen der d. J. 

V. Vierteljahrschrift. 
Die staatsrechtlichen Verha1tnisse Bbhmens gegenúber Deutschland u. 

Osterreich. Leitomischl u. Prag 1862. 
Einleitung. _ Das Verhaltniss der .. Kl'one Bohmens zu Deutschland (podle period). 

Das Verhaltniss der Krone Bohmens zu Osterreich. 
Slavíček J. Dr. Úvod ve studium trestního hmotného práva vůbec a 

ve studium rak. obecného zákona trestního ze dne úJ7. května 1862 zvláště. 
V Praze 1866 \ Odd. I. část dogmatická. II. část historická). 

Obecný zákonník Občanský císařství rakouského. Ve Vídni 1865. C. k. 

státní tiskárna. (Překlad A. V. Šembery). 
Jičínský Karel Dr. V ývin českého právnictví ve stručném ná:tin~, 

s obzvlástním ohledem na jeho zdroje. V Praze 1862. Predmluva a nekolIk 
slov o pramenech k česko-slov. právu. Doba I. Pravěk. II. Doba panují(~ích, 
ale cizích zákonů. UL Doba sepsání našieh zákonů· až do ZZ. 1500. VL Doba 

krále Vladislava až do bitvy na Bílé Hoře. . 
Tomaschek Dr. J. A. Recht u. Verfa~sung der Markgrafschalt Mahren 

im XV. Jahrhunderte. Mít einer Einleitung úber die Geschichte des bbhmisch-
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mahrischen Landrechtes in seinem Gegensatze zum deutschen Weiehbild
rechte. Brúnn 1863. 

Vorrede. - Einleitung. - Das Landl'echt. - OfIentliches Recht. - Die stancÚschen 
Verhaltnisse. - Staatsrechtliche Stellung zum deutschen Reiche u. ZUl' bohmischen Krone, 
internationale zu Bobmen, Olm1.i.tz u. Troppau. 

Gengler Heinrich Gotifried. Codex juris municipalis Germaniae medii 
aevi. Regesten und Urkunden ZlU' Verfassungs- und Rechtsgeschichte der 
deutschen Stadte im Mittelalter. I. Band. Erlangen 1863. 

(Hustopeč. Ústí n. L. Beroun. Bzenec. Broumov. Brunšperk. Brno. 
Most. Budějoviee. Dačice. Brod Německý. Doksany.) 

Jireček Hermenegild dr. 
Slovans' é právo v Čechách a na ]e[oravě. Doba nejstarší: Od prvních 

zpráv do konce X. století. S mapou. V Praze 1863. 
Obsah: Obor a hranice země české. Pomezní les český. Př'echody přes pomezí české. 

- Obor a hranice Moravy. Přechody přes pomezí moravské. Povrch země moravské. -
Nitransko. - Země sousední. - Jméno. - Osazení Slovanů. Roztřídění plemen. Rodové 
a jich osady. Zřízení rodů. - Rolnictví, hornictví, řemesla, ohchod, vojenství. - Pohanství. 
Pokř·esťanění. Zřízeni CÍrkevní. - Vývin obce' zemské. - Život dvorský a národní. -
O právu vůbec. O zákonech vůbec. Právo rodové. Společná ruka. Smlouvy. Mimosoudné 
dobýváni práva. Mimosoudní řád při škodách na jmění. V dání. Řád soudní. Základové 
práva státního. Prvotiny práv církevních. Prvotiny prá va mezinárodniho. 

-. Dobá druhá. Od počátku XI. do konce XIII. století s mapou 
V Praze 1864. 

Obsah: Hranice země české. Rozdělení na župy. Hranice země moravské. Rozdělení 
na župy. Název zemský. Země vedlejší. Postup kolonisace. Řemesla a živnosti, umění a obchod. 

Rod knížecÍ. Třídy obyvatelstva. 
Právo státní. Řád panovnický. Důstojenství královské. Cíšnictví říšské. Volenectví 

říšské. Úděly. Markhrabství moravské. Dvůr knížecÍ. Moc panovničí. Obec zemská. Sněmy 
a rada zemská. Důstojenství zemská. Pečeť, štít a korouhev zemská. Důchody zeměpanské. 
'Yýdaje zeměpanské. Povinnosti k říši římské. Zřízení církevní. Obce župní. Rozdělení župní. 
Uřady župní. Ohec místní. 

Zákonodárství politické a právnické. Zřízení soudní. Mimořádné dobývání práva. 
V dání. Řád soudní. Viny. 

Právo soukromé. lTvod. Dědictví a jmění. Posloupnost Smlouvy. 
Právo církevní. Právo mezinárodní. Právo cizí. 

-. Doba třetí. Století XIV. Sv. 1. (Základy zřízení zemského). V Praze 1872. 
-. Základy zřízení zemské ho v koruně království českého za Karla IV. 

V Praze 1872. Tempský. 
Obsah: Hranice země české. Rozdělení země. Hranice Moravy. Rozdělení. Postup 

kolonisace. Třídy obyvatelstva. Koruna král~vství českého. Rod královský. ľlád panovničí. 
Král. Korunovací. Králová. Jiní členové rodu královského. Voleneclvi a arcičišnictví říšské. 

Práva královská. Zboží královské. Města královská. Manství. Důstojenství a úřady dvorské. 
Obec ze~ská král. českého. Práva zemská. Povinnosti zemské. Rada královská. Sněmy 

zemské. Uřady zemské. Obec zemská markrabství moravského. Práva panská a vlády čí. 
Zřízení církevní.~Zřízení soudn~. Obec krajská. Popravci a konšelé krajští. Úřady krajské. 
Obec místní. Rozličná zřízení administrativní. 

Mezník Ant. Dr. Stručná nauka o směnkách. V Praze 1864. 
Bernarclt Joh. Kurzgefasstes Handbuch der Ge~etze úbel' die Ent

lastLmg von GrunCl ll. Boden. Fúr die bbbmischen KronHinder cler Ost. 
Monarchie. Brúnn 1864. 
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Právnická Jednota. R. 1864 založena jest v Praze Jednota Právnická, 
za tím účelem a s tím úkolem, aby jejím pllsobením v řeči české pěstovány 
byly vědy právní a státní. Prvním starostou stal se Matěj Havelka~ radda 
zemského soudu, místostarostou prof. dr. Randa, jenž po Havelkově odstupu 
r. 1890 zvolen za starostu. Havelka jmenován protektorem Jednoty. Organem 
Jednoty stal se hned r. 1804 časopis Právník. V týdenních schůzích držány 
právnické ptednášky a řešeny zejména případy právnické. Také vypisovány 
ceny neboli pocty na české spisy z nauk právních. První přirčení vykonáno 
r. 1866, a sice spisu dra. Jičínského "O právu vodním". 

Po příkladě Pražském založena také v Brně "Právnická Jednota Mo-
ravská" r. 1892, jíž slouží za orgán "Zprávy Jednoty". 

Jireček Hermenegild. Das Recht in Bohmen und Mahren, geschichtlieh 

dargestellt. Prag 1865. 
1. Bandes 1. Abth. Von den altesten N achrichten bis zum Schlusse 

des X. Jh. - 2. Abth. Vom Anfange des XI. bis zum Schlusse des XII. Jahrh. 
Skřl:van Vilém. Slovo o písemnýeh památkách právnictví slovanského 

(Právník 1865). - O Pravdě ruské (lb. 1866). - Zákon Vinodolský (lb. 
1866). - Počátkové ruského pravodavstva (lb. 1867). - Zákonodarství 

cara Alekseje Michaloviče (lb. 1867). 
Randa A nt. Dr. Der Besitz nach osterreichischem Rechte mit Beriick-

sichtigung des Gemeinen Rechtes, des preussischen, franzosischen und 

sachsischen Gesetzbuches. 1866. 
Druhé vydání 1876, " třetí 1879, čtvrté 1895. v Český text: Držba dle 

rak. práva v pořádku systematickém od Hermana Sikla. V Praze 1800-96. 
Schmidt v. Bergenhold Joh. Ferd. Geschir,hte der Privatrechts-Gesetz

gebung und Gerichtsverfassung im K. Bohmen, von den altesten Zeiten 
bis zum 21. Sept. 1865. Prag 1866. 

Obsah. Doba I. Od počátku VIII. stol. do r. 1310. II. Od r. 1310 do 
1620. III. Od roku 16920 do r. 1780. IV. Od r. 1780 do 15. března 1848. 
V. Od 16. března 1848 do 21. září 1865. Věnováno Leop. Ottmarovi svob. 
pánu Hennetovi, předsedovi c kl'. vrchního zemského soudu v Praze. 

Přehled úředníků 1701-80. 
Píše spis. r. 1865, že sloužil 42 let co soudce, hlavně pak 17 lťt co radda 

pti soudě appelačním a že v tomto postavení vedle referalu ve věcech 
trestních a dvilních obstarával také agendu německých lén, sporú horni
ckých a důchodkových. Tu prý často pozoroval, wie sehr auch noch in 
der gegenwartigen Zeit die Kenntnis der alten Gesetze u. Gerichtsverfas
sungen unseres Vaterlandes nicht nur zum Verstandniss des lnhalts, sondern 
auch zur Beurtheilung der Giltlgkeit und Beweiskraft von Urkunden u. Ent
seheidugen aus a1teren Zeit nothwendig sei. 

Spis. ostře kárá, že na naší staroslavné universitě systemisovány jsou 
řádné professury práva římského a práva německého, ale " právu domácímu 
že není přáno ani prosté docentury. 

Závěrek díla svého zpořídil " spis. v 72. roce věku svého. On sám 
nepokládal dílo toto za dějepis práva českého, nýbrž toliko za základní rys 

~ 
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dějepisu takového, žádaje, aby při nynějším vzletu literatury v Čechách 
mladším sílám se podařilo s užitím těchto rysů vybudovati úplnou soustavu 
soukromého práva českého. 

Jireček Hermenegild Dr. Codex Juris bohemici. 
Tomus I. aetatem Premyslidarum continens. Pragae 1867. 
Tomi II. pars 1. continens documenta juris publici saec. XlV. 

(1306-1378). Pragae 189-7 (Sumptibus autoris). 
Tomi II. pars 2. continens Jus terrae atque jus curiae regiae saec. 

XIV. Pragae 1870. (Sumptibus R. Societatis scientiarum bohemicae.) 
Tomi II. pars 3. continens scripta ad rem publicam administrandam 

spectantia saeculi XIV. (Impensis R. Societatis scient. bohemieae) Pragae 1889. 
I. Res ad regni administrationem spectantes. II. Regni in districtus divisio. III. Res 

militares. IV. Berna regia. V. Metallifodinae et urbura regia. VI. Res monetaria. VIJ. Civitates 
et jus municipale. VIII. Res ecclesiasticae. lX. Universitas (Studium generale Pragense). 
X. Statuta artificum mechanicorum et aliorum operariorum. XI. Jus vinearum. XII. Stratae 
et commercium XIII. Judaei. 

Tomi II. pars 4. continens monumenta juris municipalis saec. XIV. 
(Sumptibus auctoris.) Pragae 1898. 

Kunig Ottakorus recht vber alle in Behemen-Lande. - Sententiae Brunenses 
e Codice Veteroprageno. - Adc1enda e Codice Kuttenbergensi: Sententiae Iglavienses. -
Sententiae juris Magdeburgensium. 

[Tomi III. pars 1: Listiny státní 1378-1500. - Kniha Tovačovská. 

Zřízení zemské Vladislavovské 1500. V rukopise.] 
Tomi III. pars 2. continens jus terrae saeculi XV. (1420-1500). 

Pragae 1875. 
Sententiae a Judióo terrae latae. - Alberti Ojíř ab Očedělic Liber sententiarum. -

Ordo agendi minoribus terrae judicii officialibus praescriptus. - Ol'do taxarum. 

Tomi III. pars 3. exhibens mag. Vidorini a Všehrd opus bohemicull1. 
De jure terrae Bohemiae libri novem. (lmpensis sodalitatis litterariae 
"Všehrd") Pragae 1874. 

Tomi IV. pars 1 sectio I. Jura et constitutiones regni Bohemiae 
saec. XVI. (Impensis Sodal. juristarum "Všehrd".) Pragae 1882. 

. Zřízení Zemská království českého z r 1530 se smlouvou Svatovácslavskou z r. 1517. 
- Práva a Zřízení Zemská z 1'. 1549 se Smlouvou o kovy z r. 1534. - Práva a Zřízení 

Zemská král. českého z r. 1564. 

[Tomi IV. pars 1, sectio 2. Zřízení zemská moravská a slezská ze XVI. 
věku. V rukopise.] 

Tomi lV. pars 3, sectio I. exhibens mag. Briccií a Liczko jus municipale 
Pragense. (Impensis sodaUtatis "Právnická jednota". Pragae 1876. 

Tomi IV. pars 3, sectio 2, exhibens mag. Christiani a Koldin jus 
municipale. Opera Josephi Jireček. (Sumptibus sodalitatis "Všehrd"). 
Pragae 1876. 

[Tomi IV. pars 4. Různá práva. V ~ukopise.J 
Tomi IV. pars 5. Scripta juriscdnsultorum saec. XVI. Auspiciis 1. R. 

Ministerii cultus ac publicae instructionis. Pragae 1. 883. 
O b s ah: Viti Ophthalmii Strakoniceni Processus juris municipalis PraO'ensis 1575. -

Adc1ilamenta et varialiones e:x versione "Processus~ bohemica. - Extrakt \tl hlavnějších a.. 
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přednějších artikuluov z Práv saských anebo Magdeburských a Srovnání Práv Pražských 
s Právy Magdeburskými 1574. - Jakuba M~nšíka z Menšteina O meze ch, hraniciech, saudu 
a rozepři mezní i pi'íslušenství jich v království českém 1600. - Simeona Podolskýho 
z Podolí K nižka o měr ách zemských v králo vství českém 1 (j 17. - Ex Pauli Stranskii 

opere "Respublica Bojema" caput XI-X\'! 
[Tomi V. pars 1. Dokumenta práva veřejného. V rukopise.] 
Tomi V. pars 2. Constitutiones regni Bohemiae a. 1627 reformalae. 

(lmpensis Fried. Tempsky bibliopolae.). Vin:dobonae 1888. 
Tomi V. pars 3. Constitutiones margraviatus Moraviae a. 16~8 refor-

matae. (Propriis sumptibus autoris). Pragae, Vindobonae, Lipsiae 1890. 
JÚ'dek He'rmenegild clr. Justiniana ciesare Ustanovenie a naučenle neh 

Prvniech počátkuov práv městských knihy ctvery. (D. Justiniani lnstitutionum 
Llbri quatuor). Text latinský a staročeský. V Praze 1867. (Jednota Práv-

nická). 
Rube Rumuald. R~kopism XV. wieku. (Post~powanie si}dO'iiVe w Cze-

chách). Warszawa 1867. 
Eranowifze1' Gr. Dr. Die Entscheidungen des obersten Geriehtshofes 

úber Fragen des mat. u. formo Wechselrechtes. Brúnn 1867. 
Matejko Franc Edward. O prawach i sa,dach czeskich, z uwzgl~dnieniem 

polskich w dobie zupanskiéj. vVarszawa 1867. 
Obsah I. PoglE}d na stosunki spoleczne i pub1iczne, jako též na prawo sE}dowe slo

wianskie a w szczegolnosci czeskie, z mvzgl~dnieniem polskiego. II. O s~dach župnich 

czyli cudach. Statuta Ottona (Jus Conradi) v překladu polském. 
Randa Ant. Dr. Erwerb der Erbschaft nach osterr. Rechte auf Grund-

lage des Gem. Rechtes mit Berúcksichtigung des preussischen, franz., sach
sischen u. Zúy:icher Gesetzbuches. Wien 1867. 

Brandl V. Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z To-
vačova Pamět. Kritické vydání. V Brně 1868. (Podporou zemského výboru). 

_. Kniha Dr-novská. V Brně 1868. (Podporou zemského výboru). 
Drobnější rozpravy Brandlovy jsou: Nejstarší zří7ení moravské (ČČM. 1865). O hlavě 

či mužebojst.vu v právě českém (ČMM.) O dskách zemských (ČMM.) Staročeské právo mezní 
(Právník 1868). Staročeské řízení soudní (lb. 1869). Stav panský a rytířský ČMM, 1869) 
Kmeti v právě českém (ČMM, 186~J). O př'ísabách v právě českém (lb). Výklad některých 
věcí z Libušina soudu (lb.). Několik základních pojmů státního práva českého (Prav. 1870)
Právní postavení ženského pohlaví v Čechách (lb.) Poměry markrabství ku koruně (lb'. 
Dobývání peněz dlužných na rukojmích (lb) . O vdání v právě českém ' lb). Jakou úlohu má 
plniti historie práva českého (lb. 1871). Statuta Conradi (lb. 1873). Obrana Libušina 

soudu 1878. 
Tomek W. TfT. Sněmy české dle Obnoveného Zřízeni Zemského Ferdi-

nanda II. V Praze 1868. 
Ziklady práva státního. - Povolování berní za Ferdinanda II. a III., za Leopolda I. 

za Josefa I., Karla VI. a Marie Terezie. - Vplyv sněmů na správu komorní. - Zákono
darství a péče o obecné dobré. - Hájení pr<ív zemských. - Řád pf'i sněmích a pí'i správě 
stavovské. 

Schulte Fried. Dr. Die canonistischen Handschriften der Bibliotheken 
1. der kle Universitat. 2. des Bohmisehen Museums. 3. des Fúrsten Georg 
v. Lobkowicz. 4. des Metropolitan-Kapitels von St. Veit in Prag. -- Prag 

1868. (Kon. Ges. der '\Viss.) 
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Tomaschek Dr. J. A. Der Oberhof 19lau in Mahren und seine 
Schoffensprúche aus dem XIII.-XVI. Jahrhundert. Aus mehreren Hand
:schriften herausgegeben u. erlautert. Innsbruck 1868. 

Einleitung: Das 19lauer Bergrech t und seine Fortbildungen. - Verbreitung des 
Iglauer Stadt- und Bergrechtes. - Wirksamkeit 19lau's als Oberhof. - Formen des 
Rechtzuges. - Johannes von Gelnhausen. - Umfang des 19lauer Oherhofs. - Alter, 
'Inhalt und Form der Schóffensprúche. - Handschriftliches Material. Verfahren bei dieser 
Ausgabe. - Aeltere Schóffenspruche bis zum Jahre 1416 (art 1-341). Jungere Schóffen
sprúche aus dem Ende des XV. und dem Anfang des XVI. Jh. (art 1-84 ponejvíce českým 
jazykem složené). 

Wellner Max Dr. Beitraege zur Geschichte des bohm. Staatsrechtes. 
Wien 1869. (Pihodně v Schuselkově "Reform" ve Vídni.) 

Randa Ant. Dr. Zur Kritik des Gesetzentwurfes betr. die Aufhebung 
der Wuehergesetze. Wien 1868. 

Randa Ant. Dr. Úber die Haftung der Eisenbahnunt~rnehmungen fúr 
{lie durch Eisenbahn-Unfalle herbeigefii.hrten korperlichen Verletzungen u. 
Todtungen von Menschen. Wien 1869. . 

K alousek Dr. Jas. Einige Grundlagen des Bohmischen Staatsrechtes 
Zusammengestellt U. erortert. Prag 1870. 

Toman Hugo Dr. Schicksale des bohmischen Staatsrechtes in den 
J. 1620 bis 1627. Nach urkundlichen Quellen skizzirt. Prag 1870. 

Kurschner Franz Dr. Eger und Bohmen. Die staatsrechtlichen Verhiilt
nisse in ihrer historischen Entwickelung. Grosstentheils nach handschriftlichen 
Quellen dargestellt. - Wien 1870. 

1. Eger ein Reichsgebiet. Von den altesten N acbrichten bis ZUl' bleibenden Verpfan
-d.ung an Bóhmen 1315. II. Eger ein Pfand der Krone Bóhmen. A. Von der Verpfandung 
bis ZUl' Herrschaft des Hauses Habsburg in Bóhmen 1315-15%. B. Eger unter dem Hause 
Habsburg bis zur Einverleibung in Bóhmen. - Anhang. 

Czyhlarz Carl Dr. Romisches Dotalrecht. Giessen 18 lO. 

Jičínský Dr. Karel. Vodní právo. Spis cenou "Právnické Jednoty 
Pražské" poctěný. Přidán návrh zemského zákona o vodě. S vodopisnou 
mapkou Cech. V Praze 1870. 

Úvod. - Úvaha o historii vodního práva. - Literatura. - Rozvrh: Všeobecné 
-oddělení (theorie). Obzvláštní oddělení. Voda co živel škodný. Voda co živel užitečný. Voda 
co životní potřebnost. Lučební síla vody. Mechanická síla vody. Voda co prostí'edek obchodu 
.(právo plavebl1í). Některé vedlejší užitky vody. 

Schulte Joh. Friedrich Ritt. v. Zur Geschichte der Literatur úber das 
Decret Gratians (Sitzungsberichte der lmis. Akad. d. Wiss in Wien 1870). 
Die Compilati0nen Gilberts u. Alanus (lb.) Literaturgeschichte der Compi
lationes antiquae, b8sonders der drei Ersten. Anhang: Damasus und seine 
Schriiten (lb.) 

Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 ígne consump
iarum. Sumptibus Jar. Henr. comitis de Clam Martinic ed. Jos. Emler. 
Pragae 1870-7~. Díly dva. Rejstřík sest. Theod. Antl. 1899. 
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Emler Jos. Dr. Práva měst českýeh, zvláště pak Starého Města Praž
ského 1.870 (Právník). - Něc? v o dskách dvorských 1870 (lb.). O zřízení 
starých desk zemských 1870 (CCM.) 

Randa Ant. Dr. ZUl' Lehre von den Zinsen u. der Conventionalstraf~~ 

'IVien 1869. . v 

_ Přehled vzniku a vývinu desk čili kněh veřejných, hlavně v Cechách 

a na Moravě. ,Praze 1870. 
_ O zásadách, na kterých ústav knih veřejných spočívá. V Praze 1870~ 

412 . Osmé desítiletí 1871-1880. 

Randa Ant. Dr. Právo vlastnické dle rak. práva v systematickém' 

pořádku. V Praze 1871 (do r. 1890 čtvero vydání). . .. 
(Něrnecké vydání "Das Eigenthumsrecht nach oest~. Rechte ~lt .~eruck

sichtigung des gemeinen Reehtes u. der neueren Gesetzbueher. Lelpz1ó 1884.) 
J{a7ousek Josef Dr. České státní právo. Historicky vykládá - Praha 187L 

(Druhé opravené vydání 1892). , .. ' Y' Y , ,Y' ., ~ 
Dějiny právního poměru státu česke~o k rlŠl rl~sko-ne~:eckye. --: KOlUna ceska, JeJI 

ce1itost a státopl'ávná samobytnost. - Děrhčnost a vohtelno~t r~še ce~ke. - Obsyah smlo~vy 
, 'd k 'leIY> .- Nástin ústavy české a moravske prec1 prevl'atem Belohorskym. 

ll1eZl naro em a ra .u. " ' ,. 

_ Dějiny státního práva českého v letech 1620-1848. - Závěrek: O korunovam na kralovstvl 

české, Přílohy. 
Czyhlarz Karl Dr. Zur Lehre von der Resolutivbedingung. Prag 1871 -

Toman Dr. Hugo . Das B6hmische Staatsrecht un~ die Entwicke~ung
der Osterreichischen Reichsidee VOlU J. 1627 bis 1848. Eme rechtsgeschlCht-

líche Studie. Prag 1872. 
Brandl V. Kniha Rožmberská. Kritické vydání opatřené poznámkami 

a glossařem. V Praze 1872. " , . , ~ 
Rybička Antonín. Pravidla, přísloví a povědění vztahuJlcl se ke , sp~av~' 

veřejné i obeení i k právu občanskému a trestnímu. V Praze 1872. Pravl1lcka 

Jednota). ' II O ' 
I. O správě veřejné a obecní. O správě veřejné. ? zřízení, obecmm, . p~avu 

ob O y 1 beY a odpovědi k žalobě, O pl'lhodech a JIch moc!. O rozsudku a o ,Jeho· 
vu ec. za o " y ' O 1 'h ° b 
, .' '1 III O právu občanském. O právích osob. O pravlch vecnych. srn ouvac vu ec. 
uOemcl

1
c 

1, , h' zvla' ště O utvrzení změnění a pominutí práv a povinností. IV. O právu a, 
sm ouvac ..' y' l' y R ' tY" 

, d t t' O pl 'a' vu a řízení tl'estn'm vůbec O výstupcích a zlocmech zv ašte: eJs nlC 
řa ll' l'es mm. . ' 
abecední. , , - t 1 k ' 

Pavlíček Ant. Dr. Zaloby z obohacení se zvlaštmm zre e em . pravu 
obecnému, k zákonúm. i nástinúm moderním. V Praze 1872. 

Brandl Vinc . Libri citationunl et sententiarum seu Knihy púhonné a 

nálezové. V Brně 1872, 1878. 
Hermann Emil Ed. O směnkách. V Praze 1872. 
Zucker .A lois Dr. Die Untersuchungshaft vom Standpunkte der Straf-

process-Gesetz·gebung. Prag 1873-79. . 
Randa Ant. Dr. Uber einige zweifelhafte Fragen des Genossenschafts-

gesetzes vom 9. April 1873. vVien 1874,. 
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Jireček Hermenegild. M. Viktorina ze Všehrd O praviech země české 
Knihy devatery. Upravil a přídavky opatril. V Praze 1874. 

K1"aSnopolski Horác Dr. Bemerkungen zu den <lie Actiengesellschaften 
betreffenden Bestimmungen des Entwurfes eines Gesetzes uber Commandit
u. Actiengesellschaften. Prag 1874. 

Ha.nel Jaromír. O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě. 
V Praze 1874. Právnická J ednota. (Věnováno prof. A. Randovi). 

Počátkové vnikání německého obyvatelstva a práva do Čech a na Moravu; tvoření 
stavu městského. Skupiny práv městských. Práva městská spočívající na saském právu 
městské,m. Práva městská v ?avorském městském právu základ majicí. Vrchní dvory soudní 
11 Čechach a na Moravě, Sjednocování práv městských. Šíření se obyvatelstva a práva 
německého po vesnicích. Právní stav země i národa před vnikáním práva německého. 
Německé zřízení obecní po městech a v osadách vesnických. Přílohy. 

Drobné 'rozpravy Dm Hanela: O poručenství starého práva českého se zřetelem 

k právu moravskému. (Právník 18ť:i9.) - O létech práva staročeského (lb. 1870). Věno 

v právu slovanském (lb. 1871). Nejhlavnější zásady dědického prAva polského (lb. XI). 
Obecná poruka v právu slovanském (lb. XII). O vlivu práva německého v Čechách a na 
Moravě . (lb. XII. XIII.) O vývinu dědického práva v Rusku do r. 1649. (lb. XIV.) O pojmu 
a objemu historie práva rakouského. (lb. XIX.) Úber Begriff, Aufgabe u. Darstellung der 
Oeste1'r. Rechtsgeschichte (Grunhut Zeitsch. XX.) 

Randa A nt. O závazcích k náhradě škody z činú nedovolených, pak 
o úrocích dle rak. práva občanského. V Praze 1874. (Do r. 1899 šestero 
vydání. 

-. Soukromé obchodní právo rakouské. V Praze 1875 (2. vydání 1892). 
--o Ueber einige zweifelha1te Fragen des Genossenschaftsrechtes. 1874. 
Krasnopolski Horác Dr. Uber die Haftung aus genossenschafUichen 

Verbindungen 1875. 

Sedláček Jos. Rozpravy o směnkách. V Praze 1875. 
Jireček Josif. Práva městská království českého a markrabství mo

ravského, spolu s krátkou sum mou od M. Pavla Krystyana z Koldína. Vydání 
páté. V Praze 1876. 

Schulte Fried Dr. Geschichte der Quellen u. Literatur des kanonischen 
Rechts. Stuttgart 1875-77. 

Esmarch Karel Dr. Pandekten-Exercitium. 1876. 
Brandl Vincenc. Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae 

fontes. V Brně 1876. 

Pražák Georg Dr. Das Recht der Enteignung in Osterreich. 1877. 

Maasburg M. Fried. Von der Entwicklung des Institutes der oeffen
tlichen Bucher in B6hmen. Eine rechtshistorische Studie. Prag 1877. 

O dskách zemských a zřízení jich v době starší i novější. - O manstvích koruny 
české a dSkách dvorských. - O veřejných knihách hornických dle starších úřadll horničíeh 
a manipulační instrukce z r. 1783. - O knihách městských gruntovních i venkovských, 
zvláště svobodnických. - O knihách erekčních arcidiecese Pražské a registrech sedadel 

židovských. 

Randa Ant. Dr. Beitraege zum oest. Wasserrechte. Wien 1877. 
Pavlíček A nt. !Jr. ZUl' Lehre von der Klagen aus ungerechtfertigter 

Bereicherung nach ost Civilrechte. Wien 1878. 
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Schneider Franz Dr. Kritische Umschau aut dem Gebiete der Bergrechts

Reform. Prag 1878. 
Chlupp Ritt. v. Chlonau, Dr. Systematische Darstellung der die Ver-

zehrungsteuer von Bier in Oesterreich.-Ungarn betreffenden Gesetze und 

Vorschriften. 1878. Čelakovský Jayomiy !Jr. O vzniku patrimonialního soudnictví na statcích 

zádušních v Čechách, V Praze 1878. 
_ O soudní pravomocnosti panovníka a jeho úředníkl1 nad církevními 

korporacemi a král. městy v Čechách (Právník 1878-79). 
_ O právech městskýt.:h M. Brikcího z Licska a o poměru jich 

k starším sbírkám právním. V. Praze 1880. 
_ Rl1zné náhledy o obsahu a dosahu Práv Městských mistra Brikcího. 

PťLvod "Práv konšelských" v nich 1881. 
_ Stav městský na sněmě českém od I'. 1723 do r. 1794 (ČCM. 1869). 
_ Postavení vyslaných kro měst na sněmích českých (ČCM. 1869). 
_ Útad podkomorský v Čechách. (CCM. 18/7, 1878, 188l. 
_ O právních rukopisech města Brna. {ČČM. 1882. 
Olt Emil D1". Beitrage zur Receptions-Geschiehte der romisch-cano

nischen Processes in den bohmischen Laendern. 8°. Leipzig 1879. Věno-
váno prof. Randovi. 

Ohsah: 1. Factoren der Receplion: Jurisdiction der l{irche u. ihl' Umfang. ll. Rechts-
studium in den bohIn. Uindern vor Grilndung der Prager Hochschule. III. Rechtsstudium 
nach Begrundung der Alma mater zu Prag. IV. Romisch-canonische Practiker. V. Literari
scher-Apparat. Vl. Receptionsgang. vn. Codifications-Versuche. VIII. Eindringen des r.-can. 
Processcs in die Stadtgerichte. XL Umfang der Reception des Gemeinrechllichen Verfahrens 
in den Stadtgerichten. X. Einfluss des fur den Burgerst.and 1548 errichteten Appellations
gerichten auf die Reception XL Beforderung der Reception des fl'emden Rechtes durch 
den Humanismus. XII Abschluss der Reception durch Aufnahme des gemeinen Proces:;;-

rechtes in den Gerichten des Adels. - Beil::tgen, 
Již r. J 877 Dr. Otl vydal "rozpravu o působení práva církevního na rozv0j í'ízení 

soudního vůbec a v zemích česk)'ch ~vláště." (právník.) 
llfaasuurg M. Friedrich von - Geschichte der Obersten Justizstelle 

in Wien (1749-1848). Grosstentheils nach amtlichen Quellen. Prag 1879. 
Ulbrich Jos. Dr. Die rechtliche Natur der ost. ung. Monarchie. 

Prag 1879. 
Borový Klúnent Dr. Úřední sloh církevní. V Praze 1880. 
Heller .Tan D1". Příspěvky k nauce o vyrovnání vedle práva rakouského. 

V Praze 1880. (Nákladem Právnické Jednoty.) 
Krasnopolski Horáe Dr. Der Legalisinmgszwallg bei Tabularul'kunde. 

Wien 1880. 
JÍ1'eček Hennenegihl Dr. Svod zákonl1v slovanskýc:h. V Praze 1830. 
Zákony 1"ltské a litevské,' Dogovor v. knjazja Olega s Grekami 912. DogO\'or v. knjazja 

Tgorja s Greka.mi 945. Pravda Rosskaja. Pravda Novagoroda s Němci 11~9-99. Pravda 
knjazja Smolenskago s Rigoju 1222. Rjac1 knjazja Smolenskago s Rigoju 1240 - 50. Ustavnaja 
O'ramota dannaja žiteljam Dvinskoj zemlji 1397. Pskovskoja sudnaja gramota. Stat~t korolja 
~ladislava ll. dannyi Litvě 142u-23. Sudebnik korolja Kazímira dannyi Litvě 1468. Novgo
rodskaja sudnaja gramota 1471. Dogovor Novgoroda s polskym k()roljem Ki:l.zimirom IV. 
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1.f.71. Sudebnik vel. knjazja Joanna Vasiljeviča 1497. Litovskyj statut 1529, Sudebnik carJ' a 
Ivana VasBjeviča 1550. 

Zákony srbské,' Zakon blagověrnaO'o cara Stefana 1349-54 D . D b Zako'k bilY' C k' . Blb' OgOVOfl u rovačke 
ll! ,o Cl rnogors ,1 1 rdski 1798. Obštii zemaljski zakonik Crnogorski 1855. . 

Zakony c7107'vatske,' Zakon slavonski 1273. Statut Vinodolski 1289 Statut P lj'Yk' 
14.00. Zakoni zac1ružni (1807-44-50-70-74). . O lC 1 

" r' Z,ákony české: Zlomky zpěvů Rukopisu Zelenohorského. Deereta Brecislai 1039 
Pll\llegmm TbeutoDlrorum Pragensium 1178. Statuta ducis Ottonis 1229 37 P"l . . 
ecclesiasticorum 1222 D t . . - . nVI egmffi 

f 
.. . ecre um comltJorum 1266. Zlomek z Majestas Carolina" 1346-48 

{ad prava zemského. " . 
'Zákony polské,' Statuta Wislicensia I 13i8 S Wartensia. . ca. ,tatuta Wislicensia II. Statut a 

Czy~larz K. Dr. Grundriss der Institutionen. Prag 1878. 
Venng Dr. Geschichte u. Institutionen des rom, Privatrechtes. 
-. Lehrbuch des kath., orient.. u. protest. Kirc:henrechtes, 

413. Desíti1etí deváté 1881-1890. 

. ~iegel. T h. Očerk češskago processa v verchovI,lom zemskom sudě 
(JundlčeskYl Věstník v Moskvě 1880). . 

E. (}ibbo~. O právu římském. Z anglického přel. J. Váňa. V Praze 1881. 
Hey~ovsky Leop. Dr. U eber die rechtliche Grundlage der lecres con

tractus bel Rechtsgeschaften zwischen dem rOffi. Staat u. Privaten ó1881. 
Vy' ~trakatý Jan Dr. Zákony k ochraně dlužníků proti nesvědomitým 

verIteluI~ a ~ och~aně věřitelů proti nesvědomitým dlužníkl1m. V Praze 1881. 
NeJedly Jul'tus Dr. Zákon proti lichvě. V Praze 1881 
Jan,i~ Fr. Nauka o náhl adě škody. V Olomúci 1882.' 
Tkac 19. Naučení Brněnská Hradištské městské radě dávaná od r. 1447 

až 1509, s dodatky do r. 1540. Uherské Hradiště 1882. (Liber II. Monument 
rerum ,b~h. mo~·. et siles. Leges et statuta.) . 

. 6altger W'll '· . Das Olmútzer Stadtbuch des Wenzel v. Iglau. Brůnn 1880 

(LIber III. těchže monument.) ~. 
Jireček J08. a Herm. Zřízení zemská království českého XVI. věku 

(Z r. 1530, 154.9 a 1564). V Praze 1882. 
Tomaschek J. A. Das Heimfallsrecht u. seine Geschichte. Mit ei 

Rechtsgutacht;n ůber die Heimfallsrecht der Sladt Wien u. Prag. Wien 1~~;' 
Janka B.arl D1'. Das oesterr. Strafgesetz u. der subjective Versuch. 

Prag 1882. 
-:. Das ost. Strafrecht. 1884 (2. u. 3. Aufl. 1890, 1894). 

Celakovský Jar01nír. Právo odúmrtné k statkl1m zpupným v Čechách 
V .. Praze 1882. Das Heirnfallsrecht auf das freivererbliche Vermogen i~ 
Bohmen. V Praze 1882. 

.L~urin ~r. Dr. Moc zákonodárná a soudní ve příčině manželství dle 
katohckeho prava církevní~o. V Praze 1883 (Práv. Jednota). 

II. 1896-97. I. 1883-87, 
Storeh Frant. Dr. Rízení trestní rakouské. V Praze 

éíiek Karel. Trestní právo policejní. V Praze 1883. 
Jireček, Práv. život. 32 
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Pražák Jiří Dr. Spory o ptíslušnost mezi soudy a úřady správními. 

V Praze 1883-86 (dva díly). 
Ruber 19naz Edl. v. Beitrage ZUl' Geschichte des Vormundschafts-

rechtes in Mahren 1883. Die Beurk'undungsform nach mahrischem Land
u. Stadtrechte 188~. Streifziige durch die Rechtsgeschichte Mahrens. 

Czyhlarz Dr. Zur Geschichte des biicherlichen Besitzes im bohm.-

mahr. Landrecht. Wien 1883. 
Czyhlarz Dr. Zuz G~sehichte der ehelichen Giiterrechte im bohm.-mahr. 

Landrecht 1883. 
Pavlíček Ant. Dr. Směnka a chek v evropskélU zákonodárství. V Praze 

r. 1884; 
Ulbrich Jos. Dr. Grundziige des ost. Verwa1tungsl'echtes 1884. 
Fried Wenz. Dr. Die Rechtsidee in der Mora1 u. Juristik. Prag 1885. 
Maasbur,</ M. Die Galeenstrafe in den deutsehen u. bohm. Erblaendern 

Oesterreichs 1885. 
Trakal Jos. Dr. Hlavní směry novější právní a státní filosofie. 1885. 
PferscheE. Dr. Privatrechtliche Abhandlungen: Die Eigenthumsklage, 

Unredlicher Besitz, Erbschaftsklage. 1886. 
Heyrovsky Leop. Dr. Instituce římského práva. V Rraze 1886. 

(2. vyd. 1894.) 
Czyhlarz K. Dr. Lehrbuch der Institutionem des rom. Recht. Prag 1886 

(do r. 1902 čtvero dalších vydání). 
Vašatý Jan Dr. Die gesetzliche Gleichheit der bohm. und deutschen 

Sprache in den Landern der Krone Bohmens. Prag 1886. 
Zucker Al. Dr. Aprise i loyal enquéte. V Praze 1886. Německé vy-

dání 1887. 
Čelakovský Jaromír Dr. Codex juris municipalis. Sbírka pramenů práva 

městského království českého. 
Díl I. Privilegia měst Pražských. V Praze 1886. (Nákladem obce Pražské). - Díl II. 

Privilegia král. měst venkovských v král. českém z let 1225-1419. V Praze 1895. (Pomocí 

České akademie). 
L. Arndts, Učební kniha pandekt. Přel. dr. Frant. Preissler, V. Triim-

mel, Rud. Vyšín, dr. J. Trakal. V Praze 1886. 
Eckstein Jos. Der Fruchterwerb des Usufructuars und des Pachters 

nach roruischem Recht Prag 1887. 
Rittner. Církevní právo katolické (z polského přeložil dr. Em. Zítek). 

V Praze 1. 1887 a II. 1889. (Práv. Jednota.) 
Bělský Vácslav ryt. Dr. Soudní řízení civilní. V Praze 1887. 
Deutsch-bohmische juridische Term.inologie, zusammengestellt von 

einigen Mitgliedern des kk. bohm. Oberlandesgerichtes. Prag 1887. 
Ullmann Dominik Dr. Das osten. Civilprozessrecht. Zweite durch-

gesehene Auf1age. Prag 1887. 
Repetitorium věd právních a státních. I. Právo manželské a rodinné 1887. 

Volkar Andreas. Das administrative Rechtsmittelverfahren. Pr~g 1887. 

Zucker Alois Dr. Počátkové práva mezinárodního. V Praze 1888. 
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Stupecký Jos. Dr. V . . V Praze 1888. erslO m rem. Studie k §§. 1041-1044. Obč. Zák. 

V Pra
ZzueCk1e8r90A. lois Dr. Podmíněné odsouzení (condamnation conditionelle ). 

Hanel Jaromír Dr Ř'';: k" " y" 

1887-90, II. vyd. 1896.' I~S e I pravm deJIL1Y německé. V Praze I. 

Rieger Bohuš Dr. ZNzení krajské v Cechách. V Praze I. 
1892 __ 93. 1889, II. 

Krasrwpolski H. Dr Das A f ht J' v k Fl . . n ec ungsrecht der Glaubiaer 1889 
'trece ermeneg'lld. Obnovené Zřízen' , ~. . 

ského. V Brně 1890 (T ty, I zemske markhrabství morav-
. ex nemecky a vedl ~h t 

podle překladu Komínkova. Viz č. 297.) e ne o ext český z roku 1632 

S'lkl He1mann Dr Držba dl k k' . , . e ra ous eho práv 'dl 
bekem. V Praze ' 1890. a v pořa (ll systema-

414. Desíti1etí desáté 1891 - 1 900. 

Ffersche E. Dr Die Ir th I h ll; • . I' ums e re des ost. Privatrechts 1891 
erunslťy Dr. Ordo judicii terrae B' " . 

Ges e llsv~~aft fůr R e.ch tsgeschi ch te ). o ermae. (Z el tschnft der S a vign y v 

C1zek Karl. Uber die Patronatsverh" lt . " 
gesetzgebung. Prag 1891. a msse u. Mangel der ost. Kirchen-

Pavliček Ant Dr Di . TI " e europaelsche Wechselgesetzgebung 1891 
.nen"mann [( are7 O pl" . . . R d A . avm povaze rektapapírů. V Praze 1891 

an a nt. Dr. O závazcích k náhradě šk d ' v' • 

pak o úrocích dle rak. práva obča k 'h V pO. Y 'l cmů nedovolených, 

o
v ns e o. raze 1891 
elakovský Jm"omir. Povšechné české d v" " , Naučný). V Praze 1892 (T k' bY) eJmy pravm (OtttlV Slovník . a e o so e Druhé do lY' d" 

Laurin Frant D" P kr " v p nene vy am po r. 1900. 
želstvÍ rozlučující p~dl: 'pr:va e~í;~:~:'ha svvagpTovství jakožto překážky man-

D dl'" I o. raze 1892. 
rO 'lpny Jan. Sblrka zákonů v, d o -, , " 

se státního práva českého J' "ako z- .' r1a
t 
u: r,lzem, prIvIlegií a listin, týkajících 

, " I P a ne usta vy. 
I. Doba od r. 1212 do 1848. II. Zákon' ,-, 

let padesátých po novější dobu III D kl Y ustavl1I; rady a patenty od 
punktace, svatodušní Jroara ... " e ~:aee; resknpty, fundamentálky, 
70tých do nynější dObly. V ~:~}:zykOva nanzel1l, adressy, doplňky od let 

Pantůček Ferd. Dr. Sekvestrace d' dl ' 
telem na historický rozvoj a 'k d . sou, m. e prava rakouského se zře-
mecky' text 'k I v za ono arstvI cIzozemské. V Praze 1892. (Ně

ZIS a cenu manzelů Dierlov' ch V dolnorakouské). y , ypsanou od advokatní komory 

Pavlíček Ant Dr P' r o , Sl'd v •• ravo IStu zastavníeh. V Praze 1892 
a ece/i", Jos. Dr Proml če ' dl t' . fG dl · 77 . • m e restmho práva. V Praze 1802 

a ec .ll.arel Dr Provozo ' , k d' o • V Praze 1892 (R . v ,vacI pr~vo llum dramatiekým a hudebním. 
~ . ozprav ceske akademIe I. 4.) 

Necas Jan. Vzorce prot k 11 o 

spornému i nespornému. V p~'a~e u18~0;sUdků a výměrů soudníeh k tízení 

22* 
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Pražák G. Dr. Wasserechtliche Competenzfragen. Prag 1892. 
Winter Zikmund. Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. 

a XVI. věku. II. V Praze 1892. 
Kniha VII. O mě stském soudě. O městských soudech vůbec. O civilním i'ízení. 

Rozsudek a odvolání. Úmluvci a řečníci. Řizení trestné a prnvo útrpné. O trestném právě . 
Žalái'e, amnestie a tresty. . ' Kubiček Rudolf Dr. O návrzích soudních na mIlost. V Moravske 

Ostravě 1892. SZadeček Jos. Dr. Casare Beccaria, O zločinech a trestech. V Praze 1893. 
Spiegel Ludwi,Q Dr. Die lmis. Verordnungen mít prov. Gesetzkraft nach 

05t. Staatsrechte. Prag 1893. 
Nečas Jan. Německo-české názvosloví právnické. V Brně 1893. 
. Čelakovský Jaromír. O deskách krajskýeh a zemských v zemích českých . 

(Ottův Slovník). V Praze 1893. 
Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. 
Klier Čeněk Dr. O zastoupení závazkovém a zájmovém dle práva 

rakouského. V Praze 1893. 
Pavliček Ant. Dr. Právo listů zástavních. V Praze 1893. 
lfersche E. Dr. Ost. Sachenrecht I. Der Besitz 1893. 
]( alousek Josef. O staročeském právě dědickém a. královském prave 

odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě. Praha 1894. 

(Rozpravy akad. Ročník III., třída 1., číslo 1.) 
Úvod. _ Dědické a odúmrtné právo pod statuty Kunrátovými (1189-1310). Podle 

zákona Janova (1310-1497). Prostředky proti právu odúmrtnému. - ~rá: Vlad.i~lav vz~al 
se odúmrtí v Cechách (1497). - Kterak v Moravě šířilo se pr ávo dědlcke na uJmu prava 
odúmrtného (1437-1587). Poslední tvar českého práva dědického a jeho proměna v Obn. 

ZZ. - Závěrek. 
Z,úcker Alois Dr. Kriminalistické črty zejmena se zřetelem ke zločinné 

a spustlé mládeži. V Praze 1894. 
_ U eber die Behandlung der verbrecherischen u. arg vervvahrlosten 

Jugend in Oesterreich. Wien 1894. 
_ Die Polizeiaufsicht nach oesterr. Rechte. Prag 1894. 

Pavlíček A. Dr. Das Pfandbriefrecht. 1895. 
Aadlec K arel Dr. a Hd er Karel Dr. Německo-česká terminologie 

úřední a právnická. V Praze 1895. 
Čelakovský Jaromír Dr. Soud komorní za krále Vladislava ll. 

(Právník) 1895. Registra soudu komorního z let 1472-1511 s úv~de~ 
o dějinách soudu komorního a knihách při něm vedených. (Arch. cesky 

VII. -XIII.) 
Lau1'in Fr. Dr. Introductio in jus matrimoniale ecclesiaBtic.:um. 

Ve Vídni 1895. 
Randa Ant. Dr. Besítz nach oest. Rechte etc. Vierte durchgesehene 

u. vermehrte Auf1age. Leipzig 1895. 
Pražák Ji1'1:í Dr. Rakouské právo veřejné. V Praze I. Ústava obecní 1895, 

II. Ústava zemská 1897, III. Ústava říšská 1898. 
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Kadlec K. Dr. O úkolu právního dějepisu slovanského. V Praze 1896. 
Prasek V. Tovačovská kniha ortelů Olomúckých. Sbírka naučení 

a rozsudků vedle práva Magdeburského vrchním právem Olomúckýnl men
šímu právu Tovačovskému od r. 1430-1689 vydávaných, kterou sestavil 
a úvody opattíl. Olomouc 1896. 

Sbírce té přidáno tří článkův : Stručné dějiny vrchního práva Olomuckého. Literatura 
práva Magdeburského na Moravě . . . 

-: Das Olmutzer Stadtgericht als Oberhofvon 1590-1620. Olmutz 1896. 
?ela7corský Jaromír. Nástin dějin českého práva horního. (Ottův 

Sloymk). V Praze 1896. - Cheb a Chebsko (Ottův Slovník) 1897. 
Veselý Frant Xav. Dr. Všeobecný slovník právní. Ptíruční sborník 

práva soukromého i veřejného zemí na ŘR zastoupených. Se zvláštním · 
zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní . zemí koruny české . 
V Praze 1896-1900. . 

Koldins7cy A. Dr. Rakouské směnečné právo 1897. 
Vančura J. Usucapio pr€> herede 1897. 
Titsch Em Dr. Zástava ruční dle rak. práva obč. V Praze 1897. 
HiJjler A.lois, Sieben Thesen zu Prof. Dr. Franz v. Liszťs Vortrag uber 

die strafrechthehe Zurechnungsfahigkeit. Prag 1897. 
jJantůček Ferd. Dr Organisace a příslušnost soudní dle nových zákonů 

processuích. V Praze 1897. 
Menoušek Ant. Zákony ze dne 1. srpna 1895 č. 110 a 111. R. Z. 

a povsechné porovnání jich s dosud platnými předpisy o příslušnosti ve 
vě cech sporných a nesporných. V Brně 1897. 

OU Emil Dr. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. 
V Praze. Díl 1. (část všeobecná) 1897, podruné 1900. Díl II. (část zvláštní) 
1898, J 901. Díl III. 1901. 

Herrmann Karl Dr. Die rechtliche Verantwortlichkeit des Versicherers 
fur seine Agenten, nach oesterr. Rechte. Berlin 1897. 

1~maschek J. A: Dr. Edler v. Stradowa. Das alte Bergrecht von Iglau 
tlnd seme bergrec.:hthchen Schoffenspruche. Innsbruck 1897 Wagner. XVI. 
u. 214 v 8°. 

Einleitung - Urkundliches Materiale: Bergrechtlicher Theil der Iglauer Stadtrechts
urkun~e vom J. 12t9 (lat. u. in der Gelnhausen'schen Ubersetzung deutsch). Zusaetze und 
AbwelChungen. Altestes Bergrecht. Constitutiones metallicae regiis Wenceslai II. Ungeltpruch 
vom J. 1268: Altester bergrechtlicher Codex (art. 1-152 a. 1513). Anhang:" Das Jamnitzer 
Bergre~ht 1037. Bergrecht ungarischer Bergstaedte 1498. Ein Kuttenberge;' von Iglau aus 
approbll'ter SchOffenspruch. 

,B:ie~§r B~huš Dr. Říšské dějiny Rakouské. Dějiny státního vývoje 
a vereJneho prava. V Praze 1898 Bursík a Kohout. 

Kadlec Karel Dr. Rodinný nedil čili Zádruha v právu slovanském. 
V Praze 1898. . 

. ll. Zádruha ~a slovanské~ jihu (dob~ nová, doba stará). III. Rodinný nedil v právu 
rusk.~m (doba. nova, dob~ s:ara). IV. Rodmný nedil v právu českém. V. Rodinný nedil 
v PIaV~ p~lskem. VI. , Rodmny nedil j~st z;ákladní pnek slovaIlskép.Q společenskéhQ ústroje. 
VII . Pravm povaha zadruhy. . 
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Proti tomuto spisu vydal dr. Peisker rozpravu ~Slovo o zádruze> kc1ež dokazuje" že 
zádruha není starobylou právní institucí slovanskou, ale výtvorem i'íll1sko-byzantskeho 

systému herního u Jihoslovanů , . 
Kritickou úvahu o této rozpravě vydal dr. Kadlec pod tltulem: ~K Slovu o zádruze." 

V Praze 1900. . . . , h 1800 
Bohuslav "os. Dr. Sbírka pf'íkladll, žádostí a usnešení kmhovmc vv. 

Hartmann A., Exekuční řád 1. 1899. 
Verunský E. Dr. Oest. Reichs- u. Rechtsgeschichte. , . , ' 
Henner K Dr Různění překážek manželských na vereJne a soukrorne 

není kanonické. 1899. 
Žalud Jas. Dr. Zákon o zřízení exekučním a zajišťovacím. 1899. 

Čečetka G. Všeobecný knihovní zákon. 
Brunneck Wilh. Das Heimfallsrecht u. die Gutervereinigung im alteren 

bohm.-mahr. Recht. (Zeitsch. der Saviny. Stift XX. 1899.) 
Zycha Adolf Ir. Das bohmische Bergrecht des Mittela1ters auf Grund-

lage des Bergrechts von Iglau. Berlin 1900. . 
I. Die Geschichte des Iglauer Bergrechts u. dle bohmische Bergwerks-

verfassung. II. Die Quellen des Iglauer Bergrechts.. . 
Prase,~ Vinc. Judiciorum saxonicorum per Moravtam septemtnonalem 

et Silesiam austr. acta nexus. Organisaee práv Magdeburských na sev. 
Moravě a v rak. Slezsku, kterou na právních památkách prokazuje. 

Olomouc 1900. . , .,. v' 

lameníček F't·ant. Zemské sněmy a sjezdy moravske, JeJIch slozem, 
obor pllsobnosti a význanl. Od nastoupení na trťll1 krále Ferdinanda 1. až 
do vydání OZZ. 1526-1628. V Brně. Díl 1. 1900. Díl II. 190~., 

Přehled právnické čínnostl jazykem českým z~ ~a~o,vanl .J ehov Vel: 
císaře a krále Františka Josefa podán v oslavovacím JubIleJmm SpISU Ceske 
Akademie prací drů Č. Kliera, Ferd. Pantllčka, Karla Kadlce, Jiřího Pražáka, 

Leop. Heyrovského, JÓs. Tumpacha. 

Trofessorové práv na universitách Pražských ok , r. 1900 . . · 

) N "nické fakultě české: Randa A. (právo ohč., obchodní a směnečné), Ott E. 
a a pl av t' t " , ' d v" 

(řízení civilní), Zucker Al. (právo trestní), Hanel Jar. (něm. právo" s ,a m 1 prav:ll eJlll! 
rak.), Talíř Mat. (:finanční právo a statistika), Pražák .J. (práv~ statm), Stupecky~, (obc. 
zákony a právo horni čí), Storch Fr. (právo trestní), Brát Alb: (nar. hosp,), He!l:ovsky Leop .. 
(římské právo), Čelakovský Jar. (dějiny českého ,práva), Rleger ~oh·v (rak. de~~ny), Henn,e l 

K ( ' "k nl') Hermann K. šl. Otavsky' (pravo ohch a smenec.), Horacek C. (nar. 
. pravo Cll ev , J vo k ' , ) 

h 'D t·· Trakal J (:fil práva) Tilsch Em. (ohč. zák), Vančura os. (nms e pravo, 
OSP,)· ocenl. ." 'v 'v '..' G b ' 

Kadlec K. (slov. právo), Prušák Jos. (trestní právo), Mmcka Aug (voJ. trest. pIavo), ru CI 

Jos. (nár. hospodářství), Bloman K. (stát. účetnictví).. . v " " . c;: v. 
b) Na právnické fakultě německé: KrasnopolskI H .. (obc. zakomk)" Ulbnch Jo~. (vel. 

právo), Schuster Jindř. (něm. právo, rak. děj právní), Wleser B. bar. (nar. hosp.), Pfel's,che 
E. (Í'Ímské právo), Singer J. (círk. právo), Zukerkandl R. ,nár ho~p l, , Raueh)~erg Jmc1, 
( t f fk cl nauky) Pfaff Ivo (římské práro), Gross Jan (trestm pl'avo). Flankl Olto 

(
S a.ls 1 ha, a ,~). Scheu'er Jan (děJ' práva něm a rak.), Doc. Spiegel Lud. (státní právo 
pravQ ormCl. ". ' "v . , 

rak.), Rintelen Ant. (f'ád civilní), Petschek Jiří (í'ád civIlu]" Franz AL (statm uce ln clVl). 

DODATKY. 
Dodatek 1. Zlomky Zelenohorské (viz č. 2.) 
Již tomu plně osmdesáte let, co se v literatuře objevil RZelenohorský 

(1818) a po ten celý čas trvá boj~ je-li pravý, je-li padělaný. Boj ten vě

decký bude trvati dále, leč by se - na jedné straně - našly památky oba 
zlomky - Sněmy a Libušin soud -- docelující nebo jinak jim sourodé, 
anebo kdyby - na druhé straně - nezáporně dokázáno bylo, kdo jest ten 
domnělý novověký strůjce a padělatel. 

My pokládajíce text za správný a pravý, vedeni jsme k tomuto názoru 
hlavně tím, že Zlomky nejsou ledabylé sestavení ledabylý~h slov a rčení, 

prázné všeho věcného obsahu, ale že v nich uloženo tolik vědomostí 

větných, tolik dat historických, místopisných a právnických, že těžko věřiti, 
aby jich před r. 1818 kdo byl mohl v sobě spojovati. Tážeme-U se s druhé 
strany, byly-li skladby takové v českém starověku možny, tož víme určitě 

v ' 

že jakož u Cechll panovala živá čilá tradice až i kolik století obepínající 
(Kosmas zná dáta z tradice nejméně čtyrstoleté), ještě i ve XIII. a XIV. 
věku známy byly mezi lidem zpěvy (carmina) o věcech dávnověkých. Píšeť 

kronista Zbraslavský, že o slavnostech při korunovací krále V ácslava II. 
jedni uměli zpívati (hie scit cantare), jiní pak zpěvy přednášeti (i11e carmina 
recitare) a arc. Jan z Jenšteina ok. r . 1383 v listech svých se zminuje, že 
meškaje na venkově, na statcích arcibiskupských, neslyší leč hovořiti 

o hospodářství nebo pI'ednášeti zpěvy venkovanll (carmina rusticorum). 
Z XV. století víme, že Prokop bakalář, písaI' N ovoměstský, zanášel se 
sbíráním historických pamětí v řeči vázané složených (viz č. 182\. A ještě 

z počátku XVII. věku (1603) máme vědomost, že ve veliké rukopisné sbírce 
Kolleje yše (~.h Svatých na hradě Pražském, resp. mezi kodexy Jana BysU'i
ckého z Bochova probošta, ' nacházel se osmidílný rukopis českých zpěvů, 
carminum bohemicorum volumina octo. O kteréžto sbírce v celku 32l 
kodexu čítající (Hanuš Quellenkunde 1868 str. 21 , Winter, Vys. uč. knihy dvoje 
str. 382- 385); kde by byla nebo co se s ní stalo, natenčas vědomosti není. 

Rozličné byly u starověkých národů spůsoby, jak si uchovávali paměť 
zákonll. U GallllV bylo úlohou bardů, aby v paměti snášeli zákony staré, 
což usnadňováno metrickou formou jejich (magnum numerum versuum 

--_ ...... _---------------------------- --- --- ----
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ediscere dicuntur). O lbeřích zaznamenal Strahon, že měli zpěvy a zákony 
ve verších zformované, až i kolik století staré. U Švédův lagmanové (legis
latores regni Sueciae) v určité časy ústně národu přednášeli zákony. Dass 
die altesten Rechtssatzungen - píše Wilda - in gebundener Rede iiber
liefert wurden, dariiber kann inbezug auf Schweden umsoweniger Zweifel 
herrschen, weil in den geschriebenen Rechts- u. Gesetzbiichern noeh solche 

Satzungen sich in rhythm1scher u. alliterirender Form finden. 
Pravili jsme, že oba zlomky RZ. plny jsou vědomostí historiekých, 

místopisných, právnických. Stůjtež zde některé doklady: 
Ve zlomku ,~Sněmy" vyloženo jest právo rodové če::ký('h Slovanů tak 

určitě a úsečně, že historikové slovanského práva po rozsáhlých studiíeh 
výrokům těm přiznávají úplnou správnost. Totéž · platí o druhém zlomku 
,Soud Libušin', kde vyslovena zásada jednutného jmění (dědina), ač ani 
dělení, a to díly rovnými, vyloučeno nebylo; avšak přednost dávána 
první zásadě. Soud o dědinu v tomto rozumu příslušel ještě dlouhO-sněmllÍIl, až 
právomoc sněmovní přešla na soud zemský, jakž o tom zpráva v č. 79 
tohoto spisu: Judiciunl terrae (Pro hereditatlbus est judicium baronum, 
Nelze se o dědinu súditi pred menšiem úřadem.) Kosmas spor ten nepojal 
správně, maje za to, že se oba soupeřově soudili o meze a hranice svých 

dědin, což naprosto chybné. 
Soud konán na Vyšehradě u přítomnosti kmetů, lechů, vládyk i veli-

kého počtu lidu. podobně se dálo r. 1130 . za knížete Soběslava, když se 

jednalo o vinu proti zeměpánovi (Pokl'. Kosmy). 
Zarážejí prý formalnosti v Soudu Libušině. Avšak soudy a práva 

v starověkosti u všech národů byla formalnostmi opatřena, kterých novověk 
nesnadno chápe. Zákony u starých národů byly pod zvláštní ochranou bohů 
a kníže v tom směru byl zástupcem vyšších mocí v lidu svém, soudcem. 
(Psáno od nás o těchto věcech hned r. 1863 v L dílu Slov. práva, kdež 
také vyloženy některé výrazy právní RZel.: Ot, čeleď, rod. děti, zboží, 
kmet, lech, vladyka, dědina a j. Více toho hodláme podat ve Všeslovanském 

Slovaru právnicko-historickém, jejž chystáme k tisku.) 
V Soudu Libušině stojí proti sobě dva názory právní: Německý. dáva-

jící právo vlastnické (dědické) prvorozenému, prvenci, kdežto po slovanském 
názoru slušelo vlastnictví všemu rodu. Již Tacitus praví o Tenkteřích: Inter 
familiam et penates '~et jura successionum equi traduntur; excipit filius non ut 
caetera maximus natu, sed prout ferox et melior. Tak bylo namnoze i ve 
středověku, v poměrech manských, tak i podnes V Anglii i při některých 
fideikommissích. Národní jnleno Němců (u Kosmy Teutonici) známo bylo 
Čechům hned v IX. a X. stol. Zná je odtud biskup Kliment makedonský 
(iz Vlach, i iz Grek i iz Němec. Leg. Pann.) V 2. pol. X. věku píše král 
chazarský rabbi _ Chazdajovi: Došlo nás písmo ze země Němc. DitInar 
Merseburský, znatel slovanštiny, jméno slezského hradu Němčí odvozuje od 

Němců (a nostris olim condita). 
V Lib. S. jmenováni jsou leehové na soudě Vyšehradském shromáždění 

s doložením sídel: na Otavě, na Radbuze, se Mže, ot Sázavy, od gor 
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Krkonoší, ot Ljubice, z Dobroslavska Chlmca, od Kamena mosta. Máme tu 
patrně náčelníky plemen z celé země české. Namítá ::e, že takové jednoty 
v zemi nebylo; ale víme, že se národ dělil sice na plemena (tdbus) a že 
každé plémě mělo svého náčelníka (dux, regulus); to však jednotě zemské 
nebylo na újmu. Frankové v IX. i v X. stol. znají Cechy nejinak než jako 
~elek. Může-li se mluviti o nejednotě, když r. 791 puštěno odřadí vojsk 
Karlových na Aváry v dnešních Dolníeh Rakousíeh vypravené, od Krušných 
hor k Vitorazi, per Beehaimos? Či byli Čechové nesjednoceni, když Karel 
r. 805 čtveré vojsko vypravil do Cec:h, kteréž přišlo až pod Říp? R. 817 
a 821 posílali Čechové své posly do Němec jako národ celistvý (Behaimi), 
rovně tak jako Moravané (Marharii) . Teprvé r. 845, po více jak padesátiletém 
styku s Němci, jeví se různění mezi župany (lechy) českými, ale ani tím 
neutrpěla jednota země a národa, leda ' že odpadlo exponované Chebsko a 
Vitoraz. Vždyť i všecka země obepnuta byla prěsekou (intercisio, gehag) a 
všickni obyvatelé byli robotou zemskou povinni, aby prěseku tuto - po
dobnou durinskému rain-steigu - udržovali v pořádku. 

Sídla plemen v Lib. S. shodují se s krajinami v tom i onom poříčí 
rozprostřenými. Toť se úplně srovnává s výsledky pozdějších studií. Jednotlivá 
plemena zaujímala roviny ,vnitrozemské podle poNči. Župní hrady postaveny 
ponejvíce pti řekách (Děčané, Bělina, Ljutomírici, Pšované, Chrasten-Vyše
hrad, Praha, Žateč, Plzeň, Dúdlebí, N etolice, Libice, Olomúc, Brno, Hola
sovice, Znojem). Území pozdějších žup, t. j. území někdejších plemen, po
nejvíce shodují se s poříčím rek. Župa Kladská zaujímala hořejší poříčí 
Nísy, Prachenská hořejší poříčí Otavy, Bělina poříčí Běliny (populus, provincia 
Bielina), Čáslavská poříčí Dúbravice a j. Také Kosmas vypisuje župy Vlasti
slava Luckého podle rek a poříčí. Sama země česká v původní rozloze své 
rovnala se poříčí Vltavsko-Labskému, tak určitě, že zabírala také i Chebsko 
a Vitorazsko, s vyl?učenim dnešního Fridlantska a Rumburska. 

Mezi vůdci ve ál(~e s Němci r. 872 jmenují se Svatoslav (Zuentisla) 
a Spytimír (Spoitamor). Oba byli členové rodu Libického, neboť Spytimír 
slove pozdějijeden ze synů Slavníkových a Svatoslava uvozuje RZel. od Ljubice 
bielé; jména osobní pravidlem se opakují v rodech panských. Také Dobro
slav, po němž hrad nyní Hradec nad Labem staré jméno svoje má, byl 
členem Libického rodu, jakož neméně Čáslav, po němž, jak souditi můžeme, 
hrad Čáslav v území Slavníkovského panství prozván jest. 

Jména Lutobor a Ratibor opakují se na horním Polabí ještě i ve 
XII. věku; listina z r . 1181 z archivu ve Vídni teprvé za Palackého opsaná, 

jmenuje Bohuše cum fratribus duo, Ratibor a Lutobor. 
Radovan od Kamena mosta ozývá se v osadním jméně Vadum Radovani, 

později. Radansfurt, nyní Rodisfurt zvaném. Zde na Ohře byl brod a vedle' 
brodu pons paludum quod mostiště dicitur t. j. náš Kamen- most, nikoli most 
přes řeku z kamene zděný a klenutý, nýbrž přes močál z balvanů a moštěnic 
sestrojený, jakých dle listin mekhmburských vícero bylo na močálech té 
země (vadum lapideum in rivulo, ubi positi sunt undecim lapides in ordine, 

-

T 
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vlalol'ibus siccum praebenles lransitum 1229). Zprávu o mostišti podává 
listina z r. 1226 teprvé za Palackého z archivu Vídenského opsaná, kdezto 
listiny meklenburské tiskem vyšly teprvé r. 1823. A to vše byl by znal kdo 
před rokem 1818? A takového detailu jest ještě množství, jakož jsme o něln 
nadíle pojednali v rozpravě: Vlastní jména RZel. 1897. 

Při této příležitosti buď podotknuto, že starověk český vůbec posud 
zúplna není prozkoumán a že další studie bezpečně nového a nového té doby 
obj asnění poskytnou. 

Dodatek II. Prvotiny práva církevního. (Viz č. 3·) 

Konstantin Solunský, přišed na Moravu, toho času již pokřesťaněnou 
a bisku pf1D1 Pasovským podřízenou, shledal v lidu veliké nepořádky co se 
týče svazku manželského. I byla prední péče jeho, aby tomu přítrž učinil, 
i kázal i učil i napomínal podle pravidel Písma: Malachiáš 2. 15, 16 (Uxorem 
adolescentiae suae noli despicere). Malachiáš 2. 14, 15 (et haec - uxor 
- particeps tua est et uxor foederis tui), Matthaeus 5. 27, 28 (Audistis, quia 
dictum est antiquis: Non moechaberis !). Matth. 5. 32 (Dico vobis: Quia 
omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam 
moechari, et qui dimissam duxerit, adulterat). Matth. 10. 6 (Quod Deus 
conjuxit, homo non separet). - Též i Methoděj co arcibiskup přísně naléhal 
na zachování rozkazů církevních ve věcech manželstva, zvláště zamezoval 
manželstvo mezi příbuznými (intra parentelam). 

Obnovení starého zašlého biskupství Syrmienského v IX. století zavdalo 
pi'íčinu k velikému a tuhému sporu mezi stolcem papežským a biskupy 
německými. Stolec papežský vida zdárné působení bratrů Solunských 
v Pannonsku a na Moravě, obnovil zašlé ono biskupství. Avšak k Pannonsku 
táhli se arcibiskupové Salzburští a k Moravě biskupové Pasovští. Salzburští 
dokazovali, že Karel císař opanujíc starou Pannonii, odevzdal tamní oby
vatelstvo duchovníkům Salzburským. Naproti tomu Kocel, kníže Blatenský 
v území starého Pannonska, tedy v diecesí Salzburské, žádal v Římě, aby 
Methoděj posvěcen byl na stolec biskupa ondy Andronika Syrmienského, 
za biskupa pannonského, a Moravané sami pravili r. 870, že otcové jich 
přijali křest od sv. Petra t. j. z Říma, že tedy neslušejí pod moc biskupů 
bavorských, ale pod moc papežského stolce. Methodius biskupům odpovídal 
v týž rozum: Já kdybych věděl, že vaše půda jest, kromě bych chodil, ale 
sv. Petra jest; vy pak z lakomstva na staré končiny římské stoupáte proti 
kánonům. Papež Jan VIII. králi Ludvíkovi II. obšírně odůvodnil právo stolce 
římského: Pannoniam diocesim ab olim apostolicae sedis fuisse privilegiis 
deputatam, což pro nájezdy nepřátel vešlo v zapomenutí; avšak práva církve 
že prodlením věku nepromlčuji se jako práva jiného druhu: "Nemo autem 
de annorum numero resultandi sumat fomentum, quia S. Romanae ecclesiae 
privilegia nullis temporibus angustantur, nullis regnorum partitionibus prae
judicantur, sed et venerandae Romanae leges, divinitus per ora priorum 
pdncipum promulgatae, rerum ejus praescriptionem nonnisi per centum 
annos admittit." Výrok tento vešel do Dekretu Gratianova c. 16 C. XV. 
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qu: 3, spolu s druhým pravidlem: _ "Pono si de annorum llllmel'O forle 
qms causatur, seiat, quia inter christianos et eos qui unius fidei sunl 
~umerus certus affixus est. Caeterum, ubi paganorum et incredulorum furOl: 
1~1 caus; est, quantalibet praetereant tempora, juri non praejudicat eccle
Slarum. lb. c. 16, C. XV. qu. 3. 

Ji~.ak ,o;š:m vylo~čení krajin některému biskupství jednou přikázaných. 
resp. pn~ram JIC~, ~ blskupst~í jiné~u, nesmělo se díti leč s volí biskupa 
posa.v~dmho. N andIl tak snem afrIcký z roku 397 i jiní pozdější (Multis 
concIl~ls h~c statutum est a coetu sacerdotali, ut plebes, quae in dioecesibus 
ab eplscoplS retinentur, quae episcopos nunquam habuerunt, nonnisi cum 
voluntate e~us episcop,i, a quo tenentur, proprios accipiant reeiores). Dle 
tohot~ p:avIdla vyk.onano ytvoření samostatného biskupství Pražského, resp. 
vyloucem Čech z dIecesí Reztmské (sed quod Boemia provincia sub Ratis
bone~s~s ecclesiae parochia exs!itit, peragi non potuit nisi ipsius antististis 
prae~IdlO). ,Proto žádán biskup Rezenský Wolfgang, aby přivolil, což i učinil, 
~bdrzev nahradu za ustoupenou (aeceptis pro parochia praesidiis in Boemia. 
Ziv. sv. Wolfganga). 

Ustanovování biskupů dálo se s ptedchozím přivolením obce zemské 
(kně~~tva, zema~.i knížete): ~ IX. věku Moravané žádali, aby stolec římský 
dal Jun MethodeJe za arCIbIskupa, jakož se i stalo. Přijal jej příchozího 
S~atopluk se všemi ~oravany i poručil mu všecky církve i střižníky po 
vsech hradech. UmíraJe, Methoděj Moravanům odporoučel za následníka 
kněze Gorazda. V X. věku prvního i druhého biskupa Pražského volilu 
o~ecné shromáždění kněžstva, zeman i všeho lidu, jednomyslně s knížetem. 
D~e~marus, ut d~ci placuit, favorali acclamatione ab omnibus in episcopum 
ehgItur. A o VOJtěchovi píše Kosmas, ze "te dignum omnis clerus, te uni-
versus idoneum episcopatu declamat populus." . 

Kníže Břetislav roku 1039 dobuda na své výpravě do Polan hradu 
Hnězdna, z Ť1amního chrámu mimo množství drahých věcí odvezl také po_o 
zůstatky sv. Vojtěcha. Byl pti tom také biskup Pražský Šebíř. Svévůle tato 
d~la příč~n~ ,veliké:nu eírkevnímu soudu v Římě jak proti knížeti tak proti 
blsl~uP?vl. CI~ Hnezdenský pokládán za sacrilegium. Rozsudek zněl: Quod 
nulh hceat Sll1e nostra apostolica permissione de loco ad locum sacrum 
t~ansferre .corpus,. te~ta~h~r c~nona, prohibent patrmll decreta; praesump-

- tlOnes hUJllsmodl rel dlVll1a Jubent elogia gladio anathematis ut feriantur. 
(Saclileg:ium cornmittitur aufe.rendo sacrum de sacro, vel non sacrum de 
s~cro,. SIV~ s~c~um d~ non sacro; si quis domum Dei violaverit et aliqu9. 
Sll1~ . hpenha llhus, CUl commissa esse dignoscitur, inde abstulerit, donec 
leglhme satisfaciat, sciat se communione privatum). . 

Pražský biskup , Jaromír Gebhard, bratr knížete Vratislava II. nemoha 
na knížeti docíliti zrušení biskupství Olomúckého, ve své o to ro~ezlenosti 
hr:bě pohaněl ~.i~kupa Olomúckého, Jana. ICníže žaloval v Římě. Papežský 
leltlat Ru~olf pnsed do Prahy, svolal synodu zemskou, která dvakráte 
obeslala bIskupa ~ebhar.da, ,ale ten se nedostavil, hradě s,e zákony církevníITÚ: 
Juxta canonum sClta, salva P?ntificali dignitate et justitia, ad tua non venio 
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placita,nisi affuerit meus magister, Magontinus metropolíta, et aliorum 
coepiscoporum praesens frequentia. Tento odpor založen ve výrocích několika 
církevních sněmů, zejména Chalcedonského z roku 451 (c. 46 C. XI. qu. 1 

a v druhé části Dekretu c. III. qu. 6.) 
R. 1130 ve velikém soudě proti úkladníkům knížete Soběslava I. viněn 

také biskup Pražský Menhard, že byl těch úkladů strůjce a podněcovatel. 
I stala se očista takováto: Praesul Bambergensis et antistes Olomucensis 
cum septem Bohemiensibus abbatibus astante duce cum populo et dero, 
Meynardum ab omni eulpa per depositionem suarum stolarum expurgaverunt, 

profitendo etc. (Cosm. Cont.) 

Dodatek III. Spisy mistra Damasa Čecha (viz č. 20). 
S u mm a De cr e tal i u m neboli Summa titulorum, vlastně Summa 

ad colleetionem primam Decretalium. 
Dekretály sluly, jakž v č. 62 povědíno, ony litterae decretales, kteréz 

biskupům vydávali papeži z moci své, rozřešujíce otázky sporné nebo 
dávajíce přímé rozkazy ve věcech církevních. Samo Decretum Gratiani 
složeno vedle snešení koncilních z takovýchto listů dekretalních. Po vyjití 
Dekretu, od druhé polovice XII. sto1., nahromadilo ~e zase mnoho jic:h 
i našel se nl1slr Bernhardus, probošt, později biskup Pavijský (Papianus), 
že jich svedl v jednu sbírku, přidada také něco písem starších. Tato sbírka 
slove nyní Compilatio prima. Následovala sbírka mistra Gilberta (1201-25), 
ale jsou v ní mnohé listy od stolce papežského neuznané. Po Gilbertovi 
zdělal novou sbírku mistr Alanus, kdež nejmladší list z r. 1208. Tyto dvě 
sbírky, Gilbertova a Alanova, poskytly látku ke kompilací nové, kterou 
r. 1209 zpracoval mistr Bernardus Compostellanus antiquus. Studenti Bo
nonští nazvali ji Compilatio Romana j nyní má název Compilatio secunda. 
'Ttetí sbírka, Compilatio tertia, zpořízena jest prací mistra Petra Bonaventury, 

písaře pap. lnnocencia lIL, ok. r. 1210. 
Napotom mistr Joannes Galensis Vl11teranus dekretály papežův, lnno-

centia III. předcházejících, ze sbírky Gilbertovy a Alanovy znova zredigoval, 
kterážto sbírka ve XIII. věku slula Mediae nebo secundae Decretales. 

Z Kompilace první mistr Damasus zpraeoval Summu j Damasus fecit 
Snmmam super primam Compilationem, jakž dí Joannes Andreae v I. po1. 
XIV. století. Avšak měl také zření ke kompilací druhé a třetí. Jedná o látce 
každého tituln po pořádku, pročež Summa slove také Summa titulorum, 
a takž utvoíil stručnou učebnici církevního práva. Summa tato dokonána 
před čtvrtým koncílem Lateranským (list. 1215); že pak se povolává na 
Kompilací třetí~ ok. r. 1210 zdělanou, připadá sepsání do let 1210-15. 

Quaestiones ' super Deeretalibus. Otázky tyto jednají ven
koncem o případech praktických. Posloupnost jde podle titulův Kompilaee 
první. Jednotlivé kusy počínají slovem Quaeritur, obsahují líčení případu, 
načež následují důvody k rozřešení buď zápornému nebo kladnému, konečně 
rozřešení samo. Z kanonistů citují se tu ,A.1anus, Albertus, Huguccius, 
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.Joannes Galenus, Vincentius, z legistů Azo a Joannes Placentinus. Na jednom 
místě povolává se Damasus na učitele svého, magister meus. V jedné 
ot~z:e ptipomíná ~vůj vlastní ·spis "Summa", jejž jmenuje "notulas meas"j 
mmena "Summa htulorum" . Otázek jest 278. Dílo samo má cenu mnohem 
vyšsí nežli Summa; jest to práce samostatná, jeví rozsáhlou známost lite
r~tury a svě~čí ,o bystrém a praktickém rozumu skladatelovu. V pozdějších 
dll ech oznacovano toto dílo Quaestiones Damasi, Quaestiones venerabiles 
a mag. Damaso compilatae. 

S~m~a ~e ordine, též Ordo judiciarius. Líčení soudního po
stupu., ~as~e a uplné. Co do pravidel práva římského spočívá spis ponejvíce 
na ~llllOVl, co do církevního, na Dekretu a na Dekretálech (com pi ationes 
anbquae I. II. III.) Přivlastňuje se výslovně mistrovi Damasovi, slovouc 
Summa mag. Damasi. Psána v Bononii, compo~ita de Ordine judieiario 
před r. 1234. Práce současná Tankredovi, ale samostatná i velice záslužná: 
Otisk ve Wunderlichově díle "Anecdota, quae processum civilem spectant" 

(G6ttingen 1841). 
Brocarda, též Regulae canonicae zvané. Jménem Brocarda 

označeny jsou sbírky stručných pravidel právnickýr.h, ve spúsob pořekade l 
oděných. První takovou sbírku zpořídil biskup Burchardus Wormský, roku 
1025 zemřelý. Odtud jméno Brocardi~a nebo stručněji Brocarda. Damasova 
sbírka slove Brocardica Damasi nebo Brocarda mag. Damasi, i spočívá na 
Dekretu a na Dekretálech. Jeden opis v Zemském Museji českém 1. B, 3, 
pochodící z kláštera Roudnického. Jiný opis, Berlinský; čítá pravidel 125. 
Tiskem jsou vydána 1566 v Antorfu a Lugduně, 1567 v Basileji, 1570 ve 
Frankfurtě n. M., 1668 v Kolíně n. R . Damasova Brocarda psána jsou po 

r. 1234. 
Kromě těchto děl přičítá se Damasovi také spisek: H i s t o r i a e D e-

cr e t o rum. Že to však práee jednoduchá, přitom naprosto neprávnická, 
obsahujíeí pouze příběhy v Písmě ptipomenuté a v dekretu neb kánonech 
podotknuté, pochybuje Schulte (z jehož Spisl:1V dáta naše o Damasovi jsou 
vyňata) o autorství Damasovu, učence to texty zákonl:1V glossujíeího a těžké 
otázky právnické rozbírajícího. 

Dodatek IV. Jindřich z lsernie (viz č. 47·) 

Za panování krále Přemysla Otakara II. nacházeli se při dvore krá
lovském dva písai;i rození Vlachové, mistr Henricus ltalicus a Henricus de 
Ise.rnia. Mezi historiky spor jest, nejsou-li tito Henrichové jedna osoba. My 
je rozlišujeme. Jsou sice značné shody a podobnosti mezi oběma; oba 
slovou Henrichové, oba byli Vlachové, oba slovou písaři při dvoře českém, 
oba zanechali sbírky formulí po sobě. Ale jsou i rozdíly, a siee rozhodující : 
Henricus ltalicus byl magister, Henricus z lsernie nebyl; sám praví o sobě, 
že jest homo de scola, licet non a magistro nec graecis literis eruditus. 
Onen první byl kněz (dominu s reverendus, farář Gorský, kanovník Olomúcký · 
a Vyšehradský), tento byl ženat i otec několika dětí, a to prvé ještě než-li 
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se dostal do Čech. Italicus byl písařem při dvoře hned r. 1270, kdež mu 
Henricus Isernský odporučen jest z Říma eo krajan a sourodák. (Jiného 
Vlacha písaře při českém dvoře v ten čas nebylo). Mag. Henricus ltalicus 
byl muž vážných mravú a ctihodné povahy, kdežto Henricus z Isernie jeví 
se být hotový nemrava, ano neeuda. Také i slohem rozeznávají se oba: 
Mag. Henricus píše klidně, jasně, skoro kl assi cky , kdežto styl Iserňana jest 
samý bombast, plný slov a hříček slovných. 

Rodiště Jindřicha z Isernie bylo město Isernie v jižní ltalii podnes 
stávající. V zápa~u mezi Konradinem Hohenstaufovcem a Karlem z Anjou 
(1265-68) držel se J. strany Konradínovy, jehož podporoval stolec papežský. 
Po porážce Konradinově r. 1268 prchl do Říma~ zanechav ženu i děti 
v Isernii, i s nemovitým majetkem, domem a mlýnem. Bylo mu vytýkáno, 
7;e i se zbraní sloužil Konradinovi. U římského dvora vyhledával přízně 
o~ob vysoko postavených, hlavně lichotnými přípisy, jaké později dělal 
také v Čechách. Jsa zběhlý v písařstvL zdokonaloval se v umění notářském 
v Římě spolu s mistrem de Prece. Avšak úmrtím pap. Klimenta IV. (zemřel 
dne 19. list. 1268) pozbyl hlavní opory své v Římě, i odebral se do Viterba 
a po osmi měsících, nedlouho před koncem r. 1269, do Alatri. 

Tu se jal přemýšleti, nemá-li jíti do Němec, odkud docházely zprávy, 
že míšenský markrabě, Jindřich Jasný, švakr krále Otakara 11., míní synovce 
svého FridrIcha, vnuka cís. Fridricha 11., s vojskem vypraviti do Vlach, aby 
Karlovi z Anjou vyrval království neapolské (sicilské). Skutečně také odebral 
se s několika přátely smýšlení ghibelllnského do Míšně, i bydlel v Pirně 
nad Labem. Zatím co se o úmyslu markraběte ve Vlaších hlásalo, žádné 
nemělo podstaty, a Jindřich z Pirny šel do Čech, kamž ho příznivec jeho, 
mistr Petr de Prece, vřelými slovy odporoučel "notario terrae", rodilému 
Vlachovi, krajanovi. Písař tento nebyl nikdo jiný než královský notář, mistr 
Jindřich Vlach (mag~ Henricus ltalicus). Bylo to r. 1270. 

V Praze ch opil se Isernský žlvnosti učitelské i založil učení notářské 
na samém Vysehradě. V Čechách nepsal se ' pak jako potud, z Isernie, 
alebrž "z Italie" (H. de ltalia). Podporoval iej tu Petr probošt Vyšehradský, 
kanclér královstVÍ, s kterým r. 1271 (v dubnu a kv-ětnu) doprovázel krále 
na vítězném jeho tažení do Uher. O výsledku této výpravy dává král konec 
května zprávu královně listem, podle slohu z péra Jindrichova pošlým. Písař 
patrně se dobře vyznal ve věcech válečných. Zde na pomezí uherském, 
setkal se s biskupem Sekovským i měl s ním rozmluvu o opatření ds. trúnu 

římsko-německého. 
Příčinou římského císařství učiněna za sedisvakance papežské, která 

trvala od 29. list. 1268 do 1. září 1271, nová kombinace. Za krále měl být 
vzat Fridrich, syn lantkrabí durinského, vnuk Cís. Fridricha ll. již svrchu 
připomenutý. Jinochovi v ten čas 15letému měla býti zasnoubena prvorozená 
dcera Otakarova, Kunhuta, ' t. Č. let šest čítající. Dithyrambickým vzletem 
líčí náš Jindrich blaženou budoucnost, která mladé královně v ltalii kyne. 
Ženicha slaví jakožto obnovitele hodnosti císarské; on prý jako lvík 
vyrve kořist Karlovi z Anjou. Nový podnět k útěše zavdalo Jjndřiehovi naro-
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zen!, kralev,i:e y ácslava y (27. září 1271), a konečně volba papežská (1. září 
1211), o mz stIhla do Cech zpráva brzo po narození syna Otakarova. 

Zimu na r. 1272 trávil Jindřich v kláštere Strahovském, kamž b 1 
králem odporučen ku přímluvě mistra Jindřicha Vlacha. Později ujal se ~o 
Kuno, děkan Vyšehradský. R. 1373 dostalo se Jindřichovi příležitosti, že 
zas~ mohl navštíviti Vlachy. Poslal jej Otakar z výpravy uherské 1273 
(v yčervenci) ke dvoru papežskému, aby vyzpytoval, jaké smýšlení panuje 
v Rímě o volbě císařově. Toho času mínil papež spůsobiti sblížení mezi 
Karlem z Anjou a Otakarem, a sice sňatkem mezi Karlem Kulhavým, synem 
Karlovým, a Kunhutou dcerou Otakarovou, ku kterému konci mělo Kunhutino 
~asnoubení s Fridrichem durinským mocí papežskou být rozvázáno. V Římě 
mnozí z církevníků přáli sobě na trún Otakara samého: čemuž spOčátku ani 
papež neodporoval. Jindřich dychtivostí jen h01;el, aby u budoucího císaře 

zastávati mohl úřad písaře a důvěrníka. Vskutku se mu podařilo, že 
stal se notářem pti dvoře Otakarově (in excellentissimi regis B. curia 
fungens officio notariae). Vzat dokonce in regis familiam specialem a učiněn 
almužníkem královským. Zatím sen o koruně císařské rozplynul se v nic, 
anť papež určitě se přiklonil k hrab. Rudolfovi z Habsburka. 

Napotom, až do r. 1278, zústával Jindřieh při dvore písařem, vedle 
mistra Jindřicha Vlacha, i složil řadu listů, jež stylem svým prozrazují 
písařské péro jeho (1275, 1276, 1277, 1278). V těch letech provázel biskupa 
Brunona Olomúckého v králově poselstvu do Polska (dum planitiem pera
graremus Poloniae). Tou dobou byl J. ne-li zakladatelem, tedy duší spolku 
Pražského, jenž se nazýval "dvůr Venušin" (sacrum palatium Veneris). 
Některé z listů po něm pozůstalých svědčí o veliké lascivnosti spisovatelově. 

S pádem Otakarovým mizí pojednou všecka stopa po Jindřichovi. 
Buďto že zahynul na moravském poli anebo že nadobro se vrátil zase 
do Vlach. 

Po Jindtichovi z Isernie zůstala sbírka formulí: "Liber formularum 
Heinrici de Isernia" (též "Summa Ytalici Henrici" zvaná), ponejvíce koncepty 
listů poselacích z jeho péra obsahující. Jeden rukopis nalezá se ve dvorské 
bibliothéce Vídenské s 164 kusy, jež r. 1803 otisknul Dolliner (" Codex episto
laris Primislai Ottocari II. "), Druhý nedávno nalezen v biskupské bibliothéce 
Celovecké: "Liber formularum Heinrici ltalici"; ten má toliko 156 kusů. 

Oba rukopisové shodují se skoro docela; v Celoveckém vynechána toliko 
část textu Vídenského, ony totiž kusy, kteréž vynikají necudnostmi. Třetí 

rukopis má Klementinská biblioth~ka v Praze (XVII. 13, 12) s nápisem 
"Summa Ytalici Heinrici", formulí 160, ale uspotádání jiné nežli ve Víden
ském a Celoveckém. (Tadra "Nově nalezené rukopisy formulářů). 

Dodatek V. Bartolus de Saxo Ferrato (viz č. 110). 

Rodištěm Bartolovým jest malá osada Venatura nad říčkou Sentinou, 
v oblasti městyse Sasso Ferrato, po němž slove B. de Saxo Ferrato. Otec 
slul Francesco Bonaccorso. Narozen f. 1313, našel v osobě Fra Pietra 
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v' ečlivého Maje let patnáde, přijat jest 
d'Assisi vychovatele na~, obYC~J Pv't 1 '. 'v byl slavny' Cino da Pistoja 

. "k 1 p, Ull kdez UCl e em pl a 
na vysoke s O! v, eru~ " . 1 se (t 332) do Bononie, kde poslouchal 
(1327). Po pěhlete~v ucem ~deb,Ia li Arsendi a Bolognana Jacoba Buttri
proslulé mistry Forlmana Ramen,v

deg
, t doktora (27 září 1334). Několik 

, Vk 'h 01 let povysen Jes na . , 
o'aria. Maje ve U sve o -', dV S Vl'ttore podál Bononle. Pak 
v d' TV' vosa e an 
let trávil pak v laho nem za lSl, R ' ' v Bononii až se stal soudním 

, d b v't loval po mnerOVl, , 
za kratičkou o u UCl e , ,'h dl'lo se mu že pi'íliš zachova-

T d' V tomto postavem pll o , , 
assesso~em v ,o 1. dsoudil člověka později za nevinna uznaneho. 
v aJ' e prlsnost zakona, na smrt o f do Pisy počátkem 1340. 

'1 '" d . šel na pro essuru , 
Tím se mu znechuh V ula 1 0 kdež odešel na universitu Peruginskou. 
Avšak nezůstal tu nez ~o r. lv~4ť-" k' NI' cITléně zase odešel do Pisy (1351), 

. 348 bd vel pravo mes ans e. " Zde r. 1. o rz l' t' sVrůtkv mezi měšťany. V Perugll 
, ' 1 t ·h třech nemOla snes 1 J v 

ale vrat!l se po e ee v,,' Zd t ké oženil pojav za manzelku 
posluchačů stále mu pnbyvalo. e se a , 

Pellinu Bovarelli. , RV l'mě na císařství vracel 
v 1355 K' el IV korunovan v , 

Kdyz pak r. ,ar.. . : ská oselství k němu, ve kterem 
se přes Pisu, vypravlla obec, ~el~lgl~ dipťomem ze dne 19. května 1355 
nacházel se také Bartolo. Tu Jej are 1 tolovnl'kem Znalost věd, 

dd d "enínem a spo us . " 
J'menoval svým ra ou, vor d t '" d' e v dl'plomu Naší Velebnost 

o 1 l' vě ee Vl 1 S , " 
ušlechtHost mravu a c lVa na s T ~'měřenými milostmi ozdobili a dů-
k tomu vedou, abychom OSO?U vou TPrb

1 
v" 'máme za raddu a domácího 

, 'h d t' ovznesh Proto e e pnJI . , t' 
stoJnýml o nos ml p " v h DV' 'ž tedy všech práv, mllos 1, 

" lustolovmka Nase o. zlveJ " v' 
dvořenma 1 za spo , v " , • dd ' familiárové a spolustolovmcl nasl 

d 'd kterychz Jlnl I a ove, , , " 
svobo a vysa, , ' v d dan' m propůjčena BartoloVl 1 synum 

. požívají." Druhým dlplome~, tehoz ~e ,y plnomoc by udělovali léta, též 
, 'h b dou-ll doktorove prav" , , l ~' 

i potomnnu Je o, u v 1 k '1 1 Ve kromě šlechticů, přlznava 1 

h vO 'm nemanze selO oz, v v 

by poslue acum svy '1 menání dostalo se v týz cas 
v , v lky' ch (Podobne 10 vyzna " 'v 

práva deh manze s . , d Ll'prandis J' 8J'Ž uČlml Clsar 
, '" d kt 'práv Eraslllovl e , VPIse Jm8mu o orovl, o ' v' mu erb a verbu 

, ' ,1 h bětem svého dvoru, propuJClV 
šlechticem a Jmenova r~ '1' I' což PelcI vztahuje na Bartola,) 

'1 1 verveneho v bl em po 1, ' " korunovane 10 va C v. 1355 _ zemřel v Perugn, 
b to - dne 13. cervence , 

Bartolo rzo na ',1 .' UleV sv Františka u brany 
'h 1 t 46 pochovan ve C II a . 

maje věku sve, o, e : ' Ossa Bartoli". pozůstalým dostalo .. s~ 
sv. Susanny s naplsem n,a~robl~m t '1 ebyl hrabitelem statků, jako JIm 
jmění dosti skrovného, Jesto ar o o n 

vrstevníci jeho. ." 1 právem i'Ímským kdežto na uni-
Bartolo co učitel hlavne se z~nase . 1 'en právo' církevní. Jelikož 

v k vy'hradne panova o J 
versitách v ten cas s oro vď J t' "nova (D'!g II 821 IJrlloem,) '1 'vt V 'pove us mla c .' 
pak tou dobou platl a, Jes e Zla .. cestu i J'31 se vykládati důvody 

, "1 deřll Barto o na Jmou c. v ' 
vykladah zalwnyv' u d (hl osluchačstvo lepšího porozumem 
zákonův, kterouzto methodo~ osa o ,Pl u a učení stalo se záživnější. 

'y ů b rohřešení proti onomu za mz , ,V'" ' 
zakon, ez P ,,'v kommentář k právu římskemu) rozsnovany 
Skladby Bartolovy (obsahly t~hz B 'tl' h 1473 uplněJ'i 1615, m.imo to 

, ' ť k m pak vysIy v ena wc, v 
četnýml OpISy, lS e . v" M"h v 1843-45. Vynikají více ve-
v Basileji 1588 a .1589, neJnoveJl v me ove 
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hlasem duch a nežli vzornou latinou. 810ve Bartolo juris interpretandi ea 
aetate sine controversia princeps, eoque lucerna speculumque et monarcha 
juris. Znal jej také Komenský, an dí v Labyrintu světa, že poutník mezi 
učenými viděl také Skota s Aquinatem, Bartola s Balbem, Erasma se 
Sorbonisty. 

V kap. bibliothéee Pražské nalezá se rukopis ze XIV. věku (J. XXII), 
ve kterémž vepsány jsou rozpravy Bartolovy De judice, qui injuste judicavit, 
de copula, -de insigniis et armis. 

Že by Bartolo byl měl jakého účastenství v sepsání Karlovy Majestas, 
jak píše Voigt (verisimilius ipsi Bartolo tribuuntur Constitutiones ejusdem 
Caroli, Maj estas Carolina inscriptae), věcí samou i věkem Bartolovým -
bylof mu r. 1348 právě 35 let - vyloučeno jest. Co se pak týče Bully 
aureae z r. 1355, na kteréž vedle Rudolfa ze Friedberka (viz č. 106) pode
psán také Bartolo de Perugia, tož ani díla toho nemohl být Bartolo strůjeem; 
leda že snad Karlovi dal o něm zdání své. Císařského vyznamenání do
stalo se mu hlavně jakožto přívrženci císařovu, jenž se svými spoluobčany 
Peruginskými nedal se svésti přímluvami Benátčanů, by byli . proti císaři. 

Dodatek. VI. Staroněmecký překlad Horničího práva 
krále V ácslavova (viz Č. I 12. - Ukázka), 

Hye hebent sich an die perkrecht, di meister Johannes vQn Gelnhawsen 
gedeutschet hat. 

Wir Wenczlaw von gotes gnaden der ander, kunig ' czu Behem, der 
von ersten mit gotes hulfe das kunigreich czu Polan czu dem kunigreich 
czu Behem pracht hat - enpiten allen unsern perkleuten in dem kunig
reich czu Behem unser genade und das puch, darynne si ware gerechtigkeit 
des percwerkes erkennen mugen. 

(Z knihy 1. kap. 2.) Von allerley leuten des perkwerkes. Darnoch von 
ersten ist zu merken durch erkentnuss des perkrechten von eczlichen leuten 
di man haben muss auf dem perkwerke. Uud das (s)ein die furnemischen 
leute di urburer, di gesworn, di richter und di perkmeister. Di haben unser 
kuniglichen macht gewalt, ander leute czu richten. Darnoch sint urbor-

. schreyber. Es sein auch ander unUermesi.ge leute, als steyger, messer, 
czymmedeut und hutleute, di auch darynne gesworn leute heissen, das si 
nutcze ding tun sullen und unnutczes hassen; und was sy ynwendig den 
greniczen, di yn befollen sein, unrechtes sehen ader horen, das sullen si 
kundigen dem perkmeistr und den gewerken, wann ir geczeuknuss daran 
genuk kreftig ist. Darnoch sint furnemige leute, di gewerken heissen; darnoch 
di andern; darnoch di dritten, und also di lehenhewer heissen; den gehort 
ezu· frum und ezu schad in der silbergruben, darynne si arbeyten. Darnoch 
sein vil ander leut, der húlfe di gewerken genissen; von den wollen wir 
hernoch reden volkumlicher an iczlicher seiner stat. 

(Z knihy II. kap. 2.) Von dem gemessen perge und von seinen lehen. 
Czu dises capitels volliger ~icherheit, so ist von ersten czu wissen, das ein 

Jireček, Práv, život, 3S 
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icr.leicher gemessen perg beheldet siben lehen in di slichte, und das han
gende hat vierdhalb lehen und das ligende hat nur ein lehen. Und iczleiches 
lehen beheldet in ym siben lachter. 

(Z knihy III. kap. 2.) Wy man lehenschefte vorleyhat. Di unterscheidenheit 
der lehenschefte di sein, di man mit der clauseln und ausnehmunge 
vorleihet, das alsopalde die lebenhewer an den ordentlichen gank komen, 
das si dovon lassen und sullen keyns ganges czu yn peyten etc. 

(Z knihy IV. kap. 6.) Von des clagers vorrede (i. e. vorderunge) um 
gerichte, Des clagers forderunge als man si nympt, di ist nicht anders 
denn ein manunge czu dem richter umb das recht, das ym widerfaren sol 
als er hofet in gerichte czu behalden ader erstéen. Ab der clager sol von 
ersten ader sein fursprech dem richter di sache ader das ding, als es 
geschéen ist, auflegen und daraus weislich kyesen das, das er pittet und 
fordert etc. 

Dodatek VII. Sborníkové sepsání právnických (viz č. 163). 

Tímto názvem označujeme kodexy rukopisné, jež v sobě obsahují roz
ličné památky práva. Takovýchto kodexů jest řada velmi značná; poěínají 

stoletím XIV. a jdou až do konce stol. XVltého. . 

Největší část Sborníků takových sestavil Hanka v Rozborech literatury 
české 1842, pak dr. J. Čelakovský, vyličujíc právní sbírky Litoměřické, 
Brněnské a Jihlavské; kromě toho najdeš materialu hojně ve spisích 
Roeszlerových a Tomaschkových. My zde klademe obsah některých sbor
ntků ze věku XIV. · a z počátku XV. stol., mající typickou důležitost a jsoucí 
jako vzor sborníkům pozdějším~ 

Brněnský městský nejstarší. (Perg. o 249 listech ve fol.) 
Register. Hie hebt sich an daz buch von lantrechten u. von lehn

rechten, kap. 306. Nu horet unde vernemet von des rechtis beginne u. von 
meideburc u. wanne das des allir ersten von den alten steten herbekomen 
sie. Amen. Kap. 244. - Hie hebt sich an von clagen u. von urtaile. Závěrek: 
Expliciunt Jura Maideburgensia secundum quod cives tenent Maideburgenses. 
- Nu vernemet alhie von der welt beginne. - Sic incipiunt jura Y glavi
ensis civitatis. Napřed die gemainen recht der stat, gemachet von weisen leuten, 
potom: Daz sint die recht der bercleute u. der berge, die von erste fundin 
sint von wisen leuten in Pehem u. Mehren von purgern czu der Y gla u. 
von den perkleuten u. sint von den kunjgen bestetiget. - Hi hebit sich an 
der Prager recht. 

Pražský deskový, o 116 stránkách, psaný yenkoncem touž rukou. 
Obsah. Casus: Petrus spoliavit. Kniha Rožmberská. Soudní taxy. 

Formule listin deskových. Rukopis jakožto číslo I. desk dvorských chovaný, 
znám byl již Dobnerovi: Extat in tabulis aulicis feudalibus eodex rudis 
nec magnae molis, charta ad folii hodie magnitudinem accedente, scriptus 
a. 1359 charactere multum informL Haymerl m.yslel, že to naučení roku 
1358-63 úředníkům desk dvorských dané. 
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Zalusko-Petrohradský, listu 34 v 8°. 
1-8 Nota quae occurrunt ťirca officium minorum tabularum. 9-28 

Si quis in praesentia regis. 28-29. Quia Petrus a paterna linea. 29 Protho
notarius tabularum. 3031 Pecuniae dominationum et formae juramentorum. 
31-34 Querelae. Rukopis psán "manu Bergow filii". (Viz našeho spísu 
č. 155). 

Z I a t o k o run s k Ý (nyní Pražský Klementinský, I. G. 18.) 
De offensa coram rege vel judicio, Querelae, Formae juramentorum, 

Nota quae occurrunt circa officium minorum tabularum, Maj. Car., Tractatus 
theologici. List krále Otakara II. , zakladatele kláštera Zlatokorunského, 
o druhé válce s Uhry. Literae quae dantur a beneficiariis purgravio Pra
o'ensi Formae communes hereditariae. 
~ , 

K ut noh o r s k ý. (Listů popsaných 262 ve fol., dílem pergament. 
dílem papír.) 

Jus regale montanorum, německý překlad tohoto zákoníka, .zpoří~ený 
mistrem Janem z Gelnhausen (hy hebent sich an di perkrecht, dl melster 
Johannes de Gelnhausen gedewtschet hat). Výpisek z lat. práv Jihlavských: 
Gloriosorum principum. Liber sententiarum (pozdější rukou připsáno: 
Primislai, qui postea dictus est Ottagarus anno 1261, vlastně nálezy Brněnské): 
Řád pap. Klimenta z r. 1360, latinské nálezy Jihlavské .. - Pot~~ p:votm 
vklady. Co následuje, pochází z 2. polovice XV. věku, Jmeno:~te pr~kla,d 
některých nálezll Jihlavských. Na závěrku celého Ko~exu . slovmcek ~.r~vm: 
Actor žalobce reus obžalovaný, exordium začetí, 1mbrlgare zaruclb vel 
zavaditi; exb;igare vyručiti neb vypraviti, jus hereditarium o děd~ctví,. jus 
patronatus podání kostelní, jus theut.unicale purkrechtní, emphlteubcum 
purkrechtní aj . 

S tar o p r a ž s ký. tListů 266 na pergameně, psáno venkoncem jednou 
a touž rukou asi 1413-19.) 

Ondřej z Dubé - Kniha Rožmberská - Řád práva zemského -
Ordo judicii terrae - Práva manská - Modus colligendi bernam ~ Ku
sové o právu dědin manských - Statuta civilia 19lav. - Jura montmm -
Privilegium et jura eivium de Bruna:' - Práva rozličných věcí a běhů měs~.a 
Pražského. - Cursus civilium sententiarum (Nálezy Brněnské ve formě zkra
cené. Listy jsou tak otřeny, že na mnohých místech černidl~ nezůstalo; 
vidno z toho, že jich velmi užíváno). Quaedam statuta Clemenbs ,papae VI. 
_ Summa integra bernae regalis - Statuta Judaeorum ve ztvrzem Karlov~. , 

Vzor právnického sborníka poskytuj e bohatým obsahem svým a ze 
zahrnuj e památky české i německé: 

K ode x Lit o měř i c k ý, od dra Čelakovského popsaný a č. IV. 
naznačený. 

Str. 1-100 Liber distindionum v sedmi knihách (viz čís. 56.) 
Každá kniha počíná se pěknou inicialkou. Po straně děj e se tu i tam 
odvolání k latinskému textu Saského Zrcadla. Konec zní takto: "Léta 
božieho 14-85 dokonál1Y a dopsány jsú tyto kniehy práv Magdebu~ských: 
v sobotu den sv. Apolinatíše, v hodinu sedmnáctú, kterýchžto mnohe zeme 

33* 
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okolnie V Němcích a mnohá města v Čechách, jakožto Litoměřice a Hrade.~ 
Králové nad Labem a Menšie město Pražské s jinými městy se JImI spravUJI 
a jich požívají, majíc na ně výsady, rozli~né v a d~:tat,e:né od doktorů v 
práv svět~kých, duchovních i papežskych vhpne dohcene. . 

Str. 100-120 "Počínají se registra kněh Práv magd~bur~k!ch" .t. J. 
obsah jedné každé kapitoly všech sedmi kněh. Konec: "Sko~an: ~su Regl~tra 
těchto kněh práv Magdeburských velmi užitečných : světs~~~ radu~ v pa~ek 
před Zvěstováním Matky Božie v postě léta B07aeho hSIcleho ctyrsteho 

osmdesátého sedmého" . 
Str. 121-238 Brněnský "Liber sententiarum" v česk~m pře~la~u, 

přitom nálezy práva městského i hornického Jihlavského, v te s~ůs~be, Jak 
se nalézá v kodexu Musea českého z r. 1468 (sign. 23 C. 8), kdez ~akl~dem 
českého textu jest rukopis Kutnohorský z počátku X~V. stoleh. Ces~ý 
překladatel nevyznal se dobre v němčině, pr?to nechal ,vsude,' kd~ v st~rem 
rukopise přicházejí nálezy Jihlavské němčmou psan:. prazd~a, oken~a. 
Písarem tohoto kodexu byl některý písar Staréh~ M::~a ,Prazskeho .pred 
r. 1475, neboť táž . ruka, která se nalezá v Kod. Lltomenckem, pozoruJe se 

v zápisích Staroměstských z r. 1475-80. . v 

St 238-300 Počínají se práva ciesařská, jichž užív~ všecko ryherstvo 
i J]lěsta ~o všem kře~tanství až posavad." Český překlad Svábského zrcadla 

v 515 článcích. 
Str. 300-305. Manská práva Švábského zrcadla. Závěrek:. "L. B: 

t' . cieho čtyřistého osmdesátého pátého v utel'ý po sv. Jakuba t. .J. svate 
l~ny, dokonána a napsána jsú tato Práva manská, jimiž by se mělI spravo-

vati všickni manové". 
Str. 305-306 drobné kusy, jichžto text otištěn v Cod. j. boh. II. 2. 

Str. 403, 404, 414, 415, 416. 
Str. 306-323 Ondřej z Dubé, bez předmluvy. " 
Str. 323-337 Kniha Rožmberská (Práva, kteráž . byla v u p,ana stareho 

z Rozenberka). Závěre1\,: "Skonávají se práva, ješto Je mel pan z Rozm-

berka." Sk ," ' 
Str. 337-349 Řád práva zemského. (~ávěre~:,. on~Va}.l ~e pr~va 

panská česká starodavnie. Leta nar. Syn~ Bož~eh~ t~~IcIeho ctynsteho o:;m
desátého sedmého v pátek po sv. Janu Zlatoustem. 

Str. 350-352 O čtyřech úřednících najvyšších (Cod. j. boh. II 2 

str. 357). 't 'h" 
Str. 352 "Tuto jest, kdyžby kto chtěl kom.u dlúho na u OClC . . . 

(Cad. 2. str. 98). 
Str. 352-359 Řád české koruny cies. Karlem, českým kr~lem po-

~n~ý~ kld 
Str. 360-363 drobné kusy právnirké, zejmena části z českého pře a u 

Práva Horničího . 
Str. 363-380 "Majestas Carolina" neboli "Statuta země české" (překlad 

~éskf. Cod. j. boh. II. 2. Str. 109). 
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Str. 380 význam některých názvů právnických (pankhart, sebranec, 
padúch, chlap, cvikýř, zlosyn). 

Str. 382-413 Práva ciesařská (opakovaně do téhož Kodexu pojatá) 
s poznámkou, "že jak někteří praví, spravují se nimJ páni Pražané Staro
městští. " 

Str. 413-417 Práva manská (tolikéž podruhé pojatá). 
Str. 417-418 Kusové zvláštní z práv pány úřadníky starými pilně 

přemietaní o praviech dědin manských i služebních. 
Závěrek celého Kodexu: Konec těch kusuov svrchupsaných ve čtvrtek 

po sv. panně Dorotě. 
Kromě sborníků máme ještě i jiné právní památky rukopisné, vynikající 

tím, že jsou s velikou nádh.erou ozdobeny, jako kodex Brněnského práva 
po našem zdání pořízený původem a přičiněním Jana z Gelnhausen písaře 
Brněnského, kodex práva Jihlavského, psaný ku pobídce téhož Jana jakož 
písaře městského v Jihlavě, dále Brněnský z r. 1446 pořízený péčí městského 
písaře V ácslava z Jihlavy, konečně rukopisný kodex Kutnohorský, Horničí 

právo krále Vácslava v českém překladu z r. 1525, nyní v Českém Museji 
uložený. 

Dodatek VIII. Statut litevský z r. 1529. 

Na závěrek J'agiellovského věku v Čechách, na r. 1529 připadá statut 
daný Litvě od polského krále Zikmunda, památný tím pro dějiny práva 
českého, že jest to zákoník podle obsahu polský, podle písma ruský a podle 
slohu český. Dlouho trvalo domnění, že veliké toto dílo zákonodárské, číta

jící ve třinácti rozdílech paragrafů 382, složen jest nářečím běloruským, 
ale prostý pohled na text učí. že psán jest právnickým slohem českým, 

jakýž na závěrku XV. a na začátku XVI. věku panoval a platnost měl. 

Vizme několik ukázek: 
I. 8. Tež chto by mnoho za malo uprosil a to by na neho slušne 

bylo perevedeno z prava a znajdeno bylo výše nežli prosil : takovyj tu-ju 
vysluhu i daninu tratit. VI. 1. Tež ustavujem, iž ko~dy vojevoda náš, 
i starosty .. , koždy v svojem povětě, ne majut poddanych našich inače 

suditi i pravovati leč tymi pisanymi právy. . . X. 1. Tež ustavujem, iž 
koli-by chto kupil kakoje dědicstvo i deržal s pokojem, zaplativši abo ne 
doplativši, a na tom-že by imenji ehto inšyj dolg mel pervej zapisany, poky 
ješče bylo neprodano, a molčal by o tot dolg deset let etc. 

~ Úkaz ten vysvětliti lze prostě tím, že v XV. věku právnický jazyk 
.český našel přístupu nejprvé do Polska a dále i na Litvu, jak toho důkazy 
podal J. Perwolf v rozpravách svých "Če~hové a Poláci v XV. a XVI. věku'~ 
(Osvěta 1873) a "Příspěvky k českým dějinám" (ČČM. 1880). Pravíť se tu, 
že metrika litevská Ct. j. zemské dsky litevské) z řečených dvou věků 

pochodící psána jest sice písmem ruským, ale jazyk že velice jest podoben 
češtině, což někdy až překvapuj e, i často se zdálo Perwolfovi, v metrice 
se probírajícímu, jako by čítal písemnosti české XV. a xvt věku. 
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Dodatek IX. Dissertace právnické 1676 - 1 783 (ukázka). 

Wolfe1.t de Nefoe Joh. Ignat. Fluxus juris et refluxus seu Controversiae 

aliquot jurisconsultorum et politicorurn. 1683. 

Reichel M. S. Dis- et concordantia canonurn et legum. 1683. 

Kesslcr de Kestennach G. L. Palma jurisperitorum. '1685. 

Kriegelstein Wenc, J . de - Palaestra juridica seu Decas disceptationum 
delibans diversas materias juris canonici, civilis et feudalis. 1689. 

Walderode J . W. M., comes. Disputatio juridica miscellanea seu 
Sexaginta tres quaestiones canonico-civiles, politicae et militares, ex ea quam 
Cosmas Pragensis decanus usque ad Wratislaum 1. Bohemorunl regem, 

conscripsit, bohemica historia excerptae. 1691 . 
Besnecker Joan . Adam. Sit ex jure legibusque judicium, quod vel 

possessorium vel petitorium, seu recollectio interdictorum et actionum. 1691. 

Pusch de Grunwald. Disp. jur. ad septem Digestorum partes. 1697. 

Kolovrat-Krakovský L. et W. eomites. Regalia Majestatis in duas classes 
divisa variis diversorum authorum historii s, canonicis, civilibus, politicis et 

militaribus quaestionibus illustrata. 1697. 
Amende Zacha'rias Jos. Ingredere judiciale seu Legitima in judicio 

postulandi methodus. (s. a.) 
Lo'W Johannes Josephus eques ab Erlsfeld. Disputatio ex toto libro 

Institutionum 1700. - De jure judicis 1701 . - De legitimatione rigorosa 
1702. _ Quadratura circuli seu Cursus juridicus, quatuor rectangulis i. e. 
quatuor juribus (civili, canonico , publico et feudali) sese conformans. 1703. 

Germeten Bernard Henricus. De jure liberorum. 1707. 

Sonntag Franc. Guilielmus. Interim juridicum. 1707. 

Wolff Aug. Ant . Jus jurandum. 1713. 
Schmid D. M. De pignoribus et hypothecis. 1714. 

A lexi'Us J . T. Tractatus juridico-moralis in librum III. Decretali Gre-

gorii. 1715. 
Rzehack Joh. řVenc. Cunctatrix in exequenda justitia. 1716. 

Ozeppel Joh. Jos. De rescriptis. 1717. 
Dintzenhoffer Heinricus. Jura s ervitutum , in octo disputationibus 

juridicis exposita. 1718. 
Hofer Dismas Jos. Ign. eques ab ---: Jura muli.erum ex jure canonico, 

civili, feudali, boemico et moravico deducta. 1718. 
Scherzer de r-lleinmůhl Jos . An in Imperio R. G. landsassiatus ex situ 

terrarum et illa recens inventa territorii clausi et non clausi distinctione 

probari po~sit. 1722. 

Arnoldus de Dobroslavina. De foro competenti. 1727. 
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Braun Joannes. De subhastationibus. 1729. 

Rchaffgotsch Wenc. Ernestus comes - Pacificatio nomothetica rem
publicam per pacta publica domi forisque transquillans, dissertationibus IV 
nat~ram et effectus .p~etorum publicorum tam intra quam extra rempublicam 
exhlbens. (Sub ausplc~IS Imperatoris 1723). 

Bechyně equites de Laschan 19natius et Maximilianus. Successio ab 
testato. (Věnováno Leop. Jos. hraběti Scblikovi t. č. nejvyššímu kancléři.) 

Worel Eug. De causa possessionis et proprietate. 1723. 

Tax P. D. C. Ordo ordinati processus judiciarii juxta legitimos tramites 
coordinatus. 1723. . 

Holderrich Joh. B. Mich. De origine et necessitate legum. 1723. 

Freundt J. R. N emesis ecclesiastica in sacris canonici juris sanctionibus 
expressa. 1727. . 

Wieschnik comes de - Tolerantia exculpata per III dissertationes 
juridicas deducta. 1732. ' 

Debra. De commissionibus et commissis. 1739. 

Zenker Joh. Bernardus, De confessione civili et criminali. Addita juris 
bohemici dispositione et observationibus practicis. 1750. 

Heincke Franc. Jos . De contumacia ad tit. X et in Sexto de dolo et 
contumacia. Addita juris bohemici dispositione et animadversionibus prac
ticis. 1752. 

Putzlacher Thom. Ant. De praescriptionibus addita juris bohemici 
dispositione et observationibus practicis. 1754. ' 

Pleyer P. T . Jus et justitia tractatu theologico expensa. 1755. 

. Fincken Ant. Synopsis historiae legalis. 1755. 

. Step~an Franc. řVe~c. Schediasma litterarium de tributorum injustitia, 
subdltos mterna ad pensltandum obligatione non existente 1758. 

Buquoi-Longuevalle Joannes comes. De jure puniendi in statu natu
rali . 1760. 

- . Gamperle Joh. Franc. De justitia dominii eminentis, quod in bona 
subdltorum ob necessitatem vel utilitatem publicam exercetur. 1762. 

Bretfeld Jos. De consonantia juris feudalis longobardici et boemici 
quoad successionem liberorum legitimatorum per subsequéns matrimonium 
in feudis. 1763. 

, Simonetti. Restrictio juris et facti Pragensis praetensae exemptionis. 1763. 

Rubner Prokop. Diss. juris publici de eo quod justum est circa fundatam 
in territorio potestatem. 1763. 

Zahořansky a Vorlik Bern. Augustinus. De !elonia tertio no cente. 1763. 

Krticzka Jos. De origine juris. 1797. 
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Dodatek X. Doplňky a opravy k bibliografii 1850-1 90 o. 

Wintíř Jos. Die Civilexecution in praktischen Fallen fur Bezirksrichter. 
_ Handbuch der Manipulation bei den k. k. Gerichten. Prag 1850. 

Stamm Ferd. Das Gemeindegesetz vom 17. Marz 1849 gemeinfasslich 

erklart. Prag 1850. 
Schmidt v. Berg6nhold J. J. Versuch einer kritischen Beurtheilung des 

Entwurfes zu einem neuen Berggesetz fur Ůsterreich vom J. 1849. Prag 1851. 

Skřivan Ant. Wechsellehre. Prag 1852 (až do r. 1880 patero vydání). 

Kheil K. P. Wechselrecht des ost. Kaiserstaates. Prag 1854, 1859, 1867. 

Bohm Wenzel. Sammlung der seit 1848 erschienenen Gesetze. Prag 1854. 

_. Alphabetisches Repertorium der geltenden Justizgesetze u. Ver-
ordnungen fur die Zeit 1848.-1859. Zweite Auf1age, Rumburg 1865. 

_. Neue Folge 1865-1869. Prag 1869. 
Schneider Fr. X . dr. Erlauterungen uber das Allg. osterr. Berggesetz 

vom 23. Mai 1854. Prag. 
Stamm Ferd. Das osterreichische allgemeine Berggesetz v. 23. Mai 1854. 

Gemeinfasslich erklart. Prag 1855. 
.Astl H. Alphabetische Sammlug aller politischen Gesetze des Kais. 

Oesterreich <2. Auf1. Deutschbrod 1857. Fiir die Zeit v. 1858-64. Prag 1866. 

Manger Rud. Das oster. Bergrecht nach dem Berggesetze vom 23. Mai 

1854. Prag 1857. Supplement 1861. 

Tuna F. E. Civilprocess. Prag 1858. 
Sametz Joh. dt". Betrachtungen uber den gesetzlichen Schutz des Grund-

eigenthums u, seiner Granzen. Prag 1861 . 

Mezník .Ant. Das ost. Weehselreeht. Prag 1861. 

Rlepsch Ad. Das oster. Tabularrecht. Prag 1862. 

Wessely Wolfgang Dr. Die Befugnisse der Nothstands- u. der Noth

wehr nach oest. Rechte. Prag 1862. 

Tuna F , E . Von den Gattungen der Lehen. Prag 1862. 

Ehrenfeld, L . A . Lexikon uber osterreichisehes Handels- u. Gewerbe

recht. Prag 1863. 
Gellert J . D. Handbueh des allgemeinen deutschen Handelsrechtes. 

Prag 1863. 
Obentraut Ad. v. Das Strafrecht der Gemeinde. Prag 1866. 

Hube Romuald. O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyrískiego 

u narodów slowianskich. Warszawa 1868. 
Pernice Herbert, Miscellanea zur Reehtsgeschichte und Textkritik. 

Prag 1870. 

Dodatky. 521 

Zucker Alois Dr. Skizze zu einer Monographie uber Amtsverbrechen. 
Prag 1870. 

Nocar Adolf. Darstellung def Wechselrechts-Lehre. Prag 1882. 

Schneider Fr. X . dr. Die Berggerichtsbarkeit auf Grund der Gesetze 
der im Reichsrath vertretenen Lander. Prag 1872. 

,Ra~,da Ant. dr. Které změny nastaly v právu občanském novým kni
hovmm radem ze dne 25. července 1871. S přídavkeln o hypotéce společné 
a nerozdílné. V Praze 1872. 

Dudik Beda dr. Statuten des Ersten Prager Provincial-Concils vom 
J. 1349. Brunn 1872. 

Toman Hugo. Das bohmische Staatsrecht u. die EntwickelunO' der ost 
Reichsidee vom J. 1527-1848. Prag 1872. o ' 

Žródlowski Ferd. Dr. Untersuchungen aus dem ost. Civilrechte mit 
Berucksichtigung des rom. Rechts- u. der neueren Gesetzbucher. Prag 1872. 

Esmarch K. dr. Vacuae possessionis traditio. Prag 1873. 

Schneider Gůst. dr. Studien aus dem ost. Bergrechte. Prag 1874. 

Zucker .Alois dr. Die Untersuchungshaft vom Standpunkte der oest. 
Strafprocess-Ordnung. Prag 1873. 

. f!lbr~ch Jos. d~. U eb~r offentliche Rechte u. Verwaltungsgerichtsbarkeit 
m~t RuckslCht auf dle ErrlChtung eines Verwaltungsgerichtshofes in Oester
reIch; Prag 1875. 

Esmarch K. dr. Pandecten-Exegeticum. Auswahl von Pandecten
SteHen. Prag. 

Flusser A . dr. Der Rechtsfreund. Handbuch des ost. Process- u. Con-
cursverfahrens. Prag 1876. 

Žródlowski Ferd. dr. Das romische Privatrecht. Prag 1877. 

- . Die Verjaehrung nach oest. Recht. Prag 1878. 

Randa Ant., dr. Das Possessorium summarissimum u. -ordinarium des 
ost. Rechts. Wien 1878. 

Schonborn, Graf lřiedr. dr. Randglossen zum Entwurfe eines neuen 
Strafgesetzes. Prag 1878. 

Schneider F. X. dr. Kritische Umschau auf dem Gebiete der Berg
gese}zreform. Prag 1878. 

Randa Ant. dr. Grundriss des osterreichischen Wasserrechts 1878 
(rozmnožené vydání spisu Beitrage zum ost. Wasserrecht z r. 1877.) 

R~nda Ant. dr. Gutachten uber die Revision des 30. Haupst. des 
III. TheIles des ABGeselzbuches von Pfaff, Randa u. Strohal. Wien 1880. 

Kind Ludwig. Konig Ottokar II. v. Bohmen, Altprager Stadtrecht. 
Prag 1880. 

Zigel, Ponjatije i objemčešsko-slavjanskago prava. 
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Populare Gesetzkunde mit Ausschluss der Verfas.:;ungsreehtes. Prag 1881. 

Sallak Eduard dr. DarsteIlung des Strafrechtes fůr Geschworene. Prag 1883. 

Randa Ant. dr. Das Eigenthumsrecht nach ost. Reehte mit Berůck-
sichtigung des gemeinen Rechtes u. der neueren Gesetzbůcher 1884. 

Schrutka v. Rechtenstamm Emil. Praktische Fragen des ost. civil-reeht
lichen Verfahrens. Prag 1884. 

Randa Ant. dr. Die Enteignung. Wien 1884. 

Gesetzsammlung enthaltend die seit 1869-84. in Wirksamkeil getretenen 
Gesetze u. Verordnungen civil-rechtlichen Inhalts. B. Leipa 1885. 

Vašatý J. dr. Die gesetžliche Gleichheit der bohm. u. deutschen Sprache 
in den Laendern der Krone Bohmens. Prag 1886. 

Žródlowski Ferd. dr. Codification u. Kritik der Entwurfes eines bůrg. 
Gesetzbuches fůr das deutsche Reich. Prag 1888. 

80běščanskyi Ivan, Krugovaj a poruka u Slavj an po drevnym pa
mjatnikam ieh zakonodatelstva. Praga 1886. 

Randa Ant. dr. SolI das offentliche Gut in die offentlichen Bůcher 
einverleibt werden. Wien 1886. 

Randa Ant. dr. O cenných papírech dle práva rakouského. V Praze 1889. 

_. O veřejných skladištích dle práva rakouského. V Praze 1889. 

Ott Emil dr. Die Tabula juris der Klosterbibliothek zu Raigern. Ein 
Beitrag zur Literaturgeschichte des canonischen Rechtes im XIII. Jahrh. 

Randa Ant. dr. Grundriss des ost. Wasserrechtes. 3. Aufl. Prag 1891. 

Finger A ug. dr. Das osterreichische Strafrecht. Prag 1891. 

Schuster Ferd. dr. Die Entstehung des Urheberrechtspatentes vom 

19. Oct. 1846. Prag 1891. 

Frankl Otto dr. Der Concurs der offenen Handelsgesellschaft nach ost. 

Rechte. Prag u. Wien 1891. 

Pražák Georg dr. Wasserrechtliche Competenzfragen. Prag 189~. 

Žródlowski Ferd. dr. Ein Wort ůber die neuesten ost. Civilprocess

Gesetz-Entwůrfe. Prag 1893. 

_. Entwurf eines bůrg. Gesetzbuches. Prag 1893. 

Duschenes, Bělský und Baretta. Oesterreiehisches Rechtslexikon. -
Praktischer Handbuch des o ff. u' privaten Rechts. Prag 1894 ff. I.-IV. 

u. Erg. 1, 2. 
Krasnopolski Hor. dr. Der Schutz des redlichen Verkehrs im ost. Civil-

rechte. Prag 1892. 
Jasynskyj A. N. Padenije zemskago strója v češskom gosudarstvě, 

Kyjev 1895. 
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Randa Ant dr. Gutachten ůber den Gesetzentwurf betr. die Besetzu 
. E" h ng, mnere mne tung u. Geschaftsordnung der Gerichtsbehorden (dem X. Ad-
vocatentage . erstattet von R. u. Otto Friedmann.) Wien 1896. 

Mittheilungen des deutschen Juristen-Vereins in Prag. Red. dr. D. 
Ullmann 1869-1900. 

Urban Otto. Verfahren nach der neuen Civilprocess-Ordnung in Bei
spielen dargestellt. Bohmisch-Leipa 1896. 

Okenfuss, O řízení před soudy sborovými. 1897. 

Publicationen des Verbandes zur Forderung der rechts- u. staatswissen
schaftlichen Litteratur. Prag 1897-1900. 

Fryc M. Jednací řád soudů prvé a druhé stolice i státních zastupi
telstev dle min. nař. ze dne 5. května 1897. 

Randa A nt. dr. Die Wasserrechts-Genossenschaften nach oest. Rechte. 
Prag 1898. 

Aallina Em. R. v. Nothwehr gegenůber Amtshandlungen. Prag 1898. 

Řibřid Th. Die neue Geschiiftsordnung fůr Geriehtshofe I. u. II. Instanz. 
Kuttenberg 1898. 

Rohan K. Die Judicatur des Ob. Ger. Hofes in des Sprachenfrage u. 
die Bestimmung der §§ 13 A. G. O. u. 14 W G. O. Prag 1898. 

Odkolek A. v. Die russischen Gesetze ůber Erbschaftsteuer, Immobilar
Uebertragung u. Kanzleigebůhren. Uebersetzt von - Prag 1899. 

Volkar Andr. Dr. Úber die concurrirende Straf-Competenz der Gerichts
u Verwaltungsbehorde. Prag 1899. 

Rieger Bok. dr. Sborník věd právních a státních. V Praze 1900. 



PŘEHLED OBSAHU. 

Doba první: Věk Přemyslovců (-1306.) 

1. Prvotiny práva domácího. 32. Počátky práva manského .(viz č. 86.). 
2. Zlomky Zelenohorské. 33. Lex Judaeorum 1254. 
3. Prvotiny práva církevního. 34. Mag. Arnoldus. 
4. Edictum Boleslai II. -992. 35. Mag. Vlricus. 
5. Decreta Brecislai 1.-1039. 38. Privilegia civitatis Egrae 1266. 
6. Jus Gedčanorum -1039. 37. Decretum comitiorum Ca. 1266. 
7. Břetislavův ústav o posloupnosti 1055. 38. Jus Hlubčicense 1270. 
8. Marcus praepositus. 39. Frater Martinus Polonus. 
9. Jus curiae hospitum mercatorum Ca. 1101. 40. Tabulae terrae et officia terrae. 

10. Právní listiny. 41. Mag. Wernherus. 
11 . Daniel episcopus. 42. Mag. Velislaus. 
12. Mysloch abbas. 43. Mag. Joannes. 
13. Jus Teutonicorum Pragensium. Ca. 1178. 44. Formuláře. 
14. Postup kolonisace. 45. Mag Boguslaus. 
15. Zřízení župní. 46. Magistrorum series altera (viz č. 18.) 
16. Statuta ducis Ottonis (Jus Conradi) 1189. 47. Mag. Henricus Halicus. 
17. Studium právnické. 48. Engbertus civis Pragensis. 
18. Magistrorum series prima (viz č. 46.) 49. Mag. Petrus. 
19. Concordia 1221-23. 50. Jus Teutobrodense 1278. 
20. Mag. Damasus Boemus. 51. Privilegium civitatis Egrae 1279. 
21. Prvotiny práva horničího. 52. Statuta sex juratorum Pragensium 1287. 
22. Počátky práv městských. 53. Mag. Petrus de Ponte Curvo. 
23. Mag. Albertus Boemus. 54. Mag. Rapota. 
24. Mag. Wilhelmus. 55. Mag. Petrus notarius. 
25. JUl a originaria civitatis Brunae 1243. 56. Mag. Alexius. 
26. Jura et privilegia civitatis Iglaviae. Ca. 1249. 57 . Zdenco de Trzebecz. 
27. Jura montanorum et montium Iglaviensium. 58. Gozzius de Vrbe Vetere. 

Ca. 1249. 59. Jus regale montanorum. 
28. Bernardi Compostellani "Casus deereta- 60. Conradus scolaris. 

lium" s přípisky českého pochození. 61. Mag. Joannes de Slawkenword. 
29. Prager Recht. 62. Dekretály a Klementiny. 
30. Mag. Angelus de Ponte Curvo. 63. Brunner SchOppenspruche. 
3í. Bruno episcopus. 64. Notarii publici. 

Doba druhá: Věk Lucemburků (13 11- 1437). 
67, Mag. Nicolaus de Praga. 
68. Mag. Vlricus de Pabienic. 

65. Právní přísloví u Dalemila. 
66. Petrus abbas. 
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69. J oannes dictus' Gruebl et mag. W olchuinus 
de Belgern. 

. 70. Pan Petr z Rožmberka. 

71. Kniha Rožmberská. 
72. Henricus praepositus. 
73. Joannes dictus Paduanus. 
74. Mag. Jacobus de Praga (Jacobista). 
75. Mag. Hermannus de Praga. 
76. Hostislaus de Petrovic. 
77. Jurisperiti. 
78. Henricus de Frimaria. 
79. Judicium terrae (viz č. 14.4.) 
80. Tabulae terrae. 
81. Vicenotarii tabularum terrae (viz č. 151). 
82. Tabulae citationum. 
83. Tabulae czudarum. 
8i. Anonymus Rajgradensis. 
85. Summa Gerhardi. 
86. Postup práva ' manského (viz č . 32). 
87. Privilegium Cubitense 1341. 
88. Jura et statuta Majoris Civitatis Pragenae. 
89. Městský zákoník Staropražský 1341. 
90. Joannes notarius Brunensis. 
91. Sententiae Brunenses (Manipulus seu 

Djrectorium juris civilis). 
92. Řád práva zemského (Ordo judicii terrae) . 
93. Majestas Carolina. 
94. Základy státního práva českého . 

95. Arnestus archiepiscopus. 
96. Statuta sive Constitutiones concilii pro-

vincialis Pragensis. 
97. N eplach abbas. 
98. Mag. Albertus de Alto Castro. 
\:)9. Úřady zemské a krajské. 

100. Soud dvorský. 
101. Studium generale Pragense. 
102. Juridikce rektora university. 
103. První universitní professorové práva. 
104. Joannes de Novo Foro. 
105. Joannes Saxo dictus Mule. 
106. Právníci kan.cellářští za cís. Karla. 
107. Školárové juristé. 
108. T abulae terrae Moraviae. 
109. Bulla aurea 1356. 
110. Bart'blus de Saxo Ferrato. 
111. J oannes de Gumpolcz. 
112. Mag. J ohannes de Gelnhausen. 
113. ·Mag. Nicolaus de Pilgrams. 
114. Mag. Petrus Odolenus Bonczonis. 
115. Theodorius de Damerow. 
116. Sanderus Rombow et Wilhelmus de 

Lestkow. 
117. Prvotiny práv viničných (1358-73) . . 

118. Mag. Albertus Ranconis de Ericinio (mistr 
Vojtěch z Ježova). 

119. Joannes de Jenczenstein archiepiscopus . 
120. Právnické názvy. 
121. Vniversitas juristarum studii Pragensis. 
122. Rektorové juristské university. 
123. Professorové university juristské. 
124. Professorové práv z učení Pražského vyšlí. 
125. Lambertus (Vbertus) de Lampugnano. 
126. Mag. Cunsso Petri de Trzebowel. 
127. Mag. Joannes de Pomuk. 

.128 Právo a soudy duchovní. 
129. Nejstarší známý list český. 

130. Nálezy práva Magdeburského. 
131. Mag. Petrus Jelito. 
132. Mag. Joannes Cantor. 
133. Mag. Joannes de Moravia et Joannes de 

Praga. 
134 W olframus archiepiscopus. 
135. Joannes dictus Przimda. 
136. Andreas de Duba et Paulus de Choczna. 
137. Mag. Adam de Nežetic. 
138. Tóma ze Štítného. 
139. lnstitutio appellationum (1387) . 
140. Mag. Joannes Weilburg. 
141. Simon Pawr de Nova Domo. 
142. Manské knihy biskupství olomúckéno . 
143. Pan Kunat Kapléř ze Sulevic. 
144. Judicium terrae (viz č. 79). 
145. Sententiae a judicio terrae lata'e. 
140. Počátky soudu purkrabského. 
147. Sententiae Iglaviensis. 
148. Liber sententiarum civilium. 
149. Tabulae euriae regiae. 
150. Officium circa tabulas. 
151 . Vicenotarii tabularum terrae (viz č . 81). 
152. Pan Ondřej starší z Dubé. 
153. Výklad na právo zemské české. 

154. Mag. Joannes de Borsnitz. 
155. Pan Ota mladší z Bergova. 
156. Liber distinctionum. 
157. Přísloví právní u Smila Flašky z Pardubic. 
158. Urbáře duchovenské a knihy městské . 

159. Summa Pisana. 
160. Belial a Solfernes. 
161. Knihy právnické v Čechách. 
162. Advocati et procuratores. 
163. Sborníkové sepsání právnických. 
164. Soud přísežných mlynářů. 
165. první překlady německých práv. 
166. Mistr Jan Hus. 
167. Mag Joannes de Jessenitz. 
168. Mag. Nicolaus Czeislmeister de Praga. 
169. Mag. Johannes Naso. 
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170. Mag. Johannes dictus Cardinalis de 
Reinstein. 

171. Mag. Albicus archiepiscopus. 
172. Mag. Petrus de Mladonovic. 
173. Doctores atque baccalarii eminentiores. 
174. Dsky zemské v Čechách (viz č. 80 a 150). 

175. Místopísaři desk zemských (viz č. 81 a 151). 
176. Dsky zemské na Moravě, v Opavsku a 

v Krnovsku (viz č. 108). 
177 Jan Sazema z Hořešovic. 
178. Práva vojenská. 
179. Práva t. zv. Soběslavská a Staro-Pražská. 

Doba třetí: Mezikráloví (1437-1471). 
180. Petr Chelčický. 
181. Studium práva. 
182. Prokop bakalář. 
18:3. Bohuslav ze Zvole a Prokop z Plzně. 
184. Johannes de Rabstein. 
185. Biskup Jošt z Rožmberka. 
186. Gregorius de Heimburg. 
187. Hilarius de Litomerzicz. 
188. Kruh právníků Krumlovských. 
189. Petr Přespole a Johannes de Egra. 
190. Vít Tasovský z Lipoltic. 

191. Wenceslaus Wenceslai de Jglavia . . 
192 Jakub Kožený z Krbové. 
193. Donatus cum glossa. 
194. Nálezy Magdeburské. 
195. Ortele Olomúcké. 
195. Práva manská. 
197. Paulus Pauczek praepositus. 
198. Zemské dsky české (viz č. 174). 
199. Místopísařideskzemských (v. č.81, 151, 175). 
200. Překlad Nálezů Brněnských a Práv císař-

ských. . 

Doba čtvrtá: Věk jagaillovců (147r-1526). 

201. Albrecht Ojíř z Očedělic. 
202. Mag. Joannes Hertenberger de Cubito. 
203. Pan Ctibor z Cimburka. 
204. Knížka Tovačovská. 
205. Mistr Viktorin ze Všehrd. 
206. O právích země české knihy devatery. 
~07. Pan Bohuslav Hassisteinský z Lobkovic. 
208. Pan Petr z Rožmberka. 
209. Augustinus Moravus. 
210. Sněmovní snešení o českém jazyku při 

dskách a první tisky sněmovních snešení. 
211. Srovnání mezi panstvem a městy na 

Moravě. 

212. Albrecht Rendl z Aušavy. 
213. Zřízení zemské z roku 1500 (Vladisla

vovské). 
214. Archiv zemský. 

215. Hieronymus Balbus. 
216. Marcus Antonius Coccius Sabellicus. 
217. Knížky nálezuo saudu zemského. 
218. Soud komorní. 
219. Soudové dvorský a purkrabský (viz č. 

100 a 146). 
220. Místopísaři desk zemských (viz č. 81, 

151, 175, 199). 
221. Smlouva Svatovácslavská 1517. 
222. Rodericus Dubravus (Racek Doubravský). 
223. Školárové čeští v Bononii. 
224. Procek Malý z Cetně a Vácslav doktor. 
225. Jan Pašek zVratu. 
226. Písaři kněh a sborníků právnických 
227. Mikuláš Konáč z Hodištkova 
228. Zákony horniči Jachymovské. 
229. Sbírka naučení a nálezů Litoměřických. 

Doba pátá: Věk Habsburgovců první (1526-1620). 

230. Pan Ctibor z Drnovic a Kniha Drnovská 
231. Zřízení Zemské české z r. 1530. . 
232. Mistr Brikci z Zlicka. 
233. Práva městská 1531. 
234. Písaři juristé. 
235. Smlouva o kovy 1534. 
236. Zřízení Zemské moravské z r. 1535. 
237. Sbírka nálezův (viz 201 a 217). 
238. Práva manská a zemská. 
239. Joannes Boemus Aubanus Teutonicus. 
240. Biskupové juristé. 

241. Ambrož a Sixt bratří z Ottersdorfu. 
242. Řádové horničí (viz č. 228). 
243. Záhuba desk zemských r. 1541. 
241-. Práva a Zřízení moravské z roku 1545 

(viz č. 236). 
245. Zřízení soudu nad appellacími z měst (1548). 
246. Zemské Zřízení české z r. 1549 (viz č. 

21~ a 231). 
247 Sněmy české (viz Č. 210). 
248. Jan Balbín z Vorličné. 
249. Simeon Proxenus a Sudetis. 
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250. Gabriel Svěchýn z Paumberka. 
251. Nové zřízení mincovní 1561. 
252. Zemské Zřízení moravské z r. 1562 (viz 

č. 236, ~44). 

253. Překlad Jp.stitucí Justinianových 1562. 
254. Zřízeni Zemské Opolské a Ratiborské 1563. 
255. Formy a notule listův. 
256. Zřízení Zemské české 1564 (víz č. 231 

fl 246). 
257. Mikuláš Mitas z Vorlíčné (Austínus). 
258. Mistr Pavel Kristian z Koldína. 
259. Práva městská 1579. 
260. Místr Petr Štěrba ze Štěrbic. 
261. Jan Kocín z Kocinétu. 
262. Pan Michal Slavata z Chlumu a vládyka 

Samuel Radeschinus z Radešovic. 
263. Ludvik Karel z Řásné. 
264. Reformací Kutnohorská. 
265. Jan Hynkonius z Velenova. 
266. Narovnání o hory a kovy 1575 (viz 

č. 235). 
267. Summa Zemského Zřízení českého. 
2G8. Prokmatorové neholí řečúíci. 
269. Vitus Ophthalmius Strakonicenus. 

270. Processus juris municipalis. 
271. Zemské Zřízení Těšínské 1592. 
272. Právnické studium na universitě (viz č. 181). 
273. Jakub Menšík z Menšteina. 
274. Soud mezní. 
275. Zemské zřízení moravské z r. 1604 (viz 

č. 236, 244, 252). 
276. Karel starší ze Žerotína. 
277. Německý text Summy Práv městských. 
278. Mistr Jiřík Kezelius Bydžovský. 
279. Mistr Jan Matyáš ze Sudétu. 
280. Mistr Simeon Skála z Kolince. 
28.1. Mistr Daniel Basilius z Deutschenberka 

Pannonius. 
282. Jáchym z Těchenic. 
283. Simeon Partlic ze Sp·~cberka. 

284. Pavel Ješín z Bezdězce. 
285. Simeon Podolský z Podolí. 
286. Pavel Skála ze Zhoře a V ácslav Kochan. 
287. V ácsla v Mag'rle ze Sobíšku. 
288. Michal Pěčka Smržický z Radostic. 
289. Jiří Sedlnický z Choltic a jiní sběratelé 

Nálezu soudních. 
290. Deucer J oannes. 

Doba šestá: Věk Habsburgovců druhý (1620-1800). 

291. Obnovené Zřízení Zemské království če
ského 1627. 

292. Obnovené Zřízení Zemské marko mo-
ravského 1628. 

293. Otto Melander ze Schwarzenthalu. 
294. Goldast Melchior. 
295. Mistr Pavel Stránský. 
296. Soběhrd Rafael řečený Mníšovský. 
297. Komínek Jan z Engehauzu. 
298. Řada instrukcí úředních. 
299. Obnovené ZZ. s deklaratoriemi a novellami 

1638. 
300. O kombinaci Práv Městských a OZZemským. 
301. Processus juris in praxi utriusque in-

stantiae. 
302. Juristé branní obrancové Prahy 1648. 
303. Kyblín Christophórus a Wafferiburg. 
304. Proskovský Jan Henrych z Krohensteina. 
305. Učený spor o právu českém mezi Kyblínem 

a Proskovským. 
306. Právničtí professorové umversity Pražské 

1654- 1747. 
307. Weingarten J acobus eques et in-
308. Kramer Adam. 
309. Zemské Zřízení Opavsko-Krnovské. 
310. De Serponte et Bregaziis Franc Ferd. 
311. Schambogen Joh. Christophorus. 

312. Učení právnické v Olomúci. 
313. Balbín Bohuslav. 
314. Sannig P. B. 
315. Stramberský L. L. 
316. Tractatus de sessione et suffragio ele-

ctorali. 
317. Wrba Jakub Ferd .. Ant Nymburský. 
318. Span Sebast. 
319. Práva městská král. českého a markrab-

ství moravského .1701. 
320. Středovský Jan Jití 19nát. 
321. Klauser ..Andreas Bernhard. 
322. Kašpar Jan Kupec z Bílenberka. 
323. Nové právo úlrpné a hrdelní 1708. 
324. Vademecum juridico-practicum. 
325. Hermann Marianus. 
326. N eumann Wenceslaus a Puchholtz. 
327. Extractus. 
328. Gamen Philippus Christophorus. 
329. Nový. otisk ZZ českého i moravského 1714. 
330. Jordan Joannes Christophorus. 
331. Nový otisk Goldastových Commenlarii. 
332. Codex Ferdinando-Leopoldino·Josephino-

CaroliÍlus. 
333. Bohmische Stadtrecht. 
334. Schaffgotsch comes Wenc. Ernestus. 
335. Berger Frid. Lud. nob. a -
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336. Pražské vydání "Corpus juris cano-
nici" 1728. 

337. Kommisse kompilační. 
338. David Carolus. 
339. Lunig Joh. Christ. 
340. Muller Johannes 19natius. 
341.. Manuductio. 
342. Felix Joh. Wenc. ab Ebenholz. 
343. Muller v. Muhlendorf Joh. Georg, 
344. Wekebrod Franz Xav. 
345. Konigsmann Nic. 19n. 
346. Kittlitz Car. Jos. 
347. Studium právnické (viz č. 306). 

348. Hildt. 
349. Azzoni Jos. eques. 
350. Gressl Joh. Aug. 
351. Dworzak Joan. N. de Boor. 
352. Německé překlady právních spisů českých. 
353. Feigl Jos. Joh. de Feiglfeld. 
354. Soudní úřady v 1. pol. XVIII. věku. 
355. Ramhofský Jan Jindř. z Ramhofu. 
356. Práva městská vnově vytištěná. 
357. Řád poruénický a směnečný. 
358. Keffenbrinck Jos. Ferd. 
359. Řád hrdelní. 
360. Kaunic hrabě . 
361. Kanka Jan Nep. 
362. Jurain T. 
363. Rautenstrauch Franc. Joh. 
364. Montag de -
365. Rieger Paul Joh. R. v. -
366. Práva manství českých. 
367. W okaun Peter Ritt. W okaunius. 
368. Mayern Joh. Edl. v. 
369. Step han Franc. Wenc. eques a Cronen-

feld. 

370. Monse Josef Wratislaw d,e -
371. BMín svob. pán Frant. de Paula. 
372. Gross Franz J os. 
373. Voigt Adauct. 
374. W oller Edl. v. W ollersthal. 
37~. Habrich Alexius. 
376. Riegger J. A. 
377. Zlobický Jos. Val. 
378. Schrodt J Lothar. 
379. Krohny Franz. 
380. Roth Joh. Wenzel. 
381 . Kirchengesetze. 
382. Stohr Leonhart. 
383. Brožovský Frant. Kasp. z Pravoslav. 
384. Redlhammer J. W. 
385. Reichl Fr. 
386. Leitfaden. 
387. O. S. v. K. 
388. Cornova Ignaz. 
389. Cramer A. 
390. Auersperg Josef Graf. 
391. Jordan Jos. R. v. 
392. Heyszler L. F. Edl. v. Edelshofen. 
393. Rau J. 
394, Krisch J. R. v. 
395. M. F. d. C. 
396. Bohm. Landesordnung. 
397. Mullner. 
398. Veith Jos. 
399. Raphius Georg Victor. 
400. Apologie. 
401. Prochaska. 
402. Dietman Em. v. Traubenberg a Stein-

bach v. Kranichstein. 
403. Roth Joh. Wenc. 
40t.. Právnické studium. 

Doba sedmá: Věk Habsburgovců třetí (1801-1 900). 

405; První ~esítiletí 1801-1810 
406. Druhé '1811-1820. 
407. Třetí 1821-1830. 
408. Čtvrté 1831-1840. 
409. Páté 1841-1850. 

410. Šesté desitileti 1851-1860. 
411. Sedmé 1861-1870. 
412. Osmé 1871-1880. 
413. Deváté 1881-1890. 
414. Desáté 1891-1900. 

Dodatky. 
I. Zlomky Zelenohorské (viz č. 2). VI. Staroněmecký překlad Horničího práva 
n. Prvotiny práva církevního (viz č. 3). Vácslavova (Ukázka. Viz č. 112). 

lIJ. Spisy mistra Damasa Čecha (viz č. 20). Vll. Sborníkové sepsání právnických (viz č. 1(3). 

IV. Jindřich z Jsernie (viz č. 47). VllI. Statut litevský z r . 1529. 
V. Bartolus de Saxo Ferrato (viz č. 110). IX. Dissertace právnické 1676-1783. 

X. Doplněk bibliografie 1851-1900. 
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