
Sm]ilÝa všeclr tří stavuo[.d sÝatotác]ll!ského sněmU ve dsky vložená
léta božího etc. sedn]náctého")

llvchmus ad lectorcrr

Kt.,ž milujcš iád' ]-]okqj, láslru. svornost,
dobrému si rár1, obm1.šIéš spravcc1lnost,
scrn r!ch]ť pi]stup. to L1oblé s.rbč Lulr
\.t(nn nebývaj skúp']]

|priztl'ré]

Vc jmél]o s\'até a ner'ozclí]né'l'rojice, anrcn' 1.é!a od naíozcnie s},n3 BOž]ho tjsícíh.r
pětjstého scdmnác!ého rra snčrnu obccnóm. ktclÚž jcsr .llžán nr HIadě plažské pli

'.\,1. ,!I.x ,i.r. t\: .:F!F.|L. ...1 ,., p-..1a.
i1,šeckeÍen srav městský téhož Kr.á1ovstvic čcského z',] stlan! clÍLrhé o !v o !šeckv ruoz
n1ce a n.s|áze 1o \.šcl]ká lášti ktelóŽ súL oLrepo]ně nrcz1 rÍmiž stavv, což se ku prílom
zcnrským stávánic dotÝče' od dávllích časrroIl.l až dtl chvílc této k rrerrra1émrr zasrintni
napied krá]c 'Jcho \Iilosli' t.]]roto krílovs!1'iť j všeho obccného dl,brého stálv 1n.v3]v.
Z daru Boha všenn]húciho přárc1ským jech3]r]m a s ccluu l L ]:nlra orL l. subé z .buiích
sllan dlroÝčrností snm] Lnczi \ebiL jakoŽtoj€dcnjazrk čcský tíž stavolé všickni tii svrchu
jmenol.anóho KÍá]ovsrvi.] čc5ké]ro sm1uv]]i sťr Se a sÍo!nalj, jakž tuto dskami zcmskímr
zapsáno a stvrzelo stqji. A takto vLlobcc nalcz]i Za Ilí!o:'l

1. Itcm osobe městská oscd]á neb obyvateJ něstský 1 j1ný kažr1r čloVě]< p!nskóho a|eb
rvrieřského']' st.rvll. ktcÍž .lilln.] v mistč |oct plávem n]ěslským a pod šos lnir. s tčmito
větmi ku prár,u a soudu měsrskému a pod šcls s1ušcji, rakjakc]ž se tLLto poc]pjsuje' a pied
prlivcm mčstskí]n Íhěni i súZeni lrýLi maií: ]tem l c1ornu v městč. ktcÍÝž sYobodnÍ ncnre'

'se//dmnácuiÉého ,]s .] rÁ*o/í./ýo _ 
ced ]]i] ll] rkraoť ,] Rytiezskeho l]] 'dÚm

r AúioĚm (ěc]lo zá\'č ečný.lr Veršr1je zře]nč ťskať prVního Vydán i svatoVá. aIké ý] o 'y [l ku áš Koráčz Nodin.

1] T€nto ú!od ke sn]louýéje!asIně]ejíp eanbu i Má]en p 

'ok 
amat Vnj .ha ra[ter Tak ry uřeiměcbáoán jV Konáio!e

I sku z fok! 1517, podk néhoi Vyda .e ou sm ouvl Kďe ]aronrÍ ERBEN (ed') Výbat z lterdiulyčsk Di]druhý' P a úr8.B rl .tr l,e ro r,," o - ode..B, _o1,"-"
meneg ld ]lR EC [ 0V E |eJd ] Zl nen. kn+Ó K] rla 1l r českého,Yyl /é*4 P raha 1882' s' 91_10'1, Vyr]a svatovác avskou
!rn o'!u (dáe SVS]řko Př]davekk Édic zZ1530,Vy.háze]í.epitonz2'Vydáni(druhéredake)sVs'kďéÝyšoroku
1530uPa/as frynaspolt seZz 1530 Nečisovanévidan oprt ]ÚnJ.anudozm. PíombU ijilo rlaři 1]eji.h
čiso!árí'iinŽSVSoptc[y ĚIšlio]ed€nčánek'pieř ý.ýJejhJt NlALY \.LaIrJoIsl'Ú5|rorIa T1dnrl.o;prc
nls lneziš]e.htou Ú rÉý! z l'7ku l5JlA.(a Un VďsitaI s c o inae 1955' Ph osoprica' ýol' 1' No. 2 s 195-2r, kÍt ý
aáÍea]Ópihéd také G Konáťolu lisk! á k ýýše.iiova]é Elbenové edic Naše či5ovíniVe shodé s KonáČem osřky
odt]ěu]epreanrbU odV6rni.haánkúsVs'kliéteprýeob.ah ] U.t1no"en 1eztoun.pnrsmoul7 Ro"neznazaúadě
KonáčoVa tis kt a b- čil oVán i ťlánkú zpřis1upn ] s's ncjnoVé] fo lmou pop ! ÍĎě vědec[é ed ce I nd i c j FRAN ctK
|ťd) svatavúd(lýsk(l'ň]aÚv(l, ) rýŽ, z ]a. Í517' 5|0lO|0(la\4a s la^a l)'azenrIe s reuio,,n, pranazooa,
! 89 1i4 [Pieh Éd ais ovaníV dG adnic'] ed .i.h a zpr ovánic 1s\sýi1ZDE,s 389 

'Wlt(lhic:x|skd 
9nlauv| - kon

k il 0 n ce č 

^ 

lovd r í dó h h])

269

tío ' 1']

Iro.1!

Irol.2l



274 VLAD 5LAVSKEliiZENiÍMsKÉ

Item což v tom c]omlL má \. městě .jakóhožko]i stad.J mov1tého' lešto pod šos přisluší'
].cm o d]uhy všcck-v, kromě Listovních dluhuo['], kreříž b'! 1istové s pokut;lnr] ]eženi a Iu_

kojmčmi') by1i.'] aneb pod pečeťmi ncb pcčerí na svčc1omic.r] kleiíž moc 1istu hlnvního
mají a v sobě Zavíraií':r

2.Irem o srrrlúv]'| Kc1yž by rrrčštčnin s něšťěníncnr! činjli mčL, ti se h1edrr] fiohú pÍa'
vem svínr' což b1, se zerrrských r'ěci ncdotýka]o nei to]iko samých šosovníchl nČb jjch
pa.5ký a Í),.7ricřský stavové v to nepota1T irj1' Než což by s panslrými ncb ryti._iskými oso'
brmj aLTcb S 1idmijejich srn1ílva1i, 'ješto b1' se zemských včci a nešosovních dotÝkalo, ta

\.ěc zůstaň:] při zcmské pláýčjako j pťvé' Pak]i bv se kro mimo pťá\'a Zcmská !ečjiného
dobÍovolně podvoij1' ten budc po\,jnen poc11é svého podvoLenic tak s€ zachovat]'] Než
jcstližc by měštěnin s pánem ncb I'vrjeiski'm člověkc,n aneb s 1idmi 'j.]jich.jakú sm]úvu
udě1a1 bud o obiló ancb o tr'ávv rra 1ukách na jer1cn r'ok aneb jakž by smlúva byla, zvláši
s sedlákem s vóli pánajeho' jcstližc by ten měštěníl1 t(j]]1u dosťi neučini]' lná jej vini Ia
nčstském právě a sedlíka přťc1 páncm. Než jcsrližc by pánjcho k tomu povo1errie ncdal.
tomll bude mocj od€přítj']]

3. kem což sc osob\' panské aneb r1ticřské dotýče, kreráž byv rněstě pod šosern duom
mě1a, že má a povincn bude teni vščcko Z toho ClomLltÍpěti s licm městcm' \'kteÍémž
t!kovÍ duom sobě kúpil. krom.jesrLižc by jeho cbtč]i na ktclý úiad rltěstský vsac1iri. toh"
bu.le n]ieti kažC1í vuoli z panského a l]'iicřského sravLlo[v], ktcřiŽ b'y žjvnostj n obcho'
cluo[r] městslqich neved]i, to L sobě piijíti neb techati' Á laké chrělli by.jqj kto z toho
domrr ncb z čcho, 'ješto b} to, což by koupil, k lnčstu pocl šos sluše]o, !initi, má tu na tom
právě z toho právbí'ti' Než ktcrýž bypán ncb r'vt1ťiskÝ člověL mě1\'sl'ém do|rě hospo.lI-
řc, tchdy ten hospodář na.jeho mís!ě !o činiti a podniknílt] má']]

4. ]ťem o všecky gíLlntv, kteříž sc kněhamjk] rrrěstckým i ) pod šos a prá\'O městcké za|i_

sují, jcšto od sta.odávna ku Lrťávu měStckému sprar'ed]ivě přís1uší pod šos,L] totjžto o (]ě-

din'\'' 1ouk'Y' !ij1icc, štčpnice, zahraci'v, r-' chmc1nicc. šaíránice, řck1', potoky' ]rorv, 1cstr

Rukóyměmi I sw]edonri]e - Ít.ru m V t/3(| Ýýdzně pÓškorro (chyb|,luhj Óblouček a téněř Gl! posledn|

diik).tokk ýÝpad,j iako likr(jn J t ťto, Gw]edrrn'i]e) '] nésst]en]n€ ) zú//s\ai ')Ié '] kňelram

) ad bhoto nisto v ftrnl ie ý ldkktivu n1ěsrs|'ý použíňna V piiparě důsledně pisnena c (tj. n eslclky nebo též nésÍezky

.'", l,)
1' ! Tyro .] ulry piís uleLy pU kabskéÍnusoudu ýaÝ'VzZ,č 4|5,kleženífuntéž, č 403, monogmficky Flanl šek CADA'

Leže n í pad l e č ské ha p r,j Va zen ské ha, P Řha 1921.
] Takovéto islyý piipadě' Že stmnafi Vesporu by y š e.lrti.ké osby' přisll še yŽ€mskému nebo konro.nínu 5oudl '-7á
kladem Úholo aVětš nyda šklr článků svs]e u5nesení5nánu 5Vatodušního (26' kVětna{5 čeNna) 1515, dostUpné dne5

Vkonvoulurisků,'espop5ůneboVýpEů5něnrovnichusneseniŽet1515{564'a'conci aBohemj.i{dáe]enao,.//o)'

Tom l , uchoÝáýaném Ý Roud nické obkovkké knilrovně v Ne ahoz s] (dá e jen RLK] Č ' 1 svs viz RtK, c',./iu / 
' 
s' 47'

2. 1] Pie o lnrlouvy leziš {hlřem a měšianem' pokudjejřh předíně1em byy zemýéVě.i' piis ušely zemskému soudLr,

edaže by Ý škclrtic doblovolně zaváa podrobjt ý méstskému p'áVu Roztiidění sporů pod e č án kú sm ouvy z lr]ed \ka

]ej ch ko;petenční příslušnoí nreŽ n]ěsr5kým] a (lechIl.ký ni soudy plovedl ]a 
'omÍ 

ČELAKoVs KÝ, Pavšechré púÝni

ději]! českt (dá]e lď Dějihy'),2'ýyd', Plaha 1900' s.394 395
:] sporo repnění5m ouvy mez měšianenr a šechtckýnr poddaným přis uř u nrašiana městskému práVu' u podda

néhoieho V(lrnostj' jež se Vlak mohla zbavi( kompďenG' kdyŽ prckáraa' Že k unvienism os} nedaa poddánemu

souh as Srov.RLK, a,rr.l/o l, s 47-48.

3' 1]TenlodůležtýčlátkSÝS,jelrožpředolrouieRLK'cor.lidl,s'49'slaíoVi zásadnipovinno5tš echIců fiajitelůne'

nro,] to5tíVe měíě neboje]ch spláVců (h ospodáiú) ,'Ípět 5 mě5rem'',1]' podileI se na]ehofinančnich ada šnh záVazcích'

ne]čaíě]j bďnich' a néí také právníodpovědnosI za sVůima]etekVe městě' Nlohlinaplot (omu pod e sVéVůle př]jmour

bud Ýml' náo ]ej c l splávÉ Ve rn eltě úiad' Za spo ečeBkou deg radac škc nře se nadák pok áda y ob.hod č provozo'

VáníŽlÝno5tiÝeměste.h
4'l]K'tÓ'cmbvl'lakeziejnré'uápsnižťpsaný.lrnefio!IostíVmě51skýclrknhách'5rcÝ'RLK,conahal,s'49'

lfol.2!



s'lÁraÍ,la r'L !Kí j,,l L0L]'Á

l)\iťí]w, Í.\.bnikv, luhi. ktcijŽ bY p,]d šos pi.isluše]i. t!k jakož sc nahoře Fíšť. "ljcšto t)i !e
.'pr,rvťdlivě pokáZatj mohlc,. žc pod ios piis]Lršii.

5' ltc]ll o \'šťckv s! lchkv, ktcřjž pocl šlrs a ]]lát o rllčÍcké '7 pií51uštji, trom což br pinr
.: tr'tjciští lidé sr,Ích včcí a s!rchkuoF'] \ fiěstě r \.iomich rlčli' ,

6' ]te]r1o pijhodv fiěstclró budto pi1 osoLlč ancb pii s!.llci(h mčstcl(\.c|..J!kož!() Z ]rr:l
-].že .rnťb z Lúpeže' ktož b'v koho \.injti chtčl po ryznrili ktcrého zLočirrce .l rcb bcz vyzn:t
ri. maie nrň nčjali duovod, z toho'l má klžclÍ r.jnčn blti la plávč sr.érll ' .]es t_1i plk, zr
rf lrto z st.lvLr panskélrí, aneb r)'tj řského 'iakú škod! n:L (,v,1rě |ťb na statltr k{'nLL učjniL
:!1cbo I)ohlLL,]žkv č1llil o nari rluor.ocl dostarcčrrí bv]. ač, br ' lenri stat]ilr ne|]ě] .l ()scdli
rclrlL, alr! tcn. LromuE ]rv sc škoda stl1a na osobč ncb na statku ancb kí]muŽ bv n.] 5!cm
:11ics!č poluči]' molll roho žáLt:rti ťu,kdcžb\ iťl Jji]\Irl'J1\ LlrtttL r crL _.l,rzJtl' J1]!
Íá] :] c1ostj] pic.l sol cnr zcnskýn lrtrr!ž Llv najprl oc] toho i.lsu r]a Hl;ldě pražd(cm
.Lržárr bvl] lilonrě zjer.ných a vvh1ášcnich zbťrt]cí 1e|rskrlch .l olob pode7řťlich li lcln

itož b\ koli v ,]o(lčjÍli :lncb v _ckutku Z]ém b!1 polapcn. tcn bez coudu blld tlcs!ín ,](]
'o]rí], kt.rž bljejpolap]L. taI(.jekž o t(nn ]]ť!é,řílenie 7enské u]reZuje Než což sc r r zlránl
)L] zločirlctl.r|\'] na ko|oŽko1ivčt cLotýčť, ta věc nl tóto nljeie státi mi:.]cstliž€ b\.lrtcl!
/ločiIec na koho Z panského neb r\ljciskóho sra! u osoblL ýlznnL, a ol1 o toln věLla a ch!ť
:í] sYé ]]octiÝosťi státj. žáclal, lb1.na Hlac1 pražskí bvl tcn ZlocLěi v'Ydán, rch.h alrr' s]:
iD na králo1'skí grcš ]](]d]a ZijZeniť zcLnskóho srn]o a len z]oijnec aL)\ n! Hla(l praŽí(!
iim Zpuosobc r clodán lrvL. Á kteréž br lnčsÍ, na Hla.] pr!žskí talioÝÉ]ro ?]0dčjc \'!.ta]o,
'.-Udc ]i ch!ie!i. můž'] Ý\s]lrrj ft) mčs!o (1ýě osobě příscžna. kteléž b'v scjinr ]íb]]!, z s!a\.u
1čstckilro. rbr' pii takorénr trápcrí bvlv, 1tlkó pi] to|r kct!žbýkonccbrátimč1' lb'volll
k nčnLr rll]tt\ ]ti moh]i l]], což br.j]nr poticb.r káZala'] A !ii bu.lZ sr.lvlr panské|o ncb z rr
ljťiského osoba' lrter.1ž bv na Hlird praždií L<tclólro zLočincť \.vdxLx' bLLdť tlr moci sám
biri ancbo dva doblí č1or,'ěkv, abr pii ttlrrr bvli, \.vslati' \ l:tkéiťstL]žc,7 br st pi1hodiIo.
_r klelí z1očinec \ rrrěslč tíápen býtj mčl. . která osoba bud z prrnské|o neb z rrtíistého
.ta\'u. kcl]ž brjich |eb ljdíj.jich polřeba to]ro ulazovlla, žáclala, ])i] ťom tnkó bÍt] |r:l
ancb lr1 mislě sr,óln .h'a doblá čLověkv lvslaLa']' '1chdy ren jiÍi 7 ýa! u p:Ln5kého ncb l!
'iei'ského'l aneb kohllž bl' tak pOsLa] na sVén1 n]ístě, mai] Ltonru puštěnj bÝti' Také ktLlz
_lr ko1ro zamordova], ]ražclý z hlaw buL]vinčl nJ -\t]ll tr'.'\t' 'J} ] tkz nc]c: t 5.riť KilÍ]a
.]\kamj Zemskimi zapsaný u]iazLrje..]

7. fte1l1 o ]ání: I'lěštčnh měštěrrina o to ll sr.élr plávč vil1itj |ln.j]'']
l]. ]tcm z1raně1 1i bv pak pálra ncb n ťieiského č]ověkl ancb žc bl ho n1 pocti\ osri icno

.]otck1nrěš!ěnín nclr obvýntcL mč\t(k\:. xb! to tJl1 tť||cb \nrl\l\ Ll,,\tl \lrz..s.L]Lt

i0 ] a Ž bj/ i] rýko|i d1lha (pi'nElro l |€ sar'é tŽ neii llrýara, rr?zeft) '' nLji
.4ÓÍ Ryk]cts|eeho ||l ' ňě

271
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5' : S.t!s]sa'3 s'oý.opÉtRLK,aoríilíl 5 ]9
6']]]eíěpodeusnesenisv3todušnihos]ému7okt1515|RLK'a.r.ii!í/'s4!50li.blrlálo,rÍoZo.n(!,/L]án

..nÉhodeikvenla'Úidodi1ýaoinErípieda(hlďýňŇ[ rahspoňÍo.nánIáriolriek!ÍioninésmpÉdtm
ne]ednoUnria.úVodiépo.lrrbnoíi'FkýýsiinrĚ[lial]É]iipado!pein.ÚyIiieDlšk3'UVťdc]r\r!5LaP's2713d'
sa\ZDt,Zópa'aÚzna1rirÓEho:l/z.ris63'.Vá.a!Va.]ivo]ToNIEK'DI/PX'5.299]00V)r 3n:měnlpoLj
rctui515Ždůlďi Kare |"lALY sL?loý'././L6fdj''.!/o íako t PIeambt e]'s'206_207
_ R(ip'oarésc nolr IaŽdi'!echI. kie'ehojetorykao'nĚ ziien Úiaý]rt!ysÉclrIde klrent3 ra nisiskémí[du.r josclE]VLER(ed'J'ÁIIi's'l33 s aý VZZ č 155

7' : VzRLK'adn.r/iíl'5.50
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svú aneb skIzc posl} aneb psanim s\.ým pulgmjstru a konšclón v to mčstě oznámil'
A brrclc{i sc tcn měštěnín neb mčsta oby\'atcl LteÍéhoko1i staVLL pied pulgmjstÍen a Lon
šclvktonruznátiatohoréstinebuc]cc1rricri.ll.r,"n.prr'u,'uop.',LLrl.brvrierslenu
člověku na svém právčjcmu salnémrL aneb kohož b"v na svém nristě pos]a]' učinil.,] PakIj
b'v sc znal a vésti chtěl. ťchd}' ab], souc1fiěstcký k sobč tcůo ncpiijírra]' ale z scbc s]ožj]'
A lel1 p|in nČb I)tieřský č1ověk, ktcrj'ž b-v po svó pocrivosťijjti chtěI, trude moci toho Éš
rěnína ncb ob},vate1e přcd králc.]cho N'Iilost, kciyž by v zcni bv1. aneb před sotLcl zcmský
Z toho pohnati']) .Jesd iže by pak pře1 tcn nrěšrěnít arreb mčsra obyvatcl a tcn pán neb
r'vticiský člověk na tom.]osti micti nechtě], tehdv abv to na toho nrěštčnína rreb obwatclc
měsra dvěma svčdkv hodnúI], aneb chce ] rrorict.,.pr'rredl.Ze]cstIomu\il'\téch
svčdkuo!]. k!ťŇchž by k tomu ten, kohož b'_v sc dotýkalo. potřeboval' nebude potiebie
pohánčril ne) ktož by toho na n]ch žáda]' fiají'jemu ťo svčdorni a po\.jnni bu.1ú. ktcrak su
toho v pravdě svěc1omi. každý Z nic1r 1istefi oteýic|ým dáti aneb() osobnč před puÍgmis
tlem a konšc1'v bcz přísahv sezlatj.:) ,z/ Á vcc11é pruovoc1u rrrěštěn1n aIeb obF.atel rněst
cký buc1e pov1nen jcmLr tu nópravu při souc1u zČmském na sLlchó dni n3jprv přiš uč;niti
i pokutu trpčti. Pakl] br, ten pán ncb lyticiský člo\'ěk od toho měštěnina ancbo obyl.atc1c
mčstckóho pied tiem plárcm ná]rlavu přiiíti chtě1, to1ro buc1e ln1eri \.uo]i. A k .é nápía!c.
nechtěl1i by sám pín neb Ívtieřskí č1ověk piijiťi,,] nle |a své111 nistě s nrocí bude mocl
poslati: a v tápra\.ě 1rlá jméno riůo. kohož b"v se Lo hanění do!íkalo' jmenovurj. .]esť1iž.
by pak ren měštěnín ancb rlb-vr.arcl mčstcký rčm nahoře jmcrrovatryrrr svčdkóm oc1píral,
tšhdy ýIan.Y maji o to přcd soudem zcrrrskýrn státi r'Y sllché dni n.Úpfv piišti, ten ponděli
po rýc1rž srLchÝclr clncch ancbo po svatém ']e.onýmě rrajprv příšti red)pondělí' A svěClkv
t'v aneboji|é kterýťhž by potřcbovalj. Z,) obú stl.an budir nlocivésti. a což bv rLr nalczc.
no b]'lo. ]rodniknu.i. Á t;kové stáni má býťj bťz pul,lll rnu. \ p,: ni sutlcc ze'rrsrnrr"j' . to
mezi stíana ]i na týž dcn svrchujmcnova.!\ po najprvní |řj to slvšice, konec L!činir] ťak
a ťim zpuosoLrem j \.širŤ1pořadem.jako po |uohonu' Co se pak pokuty trcstálri dotí.čc, ma
.en mčštěnín neb obwatclnčsrck"í tlestán býťi oc1prrrgm]str.a a kcnšclrroIvl télrož nrěsra.
z ktcróhož bv b;'1' takot í'm .Icstán1m jako na H]'ac1ě plažskén'a]

9. ftem') což sČ pak láni o diuh'_v a pcnízc c1otíčc, ra věc stuoj poc1ló zřizenie zcmského']]
Jcstližc b1' pak kto rL koho co wvčřil a r'ra čas rrrčení nczaplatil, z ktcré1rožLo]i stalrL,
a k takor.cmrr dluhu kto se znal,.jsa napomcnut ied11ú' dluhé v slUš ém.] času. mlrož se
k něnru těmi slow c1om]ťL\'rti' žejťmu tomu dosti neučifli1 na ten čas. což 'jcmu ickl' Ne/-
kcl)'ž zip1at1, tojcho Iocti\'osti l]e á nic škoditi. Pakli by ktcrý pán ancb lvt;ťřskÝ človči.,
VZdluže |]l sc u řcncslnikuo|ý] ajinÝclr v městě obchodníkuo|i'].]vše]ikterakýclr, zápla
lou b}, plod]Évnl, telrdv aby na hajtmany aneb na hajtmana toho l..aie to vzncscno Lrv]o.:)
Á jČý1iŽc b} po tírm vznescní tcn pán neb lytieřský č1ovčk roho d]uhu vc dvÚr nec1ě]ech

9.

'5 ]lE r T6kov,j chlbd (přehaze,d písnero' - při gt |]] , té ]s ussnáa |]] Jobchodikúo 
|1lr]ZuláŽkyna.imélškcnřVnitftěšlanazásadnépředněsckýmsoudefŽaobcesI'anysn]ohlkrokupiÝolatdva

neboVi.e5Vědků,kteříby]povlnniÝydaIpisemnéneboústnisVědectvi.Pokudseobvněnýpřiznalapodmbi roz5udku'
nebylo IiebaVe sIoru pokračoýat.

'] Pokud a e popirá obV ]ěninebosVěd(lÝia.lrIě].Véstpři'|noh]bÍpohnán před komorní rebo zemýý soud ' obě
srlanypakmě y stáI k přeličenív pondě iÓ piištich suďý.h dnecr nebo po sV' Ieronýmu (30' záříl

)o'o' " o loo.oulpro o'lí.'*l.\d"' '"
' V)ikon sou( ního mrhodnulí pati Ý každém připadě 5oudu měí5kému 

' 
Viz RLK' cor.lid r' s. 50 52'

>,o.tZZ .t}t D" ..ol/e\,lA- re 0t,.0 C"-o pa,gla.D;)6
]]Kra]skéhejlnranyuznaaměía]jŽroku1508VesnrouVěsvaloFkubské,kdydošokd.finIVnímuuspořádánjk'aiské

spráVy. Bohuš RlEcER,Z]i2eritloItilae.rá.}r' Praha 1888' 5 103'
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]rořád Zběh]Ýclr Ie7!pl|!jl ,7 a k němL] sc Znal. tchcb 3bv jclro \.ěci věij!e] nrohl Obs!avi!r.
a to "Ž do 5 ] kop'] BIošť1'] čc(kích, a nicžci pod t{]']] Pak]i bv p1:el, lehdv .rb1' ro naň piec1
hxjrmanv ncb hajtLnancrl toho krnje kdež přisc.Li' provccl1'' Á po pl'uovodu vc .lvít nc
děl]ch poiád zběhL..lch aby tcn c11uh zap1aril, poc] pokLLtú na]roře položenú' Též Z nrěst,
Z rnčstcčclr, Ze ysí p:lnskÝclt l r'vticiských 1nli r'l1uhu.,L\'] dobýý:Lti m.jí. A coŽ 5e jjnich s!i-
\ uňkuol!] !ůbec kron] těclrto c]oríčc. ti zuostaňtť n!] !o1l],.jak) ocl stlllodli\'nu bý\,.r1o':.

10' lten o \\'čřcní: Ktož ]rv ko]]r,ěk co měštční.Ll ncb mčýa ob}'vatc]i sýčiil ancb
schovati dn], tcn něštěnín ] obvvale] abv z ('1o na své]]1 l]lá!č k:lžclóňu plá\' bvL. což se
st'lšků jakíchžkrl1i dotíčc, klotn rIajeýáruoF'] a l]stuo rl na pen1ze a grllntuo]vL s\óoLl
ních, manských ncb zápisných. Prk]i bl'nrěšrěnfuu' j:lkÍžld]včt k]cnor ocl sti1br'a, zlata.
pelel, na hot()vích pcnčzích ancb iatství jakéllžkolj svčicn bv1' má týž viněn býti přt11
plrlgm]stleff a Írc1ú tél]o; měst! a onjje1nrLve tiech mě51cicb poijc1zběh]Ých konec o to
učinitimaji']P:Lkljlr]neučir1i]i,t€h.lvabýtuosol]uffělviLlikZemskčmuncbkomolnímu
soLldóm polr]lxti: ktelýŽjsa napulcnrrt r.rátiti bv lechtěl, ]eč bv která strlna bcze]stnc
svědluo|r'] nr1ct1 nenrohla. poc1ló príva jdťlc v tom času':l

11. Iten což se s]]L]r'ob! c1oríčcl Áb'v tLl pii prrrkrabském ťlřuc1u zuclstulo' to což k torrrrr
soudu pi:is1uší' A jiní slibrlvé zrrrlstaňtc pii tonr prál.ě' k krer'énruž právu krrl přís1uší, tak
jakž se od sťaroc]á!n:l Zachovívalo.']

] 2. herŤ o čele(1\' měStě:'l (]rlž rrrěkčnin s měštěnincnrlj ncb s ob'warclcm v rrrěsrě ktc-
Íéhožko]ivčLr stavu činiri ní. z tr:lho sc Ilcc1te príven lnéstck'í111' kteláž lr.t- če]ecL \' !ěclr
dorrricclr šosovních bv]a' NeŽ o čeIťd' ktťráž b! l gluntuov Ze ských s\obodnich 1Irěh
1a. tcl srrrr:)j pi1 prr.nim zřizcni zcrnskén]']]'"]

13. Irem O !jn'v 111ěstcké v rnčstč: Plo!j koLnttž by mčstc]rý,// č1ovčlr co plo\ inil kíollle
klá]i]eho N'li1oýi"' prol.1rrčni a včc1 zerlsl<ých ancb pokut. rl-' zuostaňtc pii plávč ancb
pii írildu pana podltonoiího a také pij \'ýsadícb rnč5t plažskícL, ijiných |]ěst, k!elÝchŽ
sú od st.iIOdávnluži\'xli, ktcrómLrž co 1]:i]eží' takjakž od staíodávna hÝvalo']r

14. 1tcm'o ].šafq', kdcž by se grLrntrro|i']i'] a věcí zemských""]nedotýkilo' ]

Í5. Ttem'] cr rrilpadr'', což bv sc t:lké 7en]ských g.unt ob,] a včcj ncclotÝkalo r1cžli to]ilio
š.,s(,u1iclrr] !ěcí sanlvch, lcč bv kto n:'d to vÝšc jakó !Ýsadt o.1 slalodávna č1i a.jich
uží\.ali'']
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' nrěsslen ré :] lé ,]V , Í 'l gto8 \) IBkrVd úlbÚ - n)e e l)
ro l

11.
12.

13.

14.

15.

j] 
Výýoj u stanoveni podáýá ]iři K Ll\BaUC|, Kdélnoln abstdvr|lnia připavědíVe kudálninl p|dfu čeýÉ}n a }non'!

ýáa Sbornik ] 5tor cký 8' 196t' s' 197-232' 's'217.

r, VzRLK,aord,r/,s 52-53

'] V piipadě, že ně5tlký sou{] Íle!yřid Žalob I přis!ušnika Vyšší.h staýů o ýěŘn i do tii n&iců' nol']]a m! bý1 Vé. o( ň?ú
LA., D?,.o rr'o o lvr-

s|otovd.lÚVskd 
'Úl0!|(1()ak'auP 

cambU e)' 5 213

'r V z RLK, aor.lld /, s.53-54

'r V z RLK, Cordlr l, 5. 54.
!] Č ánek dos ova 5oulrla5i5 usneÝnín lv o.lu;niro sněmu Z loku t515 V z RLK, cÓro]k l' s.54l5
' tra1lšekPALACKÝ(ed)'lcu,s 48I-482 k\afil)vzz,il'269-27a.
i] V z RLK' arr./ú / 

' 
s' 55'

rr VzRLK, Cor./ri?/,s.55.
V z RLK, Con./i/o i, s.55.
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16. rn n t r'rl Ťe-'ťk' ' .\3J,_ i lr . L.Lť|'ir.m' '' !o Dri nla\e
měsťckémsebeh]ecltc.Paklib;'sesvadilip.lrrnchÍJrljskyclU\(k\'rlest.sa,nimez;..t'';.
''lt^c''i I r-.m l,r'r:r'iko,i''_nr] 'r\e || řl' (. A l:]'o\1\e(

aby skutťčnč skŽc pány a vlád1'ky souclu zemského rrestáním byla napravťna' Pakli by
pán aneb ryticnlý [l] č]ověk svadi] se s měštěnhem, tchc11. bur1ě 1i c1rt]eti pán arreb ry
tiřský človčk měštěItílla vinitj. ab.v ho vini] pied právem rrrě'stckím' A réž jc;tližť bv také
měšrěnln pána neb l},tiřského čloÍěLa Vjniti chlěl, aby ho vini] př|clclhh] 

'n.iae- "..st u-
rrťb komoÍl]ím;j] klorně což se lrarrční dotýče, ťo Zuosťaň pij rom, jakž napřed psillo
stojí :]

17' ]tcm picčinjI li try kterÝ něštěnín neb obyvatcl nrěstc1tÝ na grur'rtíclr zemskí.ch tiem
skudtcn, ktcríž b1, k rozvažovánic a soLlzcní soudóm zemskím spravcdln ě ná1cžel, tako
vá 

_věc 
zuostaň při souclcch zernských'])A o terrro''l roliko samý aitiku1sc svo1i]i na témŽ

snčmu. :b'v toliko tak, jakŽ v sobě zní. ocl]ožen b],l 1rez irjlnyjeilnó kažclé strarlv sprar'ecl]_
nosti rž do šestj 1ct najrrrv poiíd Zběhlých'])

18. Itenjest]ižc by k!.]žkoli!ěk z panskéh.!]' lreb r'vtieřskóho stavu kterír raclu městaj]
kteťélroko]i samu \.injti (hrčl z čeho ra|ového, ješto b], \Ěc Íněstcká by]a a soud&n měs!
ckÍm ná1cžcla. tL! dotkneJi se mčst pražských' m.i radu|'j přec1c,7š1ú piec1nor.ú rarlou
viniťi' rakjakoŽ pláva a Ziízenjc králeJeho N'li]osťi uči.ěné uLaZLljť, a od starodávta toho
v UŽíválrí b\,1i' Bu.lť_li sc p.rk.j;nýc1r něst réž o t! věcj napře.l po]ože|é ciotýkati' to zuos'
tgn při úřadtr pana podkonoří1ro řáclně př]š1éhO a při výsadáah jc.ln ohc, k;ždého města,
jakožjcst od sralodávna býva1o a toho v uživáli sú' Pak1i b1 se r:iotý.kalo osob ncb osoby
stavu' pnského .el] Nťířskélro ancb jich lidí ancb 'jakýchžko1i\čk Yěci, jcšto k so clom
Zcmský|] rrřG]Llšeji, o rakové věci brrdťt moLj puhclreni bltr L sour1orn zcrrrsltr m. ral i;kži. oJr'rr..l.rc \.\1n. ro..l,fg ,irrr.., .1 , i\... -.,t ...

19. ]tem ktož by z panského ncb rvtíiského stavLl chtčI pulgmisí.a a ladu i všecku
obcc l z čcho vjn1ti, jcšto by se včcj sÍunLu\|1 a ,cmske r vuclů zemsk\ch. Lhor'ského
a purkraLrského ) nedoťýkalo' tchdy aby ten' l.rÚz ]\ \ iniri chtÉ]. posllt r]o mesru roho
ancb psal list pod sr.ir pcč€tí purgmistlu a fadě téhož města,jest_1i ktorrlu vuolevší obce.
co by sc jcnu sra](). Ttl tíž pulgmistl a konšclé i všccka obec mají odpověc], dáti clo dvu
neděli pořríc1 zběhlých. zná li se k ť()mu obec, či1i nic' Tc1rdy ten' ttož iy chtčl r.in1ti, ma
rla kíá]e ']eho Mílosr takovú věc vznésti a pied Jcho N,lilosti klá]ovslré osobou zc]e v zemr.
když byv zenri býti r;ičil. vjnhi má' A králJcho i\'li1ost'',,',) rrrá j irn o ro kolrec ve tiech me
sieciťh po tom.,.]vzneseni pořád zběhlj'clr učin]ti' Pak1i by'|c1io I'Ii1osr kráIol.ská,..) v toli
'jne'rovanóm časllj]m o to koncc a místu ncrrdč]a]. t'_hd'Y teD' kohož bÝ sc ta věc clotýkala.

'] le a]nrěsstiýnjně M] přd ) tato ]] páského || Pa(l st|ven Rad.lu
] I^toř.'.]]ro- Purskrabskédo t|] ',)gehom -)t6 ,.)gďm]:k

16'']PodáríŽaobysetcdyiidilosoudnípiísušnostípohnanéhoVzRLK'c.r./]bl.s'55-56'

17.

]] Vzč'8'
'sněmoVniusnesení:roku1515(RLK,con.ilid!,5 56)př kaZu]e lozhodoVánio těchto ťestrých Č nech soudu mě5I.

: DůVodenr odkadu účinrroíičánku zře]ně bya obava z nepopu áInosti ielro opatieni K elMALÝ sý'ťováť/ayJtí
ý'rlo,/o (Fko u PreambU ť)' s.207.
r] RLK' cordl|o / 

' 
s' 56' zde uVádipurkmisÍ?' radu aVše.hnu Í]bec kteléhokoliměsta'

'] 0 poháně ]í mésl yZZ čl' 63' kde V poznánrkách přiklady ! pmxe
]]VysVětujicidoVětek"puremisI]konřéiVšeckaobeiRLK'cor.lir?lneUVádi'prcroŽe5eotěchtoÍněískýchautori

tách zmiňuje uŽV prVém iádk! '] Zde ý j ž svs i RL K' c.'./rir 1, s 56-57' shodu]i Ý ú p]n ém .kováni néískýc ] autolir h red V pNém iádku.19.
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budc jích moci o to př[c]dLi] soud zcmskÝ pohnati. Á jcsdižc b.\, klá]c Jcho N,lilostir!') l|]
v zemj nebylo, tehdy .éž bu.lc moci o to bczc všcbo pÍostřcdku přcd soud], Zemské 'jť
p0háněti''?]

20. Jiné pak Všecky věci mimo t.vto položcné a těmto podobné nižši a mcnš1 rnčstcké,
ty též mají soLrzeny býti na pr'ávě rrrěstckém a z nich nrěšťané a obyvatelé městcícq) nemají
.jinan poháněnj býti- Též také jiné všccky věci nižší a nenší zcmské mají při zcnských
soudích zuostat]' což k lrteré,z/mrL souc1u piis1uší']l

21. Item což sc tlhuoIvI dotÝče, ti mají býlj svoboclni v městech i v měsťcčkách' rak abv
každý svobodně bez útisku krrpovati i prodávati nrohl''l

22. ]ten o kreréžkolivčk městcké včci páni a r)'tířstvo mč]i by př€d soudem Zensk} l]r

činiti, tehdy na s\.ém nicstč každý bude noci s 1isrcm mocnj'm poslati.')
23. Nalez1i vuobcc za prívo:c()ž se svěc1omí dotýče ke všel]l soudóm zemskÍn]' lcz

i k purkrabskému' aby Lažclý pán''] i rytieiský člověk svědoní k týmž solLlióm zťmsk\m
dáti n]oh1 a clal listen zavřcnýn pod pečcti svú' A ktož by toho'] s\.čdomic potř€bova1,
aby to dostateč|ě romu pánu neb r"vtiřskému č1ověku při puohonu na cedu1i, jakélro svč
domi na nóm Žádá' sepsaté d.rli' Á 1. tom 1isrrr aby rak stá1o' žc to béřc na sr.ú víru a na
svou Cluši, že jesť v plavc1č tak' což tu svědčí' A to o kažclú věc takové listovni svědo l
bu(1e moci dáti' lcsdjžc by"] pak k.o chtě1 svěclomí dáti př] dskách aneb při reg]střich!)
puíkrabských neb komor'ních. takjakž by mě1 1istem dári. to bude moci učiniti; kromě
ktlyž by sc cti' lrrdla a gluntuo|v], když b"v o to puohon byl neb obes]állí, a|eb Z těch tří
jedné věc] dotýta]o' tu každí pcrr'ilen bucle osolrně s!á!j a svěc1omie c1át] při írřar1ě desk
zemských, takiakž o rom prvé zřizení ZemsLó ukazuji'])

24. Item konšc1ó"l r. mčsrcci1 kÍálovských, kteřiž přísežní sou. též budú nroci Ijstern za_

vřeným pod pečerí městcLťr svčdomie dávati, \,czmoucc to, což v:rZnávají. ní tu přísairu,
kterúž sú Pánu Bo1ru a kIáliJeho Mi]osti k úi!du,,"] konšeiskémLl učjni1il též kromě těth
tří nahoie psaďch Lusuo[r.] cti' hld1a a gruntrro[v]'j tu lrudú povinni osobně stá\ali
poc11é prvni1ro zřizeni zenského.])

25. lten což sc pakjiných osed]ých městckých ]idi dotýče, takto se v ton") všecka' Lrud
mčsta K.íloýstYí"'] českéh o'') kIá]cJeho NIilosti.''r panská"''] neb r)'tířská, Zachovati t1lJjl,

" přd ' gehom i -] tó |,) geho: |sic ] m] nrěstčý |ll i pá ") Tiskovú chyba -
C€skliŽeby[] ,,rconŠelé ,'} Tiskavá chlbo wzadnI\ -] Mieíakálow] ""čes. ",'\ pá//ská

19' ]] PodesněmovníhousnesenizÍoku1515{RLK'aord/kl's 56 57)'ozhodova spolsámklá ajenpiisVénepřitom.
nosti postuponl Věc (bez půhonu) zemskénru soudu svs daa kláli dVouměsič rí hůÍu kVyiízeni. Po jejim upynu! se
mÓh]ža ob.edomáhalsvého pIáVa půhotn kzcmskéfiu soudu. Zat.Va é fpřítofunost krá e G tato 5 turcebyla reá ná

za LudÝika] Ý pak mě ža obce ob'áťt na remský soud rovnou DůVodenr opaiření by a snaha o urychkní plot j pi
abÝnc panoýníka jako rczlrodčího' jeho d ůs edkeli by o dďši posi eni Vl Vu zemského soudU jak Vůč k'á i' ta k Ýůč me5

tůrn'
20.r]Č]ánekolrraničuiekomp."ten.tnskéhoamě5Iskéhopláva'lesp'šlechtickýchafiěíský.hsoudůV''nŽšíclramenšich

Věcech1 (j' kkových' keré ne]5ou oŠeIřeny předcbozimi články sVs
21'r] a ánek přes ě souh 6i s Bnsenífi snéml ýatod ušniho ro k! 1515 (RLK, cor.//o r, 5' 57)' p lolr ašuje wobod u llhú

vklá ovských a poddan5ký.h nrěíech.
22. r] Výjmkoubyynadáesporyočeý'hrdoaýatky'coŽaleJerJUJh/.lrnebyypouzc''Ýčc měscké''souVsisČ 23'
23' r] RLK' aordr'l, s' 58, má,resstrech'.

1) slaý' VZZ' čl.219 282, 4a5 ' P N edni z článků píse né ýěd{rVí u pu rkrabského soUdu ješté nepoýoloÝal' usneseni
svatodušnihoíěmurckut515alentočáneksÝsužanoDoubÍavskýpodenichupaV piekadč'279a405Vesmynu,

lql 'd eďd-ideo{ lnoa ďPA-^L'' eo' JL-l _Joo_77]
24' ') slov ťl' 23 aRtK, cor./]lot' s' 58-59'

:] Fmn(išek PALAcKÝ (ed.J,,4ay, s 250'
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Že v každénr..] městě mají rnitj pisařc nrěstcké1ro.rl čltlvěka r1oblého,".] na své cti clolb]
1:e""'] Zachovalého. // ]rteÍýž Z1'1áštní přísahrt na to učiniti má, napiť.l Pár.lu BohrL a všcul
s\atý1l, králi Jeho N'lil()st]. pínóm jjch rrrilostem a pánírn1 Ívticřstvu' Pražanóm a všcnl
rrrěstóm i ob.v\'atclón Klá]ovstvic českého. že ktcráž sl.ědomie k solLdóm zemskít od
inčšťan ťoho městn přiiímati bude, žc v tom rajnost zachor.á poc1 tílž pokutťrjako p'ii sou
du Zc]nské111' )A to s\.čdomí t!kto přijínlati r11a KtUŽ bj ko]ivťk \ n't".. o"..íti l,l. t,""'
l.ydatí má piisahu tirž jakopři sorLclrr zcmŠl.e]n' l.ILrU onl 'ro;i.[c] [!,r zJ\]hr']llLk] t!d\.a pls!\.. Učiniti mají' Jiiým pak \' městě nenscellInr r Lr..'" s.''p.''J ' mt'rc sorlscclé
ncb}']i. má l.ydar1 přísahu, ]rtcrúž C,ni tóž jako pii souclu zemském ilečicc a položícc dvap.tt r' řr i.'ťi1'' l'i ' \ 'J\ 'el'1l. r- lU\ .\(cl' n'( D.ii m'Li o''('l) ltii(n , ,,, lor: ', I' ,," .,.'ir. . ,.: 11 .o.. ..pru ldrr,ori ne, "t 

re_'l'e, r' ro L' ...lolll lnl . 'uri 'lr.l-Lo. T'ci 'r]n| '|''_ 'l\ť'|'|..;'.oD\,'.l'\l1' lil '.Pl.|\r'-.|Éi Ó _:l'r1' 'u ''1;, 1' ',.'.'1'..r1'lt. | .n' r.1.. ur.el as LLn .u'ub.' . -.( - tu\( . - M11. , i,r .

.t l] :. .o r"u' - ri .'f . 1tJ. r-{(.t,.,n r r. r"r.:.. ,

t]ncitmčsrLku |raeIi' žrt1lerrrLl ,'hledlrr ncr]ar1úc pod totLž přísalrÚ, a těch pánriov ncb
.1oL]týťh liclí rrřítomných pcčetí.jednú ncb clr'ěma: a ]rrccl mi cláno bÝti romrr' ktožt,'lo
'uriI t'o'rrll L' \o'' l. 'o'1,'l ''.''l :o|l 'rp' r'n''li ''i.Lc'ť| ' n_"o.nnn' l
po dvú gr'tlších' českích' Aiest]jžť b]' pak kr, ' . |.c""'t\] neh rr ti.*n.r pri ronl si,ě
domí súm býti nechtč]. tehdy bude noci na svérl mist8 [ tomu pod1é napřcj dotčcného
zplLosobu s ]istem 1Ť1ocným pos1ati' 

^ 
pak]i bv kto z stavuo[v] svrchu ps;nÍch toh!,1.se

ho chtěl d(ivěřitj písařj toho mčsta ]rii piítomnosti tčch dvťl i konšel. toho bu.le k,ž.li,
mieti vlroli'r] A takové svědonrjc též bldc moci pťčcti rněsrct(ú zapečctino bý ' Plkli b1l
lftcrý pán neb lyr]ciský č1ovčk poriebovati'jakéhr; svěclorrrí z tohl mčsta. siterímž bytě s rrre-_ |_ Le'i',l-'pu rc r n,'l 'n LLU\1 ]L"ll;'e].l l. i'''
nechtěl dáti'jich písoři mčstckélnU psáti l v loln sobě rrěco obtěžoval, teldy brrdc moci
písařc z.jirrého rrrčsta královského ]ranskellÓ tcb Í) riei\[.ťho' krcrlz by na ro pirsahu
mč]' vzíti a tonlr sobě poc1lé napře(1 psančhn z1luos' r lu tr sr cdl1 i]un zios.rn' Á'ie"r]iže
b'1'pal clrrělpisařc, ktcříž svěclomí u desk p151, l romu \zrti. ,"t'n.e' t"'a' l,,,i" 

'',"r;n ._..l.,r'' '''' ( p\a l''o\o]e|'' \''',. .FL_('e l l'nÍnu||'| |'.l rbo'].lr.l
do to]lo klaje dúvá. A k tomu od svědka zapsáni pct '{"..l grošich.l českých.jemu samému.
ktrlž by takovó svědkv psal. Á žáclný pán' r1.ricrsky [tI r1or eL anl rnestrr' kL1r z bv ui] sr ých
1idi poddaných, a ěsto.eb měštčnín.J.l s\\ťh a|UrU\.6c!LloL\] Jn.Lr'"bj\!te1uo|v]
t,lho města svčdomí poticbo\'gli, ncmá sobě lakového svčdonrí píiáii toho města svého
dátj Zapjsovatj' než májiného písaie vzíti, budto od desk ncb z města krá]ovského ancb
panského neb r'_vticřskéhcr' a talc al sl.ědomr \ p 'ltumnosti ih LL leb ď1 osob z sla! u Dxn

"-lU1ř1 .Iil. \..('r''l l'it. ,,.' 'eci'FlJo''L \e 1' |''\'Ii| ''

') gro]3_ ''lvkáŽdé ']měslcké. ,dobÉ!||] .")doře n přitó ",) Tiskavá chlbd Ry|)elz.íWaI] pisnenocves1Óýědadi).zchrbí(dadÚz) ..]ii |t]polzM.l
25' : Pro/ enisVědeclViby o hrdenimde ktem''bez niloíi'| Slou.vŽZ, čl'21g: 

'srN 
yZZ Č 221, kde F mr ována svédeďá piísaha pro ' d obecný a měsrýý'. svs ieíě naví. loz išu]e .elemon á

přúahy Prc osed éa neNed|éobyvatele měst'
r] Zde na5ta aVýznamná od.lrylka proli usnsenísněm u sVatodušního Ž roku r515 (RLK, aor./rir l' s'60-61)'Tam kpi.
ieIísVéde.tVíýač přkeŽný méí5ký písaia nrěíská rada Pouze pťipoiiIa kjeho záplsu 

"bezeVšeho 
olr edáni,, rně5lskou

pečel' nynjý VyŽadova a úČaý 2 koršelů a také 2_3 š e.hI ců (kloměosobypoŽadL]iícísVědectvi)
r] By aIoVšak PláVěapriorrínedúVěla flnohaškchti.ú Vneslrannosr měí5kých 5oudů,]eŽ by a óiíiinou popsanés oŽ Ié
procedurypiiínránisVědec$j'KtomLKaíelý]ALÍs/olovd./íyJrds,'/o!ýd(|akouPrea]nbue)'s'208-209'

7"'l| '''íá|''or o'"Pl'.''olso\" 'Pa"! n ')pa"Ó

tÍo'6]

Lto.r)
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Krož by svěd.]mi.-jakóho ý !ýchž doťčcnÝch měslcch porřcbovnl, nrá to pulgmistÍu a radč
t()ho ěsta puoho|em po komoÍnikrr od ťrřadu dcsk Zemských oznárnjťi. žc potiebLrjc
svěclomic osobv.jedté nebo liece a jakého od nich svěc1rlmí potiebLlje' A oni lnnii toho
anťbo tv k lomu přjpraviti' ab-vjc]Iu svědo í da1i zpuosoben rrahrlic psa.ýrn' klo č etl,
h.c1la a sruntuob.l' Á od tolto puohonu na místo aby rol11rÉž dáno b'_vlo, jakž od strÍoda!
na bívalo' i.jestl1žc b"\ I)ak ri svčd].ové be7 pllohonu svčdčit] clrtě]i, to budou moci dobřc
učjnj!i. Á od lraic1é osob!', ].teléž b!. k tomu 5věclomí potřcbrlval, ná dáno býťi od o]rsí],]tli
po jednom gloši čcskóm' Též rakó l)otřebova]_]i bY ktožkoli sýědonrí od iidi sec1lskíc1r
ancb z měsrcčclt, Lrud klálc Jcho N'li1()sti. prnskrc l, 1ti.,rsi.reh, rneb k nr.stu llreremrL
příslušcjících, i také or1 licli duchovních osob z niěs.cček i zC ,7 vsí kťeríChž].o]i' ten ma
Ioho pána, Iytiisl(ého člrxt]ta. rněsro ncb duclrovníl.to č1crr.ěka pohnati' ab._Í ()sob\', kterez
v témž prroholu zqmÉnn pos.aví. L tomu připravi]ggc] ncb připÍavili .lb'vj.]]]u svědč1]y.
cojnn o tom věC1omojcst, zprrosobcm napied psarrym' Á pii témž puohonu ná polrlžrn.
jakého slědoní žádál 1rrofiě ťťi. hld]:L a sÍLn]rLloF]. jakŽ s€ s\Íchu píšc, o lo oselLlj mčš
ťanó Lrudolr po\.jnnj osobně před ÚLřadcm dcsk Zemstýcb srávati a svčdomí (lávati, přl..L_
hu činice,.jako od stalodávna bívaIo pi1 dskách zcnských, stojíc, zd!ihna c1va prstv' Než
což sc 1leosed1Ých licli dot}:čc' t] také o čcsr, hrdlo a gruntv přcc1úřadem clcslr zcmskÝch
n- rl r " cl. l'1,,,i-, . r.i,4 r'\e .cr ...\ ,. .) .

Takó což se svčc]omie od purgmisrr.a a radv příscž.é ! kte rémžkoljvčk ,r l] městč dotýče,
potřťbova11i bÝj]ch kto společně kjakénru svěc1omí a na rric1.r tcr|o žác]al. abv mu vyznali,
ješro b'v tavěc přc11nimi \, Íadě zjevně sť dál.1kr.orrr soudu' tu maji spo1cčně 1istem st j'rrr'
Ialr jakž často dotčťno, svč.tomí clávat]' Ncž do!ýkrloli b'_! sc ktťlýcl] osob zv]rištních
rozdilně. ri mají svědomí .lávati klždý Zvlášť. 'jakž 

pl\.é položeno' Jťst lj pak, ie bv tťn.
ktoŽ by k s\.č.lomí poticbován by1' od 1)LLrpimistla a krlnšcl ancb od ktcrÉho pána nČb
Ívtířského č1o!ěka, réž od osoby cluchovní areb od ílřednílra kr.á1e Ieho ]\rl]1ost1 ancb
kt€íéIro Z svťchlL psiných stavLLo[r.] ncbyl lr tornu připr.al.cn' aby svěclorrrí clal zprLosobcm
nahoie psar'rírrr; rehdv ktož.jcst takového sr'ědomí poticboval,.jcst1iže by lrterí z tčch čas
to clotčeqich stavuo|r'] ancb pufgmis!r a konšelé,.] to obmeš]ra1i ;r takovóho neb takovíc]'l
k svěclonjc nc|ijpÍavilj' bucle moci'jicir o tr ' 

pl'hnJri J U I' ]il1ilnn',dlťz11Z..'".'n'kého
hlcděťi.6) Pak]i by sc ptrrgrrr1strcm a konše1'v aneb osobou totL z dotčených stavuo[r'J pri
rom njc neotrmcš].alo a toho bezelstnost kto pokázal, tclrdy jinr to k škodě býti néma'\''a:.e é' \íe]\. l|':r l'|\.\ .Jli(l.'\.| ť . r'l r' 'lo J"'\'(. ť l' -. ' .r
n,rjí v každ.ám''] mčs!ěrl a réž přj tom přj \.šcn se tak v s'ěclLrnri dávánje \.,7še1iLternk\m
' '.''.jř i:rLU'i | ' | ' |o'. mc'-: J' ' .' li J

2ó' kem což sc svčdoni Llotýče, ktcréž bv slav parlskýii]j a Ntířsk' qtalu městckénru
.]ávati mě], ftr jim listov ZaÝřené pod svÝm] pečeťmiLL]] k j]ch souc]ť]111, Lcl!ž b'v roho
poticbovBli a toho n;L nich žáda]i, dá!ati maji p.,c1 týnliž pokutam;'.jakž oni st]rvu pan_
skémuar1'tírskčmrrIlIsúpovinnidávaťi,stěmitovýmčnkami:rlJestljžcbvkter.ízsiavrr
pa]1ského ancb rytiťiskóho du] svčc]on]í osobě městc].óho sta\'Ll a skrz takové svěr]orrrt
bvl narčen lld roho, prrrti 1rorŤLLž b}. s!ědomí dáva1. tchdv při ktelémž bv sc ro souclu nel.t
mčsru přihodjlo, purgnistr !L konšc]ó toho n13\.r nr!jl lolnu |li]ru nch Í) riellkťmLl ťlo

277

ffo.7'l

fo.8t

]consselé ::!) hskovú chlbo blzipla L) '''] keraŽko llv ek )kazda
k pečethlÍ] ]viměnkam

25. 6) KrilickyklomutoopatieniKale Nl A LÍ .'yo/o ýd./dýJld sr,/o'L]o s 20s o''púhonu FVědka]ksýědani,VZZ,č 2ll] Nelz€ popiil' ř pies 5\'ou opalrnou fo.nrulm {rea zacejeponťcránanadob'éVů VrchnosIí) Ýed o nařizeník pU.
slupnému zlepšoVániúIoVnčspÍáVyasoudn cNiVmalý.h pod(anských něÍečká.lr Ví.e k (Í]mt l_ranlišek HOFFMANN'
Ceské ěst1 rc ýÍedoVěku, Pftha !992, s' 269
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věku, a hncd 7eiména tu osobu, oznámiti, že'jcsť s!ědomic icho nalčeno''ltl1dy tcn Dan
ncb rvtiersk'\: ||l človčk budc noci o náick svrdr'ml 51..6" i;ni,; ru '*"hu plt,] t""áem
Zemskím tim zpuosobem.jakž zřiez€ní zemské o nářek cti okazrLje'!]

2?' lťeln což sc piva \.aření dotýče, ta věc mezi staw panskí'm a ťvtieiským a stavem
městckÝnr jest odloŽena až .]o šcsti 1cr odrlvnijšiho času por:ád zbčhl,ích,L] a ťo bez újllly
kaž.ló stranv Yší a všclikó spravedlnosti' '1'éž ťaké všeck-1'zápo!ě,.]i a pokuty pr.o to' iby
k mčstóm l tr1róm jich vezcno ncb-Y]o, minúti mají, ktcróž sťr se více z Íre]ibosti nežli z.ju
ké poticby až c1o rěchto časuo!| dá11'. Což sc pak lidí obecnich secllských dorýčc při piva
l -Ťd j'!'-| ' 'o'L(Uj Jl:|'l, J l'r1 e ]i|| r- 'l?\ '': l meli
28' 1tem nepřárclč, l.leříž sú arrcb b-vjcštč b1'li, brLdto z stavrL krer.ého aneb osobykere,

ti a tako\.í maji L]ýtj a sorr r.šech nás tii stavrLoIv| ncrozdí]lrě nepřátclé a k těm a takov.i.rl
l.'r|'r ''''''nlr'1'e.J'{ l.1( :. \'Li n ..'). l '.Jl:'t_'.j. ' .Ínl_ r
zcni" ''] ilbccni přcdcšlé okazrÚc'!)

29. Itťm nalczli vuobec za právo: 
'|esdiže b'_v ktcrýlnŽko1i ncpřátclórn zťms]Ým, bLldto

staýu kťeróho neb osoby' glcjtové clánj b]'lj' aby v tom s]ejtu žádnómtl tlkovérŤlu anj.jich
p()mocllikómeAe] žáC1nÝ koní nedáva1' ne]]rodáva1tl] a ncsmčňova1 ani puojčova1 ani zbro
jc. nni blani vše]ijaké. též ani penčz a pod žádnÝjn \..Ym-Yš]enÝm olrvčcjem''.) jjch iinak ni
'i]'l1-Í(Jro\.]' e' i||. l.r'i'nr L'r'lz: J\''.,e1ebL'|'ln. lo\' \l,,il'L]. a''
ncŽjinínr ničin1ž ani ladou pod pokutú cti, hrdla z!Íncení. a !.r po dnešní den.l)

30' ]tem což sc lučnic doťýče' orlc všech tii stavuo|vl takto 'jcst svolcno: Ab\' žáclna
osoba Z žá.1|ého stavu, též také i žádný č1o\ ck UL.ecnr 5 Zi!]nu rUclrili l1ejtzc1rl l lielh' 

'cli1vicc blLdto Í ěsrcch, ! měslťčkách' vc \.scch ani po ccstách a sj]níciec1r, a to koncčně do
Vánoc najpÍv přišťich' Pak]i b]' kto z ktČIéhožkoli stavll ancbo ] č1ověk sccllstÝ a obecni
po Várlocech b"vl post]žen, an s iakú Iučnic] ]ede J nťh' 

' 
jde. k lUmu ka,cie'nu mc sa.eno

býti jakožto k človčkll,') ]otÍovskému a vc zlóm podczic1ému' ktcrýž prár.a užíti nebrrdc
fiocj' Než plo potiebu \.á1k'Y rlrčnice všic]<ni ljdé všcch stavu.]hl m1ťi trrolrú \. svých clo
mích, tak ab}. ťakovým nepřáte]óm takovými ručnicen11 o.]p]ratj !r oc1olávat] moh]1'r]

31. Ilem což sc sťanných,-) pláv c1oríče př[e]d''],] vymazárrím té sm]úv]' pívó mezi staw
učiněné'll taková stannď'',] práva ají při*,'''] Íozsuc1ku sllvné pamčti kr.i1e ]eho l,tilc,su
2,"._ ri f_i .riT r1i\r,rr' r..er-\ r',d- rio ' n,.r. 1.,r.ir

i] pid - smy l]] ,.' s bugé -.) Tlskavó chybl nzýzÚj L) ,d pomocni[ó ,!" neDdáWď
'lobyčegé "')g]jda '"1Tkkavd chlbÚ- čÓýtkÚI) ]!]sláný.h ilsúrá -*) Tisk(,V(i chlba - plzŤl|1

l-o' 'zz Ó!da . .o . ','l'o0 oď'"bo'' l'l"| o- olt'aoodPV/7l. t(l oo lo 'oot'd'oÚJ'(Lop:ed '' 5o'd lV. "l'l "ooooL epll. Ó, Foo''Jo \ď"VÁ' s' 'o'o ''.rJ'o',o ''0o' '"l
N,|ARTINoVsKY, Zdpos o U'r.'rí s' 157l DúVÓd odk adu by V zásadě stejnýFko u č ' 17:oČekáVaná nepopu ár1ost fak ďého uznánipráVa škchtyVařit piÝo,
a p'o1o snaha ťin t rez gnaci měí na kdysi Ia k Významný méÍský nronoPo měšlan ům ímvile něiší' A e k noÝému jed.
náníovařenípiva uŽ n]kdy nedo!lo
]] Frant]šekPALAcKY (ed'J'lci l, s 436
r Článek o'ic]á 1ě ohlási u ótavení nepřále íýi neZi íaÝy.
1)Zák]adenrčánkujeusnesení5rěrnusvatohaVe5kélrozroku151l],klerépřešo(oVZZjakododatečnýť'561Paac

kého edl.e (FlanÍ šek PALAC KÝ (ed']' la [' s 265) Ke g|eitování monografi.ky ]oseÍ Kl l:lENI, Ch]Í! v českén ýjlě,
Pmlra 1929.

'] Ten(o č ánek by roku 1523 nahrazen Zřizením o čn])cít1 |dá e ZR) (clB 1v', 1' ]osel a HeÍrneneglld ]lREČ KoVÉ
|edd.)' Ziizeni zetÚskd Kró!avýVičeskéha Xv!'věku,Pftha1382,s 105{09J' NoVéVydániZRpř nášíneÝ dalšjm oddiÚ
|é|a práce (ZDE' s'287 291)'

'] Tj' usnseĎísněfiu svatodušnílro u Ioku 1515, které bylo roku 1516 přes odporměstÝymazáno zdsek'

tror.8!

28.
29.

30.

31.
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pod1é fuho IoZsudkll kIá]ČJclro ]\{ilosti f,sobarni k tomtl ze všcch tři sta\.uoh|l vo1cnýnr]
a vybÍaními.

32' ltc což sc pláva dotýčc bud'to při puohonich' ta](.jakž"..) jcst tílto sm1úvú nyrlí
sm]uve1]o a zavřino',]'1l ancb při pfál.a veclení, to bud'všc1n osolrálr] i je.1né Lažc1é osobě
svobodné kteréhožkoli stavujcdnostajně, tak abl.je,'1na každá osoba z kteréhožkol] sta! u
přckáŽk}, \. ťom""r neměla, než aby nr svobo,z/du měJa polránčti, Z čehož přislrtšj podlé
t 'u' lr'' rl l'J\l' (j|eL'':\n\e.'i'lLlU\'.tl - | | .ť 'rUl:\ l'_ 'lU'

33. ]tem z těclr zc všech zápisuo|v] postranních. kteiíž 5ú v těťhťo ruoznicich mczi sta
vy a stavcnr rrčitěrri, všjckni tři stavové j ťaké stav každ.i sc pÍopouštěji' Ncž při zápisích
obecních dskami uč]něnÝclr k obhajování a .lopomábáni pl,l\.a srllti nraií všickni"".] tři
stavové. tak jakž sú se spoleúlě dskafii zcmsk\mi zalr\.l J -.r\Jz.l]i1IJk!plizn,rlil,-"]

34. kerrr což se LreI ě svolcnie ] všech tři stavLroIvl to1roro královstvie v\'b.ání, iak ltln
'r ' 'ro'\' 

(, tr I 'me '- n3 "rrr ' lil
35. IrČ1Ť1 všickni tii stavové z KIálovstvi českého i ťakó jcjich poddaní, též i podc1ani

osob c1ucholnich, žc každý má dát1 z statkrL' l.rd].z mJ nx .el]ri, bu|r'' L]cdiclellu, nan
ského ncb zápisnébo ] mčstckéh{), lóž také dědinícj, Zač ktc{ na zemi má, zač by spravcd
livč srál ren statck, z každé kop;' gr.ošuo|v] čcských puol groše čcského; též rakť i z percz.
ktož ktefé na Íllocich a komorních platech mqjí. Též 1idó k zá kóm.) krá1e.Jeho x,Íi1ostitl
přislLršejíc1 týrnž svrclrLl psanýln ob},čejefi.) c1á!j maji.'r A ťa Clo Hromnic naiprv p]:íštích
J; r ,olo.., l trri .r u.nl-. r. r ,/L f^1,'/ | r..

3ó' ltcm ]1.L tako\.ý Zpuosob každý 7 statku svého tu pomoť a belni C1áti má' Á sám kaz
dý na své svědomí statek svój0 šacuj a poc11é to1ro Z statku svého, jakž napřcc1 sttljí, berni
c1ai těm osobám' kteříŽ k \'ylrieÍáni té lrelně Ziízcni budú' A když tu belni dávati bude,
rrl ,1 r,.l .rr |.ar',.-l ^3 \:,\l.l n;.r oll u:,,r{ m t., ; .-..nhrr
rěm dáti, že to k svómlL svěclomje béřc, žcjest spravcdlivě z statku svého lLL belnj da] i ta_
ké z. ljdí a po.ldaných svých, a to ÍOzd]lnč co zl] ]jali a co Z statku svého' Á tóž stav rrrěsr
cký aby pod pcčctí měsrckú zg)kažclélro mčsta učii)i]i a při té bcrnj ]isr.v takovó položili'
Pakli b}, ktot) zřetcdl,7ně da1méně, ncž1i bypovfuen b.\'l, tehd.\'t} osob'v aby'jcj nipr.avil}.,
.l'. lť l lI,..,,;.i'''.(' l'' n''l'

37. kcm coŽ se těch osob' ktcřiž sú Z.] králťJcho Milost. bucL.jsúcejistci ar]cb rukojmě',]
jakéžkolivčk sunrl'l] c1ali. ti a rakovi budú oci sobč srLllrv,] své na té beÍni v}'rážcti' však
když napřcc1 takol.é za Jcho Mi1ostil] dání před rěmi, 1Íož berni \.}.bilati buclír. pokáže
splavedlivě' Á léž i ti. ktcříŽ síLJcho x,]i]osti králotskéjakých pcněz puojči]i' rrraji sobě
vylížeti'

'! tó ",) T6koVó chlba - Pisneha ž ve s:Óvě jakž je l,J/tištěna v nzeře nez) adstarci, ndd kance]n řddku]']zawřýno -') Tbkavd chlbÚ Ve slaÝě je vltištěno ň O nkta zaýě rcčlÉha (lvÓlečka(w$yczkn:) ,ar)hnalgL
neVPÚvoad1dndrcesenachdzípětiřúdka|/ýpiíPiÝk,jehaŽčóýVšdkú!bí,neboťbytazÍeiněseíizl1utapřjkňihařsken

'l smy l]] b) k norgine vpruva ad odýIvce le nlchdzí ú\|ÓuřddkoÚ piípaeb khož čliý všok blto zkjné se"
íznuta pii knihdkkék zproco|d.i tísk!: roÍa//L. o]n] a t''.(?)] a ,ánkó 1) gehom o] "] obyřcé]sWó] ýs \ Padslavenk1av),tiýěno pís]nenoC ]Rukóymé ]]simy L)geromi:

32'']SIUVsisčl 28' Po astavení nepřátekNí mč opéI kaŽdý pláVo po únět a Vymáh Pi íu4né náIoky' nyii ovšem ] Ž
s piilr édnutinr ksvs'

33' ! SouV]sí5 ťl' 23. V návaznoíi na aýaVeni nepiáte slViby y Íušeny Všecbny 
''postm 

nn i'' GeP áIní) zápisy š cchty P.or

34'!].BerněbyaulČenanaúhradunasvoudobuobrov(ého!]uhupokráliVadsaVoV]208910koPgr{FrantišekPALAc.
KY ,;/i L J.,Praha 1939, s.465 4661.

35'') 0dhad cenymajetku5imě kaŽdýpopalnikDlové5Í5ám'Virčl'36'
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