
'lonů.. práva ŤÍmského i církevního _ 54 ve městech krdlovských..... míněna města pod-
daná přímo králi a vrchnostenská, poddaná příslušníkům šlechty nebo církevnÍrn
hodnostářům a institucím _ 97 úroků: povinných pravidelných dávek _ 1l4 oilelťl
rozsudků' soudních nálezů _ 7Í6 půhou předvolánt před soud; Iibellus: písemná ža-
loba; lťÍis/colúestace: zahéýen1 sporu prohlášenÍm žalované strany' Že od mÍtá žalob-
cův nárok _ 119 zuod: část sta.rého exekučního řízení na nemovitosti _ 120 zdkladu
okó.zaníe česky v lat. text'u _ 739 Íedině podle pscní jen na základě problášení
za psance

I{oRNÍ PRÁvo

Poslední Přemyslovci děkovali za velmocenské postaveni svého státu v ne-
poslední řadě i českému stříbru. Kutnohorské doly dávaly nepřeberné mnoŽství
stříbrné rudy, která se v královské mincovně měnila v pevnou a mezinárodně
ochotně přijímanou měnu -- pražské groše.

Mohutný rozmach hornictví v druhé polovině 13. století vyvolal potřebu nové
úpravy horního práva. Stalo se tak velkým zákonodárným činem krále Václava II.
kolem r. 1300 - slavným horním zákoníkem Ius regale montanorum (Kralouské
hornt praao), kte4i nejen upravoval veškeré jednání s osobami činnými při dolo-
vání jakož i jednání o propůjčkách horních a provozu dolů, ale ve své 4. knize sta-
novil také přesná pravidla o soudnictví v horních věcech.

Horní zákoník krále Václava II. se stal důležitým mezníkem nejen v horním
právu' nýbrž ve vývoji českého práva vůbec, neboé v něm byl uplatněn proces
podle práva římského a církevního, který nahradil těžkopádnější procesní pravidla
domácí a stal se tak zřetelným dokladem postupného pronikání kultury řÍmského
a kanonického práva do našich zemí.

Ještě ve 14. století byl Václavův zákonik přeložen pro potřebu německých
podnikatelů v hornictví do němčiny. Počeštění měst za husitské revoluce' mezi
nitniž byla na předním místě svou velikostí i důležitostí své průmyslové produkce
Kutná Hora, vyvolalo potřebu přetlumočení zákoníku i do češtiny. Dodnes lze
sledovat v různých kodexech různé varianty překladu' který od prvotní podoby
značně závislé na latinské předloze byl zdokonalován, přepracováván a doplňován
aŽ do velmi vybroušené formy českého znění.

Naše ukázka, která zahrnuje závět 7. knihy o osobách a počátek 4. knihy
o soudním řízení, je přejata z nejstarší dosud známé varianty překladu' kde se sice
ukazují ještě stylistické neobratnosti nepřÍliš zkušenóho překladatele závislého na
latině, avšak projevuje se již i přesné užívání technické a právnÍ terminologie.

PRÁVA KRÁLovSKÁ HoRNÍKUov

PRVNÍ KNIHA

Kap i to l a  13  -  o  rozdě l i t e l í ch  rudy

(1) Jestit pak úřad rozděliteluov zdvÍhanie času všicku rudu v jednu
nebo v mnohé hromady snesenú v slušné diely rozděliti. (2) Najprvé přede
všemi otloŽiece urbuře diel osmý, druhé devátý diel kovářský, třetie šest-
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nádctý diel, kterýžto z propojiček nám dluŽný jest, čtvrté vlastnosti, ač
které jsú, a ostatek rudy ve čtyři šichty gverkóm rovně rozděleno buď.
(3) Pakli nedostalo by se šestnádctého dielu a vlastností, ihned po devátém
dielu kovářském ostatek rudy ve čtyři šichty, jakoŽ pověděno jest, rozdě-
leno bud pod mocí učiněné přísahy, nic viece nebo méně na dobrotě nebo na
mnoŽství rudy pro nenávist nebo přiezen druhé straně, neŽ coŽ dlužného
jest, dávajíce. (4) Pakli kto z rozděliteluov přestupitel tohoto ustanovenie
byl by' ot úřadu svého se zlú pověstí věčně složen buď. (5) Chceme také
rozděliče koše rozdělenie mieti po všech dolech rovné a ot starého obyčeje
potvrzené (6) a čas i hodinu rozdělovánie, jakožto žádá jich úřad, se vší
pilnostÍ zachovati, tak aby nic nemohlo jich zmeškání přičteno býti. (7)
Kterak pak rozdělitelé rudou darováni býti měli by, svrchu o úřadu perg.
mistruov dosti pověděno jest.

Kap i to l a  t4  _  o  op rav i t e léch  vod r rých  měchuov

Nižádný duol také, ač byl by dědičný, měchuov opravitele nemievaj
zvláštnieho, ale toliko toho, kteréhožto urburéři všem dolóm ustanovili by
obecnieho, aby pro rozličné úřady smiešenina nevznikla. Kterýžto učině
přísahu věrně svuoj naplň úřad a dokonale; a toho také darovánu býti
chceme rudou.

Kap i to l a  15  -  o  zvěs tovačích  hod in  ho r ských

(1) K oznámení tohoto pravenie plnějšiemu věděno má býti' že všecky
hodiny dne i noci u horníkuov ve čtvery hodiny toliko maji děleny býti.
(2) A tak prvnie hodina erntagešicht, točíšto ctitelé dennieho dielu, druhá
pak hodina leserntagešicht' točíšto vyplatitelé dennieho dielu, třetie pak
hodina ernnachtšicht, točíšto ctitelé nocnieho dielu a čtvrtá hodina lesern-
nachtšicht, točíš vyplatitelé nocnieho dielu, ono němecsky a toto česky
nazývá se. (3) A počátek těch jedné kaŽdé ze čtyt hodin po všie hoře zvěsto.
vač provolá, je všem oznamuje, aby tak dennie, jakožto nocnie diela při
dělníciech všech ve všech věcech rovně zachována byla. (4) A zapoviedáme,
aby ižádný z dělníkuov ustavičně po dvě šichtě nedělal, aby nezhynul na
diele, a to dlužni sú stráŽnÍ doluov se vší pilností vyvarovati; atakéŽ tento
najat má býti rudú.

Kap i t o l a  16  -  o  p ř ebě račích  rudy

Rudy pak přeběrači neboli otměsitelé slovúť, kteřížto rudu tlukúce na
kusy drobné rozdělují nebo vybierají dobrú ot z|é; kteréžto pergmistři
a gverkové vyvolé, kteréž sobě poznají býti lepšie, dosti činiece jich pracem
rudú.
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Kap i t o l a  77  _  o  pa cho l c i e ch  na  r umpá l u  d ě l a j í c í ch
nebo  o  hašp lé ř í ch

Ustanovujeme, aby pacholkóm na rohu rumpála děIajícím jistá mzda
na penězích jakožto jiným dělníkóm ustanovena byla, ne aby jakŽ mnoho

45 oni i jich uchvatnúti a druhdy ukradnúti mohli by, dopuštěni buďte, všem
pergmistróm a gverkóm jich dieluov pod obdrŽením pevně přikazujíce,
aby toto naše ustanovenie potom neporušitedlně rukú drŽali a zachovávali.

K ap i t o l a  18  -  o  r udokupc í ch  nebo  e r c ka fé ř í ch

(l)Zamíetáme jedno ohyzdné šibalstvie, kteréžto někteří z rudokupcuov
proti naši věci obecní v minulých časiech takto častějie vedli su, že coŽ
kolivěk první z nich v kúpení rudy ot dlužné daleko vzdálené záp|aty podal,
tehdy druhý přijda jakožto podánie toho nevědomý podal ihned méně
- a tak o jiných; tak že praví kupci, těchto chytrostí pochybní učiněni jsúce,
otstupovali sú nic nekúpiece. oni pak prodavači tak velikú tráperri jsúce
teskností připuzeni biechu tu prodajnú rudu za mnoho menši, nežli stála
bieše, záplatu prodati na nemalé naší urbuře i všeho dolu bezprávie a obtie.
Ženie. (2) Aby to potom nedálo se, tiemto našie krotkosti právem pod ob-
držením našie milosti zapoviedáme a přestupnÍci všech statkuov svých
zbavenie se zlú pověstí trpte bez navrácenie týchž statkuov do našie ko-
mory s obrácením, aby pokutú jich jiní strašili se takových věcí páchati.
Radujte se z toho dobří a vyvolení, ot jich tovaryštva nešlechetní Že tak
vyplenie se, aby takových pohaněním zmazáni nebyli. (3) Nadto rudokup.
cóm všeho práva a soudu potvrzujeme, kteréŽto v hutech nebo v sdymad-
lech svých z starého a z duovodného obyčeje aŽ do těchto časuov měli sú,
toliko kdyŽ střiebro, ač které sdýmali by, k měně přinesli by do mince.

Skonaly sú se prvnie kniehy o osobách k horám příslušných.

Nadpis: o rozděIiteltch o rozdělovačlch - 1 zdvthanie času (podle lat. sublevatio-
nis temporc) v době zdvihánÍ (rudy) - 2 v slušné d.ielg v určené, náleŽité dÍly, části
- 3 otložiece urbuře oddělivše ke královskému podílu na výtěžku dolů - 3n. druhé. .,
třetie... čtutté za druhé, za lÍeti, za čtvrté . 4 z propojiček z propůjček' úředních po-
volení k těŽbě; ruim dlužn(1 iesÍ nám povinně nál^eŽI; olasÍnosÍi vlastnictví, podíl
vlastníků pozemků, na nichŽ jsou doly; ač jestliže _ 5 gverkóm kverkům, těžařům -
8 pod mocí učiněné přísahg podle složené přísahy; na dobrotě co do kvality - 9 což
d'lužného jest co je povinnost _ 7t ot úřadu suého ' '. věčně složen buď úřadu svého na-
vždy bud zbaven - 12 rozděIíče koše rozděIenie mieti (podle lat. divisores sportas divi-
sionis habere) aby rozdělovači měli koše na rozdělování (rudy) _ 13 se ošt pílností
zachovati aby zachovali s veškerou péčÍ' přesnost1, velmi pečlivě _ 74 jich zmeškdnt
jejich promeškání, zanedbání _ 75 darcvdni odměňován|; pergmisÍruou hormistrů,
úředníků dozírajÍcÍch na provoz dolů

77 o oprauiteléch aodných měchuou o opravovačích měchů na vodu _ t9 wburéři:
královštÍ úředntci pověření dozorem nad urburou (v. pozn. k ř. 3) * 20 smiešenina
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zmatek, nepořádek - 27-22 toho také daroucinu býti chceme (podle lat. istum etiam
remunerari volumus) chceme, aby byl odměňován

23 o zuěstouačích hodin horských o ohlašovatelích pracovních směn v dolech - 24
k ozruimení tohoto praueníe k objasnění tohoto sdělení _26-29 erntagešicht... Iesern-
tagešicht... ernnachlšicht... Iesernnachtšicht (z něm.) první a druhá denní směna
a první a druhá noční srněna - 30 po ušie hoře zuěstouač provoki po celém dole ohla-
šovatel veřejně oznáml, ohlási _ 37 dennie.'. nocnie diela denní, nočnÍ práce _ 32
rooně zachourÍna stejně upravena _ 33 ižddný Žádný; ustaoičně nepřetrŽitě; po duě
šÍcňlc (duál) po dvě směny; abg nezhanul na diele aby se nevyčerpal, nepozbyl sil při
práci (ne deíiciat in labore) - 34 to dlužni su... vguarovati to jsou povinni předejít'
tomu jsou povinni předem zabránit _ 35 najat md býtí rudú odměnou za práci je po-
díl z vytěŽené rudy

36 o přeběračícň o dělnícÍch přebÍrajÍcích rudu - 38 ot zIé od špatné _ 39 kteréž
sobě poznají býtí lepšie kteří se jim budou zdát lepší; dosti činiece jich pracem přimě.
řeně odměňujíce iejich práce

4L o pacholcíech o pomocných dělnÍcích - 42 o hašpléřích o dělnÍcích pracujících
u ,,hašple.. (vytahovali rudu apod.) _ 44-45 ne abg... dopuštění DuďÍe nebuď jim do-
voleno, aby - 45 uchuatrulti uchvátiti _ 46 pod obdržením pod trestem neobdrŽení'
ztráty (podÍlů) - 47 abg rukú držali aby dodrŽovali

48 o rudokupcích nebo ercka|éřích o obchodnících s rudou - 49 ohgzdné šíbalstoie
ohavný podvod, ohavné pikle - 50 proÍi našt uěci oĎecní (podle lat. contra nostram
rem publicam) proti veřejnému dobru, prospěchu; uedli sú prováděli _ 5t ot dlužné.. .
zdplalg od přiměřené ceny; podol nabídl cenu - 52 poddnie nabÍdka ceny - 53 prauí
spravedlivÍ; pochgbní. učiněni 7'súce (podle lat. dubii eÍfecti) jsouce uvedeni v nejis-
totu - 55 ÍesknosÍÍ nechutí, nelibostí (lat. tedio); připuzeni biechu byl^i přinuceni _
56 za zdplatu za cenu (lat. pro pretio); obtieženie zatlženl, poškození (lat. gravamen)
- 57 tiemto našie krotkosti prduem tímto ustanovením naší laskavosti - 59 se zIú po-
uěsÍí se ztrátou cti (lat' cum infamia); do našíe komorg do královské pokladny _ 60
oĎy sÍrašilí se aby se báli _ 6t ot jich touargštua z jejich společenství - 62 ugpleníe se
budou vymýceni; abg pohaněním zmazdní nebgli aby nebyli poskvrněni ztrátou cti,
potupou, hanbou _ 63 u sdgmadlech v slévá'rnách - 64 z duovodného obgčeje poď|e
uznávaného zvyku - 65 sdýmali Óy dmýcháním by slili, roztavili by; k měněkvý-
měně; do mince do mincovny

66 skonolg sú se skončily se; k hordm k dolům

Črvn rÁ  KN  IHA

Počína j í  s e  k n i e h y  č t v r té
téhoŽ  kn i eže t e  a  p ána ,  pana  V á c l a va ,  š t ěd rého  a  s l a vného  k r á l e
če s kého ,  o  ř á du  s oudném ho r n í kuov  v  Ku t n ě .  _  K ap i t o l a  p r v n i e

Pečujícím nám přemnoho při všeho královstvie našeho péčech a mezí
jinými méně nic nevyvolujícím mysliti, kterak a kterým obyčejem horníkóm
našim stálý a neproměnitedlný řád soudný stvrdili bychom, aby ne po
zmatciech, jakoŽ to ot předešlých časuov obyčejno bieše, ale postupně po
správných práva stezkách potom soudové řiedili se; nebo při těch věce,ch,
kteréŽto nezřiezeně bývají' nemuože rozumně ničehuož učiníno býti.
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Z toho coŽ kolivěk proti řádu soudnému ot nás vydanému v té straně
souzeno bylo by neboli vynášieno, nižádné ovšem pevnosti nebuď, podlé
správných ustanovení správně vysvědčujících, výpovědi proti zvyklému
práva řádu vynesené nižádné nebýti chvÍle. Anobrž soudce i příseŽní, našie
přestupníci wýpovědi, se všemi vládařstvÍmi svými i osobami královské pod-
lehněte pomstě; hodnét jest zajisté, aby, kteqýchžto k našeho práva zacllo.
vávaní královský strach nezótle, aspoň lékařstvie tresktánie připudilo' aby
všickni pokutú učící naučili se, kterak mělo by varováno se býti a kterak
neslušné bylo by ustanovenie královská pohaněti.

K ap i t o l a  d r uh á  o  p ó hon i e c h  k  s oudu  z ah á j e nému

Ale poněvadž póhon byl by počátek a všeho řádu soudného základ,
o něm jakožto o částce prvnějšie prvotně vizme; nebo počátek všeliké věci
najmocnějšie částka jest z přisvědčenie pana Justiniána, ciesaře, přesvatého
práva vynositele, protoŽe dobře a příhodně všecky věci dějí se, ač počátek
slušný byl by a milý bohu.

(1) Jestiť pak póhon správné v právo povolánie a druhdyť bývá skrze
soudcÍ přítomně přikazujícieho jedné z stran neboli oběma, aby jistý rok
okáza|i se před ním s obťr stranú podlé spravedlnosti otpoviedati majíce.
(2) A také býváť póhon skrze soudcova posla k tomu přísežného, a by, ač
pohnaný, jakož častějie přiházie se, póhonu k němu dojíti otpieral, tehdy
póhonného bez pochybenie věřiti se má přísaze. (3) Tiemto pak obyčejem
mají póhonové skrze přísežného posla činěni býti: aby z soudcova pohonil
přikázanie, aniž ižádný, leč správné z příčiny, k soudu poháněn bývaj zahá-
jenému ten den, kterýŽto týŽ soud býti musí; nebo čas a hodina netrpie
tehdy plnějšie rozmyšlenie rady, aniŽ neodění našim máme otpierati nepřá-
belóm, ale potřebujeme času, poněvadž žalobník, v jehožto chtění jest
žalovati, jiŽ dávno se svými ohradil jest ohradami, abychom i my naše
obrany opatrnějie zřiedili. Z toho jeden každý pohoněn býti má k soudu
zahájenému při najmenšiem najbližší den předešlý; a ač přÍtomnost jeho
imiena mohla by býti' pohnán buď vlastní v osobě; ač pak nepřítomen byl
by anebo pokrýval by se utiekaje sotrdu, skrze téhoŽ posla při domu jeho
zjevně tehdy pohnán bud. Bezpečnějie zajisté jest ve všech pilných přech
při domu býti póhonóm tiemto obyčejem: Posel přÍseŽný stanet před domem
pohonidlného, jeho k přikázaní soudce otevřeným hlasem pohoně v sly-
šení pomíjejících i souseduov; nebo při větších věcech vždycky opatrnějie
má činěno býti. A ihned posel póhonný účinek póhonu písaři pověz soud-
covu, aby jej tak položil ve dskách neboli v aktách, točíšto Že takový k při-
kázani soudce skrze takového přísežného posla polože den a hodinu, aby na
soudě spolu okázal se takový den, při domu svém byl jest pohnán zjevně,
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v slyšení pomíjejících i souseduov. (4) Nižádný pak nemá poháněn býti'
aby na soudě spolu okazoval se čas sváteční. (5) Všickni pak póhonové,
kteřížto k soudu bývají zahájenému, ač nebyli by vypověděni, však za
zavité maji jmieni bfii.

Kap i to l a  t ř e t i e ,  k te rak  ža lobník  a  v iněný  na  soudě
mě l i  by  pos tav i t i  se

Viděvše póhonuov zpuosobu viděti nynie nastává, kterým obyčejem
žalobník a viněný na soudě měli by postaviti se.

(1) A zajisté žalobník přítomný viněného nepřitomného před soudcí na
stolici soudné sedícím potupú obžaluje, sevši snažností spravedlnosti Žádaje.
Viněného pak v přítomnosti Žalobnik snažně stane, aby jeho otpoviedal
žalobě. A zase viněný, Žalobník nestane-li, pro jeho potupu ot nastánie
soudu prositi bude nálezně zproštěn býti. (2) Pakli Žalobník přítomný na
viněného Žaloval by snažně spravedlnosti žádaje, tehdy viněný výmienky,
ač které má, proti němu polož podlé řádu dole psaného. (3) Mohúť také
strany spolu státi na soudě skrze poručníky dostatečně naučené a před
aktami neboli urburéři nebo pergmistry správně ustanovené, tak však,
aby poručník' kterýŽto jménem nepřítomného Žaluje neboli brání se, dosti
ujistil pána věc příjemnú mieti neboli otsouzenie zaplatiti; nebo niŽádný
poručník v věci cizie bez dostiujištěnie hodný býti nevěří se, ač prvotnie
osoby věc za příjemnú mieti neboli otsouzenie zaplatiti za své poručníky,
je ote všeho dostiujištěnie vyzdvihnúce, sebe nižádným obyčejem ÍIeza-
vieží. (4) Také společníci téhož sváru bez ptikázanie žalovati mohú' kdyŽ
jedno společníka neboli společníky své věc příjemnú uručili by mieti. (5)
A tak práva přihotovují se k těm věcem, kteréžto častějie v soudiech opá-
lají se; ale k těm věcem, kteréŽto velmi řiedko přiházejí se, před jich vyjitÍm
práva přihotovati nemohú se, ale budeť z podobných věcí ku podobným
bráno se.

Kap i t o l a  č tv r t á  o  soud i e ch  a  co  j e s t  soud  a  o  neh rdání
po t ř ebného úřadu  ř ečníkuov

Rozprávěno jest svrchu v předešlých řečech o některých předchozech
k souduov zvyklosti potřebných, ale nynie o samých soudiech napořád
vizme.

(1) A jestit soud skutek tří osob správný, točišto soudce, Žalobnika
a viněného. (2) Ža|obník pak slóvet ot Žaloby, viněný pak ne ot viny, ale ot
věci, z kteréžto viní se. (3) Veškeren pak horní soud nebot jest pořádný'
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točiš zahájený, nebo kromě pořádu, točíš nezahájený. (4) Soud zahájený
jest' kdyžto soudce sedě na stolici soudné ve čtyřech lavicech shromáždiv
tudieŽ některé přísežné i jiné' na něŽ přÍslušie, týž soud maje pósobiti,

85 v přech obyčejem zvyklým posilňuje a potvrzuje tiemto obyčejem: TieŽe
slavně ot př'íseŽných, zdali toho dne a tu hodinu dne slušně mohl by na
soudě seděti; a přísežní nálezem vynášejí den s hodinú býti příhodné na
soudě sedění, protože ani den jest svátečnÍ, ani také hodina pozdnie; nebo
soudce dluŽni sú pro poctivost boží otložiti času svátečnieho i také před noci

90 tmami skonati, což nastává, protože příhodnost temností zlé lidi k hřešení
činí hotovějše. (5) Soud pak tiemto řádem vyslaviece, soudce obyčejem
zvyklým pokoje soudného všem potvrď, a aby zachována byla poctivost
a stydlivost soudná s čistými nravy setrvala. (6) A tehdy jeden každý skrze
řečníka propověz neboli otpověz, což kolivěk měl by Žalovati, kteréhožto

95 jednomu každému celému člověku spravedlivě prosíciemu dáti přikazujeme
túto výpovědí. (7) Ale ač dva spolu jednoho prosila by řečníka, první obdrží
podlé oné řeholy práva: KtoŽ prvnější jest časem, mocnější jest v právě.
(8) Jestit pak úřad milostivosti soudcóm svrchovanú pilností opatřiti, aby
skrze mocné přítomnost řečníkuov chudým otjímána nebývala, ale oni

100 soudce z svóho úřadu dávajte nemajícím řečníky. (9) Ktož kolivěk pak jednú
řečňoval by před soudem, potom prošen sa v soudu neboli dán jsa skrze
soudci, řečňovánie úřadu potom nesměj otpierati; nebo což jednú líbilo se
jest, nemuoŽe viece nelíbiti se. (10) Však řečníci připuzováni nemají býti
bezděky proti svým spolukrevníkóm a příbuzným až do pátého spolukrev-

105 nosti kolena řečňovati, ani proti kmotróm a kmotrám, ale ani proti těm,
jimžto příčinú obrany neboli opravy manstvie učinili sú; nebo přirozenému
nelíbí se rozumu ty osoby se vespolek některakými nelibostmi drážditi. AniŽ
domnievajte se někteřÍ rozumu nemajíce, ten úřad by měl zavrŽen býti,
poněvadž také ciesařská ustanovenie skrze usta knieŽat boŽsky vynesená

110 tomuto úřadu chválu přidávaly by i čest řkúce: Rytěřují zajisté obránce pří,
kteřÍžto, v slavné hlasy doufajíce, pracujících náděje i života bránie. AniŽ
méně pravie se věci obecnie i zvláštnie úžitku úžitečně opatrovati, než jako
by pro úžitky každých štítttov, polúplátí i mečuov požívali, rodiče i vlast
zachovávajice. Z toho zkušenie věci učí ten řečňovánie úřad býti ve všech

115 soudiech potřebný.
(11) Přepúštieme také, aby se ohrazovali kterýmiž kolivěk bezpeč-

nostmi a osvědčováními' jakožto až dosavad mohli sú ohrazovati se, aby
v škodu nělrterú neuběhli za své strany v soudě řečňujíce; nemajít zajisté
ottud škody cítiti, otkudž jim slušie hodně otplaty čakati.

Nadpis: o řddu soud.ném o soudnírrr tízen7iu Kutně v Kutné Hoře - t pečujícím
n<Ím(podlelat. sollicitantibus nobis, kde však jde o ablativ) když pečujeme, staráme
se; při péčech při správě' při řízení - 2 méně nic neoguolujícímmgsliÍi (podle lat. parum
nihil eligentibus meditari; v lat. zase ablativ) když nemálo volíme přemýšleti;
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kterak a kter{m obgčeiem jak a jakýnr způsobem _ 4 po zmatciech oklikami, kličkami,
úskoky; obgčeino Díeše bylo zvykem; postupně řádným postupem _ 6 nezřiezeně proti
ř'ádu - 7 o té straně v této včci' po této stránce _ 8 nižddné ovšem peonosÍí neDuď neměj
vůbec Žáclnou platnost _ 9 ugsuěd"čuiících dosvědčujících, osvědčujíctch; výpouědí
nařízenÍ, rozhodnutí _ 70 nížddné nebýti chvíIe (podle lat. nullius esse momenti) že
nemají Žádné platnosti - 11 se ušemi aló'd'ařstutmi se vším majetkem _ 72 pomstě
trestu; hodnéť jesÍ je náleŽité' sluši se - 13 krd|ovský strach nezóue strach před králem
nepoblzl; lékařstvie tresktónie lék kárání - 74 pokutú učící (podle lat. poena docente)
trestem uloŽeným pro poučení - 15 neslušné nepatřičné; pohaněti potupiti

16 o póhoníech o pohnání k soudu, o Žalobách; k soudu zafuijenému k řádnému
soudu konanému v pravidelných termínech _ 17 zdklad zák|ad,, podklad, hlavnl věc
(lat. fundamentum) - 18 prootně především (lat. principaliter) - 79 z přisuědčenie
podle svědectv1i Justínidna.. byzantského cÍsaře' který vládl v 6. stol.; jebo péčt
byla pořízena kodiÍIkace římského práva - 20 próva ognositele zákonodárce (lat.
Iegislator) - 22 u prcÍuo ku právu, k právnímu Ťízer:Ú _ 23 přttomně: mylný překlad
lat. principaliter : hlavně; iistý rok v určeném termínu - 24 abg okdzali se před ntm
aby se dostavili k němu; s obt7 straru7 (duál) z obou stran - 26 a bg póhonu k němu
d.oitti otpíeral a kdyby popíral' Že by byl k němu došel půhon _ 27 póhonnéfto pů-
hončího, doručovatele půhonu; bez pochgbeníe bez pochyb, nepochybně - 29 aniž
ižddný ani nil<do _ 30 netrpie... plněišie rozmgšIeníe radg nedovolují provést rozva-
hu, úvahu _ 31 neodění neozbrojen1; otpierali odporovati, stavěti se na odpor - 32
u chtěnt v zájmu - 33 se svýmí ohradil iest ohradami uvecll skutečnosti právem poža-
dované . 34 abgchom zřiedili abychom uspořádali - 35-36 cč přítomnost jeho jmiena
mohla bg rýÍi mohlJi by být osobně zastiŽen - 37 poktýoal bg se utíekaje soudu skrý-
val by se vyhÝbaje se soudu - 38 bezpečnějie bezpečnější; ue ušech pilných přech ve
všech naléhavých, obtíŽných sporech - 39 přť domu býtí. póhonÓm (po<lle lat. ad
domum fieri citationes) aby se půhony dály při domu - 4o pohonidlnéfto kdo má být-
pohnán (lat. citandus); oteuřeným hlasem (podle lat. aperta voce) hlasitě, nahlas -
4o-4l v slgšení pomíjejících i souseduou (podle lat. audientibus transeuntibus et
vicinis) aby slyšeli mimojdoucí i sousedé _ 42 t1činek póhonu výsledek půhonu _ 43
abg iei tak položil ue dskdch neboli u aktó.ch aby jej zapsal v úředních zápisech horního
soudu - 44.45 abg na soudě spolu okdzal se aby se dostavil k soudu (lat. ut judicio
compareret) _ 48 ač nebgli bg ugpouěděni třeba to není vyjádřeno (lat. licet non ex.
primatur) _ 49 za zauité maii imieni býÍÍ mají býti povaŽovány za půhony s propadlou
Ihůtou

50 uiněný obŽalovaný _ 5L postaaiÍÍ se dostaviti se - 52 zpuosobu způsob, po-
dobu, povahu (lat. formam) - 54 před soudct před soudcem _ 55 potupúobžaluje
obŽaluje pro nedostavení se k soudu (contumacia accusabit); se všt snažnostt s veške-
rou naléhavostí - 56 snažně stane, abg bude trvat na tom, aby (instabit) - 57 nesta-
ne-lÍ nedostaví-li se; ot nasldnie soudu od naléhavosti soudu (ab instantia iudicii)
_ 58 ruilezně soudnÍm néŮezem - 59 uýmienkg námitky, výhrady, protesty (excep-
tiones) - 60 podlé řddu podle pořádku _ 61 skrze poručníkg prostřednictvím plno-
mocníků; naučené poučené _ 62 před urburéři nebo pergmísÍry před správci králov-
ských důclrodů z dolů nebo před důlními úředníky - 63-64 abg dosti ujis|il pdna uěc
přtjemnú mietí neboli otsouzeníe zaplatiti (podle lat. dominum rem ratam habiturum,
aut judicatum solvi) aby dal dostatečné záruky,že pán (t j. osoba, v jejímŽ zastoupení
vede spor) přijme rozhodnutí nebo zaplatí v př'ípadě odsouzení _ 65 bez dostiujištěníe
bez dostateciné záruky; hodný býti nevěřt se (podle lat. nemo '.. idoneus esse creditur)
nevěří se' že je vhodný - 65.68 ač praotnie osobg uěc za přÍiemnú mi'eti neboli. otsou-
zenie zaplatití za sué poručníkg, je ote všeho dostiujištěnie ugzdvíhnúce, sebe nižddným
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obyěeiem nezauíežt (podle lat. si principales personae rem ratam habituram vel ju<li-
catum solvi pro suis procuratoribus, ipsos ab omni satisdatione relevantes, se nullo
modo obligarunt) jestliže se osoby vedoucí při (tedy Ly, jež se dávají zastupovat)
samy nějakým způsobem nezayáŽí přijmouti na místě svých plnomocníků rozhod.
nutl nebo zaplatiti v přÍpadě odsouzenl, zprostivše je veškerého ručenÍ - 68 sudru
sporu - 68.69 tcdyŽ jedno společntka neboli společnIkg sué uěc přtiemru} uručili bg mieti
jen když se zaručÍ, Že jeiich společníci přijmou rozhodnutl _ 70 přihotouulí se upra.
vujÍ se; opdlaii se přetřásaji se' probÍrají se (ventilantur) - 71 přeil jichugjittm dtťve
než se začnou projednávat -73 budeť.,. brdno se bude se postupovat

74 o nehrdd'nÍ potřebného úřadu o nepohrdání potřebným úřadem, o respektu
k potřebnému úřadu - 75 řečníkuou právnÍch zástupců ve sporu' advokátů _ 76
o před.chozech k souduov zvgklosti o předpokladech k provozovánÍ, konán| soudů
(de praeambulis ad judiciorum exercitiurn) _ 77 napořtid po pořádku - 81 ot věci:
lat. reus,,obžalovaný.. spojeno s res ,,pře..1 vint seje obviňován; neboť 1iesÍ bud jest;
pořddn! řádný (ordinarium) - 82 kromě pořtidu mimořádný (extraordinarium) - 84
tudiež t.amtéž - 85 posilňuie zabezpečuiei tieže slauně t"áže se slavnostné _ 87 ndlezem
aynášejí vyhlašujÍ' oznamují rozhodnutÍ, usnesení; den s hodinú býtí příhodné (podle
lat. diem una cum hora esse habiles) Že den a hodina jsou přthodné - 89 soudce soud-
cové; dlužni povinni; otložiti času svdtečniefto učinit odklatl ve svátek _ 97 hotovějše
ochotnějšÍ' náchylnější; vgslauiece slavnostně zabáje; obgčeiem zugklým obvyklým
způsobem - 92-93 poctiuost a st11dliuost soudnd úcta a váŽnost k soudu - 93 s čÍsÍýmí
nraug s bezúhonnými mravy (castis moribus) - 94 propouěz vylož, přednes _ 95 celé.
řnu bezúhonnému (integro) - 96 túto výpovědi tímto ustanovením _ 97 podlé oné řeho-
lg prdua: citována právní zásaďa obsažená v zákoníku papeže Bonifáce VIII. (Friedb.
2, 1123) _ 98 úřad nrťloslÍuosÍi (podle lat. ofÍicium pietatis) mravní závazek, po.
vinnost; soudcóm surchouanú pilnostÍ opatřiti aby soudcové velmi pečlivě učinili
opatření _ 10t řečňovol Dg působil by jako řečník, právnÍ zástupce, advokát; skrze
soudci soudcem _ 7o2 úřadu potom nesměi otpíerati neodvaŽuj se potom odmltati
úřad - 1o3 připuzovcÍní nuceni, donucováni _ 7o4 bezděky proti své vů|i; proti svým
spolukrevntkdrn proti svým pokrevným přÍbuzným; až do ptitého spolukťelnosti kolena
aŽ do pátého stupně příbuzenství - 106 přtčinúobrang neboli opraag z důvodu ochra-
ny nebo ručenl za právnl závady (při prodeji pozemků); mo.nstvie učinili sú vstoupili
vmanský poměr, zavázali se podřízenostl - 107 tg osobg se... drdžd.iti (podle lat.
has personas se. . . provocare) aby se ty osoby dráŽdily _ 109.110 poněuadž... přiddua|g
Dy (podle lat. cum... tribuant) poněvadŽ přidávajt; rgtěřujt konajÍ službu; obrdnce
přÍ právní zástupci _ 77I-712 aniž méně ptauie se věci obecnie, , . opatrovati (podle lat.
nec minus dicuntur rei publicae et singulari utilitati singulariter providere) pravl se,
Že se staraji o veřejný i soukromý prospěch ne méně _ 1t3 poltLplrÍÍÍ pancÍřů' brněnÍ;
bg požIuali uŽívali by - 114 zachouduajíce ochraňujlce; zkušenie ucci zkušenost -
114-115 úřadb!ti... potřebný (podle lat. offlcium esse... opportunum) že ie úřatl
potřebný - |18 abg v škodu některÚ neuběhli aby neutrpěli nějakou škodu

Poznámky  ed i ění

Zak |ádac i  l i s t i na  Be t lémské kap le

Listina Hanuše z Milheimu se zachovala v lat. orig. v archívu Karlovy urriversity
sign. I 27 a bylla vydána v Monumenta historica universitatis Pragensis II, Praha
1834' s' 300-308. Překlad J. Pražáka otištěn v chrestomatii V. Husy' Naše národní
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