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PoPRAvČÍrNIrra pÁNÚ z s.oŽusERKA
Kromě písemnýchpárvnických památek panovnických a městských dochovaly se
odjinudpísemnostijen zřídka.Pouzeještěhodnostářiduchovnía klášterya pak wchnosti,
jeiichžmoc stálestoupala,věnovalyvětšípéčisvýmpísemnostep.Jižv počátcích
isme se
setkali s právníKnihou rožmberskoua z rodu Rožmberků'kteří byli již počátkem15.
stoletíopravdovými velmožijihočeskými'zachovalase nám dalšíprávní památka, t. zv.
popraočikniha. le nesporné,žetatokniha' do nížbyly zapisoványvýslechyaťna mučidlech nebo bez mučení,souvisís popravčí,
t. j' soudnípravomocípánůz Rožmberkaa
shoduje se aspoň v podstatnéčástii s dobou, kdy zemským poprávcem byl ustanoven
kniha Rožmberskápřesahujeovšemmístněkraj
Jinďich z Rožmberka(1405).Popravčí
BechÉský'pro kteý byl zmíněnýJindřich jmenován,alelze si i při kusostia nesystematičnostiv zápisech dobře domys|it, že zájmy Rožmberkůdosti značněpřesahovalyhranice Bechyňska. S hleďska právníhonám tato kniha ie dokladem,jak již tehdy bylo za.
řízenotrestnísoudnictvírožmberské
a jak krutě se shledávalydůkazyo vině proti obviněnémupoddanému.Tím je popravčíkniha vlastně první knihou t. zv. černouneboli
smolnou. Je tím zajímavější,
žev ní jako protivník Rožmberkavystupuje lan Žižkaa
a žetétoknihy užilhojnouměrou Alois Jirásek v I. díletrilogie Mezi proudy.
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(1) Divišovo z Hrádku a jeho tovařišóvpravenie létačtrnádcetestéhoprvniebo. Najprv že jest jej Sazema, R'uzína Mrzavka vedli jsú jej do Žirovnice. Také
pravil jest, že Petr Zpěvavý' Kabát, Matěj Kadeíaý žák' Viďma' Zróstek, Sig.
mund Kadeřavy z Kladrub, že isú ti všickni byli při tom lúpežis ním v Žirovnici.
Janek, řečený Kolo, a Václav z Rukštajna byli jsú vuodce Divišovi na pánóv z Rozemberka az Strážesbožie .. . Také mladý markrabie Prokop pŤikáza|jestDivi.
šovi,aby paÍaz Rozmberka hubil, kdežby mohl, a jeho lidi' panoše,kněží'měšéa.
ny i seďáky jímal' mučil i šacoval.. . Jan, črný a tlustý pacholek' jakož štětky
prodává na trziech, a Mikuláš, črný a suchý pacholek Kovárčrc' ti jsú z penéz
v Soběslavi hlásajíc' chtěli Divišovi Soběslavi zraditi a penieze isú od něho za to
vzeli.
(2) Pivcovo pravenie. Ten pravil, že krajčípřišel ve čwrtek ku panu Valkú.
novi a ten Hensl dob;ývaljim obroku a stravy. Pak krejčípravil, žejest byl jich špe.
héř a měli sústav u pana Valkúna a tu súléhali a stravu měli súu Hensle, u krčrnrá.
ře. Potom opět pravil, že Sýkora a Seďáček a lan Holý vzeli súpostav zelený a pás
střiebrnýa jinévěci. AraŽtzkuJanHolýpravil, žeŽiž|<a,Jindřichabratr Žta<av
vzeli sú herynky a že on a Troskovec odpověděli pánu a ze Ž1zt<avzebral vozy a
pánu odpověděl. opět pravil, žemlynář a Mikeš, syn jeho, v Zibřidově mlyně těch
súu sebe chovali a ďívali jim potřebu a že mezi nimi býval syn Zibřidóv. A takéže
Matěj kupcómvzal z|atéa ŽtŽ|<azabil|páně člověka.A takéžemlynář Zibřidóv sám
vzal jest koně panu Markvartovi z Pořešína.Také pravil, želéhali súu pana Valkúna a on jim potřebu dával. Také pravil na Vieru z Milevska a na Matěje, ještoněkda
byl u pana Markvarta z Pořešínaa takéŽe súu Tluka v Dvořišti bývoli a trávili . . .
Také pravil, že ZachaÍ burgrabie a Románek na Zviekově jim slíbrli' žeby ie chtěli
na hrad vpustiti, kdyby jim bylo potřeba' i takéErasma s jeho tovařiši proti každému člověku.
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(3) Počínase tuto ztada. Mikuláš z Kamýku od Svinóv pravil. Naiprv pravil
na mukách, že Žlzka a Praženéposlali lana z Prahy, |ako ve Křstěnově domu seď
anebo byl, a šafařez Perštajnce,a ti umlúvali s Mikulášem a s Dietlem kuchařem
páně na XXX kopách, aby Dietl hrad zapáth|a Mikuláš město Chrumplav a na to
jima Mikuláš a šafář dali tři kopy grošóv v Pokšochově domu v někaké zahtádce
u Hory a za ostatek jim slíbili česta vieru'že jim bude dáno. A v té zahrádcetr
čtyiie scházeli se třikrát, umlúvajíctu zradu. A to měli učiniti v ta dobn kdý by
Žizt.at<Krumplovu přitrhl. Item pravil, že s ním najprv mluvil šaf;ářz Perštajnce
a Jan na kamnách u Pokšicha v jistbě' a řkúce: Bychom mohli mietí někoho zrámého,ieštoby nám dopomohl dobýti Krumplova, Že by jemu bratřie za to chtěli
dosti učiniti. A on řekl: ',Jáé sem svědom dobře... I pověděl to Dietlovi a Dietl
k tomu přivolil. A potom jima ve čwrtek tři kopy na klín odčetli v zahrádce, jako
by chtěli pryčieti. A jižto byli v neděli večertakés Dietlem umluvili. A Dietl vzalty
tři kopy grošóv. Item také pravil, že s ním svedli šafář a Jan někakéhopacholka'
jako u Karlíka byl, Přecha, aby jim byl na pomoc. A to se stalo v Telči ode páně
hospody ob ulici v konnici. Item pravil, že naivrec ty věci jednal šafář i uké Jan,
aby pána otrávili. I s ním o to mluvili i s Dietlem kuchařem na tom ostali,aby pána
z Rozmberka v cirrrádruotrávil. A to vše vza| na svú duši i na svú vieru, že iest to
všeckopravá pravda. Item pravil, žeby|ostalu Hory v dolech, jako Táboři od Hory
táhlr a králv Horu vpadl. A potom vy|ezLz dolóv i přivinul se k páně dvoru a tu
nalezl jich pět z Perštajnce.A těch pět jeli se panem Záviší do KoÍna k Praženóm a potom tam třie ostali a dva se zase wátila. Šafářa Jan, umluvivše s Praženy
a potom s Mikulášem mluvili, aby ťyvěci iectnal,jako swchu psáno jest.
(4) Dietl kuchař. Najprv vyznal na mukách, žeMikuláš kramáí jako čtwcen,
přišel k němu a řka: ,,Chcemy.li pána z Rosemberka otráviti, daďeť nám peněz
dosti... A potom zavolal ho ven k Petrovi šafáÍízPerštajncea k Domašínovi.I mluvili s nimi o to několikrát v zahrádce i pod střechú v Pokšichově domu, aby vždy
pána otrávili. I nemohli tu toho prachu jedovatéhomieti, protožese u Hory buřili
a kramáři nevykládali' a toho měl Mikuláš dobyti' žebyl známmezi kramáři. A ten
prach měl Dietlovi dáti, aby v cinádr vsul, když by pánu štiku dal jiesti' žeto sám
pán iie' aby jich viec neotrávil' jakožto jim šafář řekl. A potom se opět sešli v té
zahrádce ti čtyřie' Petr šafář, Domašín,Mikuláš a on sám. I ostali na tom' aby do.
buda Mikuláš toho prachu i dodal Dietlovi, ale potom aby to vždy skonali. A tu
šafář dal Dietlovi III kopy a z těch dal Mikulášovr X grošóv. Pakli by toho učiniti
nemohli, ale měl Dietl hrad Krumplov zapá|tti na pavlači tý komórky a měl se
dolóv spustiti po prostěradlecha do Prachatic utécia penieze svéměl tetě do Budě.
iovic donésti.A Mikuláš měl město zapáhtt. A to měli učiniti, kdý by Táboři
k Krumplovu táhli a znameníe dafi Dietlovi, když by nepřietelé mečem blýskali
a pokřik učinili' tehdy on hrad měl zapáliti.
(1) l Výpověď datována r' 1401; z Hreidku ne|ze b!|že včiti praoenie ýpověď_2
Žiroz;nice město a hrad u Počátek - 5 Rukštajn Rokštejn, zřícenina hradu na Moravě u Ji-
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blavy - 6 markrabie Prokop t. j. moravský markrabí Prokop, bratranec Václava IV. - 8 šoco.
oal oblral, olupoval
<2>,'2TatoÝypověď je zt.L4o6-L3 dobýaalobtohavymáhal, opatřoval krmivo _L4stao
úkry-tzlodějský' lupičský_ L5 postazl stůčkasukna, pak téŽmíra pro sukno (v Čechách aď
39 praŽských loktů) - L7 odpooěděli pdnu vytttásild mu nepřátelství - 19 potřebu živobytí2o pdně čloaěka poddaného pana z RoŽmberka - 23 Pořešín hrad a vesnice u Kaplice;
Daořiště městečkou Kaplic; trdllili živi|i se, stravovali se _ 24 burgrabie purkrabí
(3) 27 Tato výpověď je datovánar. L423_29 Perštajnec
Perštejnec,vesu Kutné Hory (též
j. panaz RoŽmberka_30žradt.j.krumlovskýiChrumplao(34,36
ř.52)i_29-30 kuchařempdnět.
Krumploo) Český Krumlov nad Vltavou _ 32,45 u Hory t. j. Kutné _ 37 sem szlědomdobře
dobře to znám, je mi to dobře známo - 42 o konnicdve stáji _ 44 o cinádrz v rybích vnitřnostech, v rybích drůbkách' do nichž měl travič dáti jeď _ 46 přiainul se h pdn|ědooru připoiil se k prínovědružině
<4>50 Tato výpověď je z t, I423i jako čtarcenkterý byl popravenrozčtvrcenlm- 55
neoykládali touž zbož| na krámy_ 59 skonali dokonali

MĚsTsKÉpnÁvo
Na městsképůděvzniHy záhy velképrávní sbírky.Pnávď knihy se sice opírajío za.
kládací privilegia městská, ale autoři knih pracovali samostatně.Tehdejší města však
měla převahu Němď s menšímikoloniemi usedlíkůrománských' vlámských a židov.
slcých' a proto tyto pomůckybyly psány buďlatinsky' nebo němec$. Městslý patriciát
ovládl městskou správu a žárlivě ii střežil proti ostatnímuměstskémuobyvatelstvrr,
v němžzv!áštěve 14. století leckde už měl převúu živel český'marně zápasício místo
v městskýchďadech. Zejménavelká města, Praha, Brno, Litoměřice, olomouc' se brá.
nila a aždo husitskédoby takéubnánila českému
ávlu. Stejně tak tomu bylo i v horních
městech, v Jihlavě' Kutné Hoře, a tak došlok českýmpřekladůmtěchto právníchpamátek ažv 15. století.
Přesto všakčeské
obyr'"atelswo
se musilo obracetna městskéúřadya soud5 které'ať
chtěly nebo nechtěly' zapisovalyčeskápoďánídomácíhoobyvatelswav ieho řečijlžve |4.
století.Není dochován českýzápis z tétodoby na př. na Starémměstě pražském,ale
v ulúzkách uvádímečeské
zápisy z Hradčan,z NovéhoměstapraŽskéhoa z Brna.
Zápis z Hradčan:
(l) Léta božieho narozenie tisíce tři sta osmde$ítého osmého léta před
Svachem a Sdeňkem, něšto miesto purkrabie Těmy na súdě seděli' před ostojem
rychtářem, Maršem Kostku' Bláhú z Pohořelce, Seďáčkem z Pohořelce, Havlem
Skalrríkem,lanem od brány' Křtěnem zedníkem,konšely přísežnými města hrad.
čanskéhopřed hradem pražským tiemto písmem vyznávámy zievně, žepřišed před
uás cný muž kněz Matras, faÁÍ z Mořinn mezi čtyři lavice v p|lý nhájý súd tu'
kdežkaždémumá se plnrípravda státi, poznal a vysvědčil,žeje prodal duom svuoi
za osm kop grošuov rázu pražskéhocnému muži Šebkovíz Únoště, a ten duom
uplně mu hotoqými penězi zaplatil' kteryžto duom jest usazen na Pohořelci mezi
domem Jenkovym s iedné strany a mezi domem Svachovym s druhé strany' se
všemi věcemi hi se vším právem, což k tomu domu příslušie. A také že ten jisty
farář vymienil sobě tak' aby v tom domu mohl sobě konničku postaviti a na tei
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40 býti. Actum sabato
quadÍingentesimo s
Zápis z Brnaz
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