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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 pečet městskú s naším dobrým syidgmím
přivěšujemy.lenž drín jest u Brně léta po boŽiem narozenie tisícčtyřisatřetieho
léta, tu středu první před letnicemi.

Z vk.ánek je patrno' že pražské Nové i Hradčanské město vkládalo už od 14. století
česlqy nejen proto, že právní pořízeď činili Češi, ale že i písďi byli české národnosti.
Naproti tomu v Brně zapsali do městské knihy pro uiištění českou listinu, ale i tak je po.
zoruhodné' že brněnští občané maií ohled na českého věřitele' nevolí latinu za iazyk
listiny' ale jeho jazyk' češtinu.

Jsou-li toto však dosud jen pďátky pronihiní češtiny do městských knih, srovnání
s příštírn vývoiem ukáže, iak vellcý obrat i zde nastal za doby husitské.

(1') 2 něšto ježto, kteříŽto - 4 od brány t. j. pohořelecké, kdysi na Strahově v Praze _ ó
o pW zafuijný sld v plně obsazený soud soudci zabájelý (iuďcium banitum) _ 7 praada
spravedlnost _8 z Únoště z Unhoště _ L| hi (ďal.) i _ |2zlgmienil soĎávymínil si (služeb-
nost.); konnička malá stáj - 13 kornořice komůrka _ 15 spadnúti připadnouti

<2> 18 ... tiemto vynecbán začátek' v němž se uváď zápis touž formulí jako č. 1 s týmž
datem, 9. června 1388 - 19 hróloaé Jana:á Johannn první manželky Václava Iv. _ 21 šankovi
číšníkovi _22 zd,honníkooi zderazskéma židovskému učiteli na Zdenzi na Novém městě
pražském _ 23 mocai býti mfi vc vlastnicwÍ

<3> 26 kupaal se podplácel, podplácením se chtěl dostat do tady od Mostha patrně
zlátožl nynějšl ulice,,na Můstkď. _27 od Jbny v mÍstě nynějšÍ stejnojmenné ulice na
Novém městě pražskémi od Pr.es&a místo, kde je nyní kostel P. M. Sněžné na tugmannově
nám. na Novém m. praž. _ 28-29 obec uelihú valné shromážděnl - 29 o ty nehody o ty viny
_ 33 potdzaoši se poraďvši se - 35 soúoinu jeho vlastní vinu; horšbn požil užt| horšího _ 39-
40nooo Óýrjobnovenobýti _ 40-41 Actuttt... dánovsobotu,dninejbližšímpředprůvodem
velikonoc (l. neděle po velikonocích' l. IV.) léta Páně 1,102

<4> 44-45 Kuninonásro Kunštát - 45 erbóm děďcům' potomkům _ lL6 maraashého čísla
poďe po&u obvyklého na Moravě' t.1.64 grošů za kopu _ 49 na Otaslagicích IJorol ota-
slavice, ves u Prostěiova - 50 na soatý Vdclao sv. Václav byt obvyklý platebnl termÍn na
Moravě _ 53 nám brali... srov. zde v oddílu o čes. listině ukázku č. 3 pro vysvětleď těchto
termínů (str. 801); staaaali zadtžovali - 55 ilot|iž dokud - 56 ndklad! výdaie _ 57 bez
oěroadnt bez zapřÍsahání _ 59 ddn.. . t. i. 30. v. 1403

Poznámky ediční

Počátky právnické češtiny
(1) Vydal zvl. G. Friedrich' cDB I' 256, č.290 aZ.Ktisten, Privilegium Němců praž-

ských, ČČH 28, !922' I6L.
2 na dwore] nadwore Fríedrich,nadvloruie thp MusV C g (teprve až z 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:.234 a 33
Statutům Konrádový

(5) 4 pomocné.

Kniha rožmbersk

Dochována v m
iejicM popis (mimo I
číná čl. 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 svú Že
<47> 5L v hradi
<75> 70 Prwl P
(158) 82 posěčt
(161) 83 nemói
(l83) 89 z děv<

Řád práva zemsk(

Č,eský text ie za
iako isou Majestas (
Fr. Palacký AČ II,
města Prahy (AMP)
četné omyly. Řád prr
vání článků se čÍslujl
Boh. II, 2, str. t99-2

Jotace zachován

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



túda ďíváme plnú
tento list měl s ieho
křeséanech vza|i na
ianičiniti ani radu,
bychom těch peněz

to vzaými, což
uplně nezaplatili.

dobrym svědomím
&yři sa třetieho

už od 14. století
česke národnosti.

ale i tak je po-
latinu za jazyk

knih, srovnání

Snahově vPruze_6
banitum) - 7 praztda

vymÍnil si (služeb-

j akoč.1s týmž
Iv. - 21 šenkozli

na Novém městě

oil Mostka patrně
steinojmenné ulice na

na Jugmannově
o tynehody otyviny

užil horšího _ 39-
před průvodem

- 4ó moraashého čísla
Horní Ota.

platebď termín na
3 pro vysvětlenl těchto

výdaje - 57 bez

Němců praž.

(3) Vyd. G. Friedrich, cDB I' 59 a 60' č.55 atýž O zakládací listině kapituly litomě-
řické (1901); o jazyce srov. B. Havránek'Vývoj spisovného jazyka českého (1936)' str. 2l.

3 Slozso ,,dusnicoma.. psdno s nadepsanou koncoakou ma touž tukou a týmž
inkoustem

(4, 5) Vyd. zvl. Herm. Jireček' Cod. jur. Boh. I (1867), 55'56'64 a G. Friedrich' CDB II'
223,224' č. 234 a 33I' č.325. Rozsáhlou literaturu nově uvádí V. Vaněček' Glosy k t. zv.
Statutům Konrádoqým (Sbor. věd právních 4L, L94L).

(5) 4 pomocné Jireček, Čáda1 pomocne rkp, památné Ryš

Kniha rožmberská

Dochována v mnoha rukopisech vesměs pozděiších (od druhé poloviny 14. století)'
jejicbž popis (mimo nověji nalezené) u Palackého AČ I, 448.449. Nejstarší rkp neúplný (za.
číná čl. 7) dříve při deskách zemských je v Úsď. stát. archivu II. (ď. Archivu země české
_ AZČ), sign. A L7 z drubé pol. 14. stol. _ Knihu roŽmb. vydal Fr. Palacký neiprve částeč-
ně v ČČM 9, 1835, 4L3-432 pak celou v AČ I, 45L-484. Jeho textu porržil Herm. Jireček
Cod. jur. Boh. II, 2 (1870),70-98 a Vinc. Branď v samostatném vydání (1872) s doprovodem
hojných poznámek, ne vždy spolehliqich. J. Gebauer LF 7' 1880' 263-292 vydalpaleograficky
text deskod a chybějící části doplnil z rkpu archilrr města Prahy č. 1864 (z poč. 15. stol.).
Ukázky s číslováním článků poďe Palackého srovnány s rkpem pražským v archivu města
Prahy 1864 (AMP), deskovým (AZČ) a s dvěma rkpy NUK xvII F 49 (U) aXYÍI Cp2
(U' _ oboiÍ universitní až z konce 15. stol.).

Jotace zachována a upravována v krátkých slabikách po všech sykavkách a po d v ďou.
hých slabikách všude.

(3) 10 pražská] pražské U1
(16> 19 komorníkem hrazským] komoriÍkem pražským totiž hrazským U,, U" _ 20

pohnati] seznati U.; trhem] tirhem AZČ a dtile ošude důsledně
<25> 40 s svú Ženú] sv6 ženu AZČ _ 41 na vysvědčení] na svědčenie U,
<47> 5| v hradě AZČf ostatní.. v Prazě
<75>70pl"r.ýlpy*w AZČ
<158> 82 posěčenie] porubáníe U,, U,
<161> 83 nemóŽ] muoŽ U'
(183) 89 z děvojswa] z panenswa U'

Řád práva zemského

Český text ie zachován v mnoha rukopisech, obvykle s ostatními právními památkami,
jako jsou Majestas Carolina, Práva ondřeje z Dubé atd. Výčet rkpů dosud nejlépe podal
Fr. Palacký AČ II, 76-77, z rkpů nejbližší původnímu znění ie rkp čÍs. 1864 v archivu
města Prahy (ÁMP)' ale protoŽe patrně jeho písař leckdy nečetl správně přeďohu, i ten má
četné omyly. Řád práva zemského vydal Palacký na uv. místě stt.77-L35 a poďe jeho čÍslo-
vánt článků se čísluií i články v tomto qýboru. Další vydání je od Herm. Jirečka, Cod. iur.
Boh. II' 2' stt. L99.255. Naše vydáď je pořÍzeno podle rkpu lMP.

Jotace zachována a upravována všude kromě po7 v krátkých slabikách.

<26> 48 užívati] wzwati AMP
(48> 90 zěvným] zewnym ÁMP
<53> LL6 v též] w nadepstino AMP _ 118 rozejžené] rczyeyzene AMP
(67> L40 primyl ptymny AMP

až z 15. stoleti)

ťrz, 819



Řád korunovační

České znění korunovačnÍho řádu dochovalo se v několika rukopisech, které popsal J.
Emler, Spisové císaře Karla IV., Památky IV, Praha 1878, str. xlv-xv. Nejstarší je ve
vídeňské Národní knihovně č. 6L9 z t. L396 (zkratka trzl a podobně i další rkpy). Kromě
sta{Ích přetisků od Ambrože z Ottersdorfu (1555) a F. J. Tomsy (1791) vydal jej K. J. Erben
ve Výboru z lit. I' 575n. a kriticky s aparátem J. Emler v uv. spise stť. 71.108. - Latinský
text nejnověji vydal J. Cibulka, Český řád korunovační a jeho původ (otisk z Čas. katol.
duchovenstva' roč. 100 v l(nih. téhož čas., nová ř., čís. 1, 1934,76n, s kritick1ýn aparátem).
Novočeský překlad pořídil K. Doskočil, Korunovační řád českých králů, Praha 1941
(s doslovem J. Cibulkv). Vydání v tomto v.ýboru jest otištěno poďe edice Emlerovy (Ez).

Jotace dochována a opravována všude kromě po 7 v kráthých slabikách. Ojediněle se
vyskytující dialekt. c místo l opraveno na t (miloscí > milostí, miescě > miestě, jesc ž jest,
česc > čest).

(1> 14 s šíie] šíje Em;visilď) visující VI - 22 antifonu] responsoř Mus. 1r C 2
<2> 23 wátí sě] vrátie sě Em _ 24 klekne Em) chybí' a rkpech
<?> 63 ji] jie Em - 67 účastníkem. . . nebuď nevěďom rkpy) účastďkem býti . . . dopl. Em

Maies tas  Caro l ina

Český překlad a oba qitahy (summy) dochovány v mnoha rkpech (ve třech recensích).
Nejstarší v třeboňském archivu č. 18 (Třeb). Ostatď rkpy uvádí Fr. Palacký AČ Iu, 67.
Z rukopisů nověji nalezených srov. Fr. Čáda, Právnické rukopisy starobrněnské (Časopis
společnosti přátel starožitností 60, L952' 220). U Palackého také MC otištěna na str. 68-
176) v přepise podle tkpl Třeb s opravami, ev. varianty z jiných rkpů, zvl. musejních IV B
l8 (B)'v C9 (c) a II D 3 (D) a s paralelním textem latinským. Delší summu vydal téŽ
Jfueček, Cod. jur. Boh. II,2, 109-188.

Zďevzat za zál<|ad rkp Třeb' doplňovaný vydáním Palackého (Pal), Y poznámkách
uvedeny opravy Pal a opravy tkpa Třeb, které Pal neuvedl, a nejdůleŽitějšÍ varianty,
které mají věcný qýznam. - Jotace v krátkých slabikách odstraněna všude, stav ostatních
změn ponechán poďe rkpu; ojeďnělé nepřehlasované l opraveno na í (na př. majú > mají).

(I) 4 nepožívaje Třeb) z|e už1vaje Pal
(II) 8 nad sboŽím panovánie Pal)anad božiem panovánie Třeb
(IV) 17 království našemu českému, kteréŽ nápadem Třebf kdyŽ krrílovstvie naše

české nápadem Pal _ L8-2obtáti počala, kterak bychom nedostatky rozličné' jež lidského poko-
lenie nestálé položenie ploď, rozmáhajície se Palf bráti počala a pro nedostatky rozličné,
jimiž lidského pokolenie nestálé založenie tehdy rozmáhaj(cie sě Třeb

(IX) 25 vtéto věci sluŽebníka Třeó] svého. .. PaI _ 26 ješto Pal] kteýž Třeb _ 26-28vne-
jistém súdu... přijímati musili Pal] přiehody mievali v jistém a bezpečném svém súdu, Že ste
mnohým násilníkóm jhu ukrutného hrdla podsazovali a o svády rozsúzenie... ste musili
přijímati Třeb _ 29-30 dokonali sme . . . vzdáva j|ce Pal] tyto všecky věci sme dokonali, účinku
našeho počátek jeho milosti čistým náboženstvím vzďávajice Třeb - 3|-32 od obecné viery. . .
kázali sme Pal] počátek kázali sme učiniti poctívě od obecné viery křeséanské Třeb

( 1) 33 kterúŽ Třeb)kteréž Pal * 34 pála našeho Třeb] pána Pal _ 37-40 chceme, aby veš.
keren lid... nám za bratří počítajice Pal] veškeren lid mieti chcem avyznávai, že jsú věrní
poddaď nám v křeséanském duchovenstd nám jsúc za bratří počteni Třeb _40 prosíme Třaó]
proslce Pal_4|-42mezínevzdálených...nebyla zmazánaPal]mezldalecínejsúc, jichviery
čistota a neposkvrně(nost) manŽelstvie pod časem nebylo zmazáno Třeb _ 43 obecné viery
svatému učení odpórce Třeb) jenŽ obecné viery svatému učenl odpierají Pal - 44 ve z|é
pověsti jsice Třebf zlopověstní jsúce, aé věďe Pal
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(6) 71 oďučovánr
Neuberg ?) B,C -76 A
LichtenbuÍk' Bezdězte
kov Pal] Olach, Frust,
Burglení i Hrádek, Kl
dek Pall Burgleins ali
Pal' Třeb\ leč by císař:

(10) 91 se,prvén
měštěné Třeb' nebo po

(19) 103 řečeném
(20) 112-113 Net

Tř eb) aby. . . zÍíezeli rt
<3L> L25 pójčeno
(38) 156 zaktá|7
<39> 165 druhem

k t\.ým Třeb - L69 zba

<50> 172 cizlmlz
nesprtitně četl jako ex te

(64) 180 dokomo
(L27) Pisařský ex1

Česká  l i s t i na

(1) originál perg.
ČČm ot, |887'517-51
Již Seďáček poukázal r
cích). V přetisku ie zac
necháváme přesně tak,

4 ve Psářích] wep
Mathyegowu - 14 Eva

(2) Listina naleze
uloŽenavNUKxvII
části doplněny iednak
lářů. Hanuš skoro přec
poškozena iednotlivá p
dn[e]ss; nynl ien: d[ne

1 Tóma] Thoma
kou na,,Ščítnego.. - i
což neodpovídd formul,
brátt] doplňuje Han, ai
ukázala] podle Jormulti
vši) doplnil Han - 17 t
formulářooé: vycházel

(3) originál perr
kově sbírce). Vyd. Vit
proplacení prostřiženÍ

11 rukoimiel ruk
(4) originál peq

lými pečetěmi v Ústř
přepís velmi dobr.ý z
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eb) kďyž královstvie naše
rozličné' jež lidského poko-
a pro nedostatky rozličné,
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J] kterýŽ Třeb _26-28vne-
zpečném svém súdu, Že ste
y rozsúzenie. . . ste musili
'věci sme dokonali účinku
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(6) 7l odlučovála Pall oďučováni Třeb - 72 Nové Město Třeb, Palf Noý Vrch (r. j.
Neuberg ?) B' c - 76 Albrechtec Třeb, Pall Albrechtice B, D -79-80Kladsko, Frustemberg,
Lichtenburk' Bezděz'te, Kúnikštejn' Loket, Přimda' Pretenštejn, Hrádek' Karlštejn, Zvie-
kov Pal] olach' Frustemberg' Bezděze, Kúnigštejn' Glepergen i Hazmburk' Pretenštejn,
Burglení i Hrádek, Karlštejn, Klimberg i Přimda Třeb - 80 Loket Pal] Žebták D; IJrá-
dek Pol] Burgleins alias D, B - 81 Flos Pal' Třeó] Flos neb Květ B _ 82 leč by říší....
Pal' Třebl leč by ďsař říšský od české koruny vyplatil D

(10) 91 se, prvé než PaIj najprvé Třeb; nebo potom měštěné] nebo potom, neb najprvé
měštěné Třeb, nebo potom, když poprvé k nim přijdú' měštěné Pcl

(19) 103 řečeném PalfřečemTřeb
<2o> lI2-L13 Nebuďte jednráni ani usazováni, by dva z těch ďí měla bratry sobě býti

Třebl aby .. . zř1ezeni nebyli tak, by dva z těch tří měla bratry sobě býti Pal
<3L> l25 pójčeno Třeb)poručeno Pal
(38) 156 zaktá| Třeb)káza| Pal - I58 korunú Třebf nemá Pal
(39) 165 druhem] pokolením Třeb, Pql; myhrjt překlad lat, generc_ 168 kterým Pal]

k tvým Třeb _ L69 zbaven Třeb)baven Pal _ L70 dopúštieme PaJ] dopuštěnie Třeó
<5o> I72 cizlmf z zeml Třeb; mylný překlad /aÍ. exterris, cizím,cizincům,což překladatel

nespróoně četl jako ex terris,,ae zemi,, (Pal)
(64) 180 do komory kráůovy Třebl do komory Pal
(L27) Pisařský explicit ihelšl summy podle oyd. Jirečkotsa

Česká l i s t ina

(1) originlál perg. se 4 pečetěmi byl ve stát. archivu ve Vratislavi' vyd. Aug. Sedláček,
ČČlt ot, 1887, 517-518, kde je také soupis nejstarších čes\ich dochovaných listin a listu.
Již Seďáček poukázal na ďalektické (,,petácké..) zněď' kte4ým ptsař píše (e místo ěpo retni-
cích). V přetisku je zachováváme (vezte, meščenín atd.) a rovněž jotaci v tomto přlpadě po.
necháváme přesně tak' iak je v listině. Vydano poďe nové fotografie (v Hist. ústavu Čseg.

4 ve Psrířích] wepsarczich - l0 uvázati] wÚazaty - 11 pečet] peczeth - 12 Matěiovu]
Mathyegowu - 14 Evanjelistyl Ewuangelysti

(2) Listina nalezena ve vazbě latinského rkpu NUK xlv H 23 ve dvou částech. Nyní
uloŽena v NUK xvII I I7 lII. Vyd. J. J. Hanuš ČČm as, LB6L,349 paleograficky. Chyběiíc{
části doplněny jednak poďe Hanuše (Han)' jednak opraveny poďe nyní známých formu.
lářů. Hanuš skoro před sto lety mohl čísti ještě více neŽ nyní (snad i nějak vyvoláno, ale tÍm
poškozena jednotlivá písmena) na př.: Han: drzfy)tfelem a]; nyní jen: d[rzy]t[elem a], Han:
dn[e]ss; nyní jen: d[ne]ss atp.

l Tóma] Thoma zlšud'e o orig. a pod. Dorotha, deseth; z Ščítného] oprats, už starou ru-
kou na ,,Ščítnego.. _ 2 manŽe|ce) doplnžno podle oboyklého formuláře, Han doplnil vdané,
což neodpovi,dti fortnuláři' ale není oyloučeno, že bylo i čteni jiné nebo oůbec slooo chybělo _ 4
bútt] doplňuje Han, ale není z;e formulářich obayklé _ 5 Tropouš] Tropauss, stejně i dcÍle - L0
ukázala] podleformulóře, Han jen:káza|a_ 12 Kosovy] Kossowy; Herbor] doplnil Han _15
všij doplnil Han - |7 miesto] podle formuláře, Han: bez _ 2l z |eženie) písař aynechal patrně
f ormul dř oo é : vycházeli

(3) originál perg. s 8 pečetěmi, z ttichž 2 chybí, ve Stát. archil'u v Brně (dříve v Boč-
kově sbfuce). Vyd. Vinc. Brandl cDM XI' 462n'é.545 (nespolehlivě). Listina na znamení
proplacenlprostřiŽena na způsob V.

11 rukojmie] rukojme _ L3 z násl z naas - 23 vzešly) vssesly
(4) originál perg. velmi poškozený a místy nesnadno čitelný s dvěma dobře zachova-

lými pečetěmi v Ústředním stát. archivu) 4. odd. v Ptaze sign. inv. č. 361 rep. 176. Staý
přepis velmi dobrý z r. L547 v I. perg. knize privilegií, fol. 1a.2b, odkud opravena a doplně-
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na chybějící místa. Vyd. Fr. Palacký AČ I, 56-58, č. 5. v orig. značné pÍsařské úchylky
(zúditi mlsto súditi' oas mlsto bez atp.)

4 i| všude psdno ye - 28 netázáno] netazeeno _29 od stara dávna] stara dávna oprcrueno
podleř.18 aj._ 83 našeho] nassie

Jotace zachována a doplňována ve všech listinách jen v ďouhých ďabikách; pouze
v nejstarší listině z t; t370 zachována poďe originálu' protože zachováno i nářeční e po
retnidch,

Práva zem ská česká ondřeje z Dubé

Jsou dochována ve velkém počtu rkpů. Popis, flliaci a vydání viz Fr. Čáda, Ondřeje
z Dubé Práva zemská česká' Praha 1930. Rkp nejbliŽší původnímu textu ie v městském
archivu v Praze č. 1864 (AMP)' mladší v knihovně Nár. Musea II D 3 (M). Znovu byly na.
lezeny rkpy: Lobkovický (u Čády č. 37) nyní NUK xvII F 49, Colloredo - Mansfeldský
(u Čady č. 38) nyní Strahov DG III 12 a UK v Brně A 26 (sborník Záblatského, viz Fr.
Čáda, Časopis společnosti přátel starožitností 6Q |952,220).

Poďe uvedeného vydání Čádova jsou citovány články v tomto dboru; srov. tamtéž
podrobnější poznámky a ostatní textové varianty. _ Jotace zachována a upravována v dlou-
hých slabikách všude, v krátkých slabikách po ž' š' č' ř.

(1) Přípis v mnoha rkpech chybí' jinde se vyskytuje samostatně a často následuje aŽ
za ěL. 2. Srov. téŽ F. M. Bartoš, LF 65' Lg38' L93-2o0 a poznámky Čádovy, Čas. Všehrd 22,
1941, 189.

<!2> 73 do tkáčěte NUK IV A 25 a NUK xvII F 49 sroo. Čada1ao papeŽe AMP, M;
vydtŽětpodle Č,iay Gtr.83)] wydrzieti AMP,vydřiea Geb - 74ižádn.óČada1zaant erun

<78> |73 obyčěinú] obyčeni AMP
(99> 196 k škodě býti AMP\ k škodě iíti ll{

Desky zemské a dvorské

(1) Vyd. G. Friedrich AČ 31, sÚ. 371, č. 53.
7 bezelbyeze
(2)Vvd. los. Emler, Pozůstatky desk zemských I (1870)' str. 104, č. 6.
(3) Vyd. G. Friedrich, Desky dvorské vII (1929)' (1. kn. půhon.) str. 36' č. 93.
(4 5) Vyd. Vinc. Branď' Libri citationum I (1872)' stf. 130' č:. t2I a stf. 132J č. 130.
(6) Vyd. J. Kapras, Pozůstatky knih zemského práva knížetství opavského I (1906)'

str. 3' č. 1.

Jotace v č. 1 zachovávána a upravována v ďouhých slabikácb' v krátkých pouze po ž, í,
ó ř. V ostatďch ukázkách jen v ďouhých slabikách.

Popravčí kniha pánt&z Rožmberka

Vydal Fr. Mareš, Popravčí kniha pánův z RoŽmberka (Abbandlungen der kgl. bÓhm.
Gesell. d. !íiss. Cl. f. Philosophie VI. Folge, 9. Bd., r. 1878) podle rukopisu třeboňského
archivu XXXII. Jako právní pramen ji zhodnotil R. Rauscher, O poprav. knize pp. z Rožmb.
(1934' Práce ze sem. čes. práv. dějin' č. 20). o tom' iak ií v díle Mezi proudy užil Alois Jirá-
sek, srov. B. Hawánek, O dobovém zabarvení u Jiráska (Sborník Alois Jirásek, k jeho 70.
narozeninám I92L)' zv|. str. 357. Otištěno podle fotografického snímku Hist. ústavu v Praze.
- Jotace zachována a dopliiována jen v dlouhých slabikách.

(1) Mareš str' 15; rkp fol. 13a.
4 s ním] s fnym rÉ2
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(2) Mareš str. 20
22 někda] nykda

(3) Mareš su.3(
33 schá"eli se] Íc

keho rě2

(4) Mareš str. 38
53 v zabrádce] w

Městské právo

(1) Z soud. knih
kovský' Soupis 121,č.
XIII; v přepise vydal
V zápisu jsou někter.
a v otisku opravené 1

7 plná] pulna; pt

(2) Orig.' repror
rozlišuie nepřesně a I

(3) Z knihy nálr
2075 (Ial Čelakovský
XViSf. V. TomekA

29 podďi] pod d

(4) Z rkpu arch
ě.26L; ukázka poďe r

43 ier) jie-45 L
otaslavi - 55 peněz] 1

}otace dochován
nářečnícmísto/oprr
dobrú volí, zpraveďl
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úchylky

opraoeno

pouze
inářečď e po

Člda, ondreje
jc v městském
Znovu byly na-
.Mansfeldský

viz Fr.

$rov. tamtéŽ
v ďou-

oáslcduje až
Všebrd 22,

AMP,M;
,ÁdnnAMP

č.93.
|32' ě.|30.

I (1906),

po ž' š'

kgl. bóhn.
ťeboňského

zRožmb.
Alois }řá-
k ieho 70.

(2) Mareš stÍ. 20; rkp fol. 21b.
22 někda] nykda rĚ2
(3) Mareš sr.36-37; rkp fol. 35a.
33 scházeli se] fchazeli rkp - 34 k Krumplovu] k krumplow ňp _ 4o někakého] nika-

keho rĚ2

(4) Mareš sÚ. 38; rkp fol.36a.
53 v zahrádce] wzadhradee thp

Městské právo

<l> Z soud. knihy města Hradčan od r. 1350 v archivu města Prahy č.2252 (Jar. Čela-
kovslý' Soupis 121, č. 118), fol. 100b. Reprodukoval V. VojtÍšek, Vývoi měst. knih. seš. I, tab.
XIII; v přepise vydal Fr. Oberpfalcer v Naší řeči 2L, Lgzz,82; i'ká"k" poďe reprodukce.
V zápisu jsou některé ievy nářečď: ďikrát ži místo r, které zachováváme, a ojerlinělé
a v otisku opravené pulrui Qiná).

7 prná] pulna; pravda] prauda
(2) orlc.' reprodukce a vydán{ tamtéž; v uv. &eď ř. 2L Mixouí ztihonníhoui, ale pÍsař

rozlišuje nepřesně z a o.
(3) Z-kďby nálezů a s-tatutů Nového m. praž. od r. 1389 v archivu města Prahy č.

?9]-5 (I*. Čelakovský,-Sorrpis 8o č. 77),fo|. A3ó; reprod. V. VojtÍšek na un místě seš. I, tab.
XV; Tř. \V. Tomek AČ Iv'343,č. 3; ukázka poďe reprodukce.

29 portnlil pod daly
(4) Z rkpu archivu města Brna č. 40, fol. 28ab; vyd. Vinc. Branď, cDM KIII' 27o,

č.26|; ukázka podle originálu.
a3 je,l iie - 45 list měl] list myl; tři] trzssy - 49 a čistu] a čista; na Otaslavidch] na

otaďavi _ 55 peněz] penlz - 56 rrzarými] vsat'.imi - 59 přivěšujemy] privisujemy
Jotace dochována a doplňována pouze v ďouhých slabiMch. oiediněle se vyskytrrjící

nářečoícmísto/opravenonar(bezelsc i<bezelst iapod.)Písařzáměňujezzas(z ieho
dobrú volí, zpraveďnost).

v Praze.
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