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Volumen hoc est pars secunda tomi secundi Codicis nostri,
complectens monumenta Juris terrace ct Juris curiae regiae sae
culi guartidecimi (1300—1420); guac monumenta singillatim

proposita hace sunt:
1. Carminum antiguorum fragmenta duo.
2. Decreta Brecislai I. ducis.
3. Statuta ducis Ottonis.
4. Dccretum comitiorum regni Doemiac.
5. De tabulis terrace in Boemia et Moravia antiguitus in

stitutis disputatio. Pag. 2.
6. Sententiae a judicio terrac Boemiae latae. 17.
7. Kniha starého pána z Rožmberka. — (Liber domini

a Rosenberg). 68.
8. Fragmentum praxcos judiciariae 98.
9. Majestas Carolina (Statuta zemská) 100.

Appendix documentorum constitutiones „Maj. Car.“ illu
strantium 188.

10. ŘáL-práva„zemského. — Ordo judicii terrae 198.
11. Officium circa tabulas terrae 250.
12. Inventiones baronum 284.
13. Decreta duo Caroli regis 255.
14. Formae literarum apud tabulas confici solitarum 285.
15. Formace gucrelarum 312.
16. Formulae juramentorum 331.
17. Formac literarum judicialium 334.
18. Constitutio officialium terrac 352.

19. Paya Ondřeje z DubéVýklal na právo zemské české.
(Domini Andreac a Dubá Explanatio juris terrace Doc
miac) 356.
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20. Sententiae ajudicio terrae Boemiae latae. Series altera. 387.
21. Juris terrae Moraviae religuiae. 398.
22. Jus curiae regiae. 403. Additamentum 414.

In hisce monumentis conguirendis gui consilio operague
nos juvarunt, sunt celeberrimi viri: Dr. A. Gindely gui tabulario
terrae Boemiae administrando pracest, Romualdus de Fube sc
nator Warsowiensis, B. Wagner praefectus tabularii Treboniensis,
Dr. A. Tille gymnasii Treboniensis rector, W. Schulz scriptor
c. r. bibliothecae Universitatis Pragensis, V. Brandl tabularii
terrae Moraviae atgue Dr. F. Emler tabularii civitatis Pra
gensis praefecti.

Commodandis literis librisgue manu Sscriptis Concessague
describendi potestate nos adjuvarunt custodes administrandae
c. r. bibliothecae Universitatis Pragensis praepositi et illustrissimi
principes J. Adolphus a Schwarzenberg et Georgius a Lobkovic.

In prooemiis tum primi tomi tum. hujus voluminis latine
perscribendis magna ex parte officio studiogue promptissimo
operam nobis navavit Wenceslaus Wojáček, gymnasii Reginae
oradecensis professor.

Ouibus omnibus viris honestissimis de opere nostro optime
meritis gratias ut debemus, persolvimus.

Impensas in hocce voluunen edendum fecit inclyta R. So
cietas scientiarum boemica, duo nomine et ipsi et celeberrimo
praesidi ejus Dri. Francisco Palackio singularem in modumnos
obstrictos esse profitemur.

Religuum est, ut etiam typographiae Dris. Edwardi Grégerii
oratias ct laudes agamus, cujus cura cffcetum čst, ut ab ornatu
ct specie nihil admodum huicce volumini deesse vidcatur.

Seribebam Vindobonae, Calendis Jannariis 1970.

H. Jireček.
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19.

Pána Ondřeje z Dubé

Výklad na právo zemské české.
(DominiAndreae a Dubá Explanatio juris terrac Bocmiae.)

Insigne hoc juris boemici monumentum scriptum ost exeunte saeculo
XIV. ct ineunte saeenla XV. — Compleetitur „memoriam“ gnam dominus
Andreas natu major a Dubá (gui usguc ad 1304 supremus regní Bocmiae
judex fuit) „a majoribus suis nec non a compluribus. baronibus natu gran
dibus gui juvis boemici studio tenebantur, acceperat atgue ipse guum Ca
rolo atgne Wencoslaa regnantibus snmuni Judicis munere multos per annos
fungeretnr, didicerat, tractarat, obsorvaverat fideliter cum sis collegis fide
Jissinis cumaguealiis illius temporis officialibus.“ Atgue his ipsis robus opori
dominí Andreac magnum pondus adfertur, gnod est guasi speculum, in guo,
guale jus boemicum exeunte saeculo XTV. ct incunte saeculo XV. fuecrit,
conspicitnr.

„Výklad“ (i. ©. explanatio, explicatio) constat © Prooemio ad Wenco
slaum regem seripto (Přípis krali Vácslavoví IV), unde patet, opus inchoatum
fuisse post anmun 1394, guo dominus Andreas munere supremi judicis (nngi
desierat.

Verba libri, guibus. principale argumentum. continetur, clauduntur
articnlo 623 dein alignot sententiac. seguuntur latac. posterius, temporc
inter a. 1402 et 6110 interjeeto. Sine dubo i gnogne. appendices domin
Andreac sunt, gui anno 1412 mortuus ost; nam ipse arliculo 121, gui ex
tremo proximus est, legentem ad articulum superiorem i. ©. 82 remittit.

Libri autem manuseripti, in guibus Výklad invenitur, permulti sunt:
Contextus čditionem optimam Palacký in illo praestantisstmo opere, guod
„Archiv český“ inseribitur, adornavit (FEp. 481—317).

Opus dominí Audreze optime notum erat Victorino a. Všehrd, gui
nonnullis locis Librorum. suorum „do jure, judiciis atgue tabulis. terrace
Boemae“ id respicere videtur (IT. 1, TL. 21. IT. 26, 1V. 16, V. 5). Etfam
B. Ualbinus opus Hud in codicibus manuseriptis saepins vidit, guorum de uno
kte refert: „une codicem conseripsit Andreas de Duba, vir in vetero Boo
mia. suminus et Sttumis in rebus versatus, Carolo 1V. imperante supremus
regní judex“ (De legibus. vetustis). In lingua germaniedm transhita ost
lace „lMkxplicatio“stimul cum „Libro domini a Rosenberg“ atyue cim „Or
dine juris terrac,“ guae versio asservatur in libro manuseripto bibliotliecac
Pragensí principam a Jirstenborg sign. I, a.5. Sed interpretatio facta anno 1751,
ano tempore lingua boemica plane deserta jacebat et subtilor antigui Ser
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monis boemici cognitio prorsus periisse vidobatur, doetis boemici juris exi
stinatoribus haud magní facienda osse videtuv.

Nos in edendo hoc Andreac a Dubá libello secuti sumus editionen
Palackianam, guam cum exemplo manuseripto, guod in bibliotheca Pra
gensi princípum a Lobkovic servátuv, coutulimus.

Přípis králi Václavovi IV.

Najosviecenějštemu kniežeti a pánu, panu Václavovi, Řím
skému vždy rozmnožitelhi a Českému králi, pánu mému milosti
vémui koruny České dědici českému přirozenému: já Ondřej
starší z Dubé službu svů poníženů 4 hotovů ku poslušenství
Tvé Velebnosti, Pane a králi mój milostivý, vzkaznjí!

V tom, jakožto "voj věrný z "Uvékoruny České přirozený
věrů poddaný, k Tvé cti, a k Tvému i všie země České počest
nému, i k obecnému dobrému, psal sem pamět svů, již sem
ot svých předkóv i ot mnohých starých pánóv, ježto sů země
České práv milovali, slýchal, a sám, jsa mnoho let v úřadě
sudicho najvyššícho, za otce Tvého 1 za Tebe, sč naučil, vedl a
držal věrně, i s svými fovařiší věrnými, 1 s jiným toho času
úředníky. Najviece proto, aby ta etná pamět o zemský řád se
mnů starým člověkem za Tebe neminula. Nebo mním, že jest
málo pánóv Ceských již pohříchu, by pomněh, co sú jich otcové za
právo měli: a nepomnějíc ani vědúc, i vedů každý k své vóli
s svými zámysly, v Tvých těch úřadiech nemilostivě groše dobý
vajíce, mimo staré ustanovenie. A skrze to koruna Česk:ana službě
vytieřóv a pánoší a najviece na poslušenství, "Tv na svém panství,
obec duchovních 1 světských na cti 1 na zboží, chudí i sirotci
na svém dědictví obmeškání a právo Ceské na svém řádu zru
šení jsú a velice obmeškáni. A na koho křik obecný, než m
vě? na koho k Bohu žaloba, než na Tě? o kom zlů pamět,
než o Tobě? Ty toho móžeš lehce otbyti a vinen tiem nebýti,
jedno přijma naučenie, účtů svů snážnost, komnž úřady dáš neb
dals, a přísahu ot nich přijímáš, kaž, ať pravdu božsků vedů,
a v té pravdě 1 k té pravdě právo staré a obyčejné vedůc, bez
zámyslu novýci práv, ať v tom groše nehledají mimo staré usta
vente, a ještě v tom ustavení ať milost činie, a strán ať nedržie,
hotovi jsúce každému k jeho potřebě vždycky, neh za to bevů
a jmají. Také kaž, ať o svů věc sami před sč nepohonie lidí;
také jich mlazší ať u sebe lidských poručníków nechovají, ježto
pře vedů a tajné s nimi rady mají. Kaž také, tvých nápadov
spravedlivých ať jsú pilní podle práva: když jsi Ty aneb kto
po Tobě jest práv, ať sč jemu nedlí: kdež práv nejsi. ale pro
Tvój ok ik ať ihned konec bude pověděn k Tvému, aby na právě
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dosti jmiel. Taký okřik v zemském súdě ovšem stavuj pilně
skrze své úředníky; neb kdež úředník svého pána vymlůvá. a

pánem svým sebe nevymlůvá, dobřeť jest: než kdež dic úředník:
„mnů to nenic“ a pán mlčí — zlé znamenie! Protož že Ty jsi
slůp a světlo všie spravedlnosti a pomsta zlých, vystřiehaj sč
toho milý pane! skvze své úřady. Všem jsi pánóm pán, všems
chytrcóm mudr, všems bhezpravciem osídlo, všems dobrým mil
a pravý boží dar. Pravím také, ačby Tvoji úředníci přísežní 01
Tobe přikázánie vezmúc, snad toho tak nevedli, jaks Ty kázal
okřik jmáš (jakož i dnesjde, o který neřád):; rozkážiž své věrné
radě, ať to ohledají a navedů z horšicho v lepšie. Pane milý.
cožť píši anebo psáti budu, tohoť sč nelekám mluviti i hlásit
před každým člověkem: neboť pro jiné toho nečiním, než pre
Úvů čest, a pro obecné dobré země České.

Čtvřic jsú úředníci ot Tebe v zemském řádu ustavení, ježto
slovů najvyšší; nebjJsú ot Tebe nzjvyššícho pána ustavení, k 'vému
a k Tvé koruně a všie obce země České ku pokoji a ku po
čestnému zvoleni a jich úřadové nadáni, aby v tom, což jim jest
poručeno, Tobě napřed a potom chudému i bohatému pravdu
činih, a což páni otsúdie, aneb což sč lidé svolé dobrovolně.
toho jim paměť poručena. To píší v knihy, ježto slový dskv.
skrze své písaře. Ti pámi ot Tebe úřady mají aneb přijímají, a
Tobě přisahají věrni býti i všic České zemi: ot Tebe čest maji
a zbožie, ot obce groš určený za svů práci. Třic z nich maji
býti páni urození: purkrabie Pražský, komorník najvyšší, sudí
najvyšší; ale čtvrtý, písař najvyšší, nemá býti pán urozený.
ale člověk obecný a dobře zachovalý a k tomu v tom dobře
umělý. A což z těch který má bráti, a diel jich moci, dole
chci psáti.

Vurkrabie najvyšší Pražský, neb jeho mlazší, má moc
k zlým ve všic popravě zemské země České sáhnúti, a zemany
všecky, ktož sč předeň přivolají aneb otvolají, a naň sé podvolé,
súditi 1jednati, a pokoj zaručiti, a dále, ač bude třeba, na pány
oteslati. Má také, když úřad káže a komorníka vydá, úřadu
poslem svým dáti pomoc, a věrdunk vzleti; a má jemu ot póvoda
ztrava dána býti. A kdež jost ot úřada komorník, tu nemá listu
ot úřad imicti: ale kdež komorníka nen'e, nechtic-li věřiti úřadu,
ale vezmi list a jeho posel věrdunk a sám kopu. Má také
purkrabie, když súd zemský bude, stolice pánóm a seděnic
zjednati , šraňky osaditi, aby tam nešel. ktož pán nenie,
pánóm pokoj učiniti k slyšení pravdy, řečníky miestv zděliti. Má
miesto podle komorníka najvýššicho ma levé straně, hól drže
V ruce: panské kázanie, což z súdu vynešeno bude, činiti, a
kdvž král sede na súdě, státi má s holí a král na jeho miestě
seděti. Má také, kdvž a dokudž úřad vešken anebo jich mlazší
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sedie, býti při úřadu pro pokoj, a za to jej úřad má v podob
ných prosbách uslyšeti. A mají jemu na každé suché dni na
propitie jedno panovánie dáti, mimo jeho diel v panováních.
Má také mieti, kdež zbožie postupují neb z věže vvpustte, kopu
grošuov svého práva, opovědí ran, sváď nebo morduov i jiných
nápaduov; a pocty ná pukrabstvie: i zbožie jest svědomé.
V panský potaz na sůdé nemá jíti, ani žádný úředník bez při
volánie.

Komorník najvyšší má miesto své najvýš na súdě mezi
pány. Ten má práva králova z práva brániti: komorníky mlazšie
má V své moci: na toho slnší, neb na jeho mlazšieho, podle
sudieho, opovědi bráti a památné, do kaply svědky přijímati a
přísahy poslůchati, vzvody na dědiny a othádánie dědin všecko.
Ot jeho starosty komorníci mají prošení býti na póhonyv i na
všecky věci. a nemá jemu viece dáno býti jedno groš ot každého,
buď nač buď.. Toho úřadu pán nemá najímati: neb jsúů komor
níci králem nadání z královstvie, a neplatic ani úrokóv ani
berně zemské; než má jim starosta kázati na každé roky věřeji
ot věřeje při úřadu býti, aby. je lidé sobě zjednali k své vóli,
jakž kto móž koho. X komorník ižádný ot póhonu nemá viec
vzieti, nežli v jednom kraji pět grošóv. v druhém deset a toho
kraje komorník pět grošóv; v třetlem patnácte, a v čtvrtém
dvaceti, a těch Krajóv komorníci každý pět grošóv; a každý,
když svědčí póhon neb co ke dskám vyznává, tehda jeden groš,
jenž slove nákrm nebo nápoj. Na všecky úmluvy, vzvody, pano
vánie, othádánie, nemá mieti viece komorník, než věrdunk od
jistce, a za ztravu <roš ot vyznánie, a starosta ot dánie groš.
Komornič druh nemá mieti viece ot vzvodu dědiného, neb othá
dánie, buď málo nebo mnoho. než v jednom kraji pět věrdunk,
v druhém dvakrát vlece. a v třetiem třikrát vlec a v čtvrtém čtyři
krát viece, a ztravn podobnů, a vezme-li co vlečce, to mimo právo.
A na kteréžby kolivěk roky starosta všech komorníkóv nepostavil
beze lsti, jest králova vina. Ve dsky kladenie dole poviem.

Sudí najvyšší má miesto podle komorníka, a na pány pře
podává: a kterémuž pánu káže vstáti a se pány sč oč tázati,tenpánmáposlušenstvie| učiniti.Jehomlazšípodleněho
tovařiše opovědné, památné, svědky do kaply přijímá, řečníky
vládne: a co ot těch věcí máte bráti, dole poviem. Ten pán
V potazu sůdném nebývá. jako 1 jiní úředníci: Sám s menším
úřadem a komorníkem a písařem do sta kop žaloby slvšeti móž;
vzvody, panovánie, vklady ve dsky podle jiných dvů má, a bcz
jeho vóle, jako bez komorníka, žádný vklad desk nemóž dojíti.

Písať zemský dva jmá pod sebú písaře, k větším i k menším
dskám; a s těmi nemá miesta podle pánóv na súdě, než u jich
noh má dskyčísti, když právo vezme; sám před pány čti dsky,
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když jeho písaři věřiti nechtie. A proto má býti učený, a má
od desk ohledánie neb vymazánie kopu bráti, a jeho písař čtvíl
groše: než starým právem ot nižádné přihnané věci přede pány
nemá nic bráti, a čísti má, když třeba. Ot registr ohledánie neb
vymaázánie nemá nic dáno býti, neb to jest písařova práce, ježto
béře čtvří groše. O bránie ot desk poviem dole. Tento nředník
nemá býti v nálezných súdiech, jako i jiní jeho mlazší nemají
býti v potázu úředničiem, než dsky přečtůce otsiesti, lečby bylipřivoláni,astrananebránila.© Nemátaképísařžádnýchkvator
nóv vkladných v své moci mieti, aby je ohledoval bez úředníkov:
nebo mají pod zámky býti. Dlužen jest také písař každý stran
nedržeti, sádných věcí, ježto v súdě vězic, sobě ve dsky nepři
jínati, neb jest to zvláštnie vina králova, a v žádné sé při nepři
mlůvati, než seděti do otázánie jako němý: také žádného v ničemž
kromě desk osvědčiti nemoóž.

Tito čtyřie úředníci: purkrabie, komorník, Sudí, písař,
nemají žádného, doněvadž jsů úředníci, v svój úřad pohomiti před
sč; jinak úřadu nebudů hodni, jako strany ty; ale mají před
pány po plném sůdě vimníky své obžalovati, a obžalujíce prositi,
aby ote pánóv byli obesláni, aby každy stál a otpoviedal úřed
níku, z čeho jemu vinu dá. A když je páni jedný i druhéi třetie
obešlie, a strana nestane, tehda úředníhu má právo pomoženo
býti podle panského nálezu.

Pravilť jsem krátce, co má bráno býti komorníkóm ot pó
honnov, ot svědčenie. co ot úmluvy, co ot vzvodu, co ot othá
dánie. V tom sem, to bóh vie, pověděl pravdu. A Již praví,
že komornič druh a podsndek opovědného nemají viece bráti,
než ot malých věcí groš, a viee nie; a což viece berů, toť berů
proti právu. Památného nemá viece bráno býti než z malé věci
čtyři groše, a ot veliké věci, buď co buď, nic přes věrdunk. Ot
vzvodu, buď mnoho neb málo, nemá viee. mneti než po krajích
mimo ztravu, ot prvnicho kraje pět věrdnnk, ot druhého dvakrát
tolikéž, ot třeticho třikrát, a ot čtvrtého čtyřikrát tolikéž, a nic
viece; pakli co viece vezme, to proti právu. Též právě ot
othádánie má držáno být po krajích, kromě bylo-liby třeba měřiče,
lonm póvod má zaplatiti beze škody úřada, a mic vloce. Ot
Danováme nemá viece vzato býti, jedno pět věrdunk, kdež
v dluhu nebo zápisiech, v úrociech nebo v nezpravách panují;
n kdež je ze škod, tu nemá nic úřadu dáno býti, neb úřad
polovici má. Ot vkladóv ve dsky úřad má bráti rozličně, podle
věcí rozličných nebo vklulév: najprvé ot trhu, buď mnoho
neb málo. ot kopy groš, s milostí; ot spolka, ot dánie, ot směny,
biď mnoho neb málo, ot každého člověka kopu grošóv, s milostí;
pt každého statku ot persony písaři čtvři groše; ot. ohledánie
desk, buď mnoho neb málo, lečby byla přihnáná věc přede pány,
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vždy kopn grošuov a písaři čtvři groše; ot toho, ktož diel dává
nebo béře, kopu a čtyři groše; ot všech zápisóv ote všech ježto
jdů kromě desk dědinných, do sta kop grošóv písařovi vždy
čtyři groše a nic vlece, a přes sto kop, buď což buď, mimo pól
kopy nic nebrati než peniez: neb ten peniez nejde jiným úřed
níkóm k zisku, než samému písaři. (Jest peniez nedávno nale
zený královu právu škodný, ale obci dobrý, pronidž mnoho zem
ským dskám škodí.) Menší písař nemá vice bráti v svém ve
všem úřadě, než v každém statku ot persony groš. Dsky zem
ské nemají nikdy býti otevřieny, než když páni sedie v plném
súdě: spolkové, dánie neb sstupkové nemají volání (vložení) býti,
než v plném sůdě.

Chceš-li křiku obecného prázden býti a ote všie ohce uži
tečný dick mieti, svolaje pány, kažiž jim to čísti a tak činiti,
a ustanov, své úředníky vystrče z rady, a vynes to obci za
svého zdravie, a budeš šťasten na duši 1 na těle. A chceš-li
slyšeti, neb své radě kaž, ukážiť nmoho v úřadě, ježtoť jest
bráno za kopu deset, a za deset sto, ježto sč pomstiž nad těmi,
pro kohož okřik máš. A ráčíš-li mě slyšeti samého, ještěť chci
viece Tvého užitečného a počestného praviti.

Výklad na právo země České.

I.

8. 1. Právo zemské České jest dávno nalezeno, ještě
ot pohanstvic, a najvicce od Přemysla oráče, a ot těch pánóv, kteříž
jsú té chvíle byli. A toho jest jistý dóvod: neb mnoho obyčejóv
pohanských v něm jest držáno, jakožto očista železem horúcím, aneb
uvrženic na vodu. A ten obyčej stál bez přictrži až do ciesaře
Karla a do knéze arcibiskupa Arnošta prvého Pražského; ten jest
cicsař, S plná radů arcibiskupa 1 všech. pánóv a zeman, ten obyčej
zrušil, že žaloby mají v sobě jedno- tři škody micti, a nic vicee,
a pohnaný samů přísahů jmá otbyti póvoda:; ale ještě to drží úřad
se zmatkem, (Ta přísaha má býti podle řádu a zpósoby žalob, jakž
se dole píše.) ©

S. 2.. To zemské právo, tak jakž jest pod Česků korunů, na
tré se dělí: jedno jest, ješto upřicno na královu stolici hledí, jímžto
jest král ot pánóv zdávna nadán, kn. polepšení jeho dóstojenstvic;
to jest súd dvorský, ježto také své úředníkya dsky má; o němžto
tuto psáti nechci, úneb o to nejsem tázán; a ten úřad se dělí ot
zemského svobodného súdu, neb jinak k tomu súdu lidi pohonic,
a jinak k svobodnému, i jiní jsú obyčeji.
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Š. 3.. Panským také poroleniem města, klášteři i rozliční slu
žebníci jsú rozličně ot sádu zemského vyňati, o němž o všem tuto mlčím.

S. 4.. Druhé právojest duchovnie, v němž zpósob právy du
chovními pod mocí arcibiskupovů jde; o němž tuto také mlčeti chci.

S. 5. (O zemském právu.) Ale o třetiem, točiž o zemském
právu svobodném, tuto chci psáti, že jest to právo v svém ustavení
tak bylo i býti má svobodné, že ižádný člověk, počnúc ot krále až
do tkáčete, kromě napřed psaných, nemohl se toho práva vydřieti
neb zmknůti pro ižádnů věc, a najviece pro dědinu svobodnů každý
mohl připraven býti právem předpány, a ma jich súdu a náleza
dosti jmieti, tolik jedno vynmůce svobodstvie královo ; a to svobod
stvie úřad Pražský vpině vie, v čem a kterak má právo veda, králi
na komuvěřiti. A proto slove právo svobodné: neb ty časy dřevnie nález
panský moc měl proti člověku každému, a byl držán; a ktož proti
práva obyčeji otbíjejí neb othánic právo, kdokoli to učinil, toho sů
páni mstili velmi skutečně: ale tyto časy mstie jedno řečí, a skutci
jsá mrtvi. Dřevnie časy, ktož před úřadem slovem neb řečí zavinil,
ihned u věži vsazen byl; a ktož svů braň obnažil, ruka jemu byla
uťata; ktož ranil neb skutkem udeřil, hlava jemu na prahu, kdež
právo bylo, ihned stiata. A to ten dobrý ciesař Karel své časy
věrně do smrti vedl. Proto bylo, právo svobodné, neb jeho ruka
svobodná bránila; ale již jest robotné, neb právo vedůc, náklady
činiec, pomoci a obrany ot práva nemají; buď toho žel bohu a do
brým lidem.

S. 6. (O vedení práva.) Na tom právu svobodném o každů věv,
buď o dědinu, o dlul, o škodu, nepřiezeň, mord, násilé, podávenie,
únos, neb očkoli, každý člověk jmá dosti jmieti, jiných všech věcí
neb pomst nechaje, pod pokutů cti, věry a vyhnánic z země za
zhůbci a za zloděje zemského, a pod ztracením svého statku vseho
i nápadu. jakožto panský obecný nález svědčí a ve dskách zem
ských popsán jest. Ale po hřiechu již mnozí práva nechavše, jinak
svů vóli vedů. Proč to? jedno, že vina pomsty nejmá; a kdež vina
lehce sejde, tuť ráda vóle zlá panuje, nad nížby vždy pomstá
měla býti.

S. 7.. (Kde práva hledati?) Ktož pak chce svého dobytí
právem tím svobodným zemským a z panského počestného řádu ne
vyjíti, ten má takto něiniti: O každů věe neb nehodu, což se jemu
ot jeho protivníka děje, jdi v Praze v ten dvór, kdež dský zemské
a stolice úředníkóv Pražských jsú, a tu písaře nalezne, jenž ty věci
potřebné jedná, a také starostu. komorničicho, jenžto je jakožto
posly všic země vydává. A tu podle jich rady k své potřebě, jakž
tvá pravda záleží, žádaj komorníka na póhon. Ten hned bude dán;
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a ty póhon vlož ve dsky k roku, kterýž tobě písař povic. A pak
na ten rok stój a učiň tak, jakž budeš naučen, řečníka sobě do
buda. A bude-liť rok tvého svědčenie jalový, to jest kromě rokóv,
na nichž žaloby prochodie: ale podle naučenic rok. sobě opravíš
k těm rokóm, v nichž žaloby jdů. A tu pak na ty roky kaž ot
sebe žalovati, jakž tvá pře záleží. Ale že podle příčiny mnohých
vin mnoho jest žalob jiných a jiných, a také póhonové. rozliční.
to chci ihned, počna ot póhonu do svědčenie, a ot svědčenie do
žaloby, a ot žalobydo pře ztracenie aneb do přísahy, pořád psát,
podle mého malého smysla, což sem o tom slyšal, vídal a svů ruků
psal; a prosím, by mi bylo tolik věřeno, dokudž naučenie lepšícho
nebude.

S. 8. (O póhonech.) Jsú rozliční póhonové: Někteří z dědin
dědických, druzí z zástavných, nebo z věn, jiní z rozličných násilí,
jakožto z mordu, z výboje, 2 podávenie panenského neb vdovicho,
z únosu, ze zlata ukradenie, z kobylého pole, z velikého dluhu neb
z základu, 1 z jiných věcí, ježto jdů k dědictví neb k poslůpenství.
A ti všickni póhoni jdů trojím póhonem, ale jinak a jinak, jakož
dole psáno bude; kromě žen vdov, jimžto právo z milosti panské
jest dáno, aby jedniem póhonem z své zástavy věnné mohly poho
niti k svým dskám, ač ve dskách mají; pakliby měly sstůpeniem
před lidmi svatebními, tehda také musie trojím póhonem pohoniti;
neb opět, ačby stav svój vdoví proměnila která, a muži vložila ve
dsky, tehda musí muž pohoniti póhonem trojím. A ten každý trojí
póhoň nemá potřeby, by byl osvědčován podsudicmu anebo komornič
druhu, neb jiného svědectvie potřebuje. A kterak se ti třic póho
nové konati mají, to starosta komorničí má věděti, v kterých nedě
léch, aneb ku kterým rokóm. Toho se jedno vystřieci, aby ižádný
z téch tří půhonóv pohon neměl méně k svědčení dvú nedělí a výše
šesti. A tak ot suchých dní do suchých dní úplně jmají tř.c zbě
hnáti pohonové ; a pák, kterak který jde, neb jíti má póhou, slyš dole.S.9..(Póhonodědictvie.)| Najprvéodědictvieotpředkóv
přišlé, buďto poslúpenstvím neb kúpením aneb jinak kterakkoli při
šlým, póhon má trój jíti, ktožby toho byl zbaven bezpravně. Prvý
rok položiti na dvě nedělí k svědčení; a když ten rok mine a bude
dokonán, jakž právo, pak druhý vloží, a též dokoná, a třetí vždy na
suché dni potom příštie.. A tu pak, ač páni sád osadic, má žaloba
jíti. Ale pohnaný v těch třech póhonicch nenie dlužen státi, než na
poslednicm, tu kdež má dáti otpověď žalobě; lečby, maje co činiti,
poručníky své sobě zjednal a zdělal na prvý neb na druhý rok
svědčenie, tiť mohá miesto polnaného otpoviedati na zisk i na ztrátu.

—- — 

S. 10. (Póhon o zástavy.) Ale o zástavách tóž trojí póhou,
týmž béhem, krome věn ženských, o něž též, jakož sem psal napřed.
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S. 11. (Žaloby k póhonóm.) K takým póhoném jsú právem
žaloby zjednány tak, jakž každého pravda záleží: onoho po otci ne
dielném, onoho bo bratru, onoho po dědu, onoho po společníku,
onoho po dání, onoho po kúpení, onoho po králi, že jemu ty dě
diny dal i dáti mohl, obdržav plným právem po smrti takého a ta
kého ; a tak o vše spravedlnosti, jakož kto k čemu neb kterým dě
dinám právo jmá. A pak po žalobách u právě běží panský uález,
jenž jmá konečné bez dalšicho otvolánie držán býti a úřadem po
jich právu dání pomocen konečně. "Tojest o dědictvic: ale o ků
pené dědiny pohnaný jmá po žalobě bned zástupce neb zpravce své,
ač které jmá, jmenovati, a k těm má rok jmieti k sehnání na prvnie
suché dni před pány komorníkem, a těch jmá požiti podle svých desk.

S. 12.. (Póhon o hlavu a únos.) Ale k těmto póhonóm
také trojím, o mord, o únos, © podávenie panen neb vdov, jdů při
póhoniech jiná ohrazenic neb odpovědi. Najprvé o hlavu nebo
o mordu, když se ot koho stane čiemu otci, bratru, neb strýci, neb
stryjčenci, neb jinému po meči přieteli. Když se inord stane, jest
potřeba, aby ihned utekl se k úřadu a ku purkrabí Pražskému, ob
žalovati toho skutku, a ot úřada komorníka prositi na ohlédánic
toho mordu, kdy se stal, a kterými ranami, a móže-li růcho krvavé
jmieti, to okázati. A též o únos komorník má slyšeti súsedy, kde
panna neb vdova byla, byl-li úp, nebo křik, nebo které dobývánie
z tvrze, neb z chalupy, neb na cestě svobodné. A to když komor
ník obé sezná, tehda teprv potom póhon jmá jíti trojí, jakož právo.
A když přijde svědčenie, tehda růcho krvavé okázati před úřadem,
a sním se třikrát opovědieti, ráno, v poledne a k večeru: a ta
opověd má býti 1 před úřadem, i před Pražským purkrabí: a to
póvod činiti má tři dni pořád, a vždy tak. Ale o únos má ta paní
unesená postavena býti před úřadem, a jejie vyznánic znamenáno ot
písaře, a má hned od sůdu panského dána být k svatému Jiří abba
tyši, a tu má chována býti do panského súdu; a má ji abbatyše tak
chovati, aby s ní žádný mlnviti nemohl s žádné strany. A když súd
přijde, a páni sedů na súdě: tu má ta paní státi a z svého násilé
žalovati po řečníku, a řieci, že jest to jejic slovo, nález pak na
panské milosti. O hlavu a o mord, též jedno krvavé rúcho ukázati
přede pány, aneh svědectvic komorničic.

S. 13.. (O sirotku řád.) Pak-li jest sirotek, let nemaje:
tehda přictel po meči má ot sirotka před pány stít vzieti. a též
vésti, jestli třeba, pána v potaz vezma, klínem předce v klín udoře,
jakož ten pán naučí. Pak nález, pomsta i dóvod má státi na panské
vóli. (A tu se bojím psáti přes jich voli.) O podávenie týž běh:
jedno povyk dovesti; a žaluje-li ona na svého násilníka, má jemuhlavusticti.| Pakliotecžalujeprodceru,tehdaoběmahlavuset,



19. Ondřej z Dubé. 365

když ona se sezná, že jest to učinil s jejie volí. (Ale to jest staré
právo; mohů páni jinak nalezti.)8.14.(Ossutidědictvie.)| Pakossutiejestčas,rokaden
zemský dán každému, ktož své dědictvie ssúti má. A jiný nemóž
ssúti, jedno strýc, bratr, stryjčenee, neb syn diclný, aneb otce diclný,
ale jiný nie.. Pakliby otec prodal dědictvic poslápné, a do roka
umřel, a panna dědička ostala, a žádala by své dědictvie vyplatiti:
tak s ssuticm móže jiti. I jest právo o ssutie troj póhon ; a když
prvé bude svědčenie, tehda má póvod penieze čisté mieti hotové,
a ty před úřadem okázati; a žádá-li pohnaný ohledánie a čtenie jich,
má se státi. Bude-li v nich co zlého nalezeno, a summy podle desk
nedá: tchda póvod ztrati pen'cze i dědina; penieze k úřadu a dě
dinu ku pohnanému. Pakli žádati bude póvod, mají penieze u dosk
položení býti; a také žádá-li úřad po vysvědčení prvém položenie
peněz pro svój zisk, mají položení býti do proščie žaloby přede
pány. A nebude-li pohnaný přede pány chteti svých peněz vzieti,
a dědin póvodoví sstůpiti: tehda úřad má penieze micti a dědiny
póvod. Ztratí také póvod penicze na ohrazení práva, na opovědi,
na počtu. V tom se vystřicci má, aby i peněz i dědin neztratil. Ale
pohnaný také ztratí dědiny bez peněz, nechtěniem vzicti peněz, opo
vědí, ohrazenicm práva a nestánicm; ale vždy peniczi mají při
úřadu ostati a dědiny při póvodu.

S. 15.. (Póhon o zlato a kobylé pole.) O zlato, © kobylé
pole, vše póhon troj, jako o dědiny; a svědomie vésti, jakžto o dě
diny, s očistů.

S. 16.. (Póhon o dluh a základ.) Pak o dluh a o základ jsú
jiví pohonové. Nebo jest-li dluh nebo základ nad deset kop, buď věnný
buď pojčený, vždy troj pohon, a svědkóv třeba sedmi zachovalých lidí,
a včtšíe strana má jich býti z toho kraje, na kterúž dědinu póvod
zří,s očistů, a má veden býti v takýchž neděléch jako o dědiny.
Pakli o deset hřiven bez lota, tehda jeden pohon a třie. svědci
s očístů; kromě ačby póvod byl měštěnín králóv, a žaloval ze stravy,
neb krámné věci co dotekl, tu jest svědkóv netřeba, než samé ot
pohnaného přísahy.

S. 17. (Pohon o dluhu s listem.) Opět, bylliby list na dluh:
tehda obeslati ku Pražskému purkrabí, ať právo jde jako o pečeť.
Neb se přizná, a plů; neb bude proti pečeti mluviti, a veď svědky
usedlé lidi zachovalé před kříž, a tu přisahů tric z nich k němu,
dva volená na kříži, a dva očisťta. A nemajiť vše vládyky býti, ale
lidé usedlí a dobře zachovalí, jižtoby měli na dédinách svobodných.
Ale o dědinu mají býti svědci vládyky usedlé, bez přiroka zlých
věcí, a nenájemní.
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S. 18.. (Póhon o škody.) Ale o škody, jež jsú rozličné
a buďto jakž takž, jest jeden póhon ke čtyřem nedělém najméné
a k šesti najviece. A móž ten póhon jíti i k rokóm malým net
velikým a mezi roky. A o škody, 0 sto hřiven nebo výše, sami pán
sůdic. A ty škody, když o ně póhon jde, mají býti“ osvědčoványtocižopověděny| komorniédruhuapodsudkuprvéžalob.Ak
o škody jsú žaloby rozličné, jakož dole bude psáno, proto že jsi
škody rozličné, jedny z účinka, druhé z příjmu, třetie z kázánic
a čtvrté o požár nebo © pařez, o vdánic ku Pražskémupurkrab
a o ohřeb; a titoť póhonové poslední jižtyto časy nejdů, ©

8. 19. (Žaloba o hlavu.) O hlavu takto jest žaloba: „Pet
z Vřeščan žaluje na Jana z Trnové, že jemu zabil otce jeho Petrg
z Kleni na micrné cestě bezpravuč, a prosí práva.“ Ale o příhlav
niem dluhu, jenž jest také troj póhon, tak jest žaloba, že „Peti
z Drus žaluje na Jana z Lan, že když zabil otce jeho Jana z Luk
při hlavě jeho vzal jemu pět seč hřiven střicbra; přic-liť, proši práva.“

S. 20. (Žaloba z podávenie.) „Machna z Tuřicho žaluje na
Havla z Tyter, že potkav ji na micrné cestě, poranil ji svým pyjem
v jeji kep bezpravně, a toho má dobré svědomic; neb jest přivo
lala lidi tu, kdež sc jí hanba stala, Svědčí A. B. C. ete.“ A po
Jinaný o svů vče také svědky vede.

S. 91.. (Žaloba o dědiny bez desk.) Jsú-li dědiny dědické,
a desk k nim nemá, tchda takto: „Jan z Luk žaluje na Petra
z Brus, že se uvázal bezpravně i drží dědinu jcho poslůpnú v Tu
řicm, dvór poplužní s tvrzí, dědinů, lukami, lesy, potoky, rybníky,
stěpnicemi, s tů se vší zvolí, což k tomu příslušic; k nicžto děrlinč
má lopšic právo, nežli on, po Paškovi otci svém z Trnové učkdy
řečeném po nediclném, a má na to svědky podobné, a prosí práva.“

8. 22. (Žaloby o dědiny dskami.) Dakli jsů dsky, že děd neboteckúpil,atibylinedielní,tehdamářiccí:© „PetrzDBlukžaluje
na Jana z Konice, že sč uvázal bezpravně a drží jeho dědinu v Bluku,
tvrz, dvór. poplužní cte. (tu jmenuj, jako dřiecve), k niežto dědině
má lepsie právo, nežli on, po svém otci po nediclnéin, a toho sč
táhne na dsky zemské, a prosí práva“ "Féž po dědu, strýci, bratru,pospolečníkukaždém,kteřížjsúdskamivespolokzapsáui.| Též
o vseckyýdědiny, buďto o kobylé pole, buďto jiná kteráž kolivěk
dědina otjata hoz práva.

t5

S. 23. (Žaloba o zástavu včnnů.) „Kateřina ze Mžan a
luje na Jíru z Roztok, že sč uvázal bozpravně a drží dědinu její
vennů zástavnů v Roztokách, dvór poplužní s tvrzi, otče. (tu opět
jmenuj 10, což jest), na némžto jná sto hřiven střiebra věna svého,
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jež ji to střiebro věnoval muž její Jan z Roztok někdy řečený, když
zaň vdána a on ji sobě ženu pojímal. Dokládá sc desk. zemských,
anebo (ač desk nemá), ale má na to dobré lidi.“

8. 24. (Žaloba o zástavu věnnů bez desk.) Pak po téjto
nebo po prvé žalobě, kdež desk nenie a svědci jdú, má jich sedm
býti vládyk nenájemných, čistých ot nárokóv a usedlých ot dédin,
většic strana z toho kraje, kdež ty dědiny ležic, a otjinud menšie.
A ti mají ot póvoda po suchých dnech ve dvů nedělí ve dsky vlo
ženi býti, a na prvé roky v primě v kaple opovědiení a postavení,
i v kapln s ohrazeniem práva uvedení býti. A třie z nich volení ot
pohnaného ku přísaze, podle vdovy, a ona napřed, a oni po nic
vždy se zmatkem, přisahati budů na kříži. Ale o poslůpenstvie jdů
svědci proti svědkóm, vše se zmatkem; a ktož změte, ten ztratí,

a druhý zíště. Pakli oboji projdů, tehda niktož v ničemž nenic ;avice©tuvěcpohonitinemóže.| Paklibudežalobakedskám,
tehda na pániech leží podle žaloby a desk, že páni naleznů, co sc
jim zdá podle práva zemského.

S. 25.. (Žaloby ze škod, z účinku a z kázámie) Vak po
téch žalobách jiné jsúů žaloby ze škod, a tv jsů pro rozličné příčiny
také rozličny: Jedny jsů z účinka, druhé z příjma, a třetic z ká
zánte; a ty všecky s jich příčinami dole stoji.

S. 26. (Žaloba z účinka.) Takto jest žaloba z účinka: „Radůn
z Týnce zaluje na Petra z Brusóv, že jemu učinil škodu svů mocí
bezpravně na jcho dédině v Brusiech, když se tu přihodil, měl jemu
dáti pemicze jmenovité podlé úmluvy přátelské, i nedal, a proto jest
skodu vzal na rozličných nákladech, na hotových peniczech, na roz
ličných střieberných klenotiech, za sto hřiven střichra. Po tej škodě
póvodý Jan ze Ptice, Petr ze Smrdova, aneb sám; mluví-li co proti
tomu, proši práva.“

8. 27. (Žalobu z účinku s listem.) Bývá také v té žalobě pú
vodem list s visutými pečetmi, jakož pravda záleží. A když to bude
v žalobě, tehda úřad otsiclá strany s listem ku purkrabí Pražskému.
A tu pak pozná-li se pohnaný ku pečeti a k slibu, tehda plniti musí,
jakž purkrabic umluvi; a toho jest právo ve dvů nedělí. Pakli sc
nezná,tehdy jděte svědci, jakož jest. napřed psáno. Alecto vždy má
jiti, ač sč pohnaný na zalobě tak brániti bude, a právo sobě roz
umné ohradí: ale jinak, jakž na žalobě bude opovědicno a k ne
vině. položeno, tak se stat na přísahách a jinak nie; nebť by se
straně křivda stala. — Také v té samé žalobě z účinka mohů ty pří
ciny býti, jako napřed stojí: „měl mi to učiniti, neb toto“ ote. (Alc
v jiných zalobách to nemóže býti, jako o příjem nebo o kázánie.)
Móže také v té žalobě z úcínka mnoho jiných proměn býti, na
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něžto, když řečník chce, pro zmatek strany, móže mnoho mysliti,
v tom práva nepohoršuje. — Móže také ta žaloba z účinka býti bez
přísahy strany pohnané; a ta bývá, když kto na ty škody dsky má,
jako kdyžby kto úroky měl na druhem ve dskách, a dsky jemu ne
svědčily, jedno na svatý Havel neb mnasvatý Jiří, a kdyžby podle
starého práva úrok svatojiřský přeběhl úrok svatého Havla, a v tom
právem nebylo saženo, a již podlé starého práva komorník jemu
nemohl dán býti, a on pak přižena, z úrokóv žaloval a desk sc
doložil, a ty nesvědčily, ami registra dánic úroka: iu by měla pří
saha minúti, a dskyostati. — Také v těch žalobách z účinka móže po
tom slovu „bezpravně“ příčina přičiněna býti, ale v jiných nic;
jako řka: „učinil jemu škodu svů mocí bezpravné, měl jemu jeho
penieze dáti chvíli jmenovitů, i nedal, a proto škodu vzal“ cte.
aneb jinak, jakož komu škodí. Alc v jiných to žalobách býti ne
móže, neb v jiných očista nebývá, ale v tejto žalobě pohnaný při
sahá, a za scbů dva očistníky má micti pod ztracenicm pře.

8. 28. (Žalobu z příjmu.) Druhá žaloba bývá z přijma. A z té
žaloby i přísahy na kříži jsú vyňati všickni popravce, konšelé zemští,
i ti páni, jižto popravu mají a jsů kmetové; tak že po tej žalobě
na kříži přisahati nemají, než jedno na své kmotstvic, konšelstvie
svá neb na svů popravu, dva háky, jinak prsty, na prsy vložice,
vzicti bez zmatku; a toho jim má věřeno býti. Alecjiní všickui
music na kříži přisahati sc zmatkem, tak jakož žaloba záleží. Tak
žaloba má býti: „Ondřej z Sak žaluje na Kříže z Rudy, že když
Jan z Suché učinil jemu škodu svů mocí bezpravně na jcho dědi
nách v Sakách, a ta škoda na koniech, na rozličných střicbrných
klenoticch a na rozličném domovitém nábytce za sto hřiven střichra,
a on tu škodu ot něho přijem i živo: mluví-liť co proti tomu, pro
šiť práva.“ A tak jinak mčnice, jakž sec komu zdá podle jcho práva.

S. 29. (Žuloba ze škody na dědině.) „Jan z Prahy žaluje na
Petra z Týnce, že kázal moci svů Janovi otnikudž učiniti jemu
škodu bezpravně na jcho dědině v Záhoří, nebo na králově Václa
vově Českého dědině v Praze, když se tu byl přihodil“ A tu
škodu polož, na čemž chceš, jakžť jest třeba, neb jakž tvá pravda
záleží. A v téj žalobě nic nemóž zmatečného býti, lečby řečník ža
luje se dskami se dělil, a strana nebo řečník strany žádal desk
čtenic, anch žeby škody nebyly opovčdicny.

S. 30. ( Uměnie v žalodách.) V těch ve všech žalobách nenic
jiného umčnic, než kdež jest třeba k řečníků se utéci, tenť svů
mzdu vezma, žalobu stvoří, vždy vicce lži než pravdy; a to jest
jistě z obyčeje pohanského, kdež jsů práva nalezena k libosti, alc
ne ku pravdě, a tak i dnes tráji, do proměny panšké.
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S. 31. (O položené roku R nevině.) Po těch po všech žalo
bách, když již projdů na súdě. a k nevině se položí pobnaný proti
póvodovi, rok bude dán ku přísaze na prvé malé neb veliké roky,
jakž se přihodí. A na tom roce straně obč, tak dobře ktož požene,
jako pohnaný, mají se s svů opovědí postaviti u primy, ač bude,
u vratech králových na hradě, kdež úředníci menší budů, a tu se
i jménem svým, i otkuď, i proti komu jménem a otkuď, opovědieti;
pakli primy nebude, ale do kaple jíti na sleň královu, a tu státi
před úředníky a před ollářem, a z práva napomínati. A jakž tu
úředníci po písaři rotu podle žaloby vydadie, tak učiniti v každém
běhu. A ten běh viz dole podle vyloženie žalob svrchnpsaných.

S. 32. (O svědeiech ku přísuze o dědinu.) Když se kto po
honí o své dědictvie. a na to jemu přijde, že má svědky vésti,
jakož sem napřed psal: má jich imeti sedm vládyk usedlých a za
chovalých, a ty na primé má opovědieti, každého jménem křestným
a otkud; a pak po primě má s nimi jíti na královu sieň před kaplu,
a tu čakati času, když úřednici volati káží, aby svědci byli vedeni.
Tehda vezma řečníka, přistúpi před kaplu, a tu na pravé straně
stane póvod, a pohnaný na levé; a řečník, když jemu písař svědky
po dskách jimenovati bude, má je vésti, a ohradě právo před vstů
peniem svědku každému, a po jednom až do všech, a potom pó
voda s ohradů uveď, a řečník s nimi. A mají svědci vstůpiti pravů
nohů napřed. A když v kaple stanů, tehda strana druhá má sobě
voliti tři, a ty písař hned znamenaj ; a potom ti třic mají přisahati,
a dra jich přísahu očistiti, jako dole stojí psáno

S. 33. (Když obů stran svědci projdů.) Takéž se má státi,
když obě straně svědky vedeta ; a jestliže oboji svědci projdů, tchda
niktož z nich v ničemž. Pakli jedni svědci jdů, a ti s očistů projdů,
tehda získána pře; pakli neprojdů, tehda ztracena. Neb ty přísahy
mají býti se zmatkem; krom* očista m1 býti bez zmatku.

S. 34. (Přísaha svědďkóvo dědiny.) Přísaha pak, kterúž mají
činiti svědci, má vydána býti ot úředníkóv menších podle žaloby;
a ta má takáž býti, jakož žaloba stojí, tak řkúc o dědiny: „Na
tom přisahám, že se jest Petr z Rudy uvázal svů mocí bezpravně
v dědiny Janovy z Ilata v Jilatě dvór poplužní s tvrzí ete. s tů sec
vší zvolí, což k tomu příslušie; k nimž dědinám jpáJan právo
lepšic nežli on, po svém otci po Petrovi z Blata někdy řečeném
nediclném:; tak mi bóh pomáhaj i všichni světí“ A též po bratru,
též po mateři. s kterů on chlebil až do jejic smrti.

8. 35. (O dvit ocistníku jo přísuhách.) Thned po těch svěd
kóv přísabách inají vystůpiti dva očistníky, a tak mají přisieci bez
zmatku řkůc: „Va přísaha, jižto Pavel z Sak přísahal, jest prava
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a čista; tak mi bóh pomáhaj i všickni světí!“ (Z té řeči napřed
psané každý móže ke všem věcem dědickým, kdež naň nápad při
jíti má, i po svej mateři, s kteráž chlebil, vybrati co a kterak či
niti má. A řečník, kterýž tu vče vede, má i dlužen jest, když za
to béře, stranu ve všem věrně vystřieci i naučiti velmi pilně a snažně.)

S. 36. (O jiných přisahách.) Pak jiné jsú přísahy v těch pó
honiech, ježto ze škod jdů, a ty jsů' rozličné, protože také po žalo
bách jdů, ježto jsú rozličné, jakož sem napřed psal. Tak jest-li ža
loba z účinka, tehda má póvod sám, nebo jeho poručník napřed se
zmatkem přisieci, a potom pohnaný takéž se zmatkem. Ale pohnaný
má za sebů dva oč'stníky mieti, i med když jemu bóh pomóže
projíti, aby je hotovy okázal a postavil bez napomínánie. 7Imá
takto přisieci sám póvod, nebo jeho poručník, kohož v konci ža
loby jmenuje: „Na tom přisahám, že mů jest Jan z Krp učinil škodu
svů mocí bezpravně na mej dědině v Iuži, tu kdež mi měl dáti
hotové penieze, tak jakož mi slíbil, 1 nedal: a proto sem škodu vzal
na hotových penčziech, na střicherných klenotiech a na koniech za
sto hřiven střiebra; tiem mi jest vším vinen; tak mi bóh pomáhaj
i všickni světí!“ Přísaha svědkóv póvodových: „Na tom přísahám,
že Jan z Krp učinil škodu svů moci bezpravně Alšovi z Lnže na
jcho dědině v Luži, tu kdež jemu měl dáti etc. (jako svrchu); tiem
jest jemu vším vinen; tak mi bóh pomáhaj ete.“ Pak. pohnaný, proti
komuž ta přísaha stala se, ten se má otpřisieci takto řka: „Na
tom přisahám, jímž mě Pavel z Luže viní, bych jemu škodu učinil
svá mocí bezpravně na jeho dědině v Luži, tn kdež sem jemu měl
dáti penieze jmenovité i nedal, by on proto škodu vzal na hotových
peněziech ete. (jako napřed), ticm sem jemu vším nevinen; tak mi
bóh pomáhaj ete.“ A tu hned za sebů měj dva očistníky, a sám
ot kříže vstana, je bez napomenutie okaž, řka: „Teď své očistymám,hotovjsemprávudostiučiniti.| Přísahaočistvbezzmatku:
„Na tom přisahám, že ta přísaha, jížto Jan z Krp přisahal proti Pa
vlovi z Luže, jest prava a čista; tak mi bóh pomáhaj i všichnisvětí!“| Přísahasezmatkem:Pakjesttřebakaždému,ktopřisahá,
neb také přísahu přijímá, těch řečí. kteréž písař rotn vydávaje mluví,
pamětlivu býti. Neb ten, ktož přísahu přijímá, dopustí-li se, že v čem
řečí, cknuticm neb jiná kteráůžkoli příčinů překazí, právo své ztratí,
a právem starým z téhož věčně jeho poboniti nemóž. (A o škody,
bude-li právem ot něho nařčen, strach mě, když úřad k svědomí
má, by póhonn neztratil a přísahy požiti nemohl.)

S. 37. (O pravtech staných.) Dráva staná rozličně se stávají:
Někdy proto, že u primy nestane, ani se nemocen položí, ani jinak
ohradí, jakož jest právo. Proto strana druhá památné dá, a on hned
ztratí svů při, ktož se toho dopustí; a menší úředníci mohů za
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právo dáti, buď vč koli, málo nebo mnoho. A též když přísahá na
kříži v kaple, a neprojde, túž úředníci moc mají. (A ta moc jest
jim dávno ot pánóv dána; neb přísaha sama zprostí, neb ztratiti
dá.) A také, ač kto stoje u primy, i se zle opovie, ztratí svú při,
a o to jesti dosti panských nálezóv. A též, ač svědky vede, a jich
neopovie jménem otknd a proti komu. Tak u primy bývá právo stané.

S. 38. (Zmatkové v právě.) Pak také v kaple, kdež přísaha
bývá. opét nestániem, zmatkem přísahy, v úvodu svědkóv do kanly,
jakž sem napřed psal o svědeciech, mlčeniem a neřiekániem přísahy,
u kříže přes páteř nepoloženiem prstóv, jakž písař ukáže, a zdvi
ženiem prvé než úředníei káží.

8. 39. (Právo stané rozličným během.) Také právo stané
bývá na sůdě, buď veliký neb malý súd, rozličným během: nestá
niem bez ohrady nemoci, neb z země, neb královů službů ; také
bývá pauským otsúzeniem o veliků vče, o menší úředničím.

S. 40. (O zmatetech v žalobách.) "Také bývá zmatek v ža
lobě, když se řečník dělí, žaluje, s žalobů ve dskách psanůú, a řeč
ník s druhé strany, otázav se, jest-li půvadovo slovo, a on die, že
jest, prosí desk té žaloby čtenie; a když shledá, že se žaloba
jeho se dskami dělí, tehdy ztratí póvod při svú, a pohnaný bude
toho prázden. (Než ježto fku, jinak póvod ztratí a jinak pohnaný,
tak rozuměj, že póvod neztratí jiného takým zmatkem, jedno svój
póhon ten a náklad, ale móž se opraviti, znova požena do třetice:
ale pohnaný, když na žalob3žkterýmkoli běhemztratí, buďto neohra
zenicm práva, neb otpovědí bez řádu, neb jiným kterýmžkoli bě
hem, vždy při, zniež jest pohnán, ztratí, a naň bude památné dáno.)
A také my úředníci to držíme, když který póvod anebo pohnaný,
ot něhož žaloba jde nebo otpověď, bez úředničicho otpuštěnic stojí
v Javiciecch súdných, a řečník strany honí před úřadem: tehdy právo
ztratí. (A to držic úředníci z panského náleza.)

8. 41. (Právo stané pro nezpravu.) Také bývá právo stané
z podvolenie v zápisu neb trhu pro nezpravu, kdyžby se věc pod
volená nestala, aby právo šlo jako v staném právě. Tak ta práva

staná jdů, a po nich hned úmluva, ježto jest úd práva. ,

HI.

8. 12. (O úmluvě po staném právu ) Pak úmlnva po staném
právu jest ot póvoda napomanutie polnaného, jenžto jest ztratil neb
řádem súdným aneb podvolenicm; a ta úmlnva prvé jíti nemá, nožpodvůnedělípostanémprávěnajméně.— Paklidálepůvodnechá,
to jest jeho vóle, a jeho právu neškodí do tří let a osmnácte neděl,
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lečby smrt neb pohnaného neb póvoda zašla. Pakli má býti úmluva
pod podvolením neb pod trhy, nejmá býti prvé, než když ta příčina
přijde. pro mižto vésti musí a svým dskám dosti učiniti. A v té
nesnadně člověk zmate, leč ji prvé dá, nežli má býti, jakož dole
poviem o těch všech zmatciech.

8. 43. (O vzvodu.) Po dvů nedělí po té úmluvě pak móže jiný
úd práva býti, to jest vzvod. A ten vzvod jest rozličný, vedle roz
Jičných póhonóv a práv staných. Také jsú vzvodové jedni, ježto
upřímo jdů na komorníka, a druzí jsú, ježto jdů na sudieho a na
písaře; a třetí jsú, ježto jdů na ně na všecky tři společně. A o
to chci ihned psáti, jakž jsem náučen.

S. 44. (Vzvodové na komorníka.) Vzvodové,ježto na komorníka
jdú, jsú ti obecně, ježto k dědictví jdů, a v nich potom othádánie
třeba nenie; neb komorník jest pán dědický, ot něhož právem do
buda, každý dědictvic má miecti. A jsú ty věci tyto: póhon o dě
diny každý naň slušie, vzvod © příllavní naň slušie, neb hned po
vzvodu ten dlužník a mordéř má z svého dědictvie vyveden býti
a póvod uveden; z kobylého pole jeho vzvod; a tak o jiných jeho
všech věcech, kteréž jdů k dědictví. A to lépe poviem dole, kdež
o othádání psáti budu.

6. 45. (Vzvodové na sudteho a písaře.) Pak vzvodové, ježto
slušejí na sudicho a na písaře, jsú všickni jiní: o škody, o dluhy,
o zástavy, buďte věnné neb jiné kteréžkoli, o základy.

8. 46. (Vzvodové na všecky.) Pak vzvodové, ježto na všecky
slušejí, jsů jedno © nezpravu. Ty vzvody všickni třic dělé mezi
se; ale to jest tepruv přišlo za Kapléře písaře zemského, jakož ve
dskách stoji. Ale dřiev jest bylo. jakož dsky svědčí, že má vedeno
býti pro nezpravu, jako v starém právě, třetinů výš peněz trhových,
a potom othádánic slušie. (Takžby toho vzvodu neměl komorník, než
druhá dva. sudí a písař; neb skutci úředničí mezi nimi mají se vždy
měniti, pro úklady zlých, aby k jednoho ztrátě vice svědkóv bylo,
a pravda světle šla k obecenství všech.)

S. 47. (O panování neb drdní s jedniem komorníkem.) Potom
pak jest jiný úd neb článek práva, ježto slove pánovánie neb brá
nie. A to slove jednicm kusem panovánie po staných práviceh, a dru
hým kusem bránie po zápisném právě, neb se praví v zápislech
takto: „aby moll bráti s jedniem komorníkem,“ neb se praví V zápi
siech takto: „aby mohl bráti s jedniem komorníkem, neb se uvázati
v dědiny ete.“ jakž který zápis svědčí. A to panovánie někdy bývá
bez škody, a někdy se škodů.

5. 48. (Právo stané bez škody.) Bez škody bývá, když kto
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na právo stané a vzvedené ze škod neb z jiné zástavy, po němž
vzvodu bráti by neměl, než jedno v úrociech. ač vzvod bude po svatém
Havle neb po svatém Jiří, jižby tehdy bráti nemohl, lečby úrok
přišel, a takby toho čakati musil. Ale chce-li sobě své právo do
vesti pro smrt, tehda musí na svój náklad a na svů škodu, bez
škody strany. komorníka vezma, opanovati, aby své právo dokonal;
neb již potom dědí. a móž zapsati komuž chce.

S. 49. A protož věz, kdyžkoli kto právo ustoje na kom, bude
na jeho dědiny vzveden ze Škod, z věnné zástavy, z dluhu, z zá
kladu, a neopanuje i umřel: tehdy věz, žeť s ním to právo umře,
ačby při právu i poručníky měl. Pakli opanuje jedno jednů, tak to
právo již dědí, jakožto úplně dovedené, a buďto očkoli, kromě dě
din, na něž když se vzvod stane komorníkem, již dále třeba nenie,
ač druzí berú opanovánie. (Ale to se děje pro odstrk odpornikóv.)

s. 50. (Výstraha v panování.) Také v tom panování, ktož
je činí, má se pilně chovati, aby jinde nebral ani panoval, jedno
tudiež, na němžto se vzvod stal. Ato (z práva přimyšleného ne
dávno) vždy póvod má s sebů miecti komorníka a posla purkrabina
Pražského. také že v každém zájmu mají třie najméně, póvod, ko
morník a posel purkrabin. (A převýšíš-li viece, tvá škoda, ale ne po
hnaného; lečby byl otbojník, ten buď snuzen mimo právo, neb jest
nepřietel práva.) :

S. 51. (Panovánie se škodů ) Pakli bude panovánic ze škod,
neb podle zápisu: póvod s komorníkem a s purkrabiným poslem mí
toliko vzieti, jakby úrok na právo stané stačil, a třetinu výš pro
náklad; a jest-li ze skod, ale k úřadu tolikéž. A to má tolikrát
učiniti, kolikrát toho potřebie bude, tak vždy, žeby každý ten, kto
chce panovatt a své právo opraviti, dotaz úřadný měl, a s jich radú
učinil, a nezavede se snadně v nic nepodobné.

s. 52. (Tráanie panování.) Ta panovánie z práva mají tráti
do léta póldruhého, aby třikrát bráno bylo, a potom má pak othá
dánie přijíti, ježto starým právem slove vděděnie. Ale buď panováno
třikrát neb nebuď, když jedno jednů jest panováno, a léta póldru
hého s prvniem panovánicm mine, móž othádáno býti ku pravému
dědictví, aby ktož právem obdržal a zástavu má, již dědicem byl.
Ale k tomu jeho právo nepudí; móže nechati othádánie, dokud
chce, jedno když let zemských nepropustí. A proto o tom othádání,
když jest úd a článek konečný práva, chci tuto psáti

S. 53. (Nález o othádání.) To othádánic z práva neslušie na
žádného úředníka, což úřadu dotýče, jedno na komorníka; jenž jest
zámel: všeho práva, neb othádánie všecka práva zavierá. A protož
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jest rozličné, pro rozličné příčiny; neb to z předních věcí dobře jest
známo, když všeho práva jest zámek, a práv jest mnoho a rozlič
ných, tehda ta práva v řádu jich rozličně ten zámek zavierá: jinak
o dědiny, jinak o škody, jinak o dluh, jinak o zástavu (vynmác
věnnů, neb ta v svém běze ostává), jinak o základ, a jinak pro
opuštěnie úrokóv; k nimž ke všem věcem krátce psáti chci. Tehda
vědy pro rozličnost práv. rozlično jest othádánie.

S. 54. (Kterak má othádůnie býti.) K nimž ke všem věcem
takto pravím: že ten komorník s svým mlazším druhem, dada rok
stranám na dědinu najméně dvě neděli napřed před tiem otháda
niem, vezma z desk výpis, vjeda na dědinu, a jest-li třeba, káže
měřiče dobyti, a súsědy svolaje, o každú věc tu rozličnost lehce roz
dělic podle výpisu z desk, plat každý ve všech krajích kopu platu
po desieti kopách polože, stavenie, tvrze podle rady súsedské a svého
tovařiše i podle svého svědomic, a lán dědiny také, sady, chmel
nice, vinice, řeky, potoky, mlýny i jinů rozličnů vóli a panstvie:
a tak s tiemjíti, aby obmeoškánie nebo netbánic žádného v tom
nebylo. (A v té každé rozdvoji výpis z desk tě zpraví; neb tiem
jsa zpraven, ani nač vzvod, ani v čem vzvod, anico ku póvodu, ani
co K úřadu, úplně zvěda, obmeškán nebudeš.)

. 55. (O panování druhém.) Potom pak po othádání, jenž
zámek jest práva, ještě bývá opanovánie ve dvů nedělí, pro otpor
níky, byl-liby kto, ježtoby snad právo k dědinám maje, o póhonu,
o staném právu, o vzvodu, o pánovániech nevěděl, a j'ž vidí skutek
netajný, othádánie zjevné: ještě dvě neděli měj k otpoře, a té po
žití má, ač ukáže. Pakliby ji zameškal, již nemá k otpoře dopuštén
býti; než póhon znova jemu nemá bráněn býti.

(Takť práva póhonná jdů diel tiem řádem, jakož sem napřed
psal. Ale že jest přenesnadné všem hlavám jediné hlavě dosti uči
niti, ostavuje pilnějšie věci můdrosti můdřejších, a však ještě o ná
leziech panských chci něco psáti, co mě pán bóh naučí.)

111.

$. 36. (O panských náleziech.) Panský nález za starých pánóv
velmi držán byl; a prvéby se musilo mnoho zlého státi, než to, což
páni jsů nalezli, by předse nešlo. A také panský nález tak mocný
byl, že ot ného žádný se otvolati nemohl, ani kdy komu dopuštěno.
Kromě slýchal sem, že o vest sú se někteří, jako pan Mikeš z Po
tenštaina za ciesaře Karla, na říšské volence se otvolal; ale snad
jest bylo proto, že jest jemu ciesař a páni přáli. Ale to právo této
země nikdy nebylo, by o kterů věc který zeměnín mohl panského
nálezu zniknůti. Protož i dnes mělby jich nález pevně držán býti,
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a úředníci větší i menší mají, což pány bude otsůzeno, svými úřady
pomocni býti; a najviec purkrabie Pražský, jenž hól mocí královů
nade vší zemí drží. (A bych řekl: pravý nález — toho vždy svědkem
býti nesmějí; neb mnoho jest rot přirozených, ježto jsů na se la
skavi, a jeden druhému pravdy umieněné pomáhá snažně. Protož
nenie snadno pro tak veliků, ustanovenů, obyčejnů a přirozený pravdu
co jistého a konečného psáti, a zdá mi se lépe o to pomlčeti.)

S. 57. (Nálezové v rovných přech.) Často také v rovných
přech páni jiné a jiné nalezají; a to bývá bezjich viny, ale vinůstran.© Nebčastokrátsvůpravdujednastranařečípodobnůavý
mluvnů přede pány vyvede, tak že jiej to k zisku panským nálezem
pójde; a častokrát opět druhá strana, túůž aneb podobnů k téj
pravdu majíc, v svéj řeči a v svém líčení nevymluvně přede pány
povede, sama se meškajíc, že páni o tůž pravdu jiej ke ztrálě na
leznů; tak že z toho vychodí, že často pravý ztratí a křivý zíště.
(Neb v každém právě tomu, ktož své věci jest opatren, právo jest
pomocno, a ktož své pravdy netbá, právo jemu také nerádo spo
máhá. Onen smyslem a snažnosti zíště, a druhý nedlomyslem a le
ností ztratí. A protož sám sobě laj ztrativ, a onen sám sobě dě
kuj získav. V tom kusu páni svými nálezy ničímž nejsů vinni.)

3. 58. (Nepřipůšťěnie nálezóv ve dsky psáti.) Protož také
páni dřieve svých nálezóv nikdy nepřepustili ve dsky zemské klásti,
necktiec tiem hanční býti, že o jednu i tůž věc neb k tomu velmi
podobnů, jiné a jiné nálezy činili. Než když sů co nalezli, kázali
vzvod úřadu učiniti, neb v druhých věcech purkrabi Pražskému.

S. 59. (O moci nálezóv panských.) Kde panský nález moc
má? Pravím, že když páni sůd osadic a popsáni budů ve čtyřech
laviciech, a voláno bude řečníkem na sstupky, na spolky a na
dánie, v tom miestě za starých pánóv nálezi panští šli, ale ne jinde.
Pakliby se strany svolily kdežkoli, a úřad to slyšal: tehda podvo
lenie práva ruší, a moci panské potvrzuje, buď jich málo neb mnoho.

S.60.(Opotazepanském.)— Panskéhopotazunemóžžádný
pán vynesti, než na kohož sudí podá; a ten má býti kmet ot svých
předkóv. A co jest kmet, to páni vědic.

S. 61. (O nálezu v jiném mířestě.) Bude-li pak kdy, pro po
třebu a proto, že tomu páni chticti budů, V jiném miestě nález
pauský, abyse stal buď v klášteře neb v jiném domu, a starší úředníci
při tom budú, a straně obě svolé: móže ve dsky vloženo býti, alc
s dobrů pamětí, kterak a kde se stalo, kteří páni při tom byli, a
kto potaz panský vynesl, a vóli stran také psáti. (Neb jinak proti
tomu řeč bývá: „pokátně jsme odsúzeni, a ne v tom miestě, kde
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právo, a nejsme k tomu připravení právem zemským,“ i jiných mnoho
omluv. A také páni po svých stojie.)

$. 62. (Mnoho-li třeba pdnór R nálezu.) Co pánóv jest třeba
k nálezu? Čím viece, tiem lépe; ale podle starého práva dvanáct,
mimo úřad, aneb najméně sedm, většie polovice; ale to jest o věci
póhonné. Ale o ty věci, kteréž jdů o zemské dobré, měli by všichni
rodové býti podle starého práva, lečby kto svú volí nechtěl, neb pro
nemoc, neb pro nepřiezcň, neb pro službu nemohl. A toby vždy
každý měl obraditi přede pány, podle starého práva; pakliby neohradil,
než to svů hrdostí vedl častokrát, a najviec přes léta zemská, tehdaby
nebyl hoden svého miesta, ani potom potazu panského vynositi. (Ale
to ostavuji u panské vóli: neb nerádi páni přítel přietele pro posilu
hlasu zbaví; protož o to dále mlčeti chci.)

S. 63. (0 pánu s potazem.) Když pán s potazem, přijma roz
kázánie sudicho, po pániech jde, a páni jej učiti budú: V tom, ač
se rozdělie, po většie straně má býti. Pakli se rovně počtem rozdělie:
tehda k kteréž straně přistúpí úřad větší, to má před se jíti, a písař
má opatren býti v téj róznici, věda koho psáti a koho nechati.
Také nemá žádný pán na súdě v potaz vstáti, leč jemu sudí káže
aneb otpustí.

S. 64. (Po nálezu žádné otpory.) Móže-li po panském nálezustranapřipuštěnabýtikotpoře?© Pravím,ženemápřipuštěnabýti,
když se otsúzenie dopustí; nebo by konce nikdy nebylo, a panský
nález držán má býti bez otpory. Protož písař buď v tom opatren.

8. 65. (O vstání pánov v potaz.) Mají-li páni z práva vstátizsúduvpotazstrany,kdyžjichprávemprosí?© Pravi,vdruhých
věcech pilných že mají; ale druhé straně polovice pánov má ostati.
A tak na přeskáčku řečníci stran obů sobě volie, počna póvod, a
pobnaný druhé, a tak až do poslednieho. A to má strana, kteráž
toho potřebuje, před otpovědí učiniti, právo sobě ohradiec, a potomnic.

IV.

8. 66. (Móž-li otec synóm diel dáti když chce?) Móže otec
synóm dáti diel, když chce, než přátely po meči k tomu přijma. A
dlužen jest jim dáti všcho statku, buď poslůpný neb přidobytý, pravý
diel, buď na čemž buď, kromě seděnie má napřed do života, věno
ženy své, růcho ložnic a klenoty, což po ženě vzal; a to vše zachovalé,
což po jeho smrti ostane, má v rozdiel jíti.

8. 67. (Syn na otci může dielu dobyli.) Sýn také na otci
móže diclu dobyti těch věcí, jakž napřed píši, o všecky věci, otce
při tom ostavě, jakž sc napřed praví.
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S. 68. (Sym svój diel ztratí.) Když syn otce, neb bratr bratra
zabije, neb hanebně ochromí, podle starého práva, mimo jiné viny,
svój diel k jiným bratří neb sestrám ztratí; a nebude-li žádného,
ale na krále spadne; a přes to na panském nálezu ostane.

S. 69. (Dei věno ztratí.) Když panna se vdá bez otcovyvóle,
neb po otci bez bratrovy vóle, neb poručníkóv: imá své věno ztra
titi právem starým.

S. 70. (Vdova včna požívá.) Kdýž která žena ovdovie a chce
na svém stolci vdoviem seděti, a bude s dětmi, neb bez dětí: do
kudž svého stavu vdovieho nepromění, má svého mocně požívati,
podle svých desk, kromě berně obecné zemské, jež na dědice slušie.
A to tak mluvím, nenie-li žádných výmluv ve dskách v tom věně;
pakli jest co vymluveno, a ve dskách výmluva stojí, to má držáno
býti, jako dsky svědčie.

S. 71. (Vdova věno ztratí.) Čím vdova svój stav vdoví pro
mění? Najprvé, když se za jiného vdá muže; druhé, když své věno
v jiná ruku trhem zapíše dskami, neb jinak kterakžkoli zavadí, již
svój stav proměnila. A dlužna jest své penieze včnné ot dědice
vzieti, ktož právo k dědinám má, a jemu jeho dědin sstápiti.

$. 72. (Čo má vdova vzieti po sstůpení.) Po sstůpení, mimo
penieze, co má vzieti? Když jiej dsky jiného nesvědčie, než jedno
penieze, má vzieti penieze, své růcho chodicie i ložnice, na kterémž
s svým mužem léhala a sedala, a klenoty své, kteréž přinesla aneb
muž jiej dal, obilé, kteréž ssuté k svému pokrmu chovala; ale což
v zemi, nebo jiného nábytka, co jiej dsky nesvědčic, toho má otjíti.
Dluhóv mužových platiti nemá, než kteréž se zdlužila v svém vdov
ství, ty plať.. Pakli jic co nábytku neb jiných věcí dsky svěděie,
to má zdvihnúti podle desk položenie; v těch věcech má se zpra
viti dskami svými.

$. 73. (Starým právem též vdova věno ztratí.) Také podle
starého práva vdova svój stav promění, když po smrti muže svého
po roce dietě má; nebo zjevné jest, že svého stavu počestného neza
chovala a dále také nenie hodna toho svobodstvie. (To jest právo
staré, a páni dobře k jeje polepšení ustanovili.)S.74.(Nakohoposmrtivěnovdovyspadne.)| Dosmrti
vdovy každé, kteráž svého práva věnného jinému dskami nezavadí
kterakžkoli, právo jejie na krále spadá. Ale chlebí-li s dětmi, zlé
i dobré s nimi trpieci, jejie věno na déti spadá. A bude-li třeba
o jejic bydlo s dětmi, má k ukázání dosti býti na pánu popravci
najbližšiem, v jehož je kraji, jemuž v tom má věřeno býti na jeho
přísahu, bez jiného ukázánie.
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Š. 75. (10poručníku strotčiem dskumi.) Poručník každý dskami
jest sirotkóv i jich zbožie do jich let tak mocen, jak sám otec,
prodati, zapsati, obrátiti k své vóli; kromě věnovati nemóže, dáti
ot sirotkóv nemóže, ani jim kterým póhonem do jich let co ztratiti.
A dále jeho moc netrá, než jedno do let sirotka prvnieho; neb ten
léta maje, i hned jest blíží poručenstvie, nežli onen dskami.

S. 76. (O společníku ot krále vydaném.) Co společník ot krále
vydaný sirotkóm, neb poručník, moci má? Nic jiného, než zaruče
dobře před úřadem, aby sirotkóm neutratil, ani jim zbožie do jich
let umenšil, držeti sirotky bude. A jestližeby božiem přepuštěniem
do let spravedlivých bóh sirotka neb sirotkóv neuchoval, a jich
zbožie nápad měl jíti na krále: tehda ten sirotčí poručník neb spo
lečník nápad králóv vezme, a jiného nic. (Neb král nemohl dáti ji
ného, než své právo; a jeho právo jiné nenie, než jeho nápad spra
vedlivý: dědiny, a nic jiného.)

S. 77. (Král strotkóm let dáti nemóže k jich škodě.) Móže-li
král léta dáti sirotku, aby své prodati, dáti aneb zapsati měl nebmohl?| Pravím,žetohokeškoděsirotčieučinitinemóž;ajestli
žeby jeho kázániem úřad co zapsal ot takého sirotka, an let nemá,
když k letóm přijde, nemá jeho nie vázati, než při svém ostati,
a léta ot krále daná nemají jemu ke škodě býti. (Nebo to pravím:
kterakžkoli král právem starým jest najvyšší poručník sirotkóv, však
předčí přietelé přirození po meči a dskami zapsaní poručníci ; ale
aby dobře sirotkóm činili. Také k jich škodě a k jich zlému jim
král z práva starého nic dáti nemóže, než toliko svój nápad. O tom
viece mluviti nechci.)

V.

9. 78. (Někaci zmatet.) Ještě jsů někací zmatci, ježto bývají
u vedení práva svrchupsaného, počnůc ot póhonóv až do othádánie.
A o těch chci něco málo pšáti, prvé proti komorníku, jenžto pohoní
a póhon svědčí.

S.79.(Ořádukomorničtem.)| KaždýkomorníkPražskýmá
mieti tento řád: Když pohoní, má ke dvoru, neb“k hradu neb k se
dění přijeda, ssésti s koně a braň otložiti větší, a s hólkú do dvora
na tvrz, ueb do seděnie jíti, a tak sám, nebo s tovařišem v dal
šiech krajéch, pohnati a obledati, ač otpora jest, jest-li tn žena,
jehož pohoní, či nenie; a pečeť úřední mieti, ač ji chtieti bude po
bnaný viděti neb jeho posel. A pak do prvnicho města králova
jeti, a konšelóm. osvědčiti, koho. ot koho a který deň polinal.
A bude-li na svědčení kterů věcí z dřevniech kto se brániti, a on
z toho nevynde: vie úřad pomstu starů, která se má státi. Také
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kdežby pohonil a pečeti nemel, mohlby svázán býti bez prodaje;
neb oy ukázati nemohl, by byl komorník.

$. 80. (O zmateřech na žalobách.) Pak na žalobách jsú zmatci
obecní, ktož opovědného nedá, práva neohradí, se dskami se rozdělí,
a jiní jsú zmatci obecní.

S. 81. (Výstraha na vzvodu.) Na vzvodu chovaj se, by jinde
nevzvodil, jedno tu, kdež póhon svědčí.

S. 82. (Výstraha na panování a othádání.) Na panování
jinde také práva nevoď, než kdež jest vzvod. Pak othádánie jinde
nečiň, než tu, kdež jest vzvod a panovánie, aby právo kn. právu
sjednal.

VL

S. 83. O zhúbci zemském panský nález.

S. 84. O nepřijímání zhůbci zemského nález. I. Steph. K. 18.
S. 85. Nález o popravě. -- (Vide supra pag.

S. 86. Nález o brání, násilí a lůpeži. 45—46.)

$. 87. O strahování (z r. 1402),

S. 88. O nářku chlapstvem (nález z r. 1410. — III Wenc.
O. 2. — Vid. supra pas. 60).

S. 89. Nález nepohoniti o zemsků věc k duchovniemu právu
(z r. 1411. — IV. Wenc. C. 16. — Vid. supra pag. 63).

S. 90. Také o duchovní súd, což jest Králova Milost se pány
ustanovil, aby nebylo o světsků věc a © zemská pohoněno k du
chovniemu právu, že toho nedržie, než vždy ti póhonové jdů předse
bez překazy, a jimi zemany hubice, a © to lidé rytieři a panoše
i zemené velmi křičie, že nález panský předse nejde, kterýž ve
dskách stoji psáu.

8. 91. (O zemsků vče k zemskému a o duchovní R duchov
demu právu.) Pům se také potázali o práva duchovnic, že proto
mají úředníci hněv a přimlávánie, že se jednicm stavuje a druhým
nic; než prosic, aby jednomu jako druhému šlo právo, © zemsků
věe k zemskému právu, a o duchovní k duchovnicmu. A páni i pa
nose jsů k zemi usedlí, má-li kto k nim které právo, hledajž právem,
a má se jemu pravda státi.

S 92. (Nujvyšší úředníci nemají čžádného pohonti.) Sudí
zemský, komorník. zemský, porkrabie Pražský a písař zemský, ti
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vsichni čtyřie nemají ižádnéno pohoniti, dokudž jsú v úřadech, proto,
nebo úřady vládnů, a to by jim snadně přišlo bez nákladóv; neb
sami vládnů, a tudyby krále, pány, ryticře. panoše zabubili. Než
mají dáti věděti pánóm na toho, ktožby práv nechtěl býti přede
pány, jednů, druhé žalovati, i třetie žalovati: a tu mají pánik tomu
poslati, i úředníci jiní, aby jim jich tovařiš práv byl přede pány.
Tu když se po třetie vrátie, an práv nechce býti, ami přede pány
přijíti: tehdy tepruv mají jemu páni a úředníci otpustiti, aby po
honil. Pakli přes to pohoní, neosvědčiv toho: tehdy to králova vina,
a v právě neměl by viec úředníkem býti. /

$. 95. (Nález, že král najvyššiech úřadóv nemůž zastaviti.)
Také těch všech úřadóv najvyšších zemských, jakožto jest sudí zem
ský, komorník zemský, purkrabie Pražský a písař zemský, těch čtvř
úřadóv nemá jich král zastaviti ani zapsati žádnů věcí, než mají
svobodní býti; proto, zdaby který úřad zavadil, tehdy dřicve nežby
byl vyvazen, ažby se veliká zádava stala zemi. I mají svobodni
býti; nebo ktožby se v úřadě nehodil, aby miesto jeho jiného vsa
dili, pro řád zemský.

$. 94. (Nález o dskách zemských.) Dsky zemské nemají ote
vřeny býti, než jedno když páni v plném súdě sedie ve čtyřech la
viciech; kromě lečby pro královu potřebu a Králova Milost chtěla,
tehdy má Králova Milost dsky otevřieti a svú potřebu zdieti, pojma
najvyššieho komorníka, najvyššieho sudieho a najvyššieho písaře desk
zemských; a zděje Jeho Milost potřebu svú, ihned aby byly dsky
Zase zavřeny.

S. 95. (Králové Čeští nadali a ustavili komorníka.) Králové
Čeští dali své zbožie pro obecnie dobré, cbudému i bohatému aby
se jim pravda dála; dali své vsi komorníkóm, jižto mohů chudého
i bohatého pohnati k zemskému právu. A ti mají všichni z těch vsí
třic státi na každé suché dni u Praze; a tu mají chudí, bohatí, si
rotci, vdovy jednati se s nimi, komuž jesti potřebie na koho póhonu,
jakž se mohú ujednati. A pakli se nemohúů ujednati do prvnicho
kraje, tehdy nemá vzieti viece do prvnieho kraje, než pět grošóv,
buď veliká věc neb malá; a do druhého kraje deset, a komorníku
toho kraje pět; a tak každému komorníku tolro kraje, z kteréhož
kraje pohoní. A do třeticho kraje věčrdunk, a do najvyššieho kraje
čtvrtého dvadceti grošóv.

S. 96. (Nálezové o komorniciech.) A dále pak ten komorník
starý, jenžto komorníky rozdává, ten má na nájmě komorníky dva
neb tři, a tomu najvyššiemu komorníku platí veliký plat z toho;
jenž se proto žádný sirotek, žádná vdova, ani chudý žádný nemóž
se svého práva dopohoniti ani dovesti; neb vezmů s něho což chtie,
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kop několiko, a to musí dáti, neb póhonu nechati. A proto ten ko
morník úřad najímá, aby ot jiných komorníkóv, jež na nájmě iná,
veliký sroš zdvihl; a oni nájemničí komorníkové tudy chudým lidem
veliků zádavu činie, berůc hrubě s lidí. Protož nemá to býti, by
úřady nájímali: ale jmají všichni komorníkové státi, aby se potřeba
chudému i bohatému stala neb dála. A to mají právo bráti, jakožto
ot staradávna, a nic viece. A proto, že tak najímají, jest zemi
hrozná zádava a škoda.

S. 97. (Komorníku co právo.) Na rozdiel když komorník jede,
má též právo vzieti, jakož sudí, pět věrdunk a ztravu podobnů; ja
kožto jest bylo od staradávna, že sů chudých nepřejímali.

Sudí zemský, kdež po vzvodiech jede, nebo na diel, má vzieti
ztravu podobnů, a ot prvnicho kraje pět věrdunk, ot druhého toli
kéž, ot třetieho i ot čtvrtého tolikéž.

Ot panovánie má komorník vzieli věrdunk, aneb jak se v ro.
venství umluví.

Ot ohledovánie desk, ktož potřebuje obláště, ten má kopu dáti,
a písařóm čtvři groše. A když páni sedie ve čtyřech laviciech
v plném súdě zemském, tehdy má písař dáti dsky čísti, komuž jest
třeba. bez peněz, ktož se na dsky tiehne a přihnán bude.

Trh komuž kladů ve dsky, buď málo neb mnoho, ot každé
kopy má dáti groš, za kolikož kop kůpí, a písařóm čtyři groše.

Stánie a nestánie: ot toho památného již nechtie vzieti dvú
kopů, ježto dřieve čtyřmi groši otbývali starým právem.

Ot othádánie má právo vzieti pět věrdunk starým právem.
Na úmluvu když komorník jede, ot toho má vzieti vérdunk.

S. 98. (Copurkrabí Pražskému, když s úřadem jede.) Pur
krabie Pražský, když kam s úřadem jede, ježto úředníci pošlí jej,tenmáprávověrdunkvzietiaztravupodobnů.© Alenemajíjemu
listu dáti ot úřadu, proto, nebo sů jej úředníci poslali, a s ním ko
morník jede ot úřadu. A proto, zdaliby se kto vzepřel: ale má
úředníky, že jej zastůpic. A proto nemají jemu listóv dávati ot úřada,
neb jest to zádava v zemi. Dá groš purkrabi, a písaři druhý, a to
nemá býti.

s. 99. (O spoletech.) Také spolkové a dánie neb sstupkové ne
mají volání býti, než na plném sůdě panském.

S. 100. (O zatajení žaloby.) Také právo jest, kdyžby kto koho
pohonil a naň žalobu vložil, a páni na sůdě seděli, a slyšeli póhonnévěci,a řečníkprovolal,má-liktožalovati,abyžaloval,ajestli
žeby zatajil: tehdy vedlestarého práva, žádá-li pohnaný, žeby měli
tu žalobu vymazati, neb jest póvod na zmatek zadržal.
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S. 101. (O věnování v. milostivé zástavě.) Také právo jest,
kdvžby kto své ženě věnoval v milostivé zástavě na dvů vesniciech
summu jmenovitů, jakož ve dskách kladeno bude; a kdyžby se na
tů dvů vsí nedostalo, ale na třetí, jakož ve dskách záleží, aby mohla
sáhnůti, a tak ji dsky svědčily; a kdyžby ta paní ovdověla a věno
to obdržela, a potom muže druhého pojala s ticm věnem: tehdy
kdyžby jí dědic nebo jiný, kterýžby právo k tomu zboží měl, ježto
ona věno má v tů dvů vesnicí, sstůpil jiej nebo jejiemu muži, aneb
tomu, ktožby ot nie poslán byl. aneb ot jejieho muže, a oni to při
jeli ot toho držitele: nemají potom dále sahati na třeti ves; to jest
panský nález.

S. 102. (O poručníku v póhoně.) Kdyžby kto koho pohnal
k zemským dskám. a ten pohnaný sobě poručníka učinil dskami,
a poručník jej položil nemocna, a potom pohnaný přišel před úřed
níky Pražské téhož dne, i pravil: „páni úředníci! teď stojím k svému
právu proti póvodu:“ tu úřednici podali toho na pány. má-li ten
pohnaný svů při tiem ztratiti, ponidž jest jej kladl poručník ne
mocna, a ten téhož dne přišel před úředniky, zdráv jsa; tehdy páni
nalezli, ponidž jest zmatkóv hledal pohnaný, že jest svů při ztratil.

S. 103. (O svobodě pánóv v náleziech.) Také páni pravie, že
jsů svobodní páni, že mchů z svých nálezóv stalých a v zemské
dsky zapsaných, mohů jich přičiniti i ujieti. jakožto svobodní páni.
A také tak pravie, že nemají psaných práv mieti, aby se nezpra
vovali lidé po jich náleziech: než dnes jednomu podle líčenie jeho
pře k zisku naleznů jemu, a o tůž při jinému, ktož svů při neroz
umněje povie a ne tak řádně, podle řeči své líčenie. za ztracenů
emu naleznů.

S. 104. (O výpise z desk.) Také právo jest, kdyžby komu dali
výpis z desk zemských, jakož ti výpisové bývají, ježto větší úřed
níci kazuji dáti a při tom výpisu hy úředničie pečeti nebylo, jkkož
dsky svěděie; anebo se stane bez vyššicch úředníkóv vóle, a ten
výpis neměl úředničic pečeti při sobě, a potom ten výpis nesrovná
val se s dskami, kdvžby byly dsky otevřeny, a byl ten vypis bez
pečeti: nemělo by proto písaři k hrdlu jíti, neb jest karta ; ale má
o to trestán být. Pakliby při tom úředničic pečeť byla, a nesrovnal
se ten výpis s dskami, kdyzby byly dsky otevřeny: tehdy by písaři
k hrdlu šlo.

8. 105. (O ndrmanství.) Kdvzby na koho přišlo ubrmanstvic,
a jedna strana sstála na druhé strauč právo. a dovedla toho řádem
zemským, a pak zapsali mocně na. ubrmany dskami. jakož to řád
jest; a druhá strana, točiž na které jest právo ústáné. chtěla tolto
právem otbyti podle líčenie svého, cožby jicj ta strana dala vínu,
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ježto jest ustála právo: panské jest naučenie, že nemóž toho právem
a přísahů ta strana otbyti, než nebo dosti učiviti té straně, jakož
jest právo sstála, anebo ubrmanové vraťte zase strany ku právu jich,
bez pohoršenie práv jich.

S. 106. (O honění zhůbce zemského anebo zloděje.) Také
jest potaz panský, jakož jest od staradávna bylo, že Králova Milost
má pro taků věc sáhnůúti s purkrabí Pražským a svými úředníky,
s městy a s kláštery napřed; a bylo-li by, žeby tomu nemohli
nic učiniti, má povolati pánóv a popravcí toho kraje. v kte
rémž se taká věc děje, aby Jeho Milosti pomohli; pakliby ti všichni
nemohli tomu nic učiniti: ale mají povolati na jiné pány i na obec.
A ti všichni mají jemu pomoci; ale má jim Králova Milost za po
raženů škodn státi a ztravu dáti, jakož od staradávna bylo.

S. 107. (O zápise dluhu jmenovitého.) Také kdyžby kto komu
zapsal třem neb čtyřem, a tak svědčil zápis: dluh jmenovitý, jakožto
v zápisných knihách svědčí, aby se mohl s jednicm komorníkem
uvázati ve svém dluze, a ty prodati, zastaviti, směniti, učiniti s tiem
jako se svým vlastniem; a kdýžby jeden propustil z těch tří, aby
to mocno bylo, jakoby všichni propustili: pak kdyžby se jeden z těch
tří s komorníkem uvázal dřieve propuštěnie zápisu, a tito potom
propustili po uvázání tohoto: tehdy jest panský nález, že jsú tito
nemohli propustiti jeho dielu, neb se jest prvé uvázal v svém dluze.

8. 108. (O vincách úředničtech.) O vinách úředničiech jesti
toto právo: Když úředníci chtie své viny bráti, mají na své roky
před zemany volati, aby se každý o viny smluvil, že chtie na ty,
kteřížby se nesmluvili poslati. A když to učinie, tehda tepruv po
druhých rociech mají poslati s výpisem vin na každého zemenína.
A ty viny mají bráti dobrotivě a se ztravů, když sů se toho do
pustili. A nemají jich bráti, doňavadž se stranů se vinný nesmlu
vie, neb doňavadž roci neprojdá; lečby bylo nedohončie, toho mohů
popráviti po provolání, ale da provoláňie nic. Opět "»hláštěna jednoho
nemohů poslati, leč na vešken kraj. a vždy po“provoláni; lečby se
páni větší o koho smluvili, a kázali jieti menším.

S. 109. (O otbojniciech.) Z. toho všickni otbojníci neb othončie
práva jsúů vyňati; když otboj bude ukázán na koho, a on jsa po
hnán, roky zmešká, móž naú ihned beze všeho volánie sáženo býti,
i K zboží i k hrdlu. Pakliby ranil neb zabil komorníka neb úředníka,
ihned má k němu i bez pohonu k hrdinu i k zboží jeho saženo býti.

S. 110. (Co má z vin bráno býti.) A co má z vin bráno býti?
Pravím, jakž póhou jest; jest-li ze škod, právo jest úřada Pražského
tolikéž, jako strana, a to jest, ač právo bude stané neb dovedené.
Pakli strana práva nevede, úřad sám vésti nemóže, než podle milosti
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k své vóli vinu vezmi. jakož póhon, málo neb mnoho; ale vždy
v nedovedeném póhonu méně, nežli v dovedeném. Pakli jest z dluhu,
z dědin kterýchkoli, buď věno, nebo dědictvie, neb zástava, neb
základ: nemá viece býti. než pět věrdunk, a vždy s milostí. A když
bránie vin jde škodů, kterůžby úrazem, neb othonem, neb nedániem
bráti, úřad vzal, buď na konieclh, neb na odční, na ranách neb na
dlení ztravy: má ten mimo vinu škodu dáti úřadu a ztravu tiem větší.

8. 111. (O ztravě.) Co má ztravy býti? Tolikéž, jako viny,
podle póhonu, lečby kterů hrdostí viece sě viny dopustil: a k tomu
vždy buď milost.

8. 112. (O práviech dovedených.) V dovedených práviech, když
strana nevede, také úřad vésti nemá; lečby šlo úkladem takým, žeby
se kromě desk straně smluvile, a pro ntrpenie přede dsky nepřišly.
a to bylo súsědóm zemanóm známo. A proto vinám léta úředniem
neprochodie, aby mohli popraviti když chtiec; kromě kdyžby vinný
dědinu v jinů ruku otlůčil, a len v druhé ruce léta zemská prodržal,
jižby v tom běhu úřad svů vinu ztratil, skrze své obmeškánie. (Neb
každý jedno svých zpravec pod'e desk do let požívá, a nic dále ;
a nevinný za vinu cizí nemá trpěti.)

8. 113. (Příčina vim.) Proč jsú viny nalezeny ot starých pá
nóv? Pro strach ztráty, aby viděl i ktož pohoní, i ktož se póhonu
dopustí, že právo žádá jich klidu, a na zisk nie netbá; než ne
chtie-li pro pokoj a pro ctnost sebe nechati, ale asponě pro strachztráty.© Neboúředníciotoprácinesůce,darmopracovatinechtie
A také pro povýšenie úřadóv ta jim jest moc dána, jakůž páni nad
svými úročníky maji, aby se toho nedopůštěli, jímžtoby svým vyšším
práci a sobě neklid učinili; a každému jest zbožie milo.

S. 114. (O držení lidí v póhoniech.) Také jest panský nález
proti těm, ktož lidi v póhoniech držie dlůho na zmatek, aby každý,
ktož na koho žaloby na prvé roky neprovede, a páni na súdě sedů,
na svého sůpeře: aby ten póhon měl z desk vymazán býti.

S. 115. (O stoliciech panských.) Také jest nalezeno. ktožby
mezi pány v stoliciech byl svým životem, bez panského otpuštěnie,
a žaloval na jiného, neb jiný naň, a řečník toho honil: že má při
svů ztratiti.

S. 116. (O řečníku nález.) Také jest nalezeno, ktožby řeč
níka neměl přede pány neb před úředníky, a prosil, aby jemu byl
dán: že jemu má dán býti. Pakliby řečníka nikoli nemohl mieti:
ale sám otpoviedaje nemá zmatkem ztratiti; než vždy na pániech
neb na úřadu má řečníka prositi prvé.
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117. (Starší bratr mlazšíemu a sestra sestře ztratiti ne
omóž.) To jest také právo, k tomu pravice, a o tu věc dávno páni
mezi sebú róznici mají: jedni pravic, že to móž býti, že starší bratr
mlazšiemu, jenžto let nemá, ztratiti móže, neb z práva, let dojda;
poručník jest mlazšieho, a jsa poručník, móžejemu.ztratiti; druzí
pravie, že vicce ztratiti nemóže,než jedno svój diel, proto že po
ručník, a i ovšem bratr nedielný, sirotku ztratiti nemóže do konce,
lečby dluhové a závady otcem jich zašli. A tak vždy v té při páni
stojie, jedni sem, a druzí tam táhnůc. A též vplně o sestrách, kteréž
dědictvie otce svého osadů, pacholíkóv když nenie. Ale což jest
ve dskách shledáno v takých běziech? Po otporách, a po tom, když
starší dědiny prodává aneb zapisuje, že vždy miesto ostaví, anebo
sám prodávaje přimiení jméno bratra neb bratří mlazších, že jest
toto právo: když dluhu neb závad otcových nenie, že bratr starší
mlazšiemu dokonce ztratiti nemóže; neb přirosta, na tom svého
dielu bude hledéti, ktož jeho dědictvic má a jemu to ostojí. Pak-li
otcova závada: ten je vše ztratiti mohl jim i získati; protož starší
móž tiem činem vše ztratiti. Ovšem pak ztratiti nemóž starší mlaz
šiemu, když oba léta máta; neb již mlazši léta maje, z staršieho
poručenstvie vyjde, a tak z moci utratí. A pak i ovšem mlazšieho
dielu, měj neb neměj léta, věnem zavaditi nemóže, než jedno Ssvój
diel. A též vplně o děvečkách dědičkách, že staršie zápisem neb
útratů dielu mlazšie zavaditi nemóž.

S. 118. (O vise.) Visa vydává se z latiny jako viděná neb
ohledaná. Ta visa bývá proto, když kto má která při nebkteré
právo nebo vklad, jehož se leká: tehda vezma s sebú kohož chce,
i jde kc dskám, a tu svů neb proti sobě při, zápis neb právo kte
réžkoli jest ohledá; a nalezne-li co v tom svého zisku, prosí pí
saře, aby jemu visu znamenal, a to proto, aby písař potom se ne
omýlil proměniti, neb jest obledáno. Neb do ohledánie strany které
pře, móž písař ve mnohých věcech opraviti a polepšiti, bez pohor
šenie strany: ale jakž ta visa zajde, tak jest tomu již tak ostati,
jakž jest vidieno. A ta visa běží ve všech kusiech práva, ot pó
honu dále až do konečného otbádánic, a potom dvě neděli. I jest
to obecné u desk, ktož se svému sůpeři brániti neb zmiesti má,
jest-li múdrý, najprvé se uteče ku písaři, a prosí naučenie, co či
niti má neb který a k čemu rok; také shledá, kterak se brániti
má: i prosí písaře, „znamenaj mi visu, ať mi to tak ostane, jakožt
sem ohledal.“ Pak se radí, co proti tomu činiti má; neb rány té,
kterúůž prvé ohledáš, lehčojic se vystřežeš, než-li té, kteréž nevidíš.
Ta visa se hodí velmi každému, ktož súdu nemóž prázden býti,
i pro písaře, aby nezměnil věci ohledané, i pro řečníka, aby no
řekl, „tak nenie, jakož ohledaná pře jest“ ; neb visa jest zámek
všie přo.
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$. 119. (O otpoře.) Pak otpora všemjest obecná obrana proti
každému právu, kdež móže ukázána býti. Ale ne vždy má, ani
každému dopuštěna býti, než za časa, doněvadž jest čas otpierati.
Čas otpierati jest do panského otsúzenie, tomu kohož súdie; potom
k otpoře nepřijde. Čas otpierati svých dědin jest, doněvadž škody
nevezme brániem ot úřada. Čas otpierati proti —právu,doněvadž
se othádánie nestane dědinné, a dvě nedělí potom. Čas otpierati
vdovám, doňavadž léta vdovie po smrti mužóv neprojdú, to jest tři
léta a osmnácte neděl. Čas sirotkóm otpierati, doňavadž léta sirotčie
neprojdú, táž jako napřed. A tak každému člověku otpierati čas ten
zemský tři léta a osmnácte neděl. Ale ne všem jich otpory jdů:
těm, ktož jsú otsúzení pány, nejdů, buďto pro kterúž kolivěk věc,

pro otůmrť, neb pro jiné právo. Ale jsú-li jiní, ne ti, jižto jsú ot
súzeni, jižto mají právo k těm dědinám, kteréž jsú pro jiné otsú
zeny; jédno nemeškajte svých časóv, co právo ukazuje: mají sly
šáni býti, tak v zemském súdě, jako ve dvorském.

$. 120. (Kterak otpory kladů.) Otpora takto má kladena
býti: „Já Beneš neb Václav z Příbramě etc. otpierám dědin svých
i nábytkóv v Bahně, dvora poplužnieho se všemt-nábyťKky,ivšech
dvoróv kmetciech, což tu mám, proti tomuto zápisu, neb stanému
právu, neb proti trhu, jejžto Petr ze Skal zapsal, nebo právo ztratil
aneb prodal; a pravi, že k těm dědinám1 nábytkóm lepšie právo
mám, než-li kto jiný; a to chciukázati dskami zemskými na prvnie
suché dni, když dsky budú otevřicny.“ A jestliže ukáže, má toho po
žiti, jakž úřad uloží; pak-li neukáže, tehda jest 50 sám otsúdii.
Nemá také žádný otpory klásti, než ten, ktož móž propřieti a v rok
vniknáti ; neb jemu o právo běží.

S. 121. (Staré právo o držení dčěďdin.)Také starým právem
o staré drženie dědin lidi vedů vládyčie, jakož sem napřed psal,
sedm svědkóv; ale nynie paní i vdov i jiných lidí nedopůštějí svěd
kóv, neb chtie, aby bylo dskami tvrzeno, což činiti mají, jakož ve
dskách o to nález panský svědčí.

8. 122. (Nový nález o póhonu, ktož slúžie králi.) Takto
jest právo: Když kto koho požene, a ten pohnaný bude v Praze,
a král pošle k úřadu, že jsú ti pohnaní pro jeho službu ostali
u něho: aby mohli státi ku právu a zastůpiti je jich služebníci; to
jest nynie vnově úřad přijal.


