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
816
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konnici komořici, ab1
pokoiík swoi mieti a
spadnúti na Šebkadi
Á ten doom Šebekna
dúcím.
(2) ... tiemto
řečenýVavřinec, wát
čany mezi domem M
s druhé strany, vHád
z.íkonníkovi zderazsk
práva, žetenduomr
dati i učiniti z něho, r
by se na to táhli, Žeii

Z á p i s z N o v é h om
(3) KuPoval st
Jámy, Mixo Dekano
vrat i iiní konšeléN
velikú Nového městt
30 dopustil Kosman' ni
dvě tuně oleie, aby l
chvíle na radě seděIi
zakúpil, aby na radě
súieho hrďa, cti i s
35 |ako dobrý a svúvin
prosil nás konšelóv i
s ním milost učiďli'
ské i obecné prázde
slovem ani skutkem
40 býti. Actum sabato
quadÍingentesimo s
Zápis z Brnaz

(4) MY Purgr
společně vyznávám
ďužni spraveďivét
města a ieho erbóm
grošóvapětadvac
zakaŽdi hřivnu čt
měščenénapřed m
dobrúvíru a čistut
těchménemna sva
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ptranecVáclava IV. - 8 šaco.
el,opatřoval krmivo _ L4 stao
ln pro sukno (v Čechách asi
llstvÍ- 79 potřebu Živobytír brad a vesnice u Kaplice;
turgrabiepurkrabí
štejnec,
vesu Kutné Hory (téŽ
rumlovský;C} rumpl aa (34,36
Kutné- 37 sem soědomdobře
'44 ls cinddruv
rybích vnitř|vinul se h póně dzsoruphpopopravenrozčtvrceďm - 55

1)

konnici komořici, aby když by přiiel nebo přišel farář dřéve řečený' aby tu mohl
pokojík svuoi mieti až do svého života a nic dále. A pak po ieho životě má všechno
spadnúti na Šebkadřéve řečeného,na jeho děti, na ženu jeho a na jeho budúcie.
A ten duom Šebeknapřed řečenývkládá v knihy sobě, hi svým dětem hi svym bu.
dúcím.
(2) . . . tiemto vkladem vyznávámy zjevně,Žepřišed před nás cnýmuŽ Žídek,
řečenýVavřinec, wátný králové Janové,duom svuoi s vinnicí, něštoležípod Hradčany mezi domem Mixovým ševcovým s jedné strany a mezi kněze Hrnečkovym
s druhé strany' vkládá v tyto knihy městskéVáclavovi, šenkovi králevu, a Mixovi,
zákonníkovi zderazskému se všímprávem, jakož jest jei sám držal podlé městského
práva, žeten.duom mají držeti a mocrri býti věčněi jich děti. A takémohú iej pro.
dati i učiniti z něho, cožby chtěli, tak však' byli.li by kteří jiní dře'mí dědici' něšto
by se na to táhli, že jimpráva nechcem brríniti poďé městskéhoobyčeje.
Zápis z Nového města pražského:

úknihy se sice opíraiío za.
atně.Tehdeiší města však
ských' vlámských a židov.
oěmecky.Městský patriciát
t městskémuob1ruatelstvu,
ský'marně zápasicío místo
toměřice,olomouc, se brá.
ě taktomu bylo i v hornícb
lůmtěchtoprávďch pamá.
skeúřadya soudy, které,ať
fielstvav ieho řečijižve 14.
tarémměstě pražském,ďe
lražského
a z Brna.

átéhoosmého léa před
úděseděli, před ostojem
em z Pohořelce, Havlem
přísežnýmiměsta hrad.
myzjevně,žepřišedpřed
3ev plný zabájný súd tu,
žeje prodal duom svuoj
li z Únoště, a ten duom
$azen na Pohořelci mezi
}qÍrns druhé suann se
lušie.A takéže ten jisd
nničkupostaviti a na tei

(3) Kupoval se na úřad. My Jan od Mostka, ty časypurgmister, Maršo od
Jámy' Mixo Dekanovic, Václav od Pieska, Jan Matras, Jiřík Loievník, Petr Kolovrat i iiní konšeléNového měsa pražského'vyzrrrávámyt všem,Že obeslavšeobec
velikú Nového města pražského'podali smy na ně o ty nehody, kterychž se iest byl
dopustil Kosman, náš měščenín,a zvláště že iest se kupoval na konšelswo a drával
dvě tuně oleje' aby konšelemučiněn byl' a takéŽe jest hanil konšeln kteřížjsú té
chvíle na radě seděli, a zvláščeJana od Mostku a řka, žeby čtrnádstelet konšelswie
zakúpil,aby na radě seděl. Tu obec veliká, potázavšise o ťyi o jinénehodn m|gnili
sújeho hrďa, cti i sbožieodsúditi.Tehdy řečenýJan od Mostku přimluvil se zaň
jako dobrý a svúvinu jemu v lepšie obrátil, nechtě by on toho horšímpožil a inhed
prosil nás konšelóv zaň a my konšeléobce všie.A tak ta iistá obce i s námi tuto smy
s ním milost u[inili' aby při hrdle i při sbožíostal, ale aby viec potom rady konšel.
ské i obecné prázden byl a žádnémuzrady, konšelu ani obecnému, toho horším
slovem ani skutkem zpomínal. Pakli by kdy toho nedržď, má jemu všecko novo
býť. Actum sabato die proximo ante conductum paschae anno Domini millesimo
quadringentesimo secundo etc.
Zápis z Brnaz
(4) My purgmeister, konšeléa měščené
brněnskn rada i všeckaobec, všecky
společněvyznávámy tímto listem všem, ktoŽ jej uzřie anebo čtúcuslyší'že smy
ďužni spraveďivého ďuhu urozenému panu lanovi, řečenémuPuška z Kuuina
města a ieho erbóm a tomu' ktož by tento list měl s jeho dobrú volí, tři sta z hřiven
grošóv a pět a dvaceti z hřiven grošóv pražskéhorázua moravskéhočíslaa zaplatiti
zakažd'úhřivnu čtyři a šedesátgrošóv počítaje'kteréŽto peďze svrchu psané my
měščenénapřed menovaní i z obce všichni společněa nerozdielně slibujem svú
dobrúvíru a čistúbeze lsti splniti a zaplatiti ďáti a položitinahraděnaotaslavicích
těch ménemna svaqf,Václav, iakoŽ po drínítohoto lista najprve příde. Pakli bychom
62 . Yýbor z českéllteratury
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tobo neučinili, jakož iest swchu psáno, jehož to buoh nedai' tehda ďáváme plnú
moc swchupsanému panu lanovi i jeho erbóm i tomu, ktož by tento list měl s jeho
dobrú volí, aby niám brali, nás jímali' stavovali, v židech i v křesťanech vzali na
naši ''a všech spolek škodu a my proti tomu nemámy ničs řéci ani činiti ani radú,
ni skutkem, ani mocí ani s žádnú pomocí tak ďúho, doniž bychom těch peněz
swchu psaných jistiny s škodami i s náklad5 kterak kolivěk skrze to vzatými, což
by dobrym svědomím ukázáno bylo bez přísah a bez věrování' uplně nezaplatili.
A toho na svědomie k tomuto listu naši pečetměstskú s našímdobrým syidgmím
přivěšujemy.lenž drínjest u Brně létapo boŽiem narozenie tisícčtyřisatřetieho
léta, tu středu první před letnicemi.
Z vk.ánekje patrno' žepražskéNové i Hradčanské
město vkládalo už od 14. století
česlqynejen proto, že právní pořízeď činili Češi,ale že i písďi byli českénárodnosti.
Naproti tomu v Brně zapsali do městskéknihy pro uiištěníčeskoulistinu, ale i tak je po.
zoruhodné' že brněnštíobčanémaií ohled na českého
věřitele' nevolí latinu za iazyk
listiny' ale jeho jazyk' češtinu.
Jsou-li toto všakdosud jen pďátky pronihiní češtinydo městskýchknih, srovnání
s příštírnvývoiem ukáže,iak vellcýobrat i zde nastal za doby husitské.
(1') 2 něštoježto,kteříŽto- 4 od brány t. j. pohořelecké,kdysi na Strahověv Praze _ ó
o pW zafuijnýsld v plně obsazenýsoud soudci zabájelý (iuďcium banitum)_ 7 praada
spravedlnost_8 z Únoštěz Unhoště_ L| hi (ďal.) i _ |2zlgmienilsoĎávymínilsi (služebnost.);konničkamalá stáj - 13 kornořicekomůrka_ 15 spadnútipřipadnouti
<2>18 ... tiemtovynecbánzačátek'v němžse uváď zápis toužformulíjako č.1 s týmž
datem,9. června1388- 19hróloaéJana:á Johannn prvnímanželkyVáclava Iv. _ 21 šankovi
_22 zd,honníkooi
číšníkovi
zderazskéma
židovskémuučitelina Zdenzi na Novém městě
_ 23 mocaibýti mfi vc vlastnicwÍ
pražském
<3>26 kupaal se podplácel,podplácenímse chtěl dostatdo tady od Mostha patrně
zlátožl nynějšlulice,,na Můstkď._27 od Jbny v mÍstěnynějšÍ
stejnojmenné
ulice na
Novémměstě pražskémi
od Pr.es&a
na tugmannově
místo,kde je nyníkostel P. M. Sněžné
nám. na Novémm. praž._ 28-29obecuelihúvalnéshromážděnl- 29 o ty nehodyo ty viny
_ 33potdzaošiseporaďvši se- 35 soúoinujehovlastnívinu; horšbnpožil užt|horšího_ 3940noooÓýrjobnovenobýti_ 40-41Actuttt...dánovsobotu,dninejbližšímpředprůvodem
velikonoc (l. nedělepo velikonocích'l. IV.) létaPáně 1,102
čísla
<4>44-45Kuninonásro Kunštát- 45 erbómděďcům' potomkům_ lL6maraashého
poďe po&u obvykléhona Moravě' t.1.64 grošů
IJorol otaza kopu _ 49 na Otaslagicích
slavice, ves u Prostěiova- 50 na soatý Vdclao sv. Václav byt obvyklý platebnl termÍnna
Moravě_ 53 nám brali... srov.zde v oddíluo čes.listině ukázkuč.3 pro vysvětleď těchto
termínů(str. 801); staaaali zadtžovali- 55 ilot|iždokud - 56 ndklad! výdaie _ 57 bez
_ 59 ddn... t. i. 30.v. 1403
oěroadntbez zapřÍsahání
Poznámky ediční
Počátkyprávnickéčeštiny
(1) Vydal zvl. G. Friedrich' cDB I' 256,č.290aZ.Ktisten, PrivilegiumNěmcůpražských,ČČH28, !922' I6L.
2 na dwore]nadworeFríedrich,nadvloruie
thp MusV C g (teprveažz I5. století)
(2) Vyd. G. Friedrich' CDB I' 289' č.3L7.
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(3) Vyd. G. Fri
řické (1901); o jazyc
3 .S/ooo 'rdusn
inhoustetn

(4, 5) Vyd. zvl. I
223,224, č:.234a 33
Statutům Konrádový

(5) 4 pomocné

Kniha rožmbersk

Dochována v m
iejicM popis (mimo I
čínáčl. 7) ďíve při t
_ AZČ), sign' A 17 :
ně v ČČM 9, 1835,
Cod. iur. Boh. II,2 (
hojných poznámek'n
text deskový a chybč
Ukázky s číslováním
Prahy 1864 (AMP)'
(U, _ obojí universit

Jotace zachovánl
hých slabikách všud

(3> 10 pražská
(16> 19 komon
pohnatr] seznati Ut;
<25>40 s svúŽe
<47>5L v hradi

70Prwl P
<75>

(158) 82 posěč
(161) 83 nemói
(l83) 89 z děv<

Řád práva zemsk(

Č,eskýtext ie za
iako isou Majestas (
Fr. Palacký AČ II,
města Prahy (AMP)
četnéomyly. Řád prr
vání článkůse čÍslu
Boh. II, 2, str. t99-2

Jotace zachován
<26>48 uŽívati]
(48> 90 zěvnýn
(53) Ll6 v téŽl
(67) 140 primy

