Arcičišniolxí

a kurlirslví

kr.—ilů(Českých

\' Ně—

mecko. mm.
Více než půl veku vanu již na íroskaoh svaté římskoně
nurcke říše; rozhorlena jest ona slavna korunu se vší nadherou
kuríirslů, knížat. a stavů mako-h.
\' oborní—.inpožáru, Napole
onem 'l. založeném,

kral Česky;

uhájili

vsim—kaipřední

údorú

rise. více. nežli

lenío pozbyl inuoho len a (:(-sí, prvního

knížete. v říši nťunoclu'—. ÚVŠNH on pozhyl a zároveň

světského
nahyl,

jako

se říci může, že mnozí 7. oslní-ních knížat. nahyli i pozbyli.

Jedno z oné domněle ztraty budiž luto ?. rumu vyhledáno
& 0 není pojmlnáno: aroičísniclví a kuríirstvi králů Českých, po
čátek & vývin i význam jeho.
0 počátku diistojensíví tohoto nenn'uue žádných lll'ZlJl'OSlřc
dních zpráv. Že získání jeho nemuselo býti tehdáž událostí důle
žitou, vysvítá 7. toho, že ani Kosmas ani jeho pokračovatelé o ní
zmínky nečiní, ačkoli psali práve. lé duhy, do které asi začátek
arcičíšnieíví králů Českých historie. klade, totiž ve. 12 století.
Ktereho ale právě roku anebo při které příležitosti panovníci
čeští důstojnosti této získali, v tom různí se. náhledy historiků.
Jedni

—— 'alarký

a Tomek

——tvrdí,

že. kníže

Soběslav

(1125— 1140), druzí — skladatel rozpravy o arehipincernatu &
H. Jireček —- praví, že Vladislav II. (1140 -—1173) tohoto úřadu
pro korunu Českou nabyl.
Obě dvě strany dovolávají se létéž listiny ode. dne 25. září
1290, ale každá strana jinak jí rozumí. Císař Rudolf I. praví v di
plomu tomto-vydaném králi Václavu, jemuž nejvyšší číšnictví &vo
ličství í'íšske. vrací, že právo lo přísluší nejen jemu a dědicům

jeho,nohrž že. příslušelo

již i jeho prapradědům

(„sed

etiam suis progenitoribus, abavis, alavis, proavis eí. avis“).
Palacký hem tuto slova doslovně, vztahuje je na knížete
Soběslava., nastoupivšího na trůn r. 1125. Ač týž nebyl zrovna
37
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otcem prapradi'ala. h_vlpři-doo strýcem prapraili'ala \":"irlavova a může
být. tudy také pod slovem ,.ahavns“ míněn.
Druhý“ Výklad Lalnu' slovo toto na krále Vladislava ll. na
stolomiho r. lidu; -— však jediný pohled na rodopis Přemyslovců
poučuje, že Vladislav ll. h_vlprapradi'al, nikoli praprapradčd krále

Václava ll.
l'alaizlzý udavíi dzilo, že právě za Soběslava I. nacházíme již
ouřady dvorské německého spiisohu v Úcrluich. Nejstarší o nich
zmínku
„cumi—ram 4—1mensmn
.\'1., 136.

Třetí důvod nalozamo

i-l auazouiam“

vo smíření,

via Portz

i\lonmn.

liloró av r. 1126 stalo

mezi hrali—„m Lolharom a knížetem Sobi—Slavonii. Laskavý lonlo
poměr lll("/.l obi—mazůstal i napořád uozlialvn. \'ypra'ivnjell líoamar.

že. Soběslav „reconciliatus gratia e_iusvL doloriioni- induclns“ kr.-ili
Lotharovi pomahal obléhali minulo Norimberk, Staul'ovcťnn oddané,
že byl r. [Izer—'.Lothar synu Soběslavova Wigzborln lunolroin. že
cestoval Soběslav r. ili-1 „ad consilinm“ ke králi Lothara do
Banihorka a nedlouho na to že přišel kral touto do Plzně „causa
ooncilii“ k Sohčslavovi. V témž výborném sroznměni zůstal kníže
i k nástupci Lotharovč hrali l'x'unratovi 111.
Nicméně přidržuje se ll. Jirečelc ve svém na slovo vzatóm
dílo „o slovansluim pravu v Citlillllťll“ náhledu opačného, tvrdě
(dh—.rozpravy „do archipinoornat.u“), že král Vladislav ll. dosáhl

prvni arričišnioivl ríšskiiho.
Podrobnější příčiny, 7. nichž vyvozujo ll. Jiroček tvrzeni, své,
ji.—slzvláště—mniulcz Arnoldi larbooonsis

(,Chroa. Slav. ad anu. 1184):

„()llicium dapil'eri sou pincernau camerarii sou nnn'oschalci nonnisi
rogue vol duoes ct marchioues adniiuistrahant“, pali stara haseú
„Graf lludoll'“: Man sageijoch, swonno in“ dursto, eo scheukv im
ein riolio kiinic, der ist. líral'tic onde vrumio, dor trage vou íme
die crone“ — posléze i náhlý obrat v poměru Vladislavovč k cí
saři Fridrichu r. 11:15, nozdají se mim býti doslatečnými. Přední
dva důvody — že se slova „regcs“ a „ein riche lcůuic“ jen na
Vladislava II. vztahovati mohou, ——dokazují sice, že byl Vladi
slav lI. arcičíšuikem, nedokazují ale, že nemohl hýti již před ním
kníže Soběslav arcičišnilwm. Zprava kronisty Vincentia: „eodem
anno (1155) Wladislaus dux a rogoFridorico in maximum recipitur
gratiam“ nepomaha. náhledu jeho, poněvadž jsou podobné zpravy
i o knížeti Soběslavovi, aniž je důvod Jirečkův pravý, „že spatřu
jeme r. 1156 Vladislava ve sboru knížat německých, kdežto není
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vědoniOsti, že

by kuížo česky před tím byva-l sedával

v radě

knížat. těchto? nuboí- že. knížata Čeští již dříve chodili k pora
dúm knížat Něrnookých, dokazuje týž krouisía \-'im'.olltius, jou'ž
položil na. r. II:-12 zpravu již zmíněnou „dux Solmslaus ad con
(ilium rogis Lothari llamln-rk prol'ootus ost.“
(Jo sv. l.kno llalomikivy

kroniky,

dk— níž byl Vratislav

ll.

(vlastně může. to byli jou \'ladislav ll.) číšníkom císařovým osla
novon, just svi-ductví této kroniky pro starší dobu volmi nespo
lvlílivo

a nvma

samo o sobě

v zúluulny'w-h mamca-gh rozlímlov:u:.i

nebo průvodní síly.
.l'vsí; ovšem domnřni na snadř, žn slova. v diplomu: .,abavis,
atavis. proavis ví. avis“ jou všimla-vilou írasí býti a. lolik ('o „ab
antkpm“ znaun'uali mohou; ar'/'. v lisíinz'u'h vm'w-jnýrlí musínn: so.
přídržoti doslovnolm znřní, pokud tomu ni-vadí jiní: protivné.
důvody.
Dokud tody nonnlřmíomo jiných piana—nik lmdo nam histo

rickoupravdou, že arciříšnictvi
římské říšo so. dostalo
koruně Česko. za Soběslava I. s největší pravděpo—
dobností

r. 1126.

.lt-stě jiný nahlod„ ktorý oběma vysloví—ným hoví1 avšak do—
statečně provodon noní, prom—sl.Iordan vo spisu „lh-. origino archi

pincornatus
"ronaissanční

Bolíomioif“ Na oka“/lm, jak (ruští |'n':ivnír.i doby
prastaré lic-římské právní poměry pomocí ostře na—

hronšonýrh distinkcí římského prava rokonsírnovaíi sn snažili, budiž
tuto zmíněn.
Jordan praví: (_Šísařmn.lindiichmn IV. byl král Česky Vrati
slav ll. úplně do německého práva přijat co vévoda slo 'anských
krajin. Tím tady, žo so stal vévodou, nabyli nástupcové jeho
práva k nojvyššímu důstojenství říšskému vůbec. Když prý za.
císaře Lothara vévodství Bavorské a Sasko v osob(—Jindřicha
Hrdóho spojena byla. a tím jedno důstojonství se upráznilo, že
obdržel kníže Soběslav, ktorý již měl právo k některému důsto
jenství, toto skutečně. Důstojonství takto získané že pak císař
Fridrich [. králi Vladislava II. potvrdil náležitě a. dědičně.
Žo ostatně číšnictví v říši panovníkům Českým od pradávna
příslušelo, vysvítá také z toho, že. byli králové Čeští v 13. století

vrchní číšníkové v biskupství Bamberském, neboťjest
jisté, že nejvyšší říští důstojníci podobné služby již záhy také na.
dvoře Bamberském svými zástupci vykonávali a úřady dotčené od
biskupa v léno přijímali, jemuž však skládali jen slib, nikoli pří
37*
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suhu věrnosti. lioku 1263 obdržel král Český dědičné číšnictví
také od pulriurehů Aquiln-jských v léno.
'l'ziŽeme-li se, zdali mu urcičíšnictví nebo volič-ství králů
Českých starší původ, musíme činili rozdil mezi voličstvím vůbec
o. mezi lmríiřtvím, kteréž nbdržrln zvláště zlutou bullou určitý :
stálý ráz.
Právo voliti cisuře příslušelo knížatům Českým mnohem dříve,

nežli obdrželi úřud nejvyššího číšniríví. Wipo, kancléř cí
s uře lionrsdn
ll.(l()24—-103€'l).praví v životopisu elsnře tohoto,
zmiňuje se právě o právu volili císaře: „lies petit, ut dicam,
sumn'íormn neminu qua-dum ponLiíicnm, sen sweulurium prineipum,
qui ínne in lleguis vigeluínl., quorum consiliis eonsuevit Francia
reges eligcref“ mezi světskými knížaty jmenuje také (_)ldřiclía,v(e
vodu Českého.

Lambert.

z Asclíaí'leuhurgu

(současník císařr Jin

dřichu IV.) zuzumneual ve své krouiee na rok 1076:
„Rex (_lleuricus IV.) uutnlem Domini ('ioslnrize celebrnvií, cum
que eu omnes I'lrgui principes cvocnssel., ut do principibns Saxo—
niu', qui in dediíioncm vencrunl., rmnmuni cousilio delibi—raretm',

printer Ducem

Bolíeiuicum

pnuci ndn'íodum veuorunt. Ab

ipsis tmnen, qui veneruut, jusjnruudum exigit et nceepit, nt non
olinm post euni, quam íilium e_ins, teuerum adhnc infnuLulum Re

gem sibi cligerenU
Con r nd us abbus Urspergensis

vypravujeo králi Fili

povi „nd lullllllll HSS: Videus autem Plíilippus, quod u tali inso
leutiu nolleut cessure Alleunníi. ipse cum principibns sibi faveu
tibus ()ouveutum ndunnvit in oppidu Milhuscn, ubi u SIIPVÍSet
Susunibus, eL Buvnris et. 'šoh (\mis el. prineipihns quam plurimis
Rheni eligitu r in reg—em“ (viz také listinu v Erinlěeg. str. 451).
Císař Fridrich II. praví v důležitém diplomu privilegií země
České (z r. 1212): quod Nos atleudentes prmclaru devotionis oh
sequin, quze Bolíenwrum universa gens. ab antiquo tempore, Ro
mano exhibnit Imperio tam íideliter quam devote ot quod Illu
stris rex eornm (“)líncarns u primo inter nlios principes specialiter

prac veteris iu Imperatorom Nos elegit“
l_irííl \'aielav

atd.

volil r. 19.37 ve Vídni Kom—alza,s_vnn císaře Fri

dricha 11. za krále Německého.
Jak o tom listina. z r. 1249 svědčí, posadil nově. zvolenému
králi Vilémovi korunu na hlavu a byl jeden z jeho nejpředněj
ších voličů.
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Papež Urban IV. praví v listu ku krali Richardovi psaném
(r. 1263): „ení electioni per carissiinnm iu Christo íilinm nostrnm
regem Bohemia-. illustrem (()ttaearmn II.) post paucos dies con—

sensu pruestito“, atd.
Těmito zpra'wami jest na jevů. že již v nejstarších dobách
říše němci-ke knížata Čeští na volbach císařů podílu brali, a od
lé doby pravidelně voleb císařů se účastnili, co přijetím nejvyš—
sího číšnietví trvale mezi knížata říšské vřadřni hyli.
Kdy se však právo toto ve spůsobe pozdějšího kuríirství vý
lučným stalo, otázka la jest ve spojení s jinou, v německé pra—
vnické a dějepisné literatuře nemenč nesnadnou a nerozhodnutou,
s tou totiž, kdy a jak se oněch sedm německých knížat výhrad—
ního prava voličského dodelalo.
Nepochybně jest, že ještě kral Richard byl od více knížat
zvolen, avšak zdá se, že nejpřeilnejSi knížata meli při volbách
jakési vetší právo, 7, kterýclno epravnenci'i se pak shor knríirstů
utvořil. Taktéž jest zaručeno, Že císař ltndolí [. byl poprvé, po
vyloučení krale (_)ttnkara 11., od šesti volenců volen.
Jakkoli se dle toho za pravdu mai, že si potomní kuríirstové
teprv v iii—pokojných dobách mi:/.ivkidí výhradne pravo voličské
osvojili, nalezáiue stopy, že již dříve bylo pravo takove na sedm
knížat vztahovano.

Capi tnlare

„Venerahilem“

(ok. roku 1202) papeže

Innocentia Ill. přiznává některým knížatům jakesi přednosti při
volení císaře.

V Lnnigověarchivu nacházíme „constituci“

Ottona

lV.

z r. 1202) (ovšem trochu podezřelou), kterou se íÝž císař snažil
právo voličské na sedm knižat obineziíi. Stanoví totiž: „Impe

ratorein nnllns hazredituriam digniíatem viudieaío. Principes sex;
sacri ordinis tres: i\lognntiuns, 'I'revirensis et Uolonicnsis; prof-ani
totideni: comes palatinus Rheni, dux Saxoniae et marchio Branden—

burgensis emn delegunío. Ili si discordes

í'uerint,

Boe—

miae reeein cooptanto.“
Albert

ze Stade

(ok. r. 12-10)má také již sedm voličů.

Papež Urban IV. dokládá v hnlle „Qui eoelnm“ z 31. srpna

1263: „principes vecem hnjnsmodiin oleclione hahentes, qui sunt

septeni numero“
Sachsenspiegel a Seliwabenspiegol jednají 0 sboru kuríirstů
tak jakoby jineho spůsobu volení v Nemecku ani nebylo bývalo.
Sachsenspiegel uvedl tak zvanou „Ámtertkeorie“ v platnost., kte

42-58

ráz i v l'tllll'l uznaní dostal.
pr.-ivo vuliti eísní'e,
HU|| (Whilllťlmh'iťl'

Stuile tuktu:

hle Hnehsenxpiegln

se totiž zakládá

v_vjnm ono tí'i ni'eil'ii.—almpiiv1ve čtyrech nejvyS—
Í"ÍŠ-5'|i_í"cll.'/.;i.s:ulu tuto vyslovil opat Albert ze

l'ulntinns

eli—„nil,ipiin (lupil'er 'hL; dux b'nxoniug quin

mnreseuleus, et mzn'grnvins (limmlenlmrgensís),

est,“ dále puk: „rex Bohemiae

quia ennnnernrim;

qui (vlastne: „nůkoli“) pin

eernn est, non elcuit, (lulu non est 'l'entonieus“.

.lun lh'oniton zachovati neim pmlobného smyslu versi-., které.
v l$l. století povstaly n nejpozdeji v polovici tehoz veku mheenély:

„\lugutnnensis, 'l'i'evirensis, (Joloniensis
(Juilihet imperii lit cnneellnrius hUl'lllll,
l'lt pnlutinus d.'-i,pi|'er1dux (Sus) portitur

i\lnrehio prmpositns cnnnnern', pineei'nu

ensis1

ilocmlIS.

Ili stntuuut dominum ounetis per sceula smmnmn“
A v stnrol'i'nmzouzskem jednom překlznlu, psaném asi okolo
r. MOU, jehož originul nle mnohem stzn'šl býti musí (v Beí'nském
(indexu, viz Perl./„ Mun. X. p. .Hii, —II7,lla), nacházíme týž do
klml: „Qui iloit elire lo roi; Lu roi (loinent elire trois princes

clerseth pi'ineesluiz . . . le qnnrt ost li roi do bohnignie,

qui est hoteliers lo roi“.
V temž čase, kdy tuk zvauni theurie tlf'íttit)\'.'t povstuln u kdy
právo voličské. se všech knížat jen nn 7 nejvyšších důstojníků
říšských přenáselL stnveli se líní/'.ntn němečtí n veřejné mínění
v Nemecku proti krailiim českým u snažili se voličské právo jejich
aspon všelijak olnnezili, nni jim co nejpi'eilnejsnn knížatům říše
i—imslmnemeek"iu nnihutnemu souseilu jejnnu jakési spulupí'isolmit
při ustanovováni císaře. tak lehce odejmouti nemohli.
l'i'vní teho důkaz jest uvedenu již eonstitutiu Otty IV.
V tomtéž smyslu praví kurdinnl llostieuský (1234—61), že krále
Ceskeho k voleni netřeba, ledu kdy?; se. hlnsowe ruzni:
„cum

seen nd um quosdum
iliscordnnt?

nun esse necessan'ium. nisi qunndo alíi

Podobně. Dnlemil:
„u. když ciesnře budu voliti,
u budu-Ii se deliti,
jnni mezi volence vniti
a komu du, tomu hýti:“
& jeden glossator Sachsenspieglu podotýká. že je král Český „der
mkldchnnnn“ který při rovnosti hlasů. ruzlnntuje. () tomto olnnezení
nečinil ale papež Urban l\'. v Iiulle „qui cnilum“ '1. r. 1263 žadné
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zminký, naopak stanovil: „intelligitnr autem is electus esse concor
diter, in quem veta omnium electorum prineilmm, vel sultem du
orum tantum modoin electione pi'zesenlium diriguntnť'.
Jiný pokus, ohmeziti voličstvi panovníků (')cských, spatřujeme
v Saehsenspieglu. Diť on, jednaje o voleni císaře, takto:
Der schenke des Itiches der Kunig von llchemcn en hat

nich eine kure, umbe das, d az her nicht (luseh en ist“.
Taktéž pravi Albert ze Stade.: kral Český nevoli, poněvadž
není Němcem.
Určitčji vyslovil se Schwahenspieeel: „disc vier (t. j. volenei

světští)snlleu teutsclie man sin von vater unde muoter,
oder von eintwederine;“

tomujest. tak rozumčti, že měl býti

kral Český aspoň po matce Němcem, měl-li voliti.
Ze slov l—zardiualaIloslieuského „secundum quosdam“ vychází.
že se náhledy ohledne vykonávání českého voličskeho hlasu roz
cházelý a že, ačkoliv zakon (Titty IV. spůsob výlmnavaui byl usta
novil, předce všeobecne miučul nebylo pro to rozhodnuto, tím
méně. ale skutečný stav, jimž obyčejně ovlada moc.
V druhém obmezeni jest uvědomčh'i národnost nemecka již
patrna, auaž netrpěla, aby kral Český, urjsa ani po otci ani po
matce Němcem, byl v Německé říši prvnim světským voleucem.
Ve svadivém, pro Nemecko nepokojuem 13. století vykona—
vali králove Čeští voličstvi, jak se zdá, neolnuezeuč, uevšlmajice
sobě ani constituec Ottonovy ani Sachsen- nebo Srhwabcnspieglu.
Vime aspoň, že volil král Vacslav, po matce Uher, r. 1237 Kun—
rata syna Fridrichova, r. 1249 \'ih'una za krále Neu'ieckého, a syn
Ottakarův Vácslav ll., po matce Polak, byl od císaře ltudolfa ].
za kurlirsta uznán.
V druhé polovici 13. věku bylo však volilstvi králů Českých

ve spor tažeuo, poněvadž

Bavorstt

si je osobovali

vévodové

Nárok Bavorský byl skutečně při volbě císaře Rudolfa I. od

šesti shronn'iždčnýchkurtirstů a také diplomem

,.,.-,.

a.
„so:

"!

gry
!!.iišm'lif."!EÚÝG'ÍJÍÍFÍ'T-l"
ij"
'-f.; .

___—„

»“,.

&

aw,

gigant.

císařským

ze

dne lží. května
15-275za pravý schválen.
Diplom tento, o jehož význam jest nekonečných hádek a
výkladů (viz Lorenz, „l)ie 7. Kurstinnne, Sitngerieht der k. k.
Akad.d.Wissensch. Wien 1855, a Lorenz „Konig Ottakar v. Bóhmen“)
praví, že povstal spor mezi zástupci krale ()ttakara a poslanci
vévody Bavorského epravo voličské, načež že tito poslanci a

falckrabě Ludvík tvrdili: „ratione

dneatns

Bavaria: hoc (id

44O

ost ji!-=) ('lti iOllllM'lJ't'it l'.\ anfiulno“

-; dalo

praví,

že

falc-hrabě

dosvůilt'al, Zo hratr jeho Jindrich vévoda Bavorský při volln': krale
liirlmwla. hlas svůj spolu s ním dal a že při volbě Rudolfově ]!0
slanoi vévody .lindi"icha„ „yn'mscntu vuncrahili Bvrchtlmldo Ba
honhorgunsi

leiscoyio,

proonratoro

prax-licli

lla—gis %ohomiw ot.

contradiizonli: quidcm ipsis promlratorilms (totiž poslancům vévody
.limlricha), soil ipsius uontaaulictiono a prinripihns Electorihns
oinnihns tam orolosiastiris quam :aaznlarihus non ;uliiiissa“,
spolu s ostatními knížaty wnusli voleni na l'alrhrala'itc, který pak

ltndoll'aza ('.isaf'o',volil „vo cis oornmdom

du cum Bavaria 0.

rationo ducatns pro uno in Scpl.nnr principum,jns
in oloutiono ro;.:is Romani hahontium
p nta tis“

-

numoro r.om

což. vsi—„okocis-ar Rudolf I. diplomem

mocným za

pravé uznává.
No:-.lnzoinostopovati a rozhlrati všoliků víoo méně stranické
konjoktury, pro Ištrro byl záhadný diplom tcn plodnou půdou;
tolik just. však nepochybné, Zo vydan byl na úkor krali Českému,
poněvadž. při muzi ním a vévodou Bavorským pro tohoto příznivě.
nmlrodnnl; rovněž, jest jisto, Žl' se to jodnalo o 7. hlas voličský,
nvbot' kdyby byl vévoda Bavorský joo prava požadoval, aby mohl
voliti společně s bratrem svým l'alchrabčtom a tedy s ním se
o jeho hlas dělili, nestala by v diplomu slova „rationc tlucat.ns“,
a nebyl hy zajisté, kral ()Ltakar mlporoval, a byl by se asi sotva
o to l'alrhrahi'é laulvik sam zasazoval.
l'roLo davame. v tom ohlodn za pravdu líopovi, Lambaohcrovi.
zvlasm pak %arwaldovi naproti Lorvnzovi. jenž. se dokázali snaží,
"Zr hlasy bratrů, talchrahčto a vévody %avorského co jeden hlas
počitany byly, ponovadž prý v diplomu nustoiL že. miťl falckrabě
Kynský kromě. toho justo jvdrn hlas.
Smí—rcololio diplomu just., ačkoli opatrné. zahalon, produc jasný;
v diplomu

nvni sico řočono. žn _ivst _iilll pravo voličské. ()Ltalšarovi

odňato.jest to visak listiny té nutna konsokvcnro
Lorena nannta, Zo hy nvbývalo uisari tak loliko! vohčství,
které r. 113755na vévody Bavorské přenesl, zaso již r. 1291) hrali

(Ivskomu pí'ií-knonti; naproti tomu lze odvoliti: pravo z toho, že
cisař tak v kratkou: čase rozsudek svůj změnili mohl, nasleduje,
20 co roku 11275 učinil, nohylo po právu, neboť krivy rozsudek
v krátkém čase pravym nahraditi jest- snadnčjsi, nežli pravo v krát
kém času trvalo v ki-ivdu obrátili.

.lina _jostotazka, zdali byl sbor knrliřtii

oprávněn,

vy
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loučiti Ottakara krále od voleni. a zdali byl císař

oprávněn

skutek tento diplomem schvaliti; zdali tedy mohl vévodu Bavorský
jim jakého práva nabýti.
Nam zdf se„ že sbor voleneii nemčl práva, žhaviti krále hlasu,
neboť ani císař ani papež nemohli dle všeobecného právního pře

svědčenijednotlivcům bez příčiny brati prava

řádně. nabytá

(jura bene quaesita)
Že vykonávali panovniei Cest.! od veků pravo voličsků jest
nade všerku pochybnost vyvýšeuo; jak eísaři tak i papeži i Sach
senspieglem i Sehwahenspieglem byl král Ceský ža knrliřta pokla
dau. Současné zprávy svědčí. že i za volby císaře, Rudolfa Utta—
kar 11. co kmliřt vi'ibee uznán byl.
Papež Řehoř X. pravi v listu ku krali Alfonsovi Castilskemu
z r. 1274, že byl ltudoll' zvolen „cum l'avore l'ere omnium voeem

in eleetione imprratoris habentium, uno d " mtaxat

exeepto;“

tim jediným může. být jen Ottokar rozdilu-n; a Gottfried

singen di o volbe: „oxeepto
dollunr"

de lim—

solo rege Bohemiaeclegeruntltu—

-——

V diplomu ?. roku

IN!) jest- řečeno, že. přišel

biskup Bam—

berský jmenem krale Uttakara k volbě., byl si tedy král svého
práva úplně. včdoun a jen nasilim, nikoli pravenn byl od ostatních
souvolieů vytlačen.
Shorem knrliřtským a diplomem císařským 7, r. 1275 stala
se kruh Českému k i'ivd a, který i dle Saehsenspiegln, posed ž nč
mecke matky, voliti smol, -——
a ž křivdy učiněné Uttaka ro vi

nemohl vévoda Bavorský své právo odvozovati.
Vykládá-li Barwald diplom dotčený tak, že měl falehrabč
Rýnský půl druheho, vévoda Bavorský piil hlasu voličského1 má
ovšem pravdu, to je ale také důkazem, k jak nepřirozeným likclm
knížata své útočí.—“ate
brali, elitě-jíte násilí schvalovali.

Vévoda Bavorský mohl niiti buď jen pravo voliti spolu s bra
trem svým l'alehrahetem vjedou hlas, anebo nemel žádného, který
celý náležel I'alehrabčti.
„l'tnnska kurie nevedela ničeho o právu voličském vévody Ba
vorského; dobře podotýkzi Lorenz, že oddelení Falce od Bavorska

se stalo jen smlouvou rodinnou, statolirávnů že náležela Fale
k Bavorsku; nemohli tudiž bratři, rozdělivše mezi sebou Bavorsko,
kteréž jen jeden hlas melo, požadovati každý pro sebe jednoho
celeho hlasu.

_

"Diplomdotčenýodporuje běžne tehdáž

theorii úřa
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dové,

v nem není ani žádné zmínky o člšnielví; ncnálcželo-li

toto l-lavorsku, nemohl

miti vi.-„vodadle ji'neuovanú tlicorie pravo

voliti, jak llambacher, Scnlumhere, lv'opp i Barwald dokazali
se snaží.
Leč i na odstranění této vady bylo pomysleno. Uhuyá se

totiž v dvorské cís. knihovne ve Vídni rukopis „Lautrecht
hoch“ (viz l'etri Laniherii de hihliothera Caesarea \dllílUbOllCliSl!
llllt'l' secundus, Kollarii opera)„ porlnisejicí 7. lil. století, kterýžto
spis výslovni': vévodu lavorskeho co čtvrtého voliče a co číšníka
rise jmenuje a knih: Ceskeho ponnjl:

„ller llcrtzoee vou l'aiern hat die viertc stimme
an dor (,'.hur und ist des ltieh es Schenche

nige den ersten Becher tragen: diese

und soll dcm Chu

vier sollen

tiltsche

Mann sin von Vater und von Mutter oder vou eint
wed e r i n e.“
'l'ýž. text nak—zanic ještě v několika starých rukopisech
Schwabeuspieehi. 'l'akto prý, tvrdí \\"ackernagel (Landrccht (les
Sthwaheuspicgcls) zněl Schwabenspirgel; avšak vhodně. praví na
proti tomu Lorenz, že přívěsek? .,ilicsc vier sollen tíitsehe Mann
sin von Vater mul von Mutter oder von eiutweilerinc.“ proti vé
vodovi Bavorskénm svědčí, nebo u ostatních tri světských voličů
nemohla žailna pochybnost o jejich německém původu vzniknouti;
jenom když. Sclnvabenspicgel (jako původ jeho Sachscuspicgel) před—
pokladal, že je. král Český voličem, má tento dodatek smysl.
.lrst. pravdě podobné, že byly rukopisy straníci vévodovi Ba—
vorskému, pod vlivem Bavorským, snad i na rozkaz vévody psány.
a že ncrozmnní přepisovatelé původní text Sachsouspieglu takto
změnili. —
Dlouho však vévodové. Bavorští privilegia svého ncužili, nc
hoE když se. byl schyl-ralý císař Rudolf I. s ()ttakarcm přemožcným
na bojišti u Diirrenlu'utu r. 11-378smířil a dceři své na královský
stolec v Čechách pomohl, vratil starou přednost. zeti svému Vá
clavu 11. co krali Českému a odňal ji vévodům Bavorským, jichž
více nepotřeboval. To učinil listinou, danou v ('lhehu 4. března

1289 a slavnostnějiještě. diplomem

datovaným

z Erfurtu

dne 26. záři 1290.
Obě listiny vynikají určitostí a jasnosti daleko nad listinou
7. r. 275. Cisar v nich mluví sam celý obsah a ncztvrzujc pouze
rizí výrok, jak to ohledne výroku l'alchrahéto Ludvíka na spůsob
„relatu reí'ero“ v listině z r. 1275 učinil. V obou listinách vy—
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tknuto jest na předním místě nrciěísnictví králů Českých, kde—Zlo
praive v diplomu pro Bavorsko čišuictví jest pominuto; pak jest
przivo jejich voličské co dědičné u predvěkó uznáno.
„I-lice vero jura piuceruuíus eL eleríiouis nodum dicto regi
et. suis lueredihus (,'.ompetere sed eLium suis progeniíoribus, ahuviS,

atnvis.prouviset, uvis jure plenissimo

compeíebuut.“

\-"_\"7.nmuný
jest v diplomu z roku 1289 dodatek v závorce:
,.unm veru: jusLiLizevirtus hoc est: ulíerum uon lederv, unicuique
trihuere quod est sumu,“ (:ímž jako by chtěl císař naznačil-i křivdu

kruli Českému učiněnou.
Nejdůležitější však v ohon listinách jsou odstavce druhe, kde
císuřpravi: (1289) „quod reges Bohemiae,instal“ ul ior n m priu
cip u m iu electionem lmlurníium jus et vecem, quod idem jus eí,
voceiu eligeudi pot-est,:iti puri ])Utimltlll'.“
Hlavní misledck diplomů těchto Ledy byl, že., ať již se snad
stalo v běhu 13. století praivo voličské, krulů Českých od něme
ckého rodu závislé. uhel) jinak ohmezene, ___ bylo od té doby ne
pod

ní i n (: u (3.

Král Vili—lov,nejsn. po matce Němcem, vykonával hrzo nn to
své pravo. Listem 7, r. 12111zvul (ii-hhurd, kuížcvolcnec Mohučský,
Vaclava ll. k volbě krále. římského a Iisíiuou z r. 1292 vyznává,
že. dul krul hlas svůj Adolí'ovi hraběti Nussuvskemu. Týž volil
také. Albrechtu. zu krale římského.
Roku 1209 vydal mu císuř Albrecht diplom, v němž stanoví,
že král Ceský, když: bude volán k císaři, a tento pod korunou

seděli bude, nemá býti povinen, vykonuvnje nejvyšší číšnichí, míti
korunu nu, hluvč, leč bude-li v tom jeho libost.
Juk iisíi. pčíi voličů papeži r. 1314 psaný dosvědčuje, volil
král Č-'ský'Ludvíkn Bavorského za krále. římsko-učmcckeho.
Nejdokounlcjšiho si od těch dob nezviklaneho uznání a po
tvrzení kurnřlví králů Čockých v říši německe dostalo se jim

zlatou bullou.

% usnesení knížní; u stavů říšských stanoví totiž v kap. VII.
bulíy teto císař Karel IV., že se při volbě arcibiskup Mohučský

napřed má hnuti, obu arcibiskupa, pak krále Českého: „qui inter

electores laicos ex regia: digniLatis instigio jure
et merito obtinet primnciam.“
V Lože kapitole potvrzuje císař staré, již zmíněné privilegium,
že král Český nemusi pod korunou službu arcičíšnickou vykoná—
vati. V kapitole \'1. jest ustanoveno, že nizi při slavnostech na
'\'___.„_
: .._.r_„„—.-_._
_ „
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dvořo císařském kral Ceský přednost před každým jiným králem,
bud' si tento sebe vžnešenř—jsí, „ipmmcnnmie regent aliom, qua
cunqne otiam singulari digniíatis przerogativa l'uleentem immutabi—'

liter aní.ecedat.“
V kapitole „de. ordine processionis principum electorum“ v_v
znamenali jest kral Ceský, že při veřejných procesich kráčeti má.
hežprmtřmlnč před císařem, kdežto jiní světští kuríiřtevé mají
inf—stiodznaky své důstojnosti před císařem.
V kapitole „de. oí'liriis principum clectorum“ předpisuje císař,
jak kral Český arciúíř—nictvívykonávali ma.

i\by ješte. jisteji mel utvrzeiui tato privilegia, dal si je, císař
Karel IV. od knížat voličů zvláště

schvaliti.

Diplomy z r. 13-556,

stejneho znení, dosvědčují Mohučský arcibiskup (:erlach a Ruprecht
l'alrhrabč ltýnský, že meli kralove Čeští od praprapradedii pravo
voliti krale římského jako ostatní koríiřtove, že mají býti proto
ke každé volbe pozvani, že se mohou dati při ní zastupovali jako
ostatní voleneove atd.
Zlatá hnlla zůstala až do rozpadnutí říše římsko-nčmccké
zakladem prav kuríiřtských a bylo jich ohledně králů Českých po
vždy setřeno.
Jen jednou, při volbě císaře i\laximiliana 1., opomenulí kur
íiřtovó krále Vladislava pozval-i; když si pak na to král stěžoval,
zapsali se mu všiekui voličové listinou ;: r. 1481), že. kdyby nebyl
budouene kral Český co koríiřt a areiůísník od nich k volbě. na
ložitč žadan a. volau, má každý z nich, kdož o tom vůli měl, 500
hřiven zlata pokuty ki'ali zaplatili.
(ld té doby se takové, opomenutí neopako'alo. Hned první
nástupce Vladislavův Ferdinand I. byl zároveň císařem německým,
eísařskí důstojnost. zůstala odtud až do konce říníslm-nčmecké
říše. spojena s lo'alovskou Českou, a o přrdnesti králů Českých
nemohlo tudíž ani žádného sporu povstali.
llodotknuío budiž ješte že měli králové Čeští co arcičíšníkové

zastupce, totiž po d číšníka
sv. římské.říše. Důstojenství toto
náleželo již od pl'ílíiíiVllýChdoh baronům
z Limburka,
dle
toho zvaným „die Schenken von Limimrn“ ltodina jejich držela
podčišnietví, co léno, od kralů Českých. Když na počátku 18. sto
letí vymřela, přenesl týž úřad císař Karel \'l., co kral Íeský

lénem rodině Michala Jana hraběte
z 19. června 1714).
Uřad podčíšnika

byl, buď

z Althannu

zastupovati

(diplom

nepřítomného

arci—
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číšníka při dvorských slavnostních hodech, nncb, byl—linrcičíšník
přítomen, císaři pití podávati, vyjma první nnpití, které císaři
nrcičíšník sání podnl.
(Dokončení příště.)

O povaze přídavku „podlé svého vědomí a upa
mnl'uvúní“

\' 5. 206. ul). ř. S.

\'yklíulú V. S. ?. l'rnhy.
( Pakrm':nv1'u1í._)

U v u II v ?, vl (| štn

1.

I.

Zmínili jsme se hned na j'ioři'ííkn svého pojmlnz'iní o náhledu
obecném, že není podstatnóho rozdílu mezi přísnhmni článkem 206.
ob. ř. s. nsínnovcnými.
anýšlcjícíin
nyní o věci íc'-obšírnňji jvdnníi, vidi se in'nn býti
zapotřcbí, bychom nejprvó. vyšetřili:
a) zdaž přísahu dle š. 206.

ob. ř. s. dnlátovi

pří—.dcpsnm'i, po

rovnává-li se s přísahou dcí'crcntovon, od této
nic; pak ale

se liší Čili

b) jakou povahu má přísahu s přídavkem „dle svi-ho vědomí a
upamntováníf“
K a) hle obsahu 5%-206. ob. ř. s. jest dclát povinen, aby
okolnosti, jež odpůrcc přivedl, ve všech připzulnosícch pří sežně
zapřel s přídavkem „podle sveho vědomí n upnmatovz'mí“: tedy
nehledíc k tomu, zdnž sc týkají jeho vlastních (vnitřních nebo
zevních) ncbo cizích skutků ($. 207. ob. ř. s.); dcfcrent musí ale
k okolnostem, od něho samého udávanýln, vykonati přísahu beze

všeho přídavku.
Z mluvnického, logického i vědeckého výkladu tohoto usta
novení zákonního jde nade vši pochybnost nn jevo, že ukládání
'přísahy tam určené zahrnuje v sobě dvojí směr a dvojí východištó

první totiž směřuje k tomu, abr se zjistila pravda
vědění

popře ného

o okolnosti, již přivedl ten, kdo přísahu uložil, čili jinými

slovy, aby se na jisto postavila pravda nevědomí,
které delát
svým popřením namítal; druhá ale směřuje k tomu, aby se
zjistila. pravda vědění o okolnostech, jež udány byly čili
pravda těch okolnosti samých.

J

..

\!

Aren'eisnieíví á knrlirsíví k 'álii (_.feskýeh v Ne.-
meeke v'íši.
(l.)okoučeííí.*j

Naznnčivše stručně děje knríirství Českého vyšetříme jeho
stáíomávní význam pro korunu Českou.
Dvě ve své velikosti tak rozdílné moci, jako byla Německá
a Česká říše, nen'iohly, jsouce bezprostřední sousedé1 zůstali si
dlouho cizí.
Jako velká tělesa v životě světovém menší k sobě přitahují,
musely i Čechy v jakýsi poměr k německé. říši vstoupili, jakmile
tato se uvnitř upevnila a v rukou jednoho císaře soustředila.
Dlouho trval odpor proti všelikemu sbližování se. s Německem,

avšak tak zvaná imliíi'orenluost k sousedním státům byla tehdáž
jen velkým, více méně. sobě rovným státům přáno., menší musely
se rozhodnouti, přijmouti bud' sveho mocného souseda přátelství,

t. j. jakousi závislost, anebo podnikali jeho nepřátelství t. j. jeho
úplne. _jho.

Ceská říše volila přátelství á tedy jakousi závislost.; chrabro
sti & síle národa Českého, počtem slabého, máme děkovath že byl
mezi Čechy a říší tak volný svazek učiněn, jaký jen v podobných
poměrech možný jest.
Víme, že se výbojným podnikům panovníků frankských
Karlu Velkého a jeho nástupců nehrube v Čechách dařilo a. že

se kníže Vácslav svatý dobrovolně

zavázaL

k ročnímu poplatku

Od té doby byly Čechy říši německé poplatný; roční popla—
tek králem Pipinem ustanovený obnášel dle Cosmasa 500 hřiven.
stříbra a. 120 volů.

.

Kromě této měli Čechové ješte jenom jedne povinnosti k říši=
*) Viz seš. XIII. str. 433.
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že si muselisvehonovehoknížete

císařem (lati potvrditi,

za kterouž coníirmaci zjednali si císařové nejspíše uznaní sta.
reho peplatku od nového knížete.
Za tuto cenu těšila se země Česka úplné ni.-zavislosti ve
vnitřní i zahraniční politice.
% poplatnosti vyvinul se znenáhla poměr údovství Čech v ne
mecke říši. Brali ovšem již zahy knížata čeští podílu na pora
dách knížat německých a jak kronileiřové, ln“t11cl<'=,řll\'i]ípo
Lambert
z Ascliaíl'cnlmrgu a opat (Toni-ad dokládají, i na volbach kralii ně

meckých; to ale zdá se, že nebylo původně nikdy sndouvami vy
jednáno, alebrž podobá. se, že knížata Čeští byli. k poradám císař
-ský1n spíše ze zdvořilosti nebo z přátelství osobního, ne z práva
nebo povinnosti, ak volbám kralii Německých nejvíce z ohledů
politických zváni.

První krok k užšímu sblížení se knížat Českých
_ s říší německou učiněn byl za doby císaře Lothara,

jenž, jak

nahoře k pravděpodobnosti dolíčeno bylo, knížeti Sohčslavovi r. 1126
arcičíšnictví v říši udělil.

Praxis

dosavadní,

že docházeli knížata Čeští ke dvorům

císařským, že volili císaře, byla tímto skutkem utvrzena,

nezávislouna přízni poměrů, stala

stala se

se pravem.

Nelze pochybovat-i, že Sobčslavovi číšnictví v léno dano bylo,
poněvadž tento spůsob udělování byl právě tehdáž nejobyčejnější
a poněvadž Lothar zajisté při tom také svůj vlastní prospěch na
zřeteli mel, totiž zavazati si knížete Českého k věrnosti manské.
Tím nebylo státoprávní postavení Čech k říši německé do
tknuto, ovšem ale nabyl kníže Český stálého místa mezi nejpřed—
neišími-knížaty říšskými a náležel tudíž do kollegia knížat těchto
na dvoře císařském.

__

Když z nejvyšších říšských důstojenství kuríirství vyplynulo,

stal se kurfiřtem opet co man říše.
Manství krale Českého bylo léno úřadove a sice léno
čestné (feudumofňcii, lépe feudumhonoris); tedy léno osobní,

nevztahujíeí se na království České.
V poměru, jak jej císař Friedrich II. odstavcem třetím pri
vilegií ze dne 26. září 1212 ustanovil, nelze poznati manský zá.
vazek země České, neboť. se příčí povaze léna, když při každém
upráznční někdo jiný, kromě vůle pana lenního, nástupce v léno
ustanovuje a. tudíž spadnutí lena na pana již s předu naprosto
nemožným učiněno jest.
'

4()*

'l'iin, Žc císař přijal panovníkaČeského do svazku manského,
ncuahyl tedy vrclmího panství i nad zemí ('Jcskou.
.lcsí, sice pravda, že pozílňjší císařové v diplomech stvrzují“
cích tohoto [n'avního rozdílu nešetřili, že považovali i královsíví
2:1 zcmi lcncm s arcičíšnicízvím spojenou, že němečtí státníci
l$l. stolclí každý podnlmý pravní poměr v léno jako do svči'ačky
vtěsnati a tudíž % pouhé knníirmacv, kterou si každý nově na
stouplý kral Český u císaře dlc starých úmluv zjednali musel, ——
snadno iní'cudnci udělali; ——avšak rovna?—ř.
jiste jest, že toto

osnhovúní císařů ncmůln vpraxi pražaduých následků,
že pravo mucníiřske uvnitř země zůstávalo panovníkům Ccským
vždy celí—.a ncdutlmuíc, ano že dělili knížata a stavové čeští kra
jiny a země. své, aniž by ktomu
hýli hledali ucho potí-chovali
kdy jako sankce od císaře (viz l"alur.k(-ho dějiny l, 22., str. 225.
a 'I'nmkovo pdicclluiuí o prin-mím pnmřru Čech v Musrjuíku r. 1857).
V pomlčjšírh dohřuzh hýl pravní pmnřr tcnto jasnější.
\'ýslovnč uznal jej císař Karel V. pojištovacím diplomem
z r. 1531 krali Ferdinandu l. vystaveným, kde praví:
„'l'hnen kuud allormitnninlich als (ler llurchl. Fiirst I—Icrr
l'í'crdinaml zu Ilan-„zaru und Bůhcimb Kimigý etc.

fur uns jetzt

er—

schieucn ist und uns zu crkennen hat gekon, dass Seine Liebden
hcgierig und Willig ware das K(migrcich und die Krone Biíheimb

so viel dcrvon uns als llíím. Kayser und dem heil.
ltoich zu lichen

gchct

vou uns nls Rom.Kavser zu Lehen

zu crkcunen“ atd.
Ještě určitčji praví se v stížnosíi téhož krále k císaři Karlu V.
na sněmu říšském v Augsburgu ?. r. 1548:

„oh nun gleich wohl

die kónigl. Maj. als Konig vou Boluncn etlirhe

Lande

und

l—lerrschaftcn der tcutscheu Spruch und Zungen vom hcil. Elim.
Reich zu Lehcn zu erkennen.“
Zvláštního privilegia udělil císař Friedrich Ill. diplomem

zr. 1462 králům Českým vzhledem na. manství jejich; odstavec
dotčený zní takto:
„Item quod Rex Bohemia: investitura et Regalia suscipere
non teneatur, nisi in metis vel finihus rogni sui aut fmitimis lo
cis, decem vel quiudecim miliiaribus allemanicis a Regno suo et
Domiuiis suis distantibus.“ —
Co kurfiřt stál panovník Český v čele všech světských knív
žat německých; může se “říci,že byl říše německé, co kníže, čest

ným údem.

'

-
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Jest to zajisté zvláštní úkaz, že měl cizí mocnař první místo
íí'íezi svět-skýu'íi knížaty v říši Německé, že měl pravo zasedati při
porad-ach jejich a vůbec všecka prava. knížat, aniž by byl měl
i jejich povinnosti.
Že mu nepříslušelo co kurfiřtu jen právo císaře spoluvoliti,
nobrž že se i účastniti mohl veškerých říšských sněmů, porad kní
žat a později kurfiřtských sborů, dokazuje kromě misvědčující tomu

prastaré praxe, již výsadní diplom Bedřicha. II. zr. 1212, jenž
praví, že králové Čeští nejsou povinni dochazeti k císaři, leda že
by byl _dvorem buď v Ikunlríerlm nek Norimberku nebo i v Merse
burku; z čehož naopak pravo jejich tím zřejměji následuje. ——
Z diplomů výsadnich vypadlo později město Merseburk, tak že

kralove Čeští jen do Bamberka neb Norimberka na
sněmy choditi zavázáni byli.
Však i tato povinnost prestala, když kralove Čeští z rodu
Lucemburského na trůn císařský (loscdli. ]yla sice opět přijata
do uvedeného již diplomu privilegií koruny České z r. |4G2, leč
při tehdejší n'u'ílomocnosti císaře dařily se sněmy nevalné, tak že
králové Čeští málo příležitosti měli, své právo na spoluvládu v nč
mecké říši buď osobně buď svými -1u'uněstky vykouávati, a to tím
méně, čím více sobě knížata německa prava svrchovanosti císařské
ve svých zemích přivlastňovali.
Ani v Bamberku ani v Norimberku nebyly více staré císař—
ské dvory slaveny a přestaly na vždy, když za císaře Maximiliaua I.
bývalý říšský sněm na 3 říšská kollegia (kurfiřtů, knížat a stavů)
a nový říšský komorní soud se. rozpadnul. Obor činnosti těchto
sborů byl čím dále. tím menší, příslušnost jejich čím dále tím ne
patrnější, tak že králové Čeští jsouce od sborů těchto, vyjímajíc
případ volení na císařství, vyloučeni, ztratu svého starého nyní
bezceuného práva lehce pohřešili.
Za to nebyly země koruny České do nového rozdělení Ně
mecka na 11 krajů zahrnuty a i v tom směru bylo starého privi
legia koruny České šetřeno, že nebyly říšskému komornímu soudu
podřízeny.

Že králové Čeští, dokud Čeští státníci jejich rádci byli, ne
měli chuti, vydobytí si křesla v kurfiřtském kollegiu pro pravi
delná jeho zasedání, práva, které císař Maximilian l.íe01ganisací
Německé říše koruně České odnal, ——mčlo hlavně tu příčinu, že
by byla čest tato tuze drahé.
.
Jak jsme již nahme podotkli, byl král Český říše Německé
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čestným údenn t. j. on měl veškera prava knížat říšských, od po
vinnonti jejich však byl ní-nmr- uplně osvohomni.
i\limo povinnost. hrali'i Českých zúčastňovati se na dvorech
císařských \: lhunherlm neho Norimlnn'ku a mimo davno již za—
staralou

povinnost

d:.ini priivodu

knížeti

Polská—.mn,—- vymiiiujc

diplom Friedricha II. z r. 12l2 jen ješte povinnout, vyprawiti 300
odčnei'i kn průvodu císaře jedoucího na korunováni do Říma. Od
a: povinnosti osvobodil. císař Friedrich Ill. krale České. & půli, a
od dob i\laximiliana 1., jenž římskou pouf. k nabytí císařské dii
stojnosri za nepotřebnou uznal, odpadla docela.
K jiným platům nebylo kralovstvi (JG'-lič-zavazano, neboť

slova císaře li'riedrichalI.: „chnum

Boeniin: llll e ralite r et.

absqne omni peeuniae cxactione cí consueta curire
nostra:

jnstitia

sibi (()ttakarovi I.) suisquc snecessorilms in

perpetu n m conccdimue“
——
zůstala povždy platu-a, a hra—
Iovó Čeští dovedli si ji také hajiti.
Velmi zajímavá a poučná jest. v tom ohledu zmíněna již.
stížnost krale. berdinanda I. k císaři lx'arln V. na sněmu říšském
v Augsburliu z roku 1518, která

jesi. zaroveň

apologie prav lžo—

runy České.
Zní takto:
„Die bolnn. konigl. Majestat ist von Dcrosclben vcrordneten
Klinga—Rathem hiobci zeitlich erinncrt, wasmasmn der Kimig zu
Boheim im jnngstcn Wormsischen Anschlag bci'unden wordcn, und
dass derhalben gemeincr Creyss—\"ersaininlung \forhahcns ware,
Ihre kónlgl. Majostílt. als Konig zu Bohmen und Clmrfúrsten von
deren Landen wegen so Ihre Majestat als Kong in BOhmen vom
Reich zu .l.chn tragen, in dein neuen Anschlag auch zu belcgcn,
imnasscn Sie dann in dem reformirton Anschlag gcthan.
Nachdcmc aber soleh Betlcnkcn und Vorhahon Ihro kónigl.
Maj. zu vernchmcn ganz frembd gcwcsen, Sie hiervor auch davon
nichts gchiirt. noch gewusst., so haben Ihre kónigi. Maj. Mangcls
hnlber genugsamen Borichts, die Suche bis zn lhrcr Anlcunft in
die Cron Bohnien verschobcn und sich allda nach íieissiger Erkun
digung nicht anders orinnern "noch erfahrcu Imogen; denn dass dic
Standc der Cron Bohmen keincrReichs—Anschlanc bckandtlich auch
nicht gcstžtndig sein, dass wcdcr dic angczogcno Wormsische noch
altcrc Anschlagc init Ihr. kunigl. Maj. liibliehen Vorfahren Koni
gen zu Bolunen Wissen noch Willcn goschohcn, dass Sie auch
darin nicht gehalton, noch einige Hůlti' geleistet hattcn, auch ond—
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lich keine

sehuhligi' \Yí'tl'ťn. So wissen auch Ihro kim. Maj. nicht

zu herichten,

this.—:Sic in Zeit

„ll'Cl' hhlnn.

líc—.ii'ici'uiierilnriii doch

ctwnnn \'Íl'l Kehilmliulli'cn bcwilliget und _ueleistct werden, je be—
h-gt noch uni Hiilth: ersueht were., nech viel wenigcr eine erlegt

háitle. Zu dein, (less cin Renie; v. Johmen Zii-einigen
lteichstegc nicht besehrichcn wii['(le, nu ch wed cr Stand
noch b'timme im Reichs-Ruth

hatte.

Diuicbenhaben ge—

niuine lteichs-Státnde wohl zn ermessen, (lieweil (lie Reichssteuern
hishcr alleine auf die Stitudc in _dennen 10 Grayson hestin'nm-et,

geschlngenwerden, und aber die Cron 1-3
(ihmcn in kninem
Urnys het'undcn wiirdc, so ist dnhei leichtlich uhzunehmcin
(loss diese (iron mit deni ltcieh hievor nicht gestcucrt, und (I:Lrumb
auch jetzt unbillig in (les Reichs Anschliige gezzogcn werde.
So hifgi'ii'l'cn auch dic iteiehs-Stcuei'n ullcin die Stěhule des
ieiehs toutschcr Nation, so sich des hcil. lieichs Schutz und
b'chirm auch Fried und Hechtens erí'reuen, und gehrnuchcn. Ob
nun ;.glcichwohl die kíinigl. Majesti'tt als Kóliig zu Bohmen, ctliehc

Lando und Ilerrschafftcn

der teutschen Sprnch und

Znngcn vom heil. Reich zu Lehn ei'kennen, so hnhen
doch Dersclbcn Lund und IIerrschnfften vom rem.
Reich weder Schutz noch Schirm, Fried und Recht, son
dern sind von deni Reich teutseher Nation in ein
under besonders Reich und Nation von Altersher ab
gcsonclcrt und (lemselhen incorporirt und 11.150(105
Reichs teutsch er 151
ntion Biirden,

trihutionihus

Anschlžtg cn und Con—

nicht unterworffen.

Zu deme so tragen

und crheuneu andere mehre nuslžtndisehe umi I'remde Potentaten
viel ansehnliche Land und Lonthe von keys. Mnjestiit und dem
heil. Reich zu Lchn, dic aber (larumb in des Reichs teuttscher
Nation Anschlž—tg
und Collecten nicht gezogen werden.
Und demnnch sich nun. auss dein allen befindet, dass ein
Kouig zu Bohmen iu des Reichs Anschliige nicht gehórig, auch

(ms ]autercm Irrsaai in das Worinsischc und vielleicht auch itlterc
Anschlitgc und Register gebracht-sein wiirden, so wolleu sich die
"konigL Maj. als Koch: zu Bohmen zu gemeínen Reichs Stfmdcn
Qiiitdialiehversehen
und Ihre
„
l.
? (less sie ihres Vorhabens abstehen
'Majestitt nicht weniaer als Derseihcn Vorfahrern Kimige zu Boh
mcn, dieses Orths unbesehwert bleiben lassen werden.“
Tak se království Ceské ubránilo nového mu chystaného bře
mena: ačkoli starši „Kammermatrikul“ králi Ceskému 300 zl. uklá
|&
' Q!,J_'._v,.UH.U.
.
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dala, které co kurfiřt na vydržování cís. a říšského komorního
soudu ročně platiti měl, a ačkoli stara „Reichsmatrikul“ na každý
tak zvaný „Romcrzng“ krále Českého povinný příspěvek 400 jezdců
a 600 pěších vykazuje, zůstaly tyto předpisy jen na papíru, pone
vadž jich ani králové ani stavové čeští nikdy neuznali a proto
nebyly ani do nové „Kammermatrikule“ z r. 1654 ani do „Reichs
matrikule“ z r. 1698 více položeny.
Immunita tato trvala dokud se jí králové Čeští sami uc
vzdali. Však i toho se království České dočkalo.
Lichá. ctižádost, která. již krále Matiáše lechtala, žádost totiž,
bráti trvalý podíl na pravidelných zasedáních kuríiřtského kol
legia, přivedla císaře Josefa I. k tomu, že co kral Český, — avšak
bez přivolení stavů, prastarého privilegia koruny české sc odřekl
a k říšským dávkám jmenem jejím se zavázal.
Kuríiřtské kollegium nechtělo poslanců králových k obyčej
ným sezením zdarma připustiti a postavilo výminku, že musí'krá
lovstvi České spolu nésti veškerá veřejná břemena říšská ikrajská.
Nam zda se, že sněm říšský k takové stipulaci oprávněn ne
byl, neboť jak již Jordan Goldast i Carpzovius dokládají, nemohlo
králi Českému, jenž měl právo “zúčastňovati se všech starých říš—
ských sněmů, odejmuto býti právo k zasedání i v nové sestaveném
říšském sněmu, aniž mohlo toto privilegium promlčením býti ztra
ceno; immunita království Českého tolika císaři slavně ztvrzena

měla dle prava zůstat nepoškozena. Jako za starých

tak i za.

nových časů byli by měli tedy králové Čeští co kur
fiřtové, immunes, k říšským snčmům býti připuštěni.
Císař Josef I. však dopustil

výminku říšských stavů a svo

lil k ní.

Tak zvaná. readmisse ve sbor voličů stala se r. 1708.
Cís. princip. komisař na sněmu říšském v Řezně Jan Philipp
kardinál z Lambergu praví o tom v „Con-unissionsdecretu“:
„dass -— ubrigens die Churfůrsten, Furstcn und Stande das
ihrer k. Majestat als Kunig von Bohmcn' und des hcil. Reiehs
Kurí'iirsten zustehcndc undisliutirliche (!) Recht und Befugniss dic
bohm. Sitz und Stiinm in allen Deliberationibus im churíiirstlichen
Collegio, Reichs u. Kreisdeputationibus, C-ollcgial und anderen Ta
gcn zu bekleiden, zu fuhrcn, einhellig anerkennen, solches gereicht
Deroselben zu besonderen dauknehmigen Gefallen;“ — na to pak
prohlašuje týž cís. komisař (Principalcommissionsderret z 7. září

1708): „dass Sie (Ihre k. Majestat) wegen Dero Erbkónig
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rciches(!l)Bohmen und zugohorigen Landern nicht nur
allen lteichs und Kreisonerihus und prmstatiouibus
publieis auch anderer Auslagen fíirderhin einen chur
fiirstlichen Anschlag, sondern auch zum k. Kammer
gerichte

(!) 300 fl. auf die Maass und Weise und mit der

Befugnisswie andere Churfiirsten iibernehmen und be
zahlen sollen“ —
Tak byla důležitá práva, ex providentia majorum pracně na
bytá, ex imprudentia minorum roztahána a zmařena.
Od té doby byl král Český svým poslancem v kurfiřtském
kollcgiu zastoupen a nabyl té liché cti, že směl zasahati co kur
fiřt do komplikovaného statniho stroje říše nemecke, jak se byl
v copařském slohu ustálil, do stroje, který více méně jen slamu
mlel, a od konce 16. století až do svého shasnutí žádným důle
žitým a znamenitým skutkem vykázatí se nemohl.
Tyto poměry zůstaly až do r. 1806, jenž byl svaté římsko
německé říše a českého kuríirství a arcičíšnictví posledním.
Dr. Karel Špaček.

O povaze přídavku „podle svého vědomí a upa
1'natovaní“ v 5. 206. ob. ř. s.
Vykládá, V. S. z Prahy.

(Pokračování)

Úvahy z vláštní.
II.
Musí-li se nevyhnutelně uznati, že přísaha s přídavkem „po

dlé sveho vědomí a upamatovaní“ jest přísahou nevědomí,
sluší
pokládati za nesmysl, vykládá-li se uvedený přídavek v ten

rozum: „delát přísahá,

že ví a se pamatuje,

dená událost jest nepravou“

že přive—

Illedíme-li jenom k mluvě obyčejné, jest nám již patrno, že
slovy: „podle mého vědomí nebyl A u mne“ prohlásiti chceme;
že jsme přítomnost osoby A nepozorovali, že tedy o události té

nevíme;

takto bude i každý jiný souditi a slova ta vykládati.

Vědomí jest zvláštní poměr našeho úsudku k uv edcné větě
Kdež s jistotou předpokládáme vědomí události vypravované, tam
máme za to, že se zakládá na poznání věci, a poznání takové se

