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64 A. XI. Rozličné dopisy p. Oldřicha z Rosenberka r. 1452.

mu zbožie kterého postupowati chtěl neb zastawiti, žeť toho nepřijme; nebť mi jest
to sám ustně řekl. Protož přičiň se s pilnosti, zdaby mohl wyjednati, což se dielu
našeho dotkne; toho se dostane na mě i na tě tisic a XL zlatých; abychme to
wyprawiec neškodowali. Pak o to, což se panem Cilským máš činiti, jakož wieš, bud
pilen ; neb wieš, že toho nám jest weliké potřebie, ježto o tom široce psáti se nehodí.

Také milý synu, když toto již dopsáno bylo, přišlo nám poselstwie z Dobro
nic, že pan Jiřík již k Táboru přitáhl a začal s nimi taidinky, a chtě je w taidinky
uwesti. A Táboři nám wzkázali, chemeli je k sobě přijieti, že s námi a wedle nás státi
a býti chtie do budůcieho pána, 1 jiné pěkné řeči, ježto se psáti nehodí. Protož
otěž se o to se panem Cilským, p. Eicingerem i s raddů, kterak nám w tom raditi
budů; neb my bez jich pomoci nic w tom učiniti bychme nemohli. A budůliť se
tak pomalu umlůwati, potomť i nás nemine; nebtby 1 jich dobré mohlo býti, i hodili
se w potomních časiech. A to cožť tuto píši, ať to podtají mají, aby to p. Jiříka neb
jich strany nedošlo, bychme se o to s nimi radili; nebby potom nám mohlo to ke
škodě přijíu 1 k záhubě.

96.

Pawel Dětřichowec z Prahy p. Oldřichowi o smrti pana Jana Smiřického zpráwu dáwá.
Na Strakonicích, 1453, 18 Sept. (Oris)

Urozenému pánu, p. Oldřichowi z Rosenberka, pánu mému milostiwému.

Urozený pane, pane mój milostiwý! Služba má WWM“.Jakož mi WWM'rozká

zala, abych se ptal o nebožci Smiřickém: račiž wědět, že mi dobrý přietel mój, kte
rýž s Rabšteinem samým, mluwil, a tak Rabštein prawil tomu člowěku, že p. Jiřík tu
winu dal nebožci Smiřickému, žeby někaké wýstrahy psal králi, a žeby proto obecné
dobré těto země rušilo se. A řekl jemu p. Jiřík: chtěls mě o mů čest připrawiti 1
jiné pány, a na toto králowstwie zlů powěst uwesti. Ale nebožtík Smiřický odmlů
wal, že ktož prawí koli to, že mi na tom krátko činí, a prosil za duowod. Potom
řekl Rabšteinowi: mním, žes ty Rabšteine jemu také těch zlostí' pomáhal. A Rabštein
odpowěděl: buoh to wie, pane, žeť o tom nic newiem; nebylť sem rušitel nikdy obec
ného dobrého, a taktbych rád králi, jako jeden chudý. Řekl mu p. Jiřík: ještěť za
jisté newiem; a protož slíbiž mi wězenie pode cti a pod wěrů, kdyžťbych dal týden
napřed wěděti aby mi se postawil, kdyžť káži. A Hanuška Mlečko, komorníka Smi
řického, žeby welmi zmučili a ještě wězí, tak prawie. Než jeden dobrý přietel mój
tak mi wzkázal, žeby tato puotka na Smiřického na očistu byla toliko; než žej prw
nieho něco bylo, jako Duršmid sťat, žeby některé wěci na mučení prawil na Smiřic
kého, a žeby proto trpěl. Jiného sem se w té mieře nemohl doptati. Datum Stra
konic, fer. I“ ante Matthael. Pawel služebník WMť".



D. VII.

MAJESTAS CAROLINA
LATINÉ A ČESKY.

Předběžné zprávwy. 4 historie České známo jest, kterak Karel IF, ujaw se
králowstwí Českého po otcí swém r. 1346, snažil se w něm, mímo jiné obnowy a oprawy, také
nowé zákony uwesti, jímižhy králowstií toto napotom řídití se mělo; a wšak, zakustw odporu se
strany stawůw a poddaných swých, kteří zákonům od něho nawrhowaným, co nowotě obtížné, ob
wyknauti nechtěli, konečně na sněmu králowstwí Českého dne 6 Oct. 1355 sám díle swé odwolal
a zákony předložené za neplatné a newížící wyhlásil slowy následujícími:

Notum facimus lenore praesenttum umíversts, guvď licet Jam dudum de consilto, volum
tale, sctentta et consensu nostrorum et regn nostri Boemiac principum eť baronum, jura guae
dam adďinventendadurerimus et ettam statuenda, eademgue gucrumdam princípum et baronum
praedictorum acceďente consilio ac eXpresso consensu (n scriptis redacta eť tn uno votuměne Je
rint stgillata, prout hoc in noteriam et publicam prodtt nottonem: guta tamen praefatum volu
men, guodďvidelicet sicut praefertur fuerat inde confectum, una cum sigillis eldem appensis for
tuito casu fuit igne consumtum tm nihdlumgue redactum; et guta nihilominus tam nos, guam
praefati principes et barones, jam dicta jura servare non promistmus, nec aligua super his prae
stitímus juramenta, et adhuc tn nostro et princípum ac baronum eorumdem leberopendebat arbe
trio, st Jura tpsa proměsstonibus et juramentis tn talibus opportunis confirmare, approbare et
vallare vellemus, guod usgue hodte non est factum a nobis veťprincipibus ac baronibus antedictis;
ductague jura a tempore, guo illa condidimus, usgue modo numguam publicata, intímata seu
nuňttata fuerunt, nec in terris, otvitatíbus seu foris publice proclamata: ideogue decernímus et
auctorilate regia ex certa scicntia declaramus, mos et omnes principes ac barones nostros ac
reg et coronae Boemiae antedictos, nosíresgue tnsuper et ipsorum heredes et SUcCESSOTES,per
petuo aď dictorum juriůim observantiam non esse ligatos guomodolibet vel astrictos, seď pottus 80
lutos esse ac liberos ab eisďem, nec non ab omnibus sententiis, punetis et articulis, guae et gut (m
dictis erant juribus comprehenst etc.

Příčiny, pro které stawowé Čeští zákonům těmto podrobití se nechtěli, nemůžeme zde wy
kládati; bylyť wšak dostí podstatné, jelikož mezí nowotami, které tuto uwozowati se chtěly, neje
den kus t dobrým obyčejůmpráwním záhubuu hrozil. Pamatowati proto sluší, že Majestas Ca
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66 D. VII. Majestas Caroťina.

rolina nikdy zákonem w Čechách nebyla, a že předpisy její přeďstawují mám směsicí práwních
poměrůw, bylých i nebylých, starožitných i nikdy neužíwaných ; kteréžto rozeznati jest aukol kri
tiky w dějepisu práwním, jehož ťeprw očekáwáme.

Pronesli sme jinde domnění swé“), že zdkonowé (io již na obecním sněmu w měsící

dubnu 1848 stawům Českým předložení byli. Zdá se, že Karel IV již za žiwobytí otce swého
krále Jama spísowati je byl počal; aspoň počítání 40 let od smrtí krále Wáclawa II (141305),

které we předmluvě (č. 3) stojí, osprawedinuje domnění naše. Nenifťpak pochyby, že wětší dů
zákonůw těchto nejen z mysli Karlowy, ale i z wlastního pérá jeho pošel; amo wěme, že panow

ník ten rád spřsowatelstwím se obírat. Powěst, žeby slawný wěku onoho práwník Bartolus de
Saxoferrato byl k sepsání jich do Čech přůvolán, nějakého nemá důwodů. Naproti tomu prawdě
podobnější wěc se zdá býti, že Karel pří spísowání díla swého užíwal náwrhu, dědem swým
králem IWFáclawemII r. 1294 k témuž cili a s týmže nekoncem učiněného, ale nám již nyní ne
známého **). Kdo zajisté sloh a celý způsob jeho s IWáclawowými Constitutiomisjuris metallicí
srowná, w obau najde příbuzenstwí, které w té míře sotwa náhoďau powstatí mohlo; takéť ně

které rubriky majestátu Karlowa (ku př. 1) na wěk ukazují, kdež celá čustawa hradní cílí
župní w Čechách Ještě w lepším kwětu byla, nežli za wěku Karlowa; ie kterémž, jak známo,
dokonce klesnautí musila.

Poněwadi latinský originál zákonu tohoto jíž re 1355 byť zhořel, nezůstaly z něho než
přepisy snad jen náhodau a nedbale učiněné, a protož weskrze wice neb měně i chybné č ne
auplné. Ze starého, jak se zdá, rukopisu Karolinské university w Praze wydal jej r. 161
Pawel Ješim pod titalem: „Majestas Carolina, stve constitutionesCarol IF Rom. Im
peratoris, guibus le regnum Bohemiaeformandum ornanďumaue censuit. Nunecprímum in lucemprolatastudioPauliGeschinit.© Hamoviae,typisWecheltanis,M61,—wefol.str.VI
a 44 — č sám naříkal, že mu*nelze bylo dohledatí se rukopisu jiného, z něhožby patrné a hojné
chyby textu swého naprawiti byl mohl. Text jeho, sahající od počátku až do rubriky 121, jest
nejen chybný, ale ( jistě neauptný; nepochybujeme zajisté, že original ještě mnohem dále sahal

*) Geschichte von Běhmen, Band II, Abtheil. 2. S. 298 sl. 340 sl.
**) VVyprawuje o aumyslu VVáclawowě Petr opat Zbraslawský w tato slowa (we Chronicon Aulže Re

giae in Gel. Dobneri Monument. histor. Boem. tom. V, pag. 102 sg.): »Ouoniam WVenceslaus rex de salute,
profectu guogue populi sibi commissi debitam sollicitudinem in corde suo sine intermišssione habuit, omnia jura
regni sui hactenus diffusa et penitus imperfecta sub certis legum canonumgue regulis constringere cogitavit,
guatentis secundum suum sensum temerarias in suis causis sententias nullus amplius excogitare praesumeret, imo
scripta lege contentus, guemadmodum potens ita et humilis pro se pugnare justitiam in foro cujuscungue judicii
persentret.« (Dále wykládá kronikář, kterak k tomu cili M. Gocius de Urbe veteri ze WVlachdo Čech powo
lán byl.) »Ouidam autem de regno nobiles, guorum semper profectui reipublicae toto nisu reluctari consuevit
intentio, his auditis non modicum doluerunt, et occasione sumta ab hujusce modi proposito animum regis aver
tere studuerunt , ne videlicet, si vigor seripti juris peť hunc modum invalesceret, fructus, gnem de abusivis
eorum -adinventionibus hactenus consueverunt tollere, ipsis forsitan deperiret.« (Měli wšak páni Čeští také jiné
rozumné a wážné příčiny, pro které práwům od cizozemce w Čechách nezběhlého sepsaným odporowati .mohli.)
»Rex, a suis ad tempus prohibitus, ad propositum post pauča rediit, et adolescentem guempiam, Conradum no
mine, Aurelianis ad studium destinavit, guatenus ipse in legum scientia ibidem studendo proficeret, et guandogue
reversus ipsarum legum tenorem, prout rex conceperat, in regno Bohemiae instauraret.« Zákonodárných praci
Wáclawowých nezůstala nám než jedna památka: jeho Constitutiones Jurismetallici, již po dwakrát tištěné, i
do češtiny a do němčiny někdy přeložené, a nejposléze od hrab. Kašpara Šternberka (Umrisse einer Geschichte
der bohm. Bergwerke, Prag, 1838, II, pag. 65—136) obširně posuzowané.
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a wice rubrik obsahowal, nežli nám jich zbýwá: a předce wyznati musíme, že Ješínůw text mezíwšemínámznámýmiještělennejzpráwnějšíanejaupěnějšíjest,© Imytedymusilismejehozazákladužití.© Známeťpak,kroměněho,jenďwarukopisy,wníchžtolatinskýtextsezachowal:
a) Rukopis weřejné biblťotékyPražské ped signaturau I. G. 18, na papíře we 4. z po

čátku XF století psaný (w p. Hankowěpřehledu prameniw práwních č. 6 čílť B. 4.) Stojíť tam
Majestas Carolina na listu 41— 104, a počíná slowy: ,„Sanctisstmam trinitatem, substantiam
unicam trinamgue personam“ a t. d. Předmluwa klade se tam teprw we šesté rubrice, jako
we překladech.

b) Rukopis archívu Třebonského poď sign. B. 3, psaný 7. 1486 na papíře we fol., je
hožto celý obsah udáwá se u p. Hankowě přehledu (č. 52). Text tu pohříchu welice neauplný,
ano množství rubrik w něm chybí, ackoli až do rubr. 121 dosahuje. Také čtení podáwá na
zwice chybnější, nežli text Ješinuw.

K oprawě perušených míst textu latinského již Ješín také překladůmwstaročeských užíwal;neznaltěwšak,nežpřekladyneauplné.© Námdorukausedostaltrojípřeklad,asice:
a) Překlad Rosenberský, w rukopisu archivu Třebonského papírowém we 4, z počátku

XF století, jehožto nowý přepis wěrný chowá se w Českém Museum (Nro. 181„)- Počíná, jakc
batinský text bibliotékyPražské, rubrikau prwní „„Najswětější trojici, podstatu jednu“ ac. a předmluwuteprwpodrubr.6klade.| Držíseoristnáluswéhonejenwěrně,alebrždostowně,otrocky,
a protož někdy owšem ( nerozumně a nesmyslně; podáwá wšak auplně ( předmluwu, ť rubriky
wšecky až po 123, S 2. My sme jej textu latínskému w bok postawili, nesmysly jeho jen tytýž
pocprawiti, při tom wšal pokažďé poď težlem wytknauti se odhodlawše.

b) Překlad necelý, počínající slowy: „„Swatů trojic, w jednotě tří osoby“ ac. a před
mému také teprw we šestý rubrice necelau poďáwající, nachází se hojně w každém téměř rukopisupráwČeských,jakožtowp.Hankowěpřehleduspatřitíjest.© Nesahánežažporubr.38,
a tlumočí text latinský češtínau plynnau ť srozumitelnau, ale ne wžďy ďostí wěrně, ani dostiauplně.| Postawilismejej,pokudhostáwá,podhořejšíďwatexty.

c) Překlad zkrácený, wedle předešlého w týchže rukopisech hojně se nacházející, a slowy:
„„Bcha wšemchůcícho ku pomocí wzýwaje““ 30. počínající, Jest wlastně jen wýtah z Hajestátu
Karlowa, jenž tu we 150 paragrafůw rozdělen jest. Toho w tomto wydání neklademe, zamý
šťejícejej někdy zwláště wydati. Jen k oprawě jmen w rubr. 6 a 8 postawených použili sme
jeho také.

JF poznamenáních k wydání tomuto znamenají litery: J neb Ješ. ==(ext latinský Ješ.
nůw; B — text latinský w rukopisu bíblvotéky Pražské, a T — text tentýž w rkp. Třebonském.
P 1 značí překlad Rosenberský; P 2 překlad necelý; P 3 překlad zkrácený cílí wýtah.

9 *



68 D. VIL

MAJESTAS
Prooemitum.

1. Totius universitatis actor et rector,
summus opifex unus deus, creaturarum
omnium nobilissimam hominem ad imagi
nem propriam efigiemgue formavit, et
paulo minus ab angels minuit, praepo
nens eum ceteris creaturis. Ouem cum

simplicem produxisset et rectum: ipse li
bero voluntatis abušus arbitrio, guod di
gnitatis praerogativa potestas divina con
cesserat, guaestionibus infinitis se reddi
dit involutum.

2. Inde successiva posteritas, paterni
vitii maculata contagio, velut a stipite suo
virgultum non discrepans, inter se ran
cores suscitavit et odia. Rerum dominia,

guae jure naturae debebant “) esse com
munia , partitis animis fecere distincta.
Inde proprium sibi guisgue guáerens, ava
ritiae coecitate confusus, alius furta, alius
publice rapinas committere, demum bella,
seditiones et cetera humanae miseriae mala,

pullulare freguentius inceperunt.

P?2.

Majestas Carolina.

CAROLINA.
Předmluwa.

1. Wšeho swěta stwořitel a zpráwce,
najwyšší spomocníkjeden buoh, stwořente
wšeho najušlechtilejšteho člowěka k obrazu
a k obličeji swému učil jest, a máličko
pod angely umenšil, předkládaje jeho jiným
stwořením. Toho když sprostného wy
wedl a prawého: on swobodné wuole z/e
užíwaje '), kteréž mu jest z zwláštie mi
losti pro duostojenstwie moc božská pój
čila, w pohádky nesčislné wydaw sě 1
upleti.

2. Z toho budůcie ščedie, otcowského
zprzněnie hřiechem zmazáno jsa, jakožto
průtek od swého kmene w róznici nejsa,
i wzbudilo mezi sebů nechuti a nenáwisti.

Nad zbožiem panowánie, ježto wedlé prá
wa přirozenie měla wšem wóbec býti, roz
tržiti jsúc na swých mysléch, 7sú “) roz
dělowali. Z toho každý swého wlastnieho
hledě, a lakomstwem jsa pohanben, onen
zlodějstwa, onen zjewných lůpežuow wésti
nepřestáwá.

1. Wšeho zboru stwořitel a zpráwce, najwyšší pán, jeden buoh, ze wšeho stwo
řenie najušlechtilejší osobu stwořil jest člowěka k swému obrazu podobného, a málo ot an
geluow jej proměnil, předložiw jej nade wšeckno stwořenie, aby jemu panowal, Ale on maje
dobrowolenstwie od pána nebeského, toho jest neuměl užíwati, pro neposlušenstwie dal se
w nepokoj přiwésti a w robotu.

2. A protož potomnost wšeho lidu pro hřiech otcuow jest poškwrněna a w robotu
poddána, jakožto od kořene prut zrostlý zplanie, když jeho neštěpují; takéž w lidech jest od
kořene pýcha a swá wuole, že sobě záwidie, a zemské sbožie a panstwie, ježto z práwa, ot
přirozenie a z dobrého obyčeje bylo jest wšem obecno, po mnohých létech učimli sů mezi
sebů rozdiel, chtě každý sobě swé zwláště swobodno mieti, jsůce lakomstwím oslepem, tak
ze jedni kradů, druzí zjewně lúpež plodie, a druh druhu chwátá a béře, a odtud bojowé,
wálky i jiné wojny jsů wznikly,

8) P1 zbožie.1) P1 nepožíwaje. 7%J 7. debebant, alias consueverant.



Předmluwa.

3. Unde ipsa rerum necessitate cogente,
nec minus divinae provisionis instinctu,
principes gentium sunt creati; per guos
scelestis criminandi ") licentia arceretur,
et pacilicis ac guietis cauta “) securitas
praeberetur; gui legeset jura conderent “),
et ad regulam cuncta disponerent; ut per
sonis consideratis et causis, inter homi

nes futura litigia rationabiliter diffinirent.
4. Sicgue deo propitio regno nostro Boe

miae nobis súccessione legitima devoluto,
Serenitatis nostrae mentem sollicitam cura

multiplex coepit arripere, (et propter) de
fectus varlos, guos humani generis insta
bilis causat conditio, invalescentes jam ni
mium in regno ipso, sedule, circumspecte
necessaria guaegue et opportuna ") reme
dia meditari; ne potestate regia nobis di
vinitus attributa videamur abuti, el reipu
blicae curam subditorumgue guietem pa
cificam, guae nobis incumbunt, neglgen
tiae olio resignare.

69

9. Pro kteréžto wěci, 1 také božské
opatrnosti ponucením, jsů kniežata lidská
stwořena; jimiž swoboda k hřešení má
sůžena, a tichým a pokojným jistá bez
pečnost dána býti *); kterážto kniežata
zákony a práwa aby skládali a wedle

spráwy wšecky wěci jednali; aby osoby i
pře znamenajíce, mezi lidem zlodějstwa a
swáry sůdili.

4. A tak z milosti božie, Zdyž králow
stwie naše České nápadem “) přirozeným
na ny spadlo, Jasnosti našie mysl bedliwá
péči mnohů na se bráti počala, kterak
bychom nedostatky rozličné, jež lidského
pokolenie nestálé položente plodí $), voz
máhajície se již přichš w králowstwí na
šem, ustawně, opatrně, 1 potřeby wšeliké
a spomoci obmysízíř *); abychme nebyli
widieni, žebychme moci králowské nám
od boha dané zle užiwali, a také obecné
dobré * a pokoj 1 utěšenie poddaných,
ježto nám to náleží, žebychme pro '“) le
nost odwrhli.

3. A odtud pro potřebu tělesnů a pro lakomstwie božím přepuštěním kniežata jsů
wznikla, aby mocí nebesků jim pójčenů to zlé a nepokoje stawowáli w lidech, a jim pokoj
a bezpečenstwie zjednáwal. Kterážto kniežata zákony a práwa ustawiece, aby w pokoji zpra
wowali, w lidech zlodějstwo a lúpež zastawiece, wšem pokoj učimli.

4. Takéž my, Karel ciesař, w našem králowstwi, ježto jest na nás od přirozenie
spadlo, mysl swú snažnů přikládáme, a chceme pilnost přiložiti, abychom rozličné nedostatky
a nepokoje mezi lidmi stawowali, ježto jsú se w našem králowstwie rozmnožili přielišně, aby
chom nebyli poznání, bychom moci ciesařské nám ot boha pójčené neužíwali, a obecného
dobrého w lidech nám poddaných i pokoje swým netbáním nezjednáwali, jakž na náš cie
sařský úřad slušie,

") J. termmandi. *) J. T. tuta. *) P1. má súůžena býti, a tichým — bezpečnost aby
byla dána. *) B. concederent. *) P 1. z mil, božie, králowstwí našemu Českému, kteréž ná
padem oc. £)Pí. bráti počala, a pro nedostatky rozličné, jimiž lidsk. pok. nestálé založe
nie tehdy rozmáh. *")J. optima. *) PI.mysliti máme. *) PI. pro obecné dobré. 19 PI.
náleží, že sme lenost.
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9. Cum igitur Inter cetera, cguae ma
joris fuerunt causa dispendi dicti regni,
cognoverimus alienationes multimodas, di
versis titulis insignitas, terrarum atgueca
strorum plurium, de mero regis demanio
sistentium et ad justitiam regiam exercen
dam immediate pertinentium atgue men
sam; factas dudum personis singularibus
pluribus, baronibus scilicet et certis *) no
bilibus dicti regni, per guosdam praede
cessores nostros Boemiae reges ilustres,
immediate seguentes serenissimum princi
pem memoriae celebris reverendum do
minum avum nostrum Wenceslaum secun

dum Boemiae regem illustrem, fere an
norum spatio guadraginta decurso; dua
rum alienationum causa potissima concur
rente, et carissimi *) genitoris nostri reco
lendae memoriae D. Johannis Boemiae re

eis ilustris absentia diutina, in diversis
mundi partibus, specialiter Gallae, Italiae
ac etiam Teotoniae tunc temporis mili
lantis, regno ipso varus turbiibus et pro
cellis jactato, multimode coepit primum
justitae potestas tremenda tepescere; inde

Majestůs Carolina.

o. Tehda když mezi jinými wěcmi, ježto
byly weliká příčina k škodě králowstwie
Českého, poznali sme býti odlučowánie
wšeliká, rozličnými tituly jmenowaná "),
zemí a hraduow mnohých, w půhém krá
lowstwi ležíciech, a s nichžto poprawa neb
sprawedlnost králowská wedena měla býti,
tudiež přislušejíctech 1 k jeho stolu; ježto
sú dáwno stala se pánóm a šlechticům
řečeného králowstwie od některých před
ków našich králów Českých přejasných,
ihned následujících *) po najjasnějšiem
kniežeti slawné paměti po ctihodném pánu
po dědu našem Wáclawowi, Českém králi
přejasném, snad po čtyřidceti létech; kte
rýchžto zámkuow rozdáwanie najwětšie
příčina byla, jakož 1 najmilejšieho pana
otce našeho hodné paměti Jana krále
Českého wyjelí do rozličných swěta kra
jin, a zwláště do Wlach “), do Italie a
také do Německých krajów, kdežto ry
uerské běhy wedl, že když králowstwie
České rozličnými bůřemi, a jakožto wlno
bitim se zmmetalo,najprw w tu dobu děsná
moc sprawedlnosti wšelijak hynůti po

o. A poněwadž mezi wšemi jinými wěcmi nám se zdá najwětšie příčina k nedostatku
w našem Českém králowstwí otlůčenie rozličných wlastí a hraduow mnohých ot koruny Če
ského králowstwi, ježto jsů příslušely k zjednání sprawedlnosti a pokoje 1 k stolu téhož krá
lowstwie Českého, ježto jsů ty hrady i wlasti naši předkowé, a zwlášť oswiecené knieže a pán,
děd náš, pan Wáclaw druhý, král Český, bez mála ot čtyřidceti let od koruny České otlů
čili: to wšecko s boží pomocí i našich wěrných wšech zemanuow našimi penězi i jich při
puzením mieníme zase k koruně wyplatiti pro pokoj Českého králowstwie a t.d. (wčzrubriku
VL doleji).

» Pl. Českého, zwěděli (sme) odlučowánie mnohá zámkuow rozličnými nápisy welmi
znamenitá, zemí oc. %)B. ceteris. %)P1. ihned potom budúcích. +) J. B. T. »reverendis:
smi«, a tak 1 překlad »najpoctiwějšieho.« Chyba ta, že na místě K"' (carissimi) čte apíše
se R" (reverendissimi), we písemnostech středowěkých často se jewiwá. *) /Fachy znamenají
tuto ještě Gall, t, j. Francii, což půwodní toho slowa smysl jest.
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latronum, furum et multiplicis generis ma
leficorum sepes “) nefariae pullulare, et
successive in stipites et truncos validos
crescere; ut paene regnicolis fidelibus no
stris et advenis aliis, regnum adire volen
tibus, nulla aut rara securitas itinerum
praeberetur; et guod dolendum est gra
vius, intra lares proprios, in guibus om
nis cessare debebat immanitas, tutumgue
cunctis esse refugium, eorum vita pacifica
et domestica per scelestos hujusmodi cru
deliter turbaretur. Nec dextera regia po
terat contra tam gravem pestem libere
virgam bajulare justitiae, nec decenti sub
sidio miserandis personis talibus subve
nire, dum regis castris praedictis a suo
jam demamo abdicalus; guorum tam op
portunitate locorum, propter ipsorum for
talitia atgue situm, guam redituum et pro
ventuum, inde solito solvendorum, regalis
auctoritas potenti brachio provisionegue
solerti tantis dispendus potuisset occur
rere, et rigorose, ut expedit, justitiam mi
nistrare. Consideratione etiam habita sin

gulari, guod castellani atgue custodes eo
rumdem castrorum, gui nec in custodia,
nec in alia cujusvis offici potestate auc
toritate regia mibi praesidebant, sed pri
vatarum personarum dicta castra vigore
alenationum hujusmodi tenentium de man
dato, nullum in mimstranda jůstitia cirea
regiones 1llas praebebant Majestati régiae
auxilium, consilium vel favorem.

vi

čála "); potom ztoho lotrów, zlodějów a
rozličného pokolenie zločinców počalo ha
nebně přibýwati, a znenáhla w kemie a
we hrubé kiádie rósti; že bezmál králo

wicóm našim wěrnými hostem jiným, do
králowstwie jiti chtějícim, malé neb žádné
cest bezpečenstwie nebylo popřáno; a
ježto žalostnější jest *), u wlastních chalu
pách, kdežto mělo přestati ukrutenstwie,
a wšem býti bezpečné útočiště, jich žiwot
pokojný a domácí od takowých zlostní
ków ukrutně zamucowán býwal. Aniž pra
wice králowská mohla proti tak těžkému
neduhu swobodně průtku nésti sprawedi
nosti ani podobnů spomoci nuzným ta
kowým osobám nápomocna býti; poně
wadž králowšti hradowé od jeho poruc
twie již bylt odlůčeni; jichžto příčinů *,
pro jich twrze a zasazenie, a také pro
poplatky a požitky, kteříž sů odtud oby
čejně měli poplacowáni býti, králowská
moc mocnů ruků a opatrností wtipnů tak
welikým strastem a škodám bylaby mohla
spomoci *), a přísně, jakož sluší, sprawe
dlnost a poprawu wéstu. Také opatřen
stwie zwláštnie majíce, že purkrabie a
strážní těch hradów, kteřížto w té práci
am w těch úřadech mocí králowsků ne
wládli, ale mocí zwláštních osob zástawů

držejících ty hrady, že žádné rady a přie
zn w těch krajinách Welebnosti králow
ské ku poprawě neokazowali sů.

1) Pi. wedl, králowstwie České, když je rozličnými bůřemi a jakožto wInobitím
zmietalo, mnohým obyčejem lekawá moc najprw w tu dobu počala sprawedlnost přijímali.
2) J. B. saepe.
příčina jest pro jich —

8) PI. ježto zlostné jest a těžké, + PL. již jsúů odlůčeni; a toho hodná
š) PL. škodám nemohla spomoci, aniž přísně, jakožby slušelo —
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6. Ouibus,et plurimis necessitatibus aliis
et defectibus, crescebat audacia criminandi
et dabatur ubigue materia excedendi ");
ipsigue latrones et fures, prostratam at
gue confusam taliter cernentes justiliam,
partim violenter, partim timore, partim
conscientia vel errore, infirmitatis e0rum

contagio regiones singulas corrumpentes,
multorum locorum atgůe terrarum recep
tacula et refugia guam plurima occupa
rant. Et demum in tantam penuriam fra
gilitatemgue, causantibus alienationibus su
pradictis, potestas et dignitas regis deve
nere, ut baronibus et nobilibus dicti regnu,
armata manu publice discurrentibus, cae
des, incendia et crimina plurima nefaria
committentibus, nullam possent penitus
justitiam exercere; imo guod gravissime,
proh dolor! est ferendum, decore regio
vilipenso, regalis cogebatur auctoritas ba
rones ipsos et nobiles, guos clementer et
provide pacificare guaerebat, assidue se
gui, et guandogue pecuniarum guantita
tes plurimas, guas pro exiguae mensae
suae sustentatione Vvixguaerere poterat,
baronibus ipsis, ut pacem facerent, elargiri.

7. Ouae singula regiae pietatis nostrae
cura circumvolans animo vigilanti, noctes
plurimas ducens insomnes, guotidianos
sponte perpessa labores, ut rempublicam
penitus delapsam sublevaret, et desideranti
populo praeteriti moeroris aerumnis op
presso, securitatem €t pacem guaereret:

1) B. exercendi.

D. VII. Majestas Carolina.

6. Pro kteréžto příčiny, a mnohé jiné
nedostatky, rostieše smělost k hřešení, a
dáwána wšady bieše příčina skutečnému
jednání; a lotři 1 zlodějie, widůce že jest

a tak pohanbena sprawedliwá
poprawa, diel mocí, diel pro swědomie,
diel také pro strach, newědůc kudy wen
zswých bludów, šeredstwim swým wšecky
krajiny poskwrniwše, mnohých miest 1
zemí útočiště a příjemná stanowiště sú
osadil. A potom wtak weliků nůzi a
křehkost, když ty zástawy dály se, moc
a duostojenstwie králowské přišlo, že proti
pánóm a urozeným toho králowstwie, bran
nů ruků zjewně obiehajícím, wraždy, pá

poražena

lenie a zlostt mnohé nešlechetně jednají
cím, žádné owšem sprawedlnosti konati
nemohlo *); áno, ježto pohřiechu těžko
powědieti jest, čest králowská tak zleh
čena byla, že *) králowská moc ty pány,
kteréž milostiwě a opatrně hledáše úpo
kojit, ustawičně následowati musila, a
druhdy peněz množstwie nemalé, kteréžto
k skrownému stolu swému jedwy shledá
wati1mohla, pánóm těm, aby pokoj jed
nali, štědře rozdáwati *.

7. Kteréžto wšecky wěci králowské li
tostL naší péče obletujíc myslí snažnů,
noci mnohé wedůc beze sna, na wšaký
den trpiec práce, aby obecné dobré úplně
ponížené wzhuoru wyzdwihla, a žádají
ctemu lidu, ježto minulé biedy a strasti
pamatuje, bezpečenstwie a pokoj optala:

2) PL. toho králowstwie, když br. r. zjewně běhali, wraždy, pál.
zl. mn. nešl. jednajíce, žádné úplně sprawedlností proti tomu nemohlo mieti duostojenstwie
králowské. S) P1. čest králowsků zlehčiwše, králowská moc — 4) P1. shledáwati mohl,
pánóm těm, aby pokoj jednali, Jeho Milost štědře jest rozdáwal.
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juvante deo, et devotorum nostrorum non
deficiente auxilo, (guos ideo ") nos, licet
invitos, tantas pecuniarum summas exhi
bere de proprio non valentes, pro com
muni omnium populorum dicti regni evi
denti compendio et securitate ac pace per
petuis acguirendis, non nostra utilitate
propria, multipliciter in collectis et datis
oportuit aggravare), diserete providit et
fecit, guod terras et castra praefata ce
terague jura nostri demanii et ad justi
tiam regiam sive mensam de laudabili more
primaevo immediate spectantia, jam m ma
jori parte redemimus a detentoribus eo
rumdem, (prius illis exhibitis et integre
persolutis per munificentiam regiam, non
solum ex debito, sed ex gratia, saepius
pecuniarum summis non modicis, pro gu
bus detentores ipsi úla eis obligata fore

causis et rationibus diversis et plurimis
asserebant), et ad ipsum nostrum regium
demanium, justitiam atgue mensam ea re
duximus el adunivimus permansura; et ut
deinceps idem nostri fideles et subditi et
eorum futura posteritas n similibus sum
tubus et collectis “) amplius non grava
rentur.

O. Sed guia volentibus inire opus per
fectum, non tantum sufficit praeterita re
formare et praesentia bene disponere, nisi
etlam perspicaci mentis intuitu curent fu
turis eventibus providere, (guia omnino

"3

s pomoci boží, a k tomu nábožných našich
(kteréž sme proto, ač

nerádi, takowé summy peněz k wydání
z swého nákladu nemohůce mieti, pro obec
ného lidu toho králowstwie zřejemý zisk,
pokoj a bezpečenstwie budůcie, ne pro
náš užitek wlastní, wšelijak w berněch i
w dáních obtěžowati musili *), úmysl náš
opatrně zjednal jest a učinil, že země i
hrady swrchujmenowané, i také jiná prá
wa našeho příručenstwie a ku poprawě
králowské a k stolu z slawného prwot
neho obyčeje tudiež *) příslušející, již
wětším dilem wyplatili sme od těch, ktož

ve? ,
ustawičnů příčinů,

sů je drželi, (napřed jim dawše a úplně
zaplatiwše, netoliko dluhu, ale z obdaro
wánie králowského a z milosti, častokráte
summy peněz nemalé, w kterýchžto sum
mách ti, kteříž sů hrady neb města ta
drželi, prawui (je býti) sobě zastawené
přemi a rozumy rozličnými a mnohými),
a k swému příslušenstwi králowské spra
wedlnosti to sme přihrnuli nebo spojili
aby zóstalo 1 přiwedli; i aby potom ti
našt wěrní a poddaní, a jich potom bu
důci, w takowých nákladiech a skládkách
wiece nebyli obtěžowáni.

o. Ale že těm, ktož chtie dojíti skutku
dokonalého, nenie dosti minulé wěci opa
trowati a nynějšie dobře pósobiti, leč také
wtůpně mysli zrakem postarají se i k bu
důcím přihodám aby opatrnost měli (neb

) JB T. úno, a P 1. také: »kteréž sme, ano i sami se, ač nerádi, w takowé« a t. d.
Oba tuším abbreviací čo(— ideo) četli za čmo. 2%PI. zřejemý vel zjewný pokoj obtiežiti mu
silu rozličně, ne pro náš užitek wlastní, ale pro zjednánie pokoje a bezpečenstwie budůcně..
w skladách, zbieraní i w dániech, úmysl —
expensis ac collectis.

A. C. NIL

8) PI. ihned. 4) B. in similibus simplicibus et

10
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providentia dicitur, si, guae sunt futura,
tractentur): providimus, (non nostro inge
nio confidentes, sed ad illius omnipoten
tis gloriam et misericordiam infinitam no
strae mentis vertentes mntuitum et preces
sedulas porrigentes, gul res penitus de
speratas concedere et feliciter consummare
suae virtutis magnitudine potest), consti
tutones et leges non solum novas con
dere, guas, nobis promulgatas divinitus,
novimus pro conservatione justitiae et pa
cis acguisitione perpetuae dicti regni fide
libus expedire; guin etiam antiguas plu
rimas, guas partim in scriptis, licet in
composite et confuse redactis, partim vero
sola consuetudine et utentium moribus ap
probatas, per ilustres principes praede
cessores nostros recolendae memoriae re

ges plures Boemiae factas invenimus vel
concessas, in unum codicem Majestatis no
strae felici nomine nuncupandům, per nos
prius correctas atgue suppletas, lucido or
dine et stilo pensatis redigere, ilasgue
secundum congruentem materiam debitis
titulis assignare, guo legentibus propen
sior pateat itellectus; per guas etiam
cunctis judicibus aut officialibus nostris
majoribus et minoribus recte judicandi,
secundum guod scriptum invenerint, ma
teria praebeatur, et variandi judicia in cau
sis eisdem vel similibus (guod saepe fac
tum, in offensam divinae justitiae et sub
ditorum nostrorum fidelum lacrymabile
detrimentum audivimus), facultas guaelibet
adimatur; et ut hactenus tam dire pro

Majestas Carolina.

tak owšem opatrnost slowe, jsúli které
budůcie wěci, aby byly rozjímány): opa
třili sme "), (ne našemu wtipu doufajíce,
ale toho wšemohůúcieho k chwále a milo

srdenstwí nesmiernému zrak mysli našie
obrátiece a proseb ustawných podadůce,
kterýžť wěci nedomnělé a jakožto zúfalé
úplně, z moci welebnostu swé móž do
přieu a šťastně skonati), ustanowenie také
a práwa neře nowá zdělati,kterážto, nám
božsky zjewena, známe pro zachowánie
sprawedlnosti a dobytie pokoje wěčného
wěrhým králowstwie swrchujmenowaného
užitečna být *); ale také I stará práwa
mnohá, kterážto diel psaná, ačkoh nezpó
sobně a nepořádně složena, diel také oby
čejem půhým těch, jenž sů jich užíwali,
potwrzena, od najjasnějších kniežat před
kuow našich, ctné paměti hodných krá
lów Českých mnohých, zdělána a pójčena
sme býti zhledalh, w jedny kmehy, jenž
Welebnosti našie ščastným jménem slůti
mají, námi prwé oprawena a wyplněna,
w jasný sklad a řád wážný složiti, a také
podlé slušné materie a řeči,hodnými nad
pisy znamenati, aby těm, ktož je čísti bu
dů, rozum širší byl otewřen; kterýmižto
by také wšem sůdcem aúředníkém našim
wětším i menším, aby prawě sůdili, podlé
toho, jakož psáno naleznů, byl běh wy
dán, a sůdy měniti we přech těch samých
aneb sobě podobných (což že často stá
walo se, na úraz božské sprawedlnosti a
poddaných našich wěrných žalostnů škodu,
slyšeli sme) moc wšeliká odjata byla; 1

1) PL. opatrnějie. %)PI. božsky zjewena sů pro zachowánie sprawedl. a dobylie
pok. wěčn. ježto užitečna budů wěrným král. swrchujmen.
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strata justitia, per nos deo medio relevata
lbere perseveret, et depressis rebellioni
bus et sceleribus guibuscungue, animose
truumphet.

9. Has igitur constitutiones nostras, tam
saluberrimas vobis et utiles, fideles di

lecti! ') laetanter accipite, et deo gratias
agite, gui per nos, suos in hac parte mini
stros, dedit vobis vivere scripta lege, guos
tam longis temporibus contigit incerto ju
dicio multorum opprimentium jugo feroci
colla submittere, et litigiorum sententias
saepe, non rationis tramite, sed judicantis
arbitrio reportare. Et guoniam deo ju
vante haec cuncta peregnnus, operis no
str primitias eidem *) sincera devotione
reddentes, ad laudem et gloriam unige
niti domini nostri Jesu Christi, gloriosis
slmae trinitatis et totius coelestis curiae,
primcipum fieri a fide catholica jussimus
reverenter.

Majestas
Rubr. I. De

Sanctissimamtrinitatem, substantiam uni
cam trinam due personam, (guam in no
mine patris et filii et sancti spiritus sim
plciter credimus firmitergue tenemus, eun
demgue fillum dominum Jesum Christum

70

aby sprawedlnost, do sie chwile tak ukrut
ně poražená, již s pomoci boží námi po
zdwižena jsúci, swobodně potrwala, a po
tlačiec protiwenstwie a hřiechy wšeliké,
statečně wítězila.

J. Protož tato ustawenie naše spasl
telná, a sobě užitečná, wěrní a najmilejší!
wesele přijměte, a deky bohu wzdáwajte,
kterýžto skrze ny, swého w této wěci
služebníka, dal wám býti žiwu psaným
práwem, ježto ste od dáwných časuow
w nejistém súdu mnohých násilníków jhu
ukrutnému hrdla podsazowati, a rozsůze
me o swády častokrát ne wedle cesty
rozumu, ale wedle wuole sůdícieho přijí
mati musil. A poněwadž s boží pomocí
dokonali sme diela swého počátek, wšecky
wěci jeho milosti čistým náboženstwím
wzdáwajíce, ke cu a k chwále jednoroze
ného pána našeho Jesu Krista, slawné tro
jice 1 wšie říše nebeské, od obecné wiery
křesťanské počnůt poctrwě kázali sme.

Carolina.
fide catholica.

Najswětější trojici, podstatu jednu a
trojí osobu, (kteréž we jmě otce i syna
L swatého ducha sprostně wěříme a pewně
držíme, a téhož syna pana Jesu Krista
wykupitele našeho boha prawého z boha

I. P2. »Počíná sč řád České koruny Karlem ciesařem potwrzený, a najprwé o wieře
cterkwe swalé.« Swatů trojici, w jednotě tři osoby, kteréž we jmě otce i syna i ducha sw.
sprostně wěříme a twrdě držíme, toho syna božíeho, pána našeho Jesu Krista, wykupitele
našeho, prawého boha, z boha otce narozeného, tělesného člowěka, z panny Marie urozeného,

1) B. fideles carissimi. ") Z. deo juvante peregerimus operis nostri primitias, haec
cuncta eidem.

10 *
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redemtorem nostrum deum verum de deo

vero geniťum ex patre hominemgue fac
tum ex Maria virgine natum tota mente
totogue corde devotissime confitemur), uni
versum populum regni nostri Boemiae,
guem catholicum novimus et fidelem, se
cundum guod sacrosancta catholica et apo
stolica credit ecclesia, humiliter revereri
volumus et fateri; fideles nostros subdi
tos in Christiana religione nobis fratres
reputantes, et filios pietate paterna salu
briter exhortantes "), ne forte exterarum
regionum contagio, a regni dicti limitibus
non distantium, ipsorum fidei puritas et
sincera devotio pro tempore maculetur.

Religui vero dementes atgue vesani, ca
tholicae fide1 sacro dogmati repugnantes,
praeter divinae ultionis aeterna supplicia,
infames facti, Majestatis nostrae indigna
tionem mortiferam se noverint incurrisse.

D. VII. Majestas Carolina.

prawého rozeného z otce a člowěka uči
něného z Marie panny porozeného, celů
mysli a celým srdcem nábožně wyzná
wáme), chceme aby weškeren lid králow
stwie našeho Českého , kterýžto známe,
že jest křesťanský a wěrný, tak jakož
swatoswatá obecná a apoštolská cierkew
wěří, pokorně w poctiwosti měl a wy
znáwal; wěrné naše poddané w křesťan
ském duchowenstwi nám za bratří počí

tajíce, a jakožto synuow milostí otcowsků
spasitelně prosíce, aby snad cizích krajin
poskwrnů, od dřieweřečeného králowstwie
mezí newzdálených, jejich wiery čistota
a upřímá oddanost pod časem nebyla
zmazána.

A jmí blázni a nemůdří, jenž obecné
wiery swatému učení odpieraji, kromě
božské pomsty wěčných muk, zlopowěstní
jsůce, ať wědie, že Welebnosti našie w ne
chut smrtelnů sů upadli.

II. De paganis et Saracenis.

Paganis aut Saracenis domicilum fa
cere laremve fovere in christianissimo re

gno nostro Boemiae Interdicimus penitus

wšim srdcem 1 wší myslí nabožně nazýwáme.

Pohan nebo změtenec, by duom dělal
sobě neb chalupu, neboli obydlé držal
w křesťanském králowstwie našem Českém,

A protož wšecku obec i wešken hd králow
stwie našeho Českého, kteréž sme u wieře křesťanské cierkwe swaté poznali wěrné, jakožto
cierkew swatá po wšem křesťanstwí wěří a pokorně ctí a wyznáwá: my Karel z božie milosti
ciesař Říský a král Český, wšecky naše wěrné a nám poddané wzákoně křesťanském nám
za bratří majíce, a duchowní milostí syny je nazýwajíce, ustawujem a přikazujem pod naší
milostí 1 pod ztracením brdla, wieru křesťansků twrdě a bez omylu držeti; aby okolo: nás
jiné wlasti křesťanské nás w nižádné omýle wiery křesťanské nenařiekali ani ohawně pomlů
wali, by naše České králowstwie mělo pochybenie na wieře křesťanské. A ktožby byl w tom
nalezen, žeby swým nedbáním nebo kterým omylem proti wieře křesťanské stál a proti čier
kwi swaté co protiwného wedl, pomsty božie muk wěčných naň žádáme, a w swů nemilost
jej wezmůce, na smrt tělesnů jej bez milosti odsuzujem.

»T Ja.exorantes,



Rubr. I-IIL. 4

et vetamus; mandantes nemini nostrorum

fidellum subditorum licere paganum aut
Saracenum aliguem receptare in suis do
mibus aut agris, nisi eis ut viatoribus, per
regnum nostrum transeuntibus ad partes
forte remotiores, aut etiam infra regnum
pro mercaturis seu causis als accedenti
bus, hospites, caupones seu stabulari ne
cessaria et guaegue convenieniia ministra
Tent, guod fieri permittimus, dum tamen
cuiguam ") in fraudem fidei Cathohcae non
procedat.

UI De

Ouod in religionem divinam committi
tur, in omnium fertur imjuriam. Ouid enim
potest ab hominibus *) gravius existimari *),
guam divinae potentiae copiosam clemen
Liam, in proprio filio humano generi at
trbutam, miserorum latrantium dentibus
percipi lacerari? Hi sunt haeretici, gui
oves dominicas a Petri custodia, Cul pas
cendae a Jesu domino nostro bono pa
store sunt creditae, segregare Conantes,

zapowiedáme úplně a bráníme, přikazujíc,
aby žádnému z naších wěrných podda
ných neslušelo pohana neb změtence kte
rého přijieti do swých domów neb dědin,
leč jim jako pocestným po našem králow
stwí jedůcím do krajin snad dalších, neb
do králowstwie pro kupectwie neb při
činy jiné přicházejícím , hospodáři, krě
máři neb marštaléři potřebami hodnými
aby poslůžili; a toho dopůštieme, kdyžby
wšak nic nepocházelo ke Isti wieře kře
sťanské obecné.

haereticis.

Což sě proti duchowenstwi božskému
děje, nad wšeliků křiwotu jest. Neb což
móž ode wšech (za těžšie) mnieno býti,
než božské moci hojnů milost, u wlastním
synu lidskému pokolení danů, mizerných
a biedných utrhačów zuby slyšeti, žeby
měla býti trhána? Toť jsú kacieři, kte
řížto owce božské od Petrowy stráže, je
muž, aby paseny byly, od Ježíše pána na
šeho, dobrého pastýře, jsú swěřeny, od

II. Pohanóm a Saracenóm w našem křesťanském králowstwí obydlé a přebýwánie wČe
chách pilně zapowiedáme, přikazujíce wšem našim wěrným a nám poddaným křesťanóm, aby
žádného pohana ani Saracena w swých domiech nechowali, ani na swé dědiny nepřijímah
k obydlení; jedné kdyžby skrze naše králowstwie šli nebo jeli do wlastí dalších z příhody,
anebo kdyžby do našeho králowstwe pro které kupectwie nebo pro jiná potřebu kam šli
neb jeli: tehdy hostinní hospodáři „nebo jiní kupci mají jim potřebu tělesnů, jako jiným ho
stem za jich penieze zpósobiti; to otpůštieme swobodně, kdyžby nebylo w úkladu a we lsti
proti wieře křesťanské a cierkwe swaté.

III.Což proti zákonu cierkwi swaté protiwenstwie se stane, to se wšem křesťanóm
děje protiwenstwie; neb nic těžšieho i protiwnějšieho nenie, než proti božie moci a proti jeho
syna pána našeho jediného welkému milosrdenstwí k lidskému pokolení přichýlenému zlých
a hubených psuow zuby a jazykem tu milost kúsati a žráti. Tiť jsů kacieři, kteříž owce
božie od stráže a pasenie Petrowy chtie otděliti, jemuž jest to pasente wšech owee ot Jesu

2) B. ab omnibus. *) J. B. existimari, alias tolerari.1) 73. guicungue.
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velut lupi rapaces intrinsecus, eousgue man
suetudinem ovium *)praetendunt, guomo
docungue possint ovile subimtrare domi
nicum, guod demum desiderant suis lupi
nis morsibus demoliri. Hi sunt fili pa
tris neguitiae et fraudis auctoris *), ad de
Cipiendas simplices animas destinati. Hi
sunt serpentes, gui latenter videntur in
serpere, et sub mellis dulcedme virus evo
munt, ut dum vitae cibum se ministrare
stnulant, a cauda feriunt, et immiscent
mortis poculum, velut guoddam durissi
mum aconitum. Hi dum sanctae et indi

viduae Trinitatis essentiam denegant, sub
uno contextu neguitae tres simul offen
dunt: deum videlicet, proximos et seipsos.
Deum, cum dei fidem et filium unigeni
tum non agnoscunt; proximos, dum 1ipsis
sub specie 8) spiritualis alimoniae, haere
ticae pravitatis oblectamenta ministrant;
crudeliter etiam saeviunt In seipsos, dum
post animarum dispendium corpora deni
gue saevae mortis ilecebris, (guam per
agnitionem verae fidei possent evadere),
vitae prodigi, impudenter involvunt.

D. VI. Majestas Carolina.

Jůčiti mienice, jako wlci hltawi wnitř, tak
daleko krotkost lidsků pokrytě wedů, kte
rakbykol mohli w owčinec boží wniti,
kterýžto owčinec potom swým wlčím žrá
nim žádají zkazit. Toť jsů synowě otce
neprawosti a množitelé Isti, k oklamání
sprostných duší wyslani; toť jsů hadowé,
kteřížto tajně widieni býwají, ani se pla
zie, a pod medowů sladkostí jed wypů
štějí, aby, když pokrmu žiwota poskýstě
sě zdají, ocasem urážie, a umiesie ná
poje smrti práwě jako někaké najtwrdšie
znamenie. Tu když swaté a nerozdielné
trojice přie, pod jedniem setkániem neb
wyrčeniem neprawosti tři spolu pod jednů
urážejí: boha to wčz, bližnie a sami sě.
Boha, poněwadž wiery a syna jednoroze
ného nepoznáwají; bližnie, když jim pod
zpósobem duchownieho pokrmu kacieřské
křiwoty oblahozenie podáwají; ukrutně
také liti jsů proti sobě, když po nebez
pečenstwí duší, těla nad to swá ukrutné
smrti hanebně, jížto skrze poznánie wiery
mohliby ujíti, žiwot mrhajíc, bez studu
uwalují.

Krista, syna božieho, našeho pastýře dobrého, swěřeno a poručeno, a oni snažiwše se swú
chytrosti a zlosti, jako wlcie lační a chwátawi wnmitřlísawě a tiše žádají a myslé, kterakby
mohl: wlůditi se a wstůpiti w owčinec boží, a žádajíce, aby mohli swým kůsáním owce se
žrati a rozehnati od pastýře a ot dobré pastwy. Tiť jsů synowé otce zlořečeného a rozmno
žitelé lstí falešných, ku přeluzowání sprostných duší poslaní. 'Tiťjsúů hadowé, ježto tiše a
sladce sipie, a pod tú sladkostí jed z sebe wyléwají; neb když sladce mluwie, činie se milo
srdní, ale k ostatku od ocasu jed jako sladký nápoj miesejí sprostným owcem, totiž lidem
neučeným. Ti jistí, když swaté a nerozdielné Trojice jednoty přie, pod chytrostí zlořečen
stwle swého tři urazují, totiž pána boha,swé bližnie i samy se. Pána boha urážejí, když wiery
křesťanské a syna jeho jediného neznají; swé bližnie urážejí, když jim pod nadějí duchowní
kacieřské sladkosti, chtiece je přelstíti, wyprawuji; samy se také ukrutně ranie, když po wy
puzení duše těla swá těžké smrti na oheň wzdáwají, kteréžto smrti, poznajíce wieru boží,

1) T. hominum. %)J. auctores. 7. actoris eo. %)J. B. sub spe. 7. substantiae.



Rubr, III.

Contra tales itague deo et hominibus
sic infestos, guorum guidam (sicut accepi
mus) ex exteris nationibus accedentes, re
gnum nostrum, Christiana religione claris
simum, haereticae pravitatis tenebris ma
culare conantur, continere non possumus,
sicut nec debemus, aligualiter motus no
stros, guin debitae ultionis gladium in 60s
exeramus: praesenti promulgato divinitus
sancientes edicto, ut crimen haéreseos et
damnatae sectae ") cujuslibet, prout sacro
sanctae et apostolicae ecelesiae decretis
habetur, velut crimen publicum possit ab
omnibus intentari; imo crimine laesae ma
jestatis nostrae debet ab omnibus horri
billus reputari, guod in divinae majestatis
injuriam “) noscitur attentatum.

Nemine etiam deferente, diligenter in
vestigari volumus hujusmodi sceleris pa
tratores, et per officiales nostros sicut alios
malefactores inguiri, et inguisitione nota
tos, (ellam si levis suspicionis argumento
tangantur,) a viris ecclesiasticis vel prae
latis, ad guos spectat, examinari jubemus;
per guos si evidenter inventi fuerint a
fide catholica saltem in articulo fidei de

viare, ac per ipsos pastorali more com
moniti, tenebrosis diaboli relictis insidiis,

9
Proti takowým za celo bohu i lidem

překážejicím, z nichžto někteři, jakož sly
šime, z cizích zemí a národów přibrawše
sě, králowstwie naše, křesťanským nábo
ženstwím přejasné, wši silů myslé kacieř
ské neprawosti zatměniem zprzniti, sdržeti
nemóžem, jakož ani máme sdržeti hnuti
swých, ale hodné pomsty proti takowým
meč abychme wytáhli. Této wýpowědi
prohlášením božsky za práwo ústanowu
jeme, aby hřiech kacieřstwa a potupené
roty wšeliké, jakož swatoswatá obecná a
apoštolská cierkew w práwě psáno má,
jako hřiech zjewný ode wšech lidi móž
býu prawen, ano hřiech úraza welebnosti
našile má ode wšech najhroznějšie počten
být, kterýž proti božské welebnosti wě
domým bezpráwim jest pokušen.

Beze wšeho také wznášenie na nás pilně
chceme,aby ptáno bylo na takowého hřie
cha smluwce, a úředníky našimi jakožto
1 na jiné zločince aby ptáno bylo, a po
optánie znamenané, by pak lehkého do
mněnie dówodem dotčení byli, od našich
kostelníków neb prelátuow, k nimžto pří
slušie, přikazujem aby koštowáni neb po
kúšeni byli. Jimižto jestliže zjewně nale
zeni budů, od wiery obecné křesťanské,
že toliko w článku wiery pochybují, a jini

mohliby prázdní býti, chwáléc pána boha w Trojici swaté a w jednotě. Proti takowým ka
cieřóm, bohu 1 dem nemilým, jakož slyšíme, že někteří cizozemci, přibrawše se do našeho
Českého a křesťanského králowstwie, snažili jsú se kacieřstwie rozséwati; toho my, Karel ciesař,
nemohůce ani s práwem majíce trpěti, z swé snažnosti přikazujem, aby bylo w témž našem
králowstwi prowoláno, pod zápowědí našie pomsty mečem nebo ohněm, aby žádné kacieřstwie
ani swolenie šibalské, ježtoby se proti cierkwi swaté chýlilo, w našem králowstwí nebylo tr
pieno ani zatajeno, přikazujíce našim wšem úředníkóm, purkraběm i poprawcem, aby se po
nich pilně ptali, a je jímajíce wydáwali prelátóm a mistróm, aby jich na wieře cierkwe swaté

1) J. ut crimine haereseos damnatae sectae, 7. crimen. her. damnatisepto. %)T. noinen.
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noluerint agnoscere deum Jucis, sed in
errore concepto ") mala constantia perse
verent: praesentis nostrae sanctionis edicto
damnatos mortem pati haereticos decer
nimus, guam affectant, ut vivi in conspectu
populi comburantur, flammarum commissi
Judicio, gui sacri flamims lumen agnoscere,
et patris aeterni perennem gloriam guae
rere, unigenitigue filii passtonem, redemtionem© humanigeneriscrederedene
garunt *).

D. VII. Majestas Carolina.

pastýřským během napomenuti jsůc, Za
temněná také dábelská osidla opustiec, i
nechtěli poznati boha swětlosti, ale w blu
du počati jsúc, we zlé stálosti žeby tr
wati chtěli: tohoto našeho ustawenie wý
powědí odsuzujem, potupeně kacieři smrt
aby trpěli, kteréž žádají, aby za žiwa před
obličejem lidským upáleni byli, jsúůcw oheň
uwrženi, kteříž swatého ducha swětlosti
poznati sů nechtěli a wěčného otce sláwy
hledat, a jednorozeného syna umučenie,
wykupitele lidského pokolenie wěřiti sů
zapřeli.

IV. De inguisitione haereticorum.

Haereticos cujuscungue sectae, guos sic
ut non solum ad reguisitionem praelati vel
inguisitoris pravitatis haereticae, sed etiam
ex eorum officio (ut jam decrevimus) in
guiri et capi volumus, sic captos per offi
ciales eosdem dictis praelatis aut inguisi
toribus remitti, vel eorum certis nunciis
assignari praecipimus et jubemus.

V. De receptatoribus haereticorum

Omnis sectae haereticos a guoguam juxta
limites regni nostri Boermae, m domibus

Kacieře wšelikaké roty, kterýchž neto
liko k optání preláta neb toho inguisitora,
kterýž ptáti sč má na nešlechetnost ka
cieřsků, ale 1 zůřadu swětského, jakož sme
uložili, mají ptáti sě na ně a je jímati,
a cheme tomu, kdyžby od úředníków byli
zjímáni, aby swrchuřečeným prelatóm neb
přihledačóm nebo jich poslóm jistým wy
dám byli, to přikazujem 1 welíme.

et credentibus ct complicibus eorum.

Wšelikteré roty kacieřów od nižádného
podlé mezí králowstwie našeho buď wdo

pokusili, jakož na ně záleží; a kdyžby je w kacieřstwí poznali, a nechtěh ustůpiti bludu ka
cieřského, poznajíce wieru cierkwe swaté a pána boha wjeho swětlosti: tehdy mocí ustawenie
tohoto přikazujem, aby je na smrt dali, stiem kacieřstwim žiwé přede wším lidem na ohni
spálili, poněwadž nechtěli poznati swětlosti boha otce wěčného a syna jeho jediného, našeho
wykupitele, chwály držeti w jednotě, jakož wiera křesťanská káže.

IV. Přikazujem také wšem našim wladařóm, kdežby zwěděli kteréžkoli kacieře, aby
je naši mocí jímali, a swěříce těm mistróm kacieřským wydáwali na pokůšenie po jistých
poslech beze wšeho omylu.

1) J. erroris concepti. B. errore concepti. 2) B. denegant.



Rubr. IV—VÍ.

aut agris, aut aliter guoguomodo indiffe
renter receptari, prohibemus omnino; re
ceptatores vero, st gu1 fuerint scienter, aut
credentes, aut complices, aut alias guo
cungue modo consentientes cis, sive fau
tores, bonis eorum omnibus confiscalis,

relegandos a regno praedicto m perpetu
um esse censemus.

81

miech, na dědinách aneb jmak kterako
wýmkoli během bez wýmienky bránime,
a přikazujem, aby nepřijímán úplně, ani
towařistwa jich ani těch, kteřížby kterýmž
koli obyčejem jim swolowali a neb přáli,
zbožie těch wšech do králowy komory
obrátiec odsuzujem, aby wěčně wypowě
dienií byl od králowstwie swrchujmeno
waného.

VI. De terris et urbibus ad regium demanium seu mensam spectantibus non alienandis ").

Ouanta pericula, guantague dispendia
et aerumnas alienatio dudum castrorum et

allorum jurium, ad regiam justitiam spec
tantium atgue mensam , in regno nostro
Boemiae, tam circa regiam dignitatem, guam
circa subditorum nostrorum fidelium guie
tem et pacem, (generaverit,) satis abunde
superius diximus et ostendimus validis ar
sumentis. Ouae omnia deo freti in statu
decentu jam feliciter posummus.

Sed guia persaepe recidivum consuevit
esse gravius morbo primo; et ne, guod
tantis laboribus pro communi omnium uti
litate perfecimus, et non sine corundem
-————

Kterak mnohá nebezpečenstwie a we
hiké škody a biedy odlučowáním dáwno
učiněným hraduow a práw, k králowské
sprawedlnosti příslušejících a k jeho stolu,
staly sů se w králowstwí našem Českém,
tak dobře při králowském duostojenstwí,
jakožto při poddáných našich wěrných
utěšení a pokoji, dosti sme hojně swrchu
powěděh 1 okázali statečnými duowody;
kteréžto wšecky wěci sboží pomocí w sta
wu slušném již šťastně sme položili.

Ale že welmi často odwrácenie býwá
těžšie než neduh prwní; protož, aby to,
což sme weliků prací pro užitek obecného
dobrého skonal, s našich poddaných obtě

V. Wšem našim wěrným zemanómpřikazujem , aby žádného kacieře, kteréžbykoli
wery byl, na swé dědiny neb do swých domuow nepřijímal. Pakliby kto je přijímal, neb
který obyčej s nimi měl, toho otsuzujem, aby byl wypowědien z našeho králowstwie wěčně
a wšeho swého sbožie otsůzen bez milosti.

VI. Naši moci ciesařsků zapowiedáme s plnů“ radů 1powolením našich šlechticuow
a zeman, aby nikdy žádný náš náměstek nemohl žádného hradu, ani žádné wlasti, což kko
runě České přislušie, otlůčiti od též koruny bez powolenie našich Českých pánuow. A to
naše ustanowenie aby trwalo wěčně w našem Českém králowstwí, kázali jsme zjewně popsat
i prowolati, že wšickni králowé České koruny, naši dědicowé, nebo kdyžby se našich dědi
cuow nedostáwalo, jehož buoh nedaj, ale jiný bohem zwolený, kdyžby po našie smrti který
byl k Čechám korunowán, aby w jednom měsieci pořád zběhlém ote dne swého korunow+nie

9 W rkp. 7. chybí rubrika 6, 7 1 8.
A. C. L 11
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subditorum gravaminibus et impensis,pos
sit faciliter deperire et pestem deteriorém
ingerere, guinimo duret perpetuum, guod
perpetuo noscitur profuturum:;

Hac perenni et irrefragabili' constitutione
praesenti,. praevia nostri mátura delibera
tione'corisilu, decernimus sanciendum, guod
singuli reges illustres, heredes successo
resgue nostri, ad guos successivis. tempo
ribus regnum nostrum Boemiae ex de
scendenti vel collaterali linea successionis

legitimae'devolvětur, vel ea deficiente (guod
propitius deus avertat) electionis jure per
venerit, infra “) mensem continuum guem
cungue a: die successionis aut electionis
hujusmodi numerandum, debeant, sancto
rum evangeliorum libro posito coram is,
in publico testimornio, proclamatione sci
licet aut praeconižatione publice praece
dente, in loco ipso dumtaxat, guem ad hoc
duxerint eligendum, ambabus manubus eis
dem tactis evangelis sacrosanctis, praesta
re solemniler juramentum : guod nullo um
guam iempore, per se vel alum, tacite
vel expresse, publice vel occulte,terras aut

MaJjestas Carolina.

žowáňim i náklady, lehce nezahynulo,.a
neduhu horšieho nepřineslo, ale owšem
trwalo na wěky, Což wěčně jest.užitečné:

Protož tiemto wěčným a nikdy“nepře
rušeným ustaweniem, s dobrýmrožmýslem
naším i radů, umienili sme za práwo ulo
žití "), aby wšickm králowě přejasní, dě
dict a budůcí naši, na něžto w časy bu
důcie králowstwie naše České poslůpně
neb z příbuzenstwie nápadu sprawedliwé
ho spadnůti by mělo, aneb.i bez. toho,
jehož milostiwý pán buoh rač stráž býti,
žeby práwem wolenie na „koho spadlo,
ihned w jednom měsieci pořád. přišlém,
ode dne nápadu neb wolenie takowého
čtůce, mají, swatého čtenie knihy položiec
před ním, zjewně ohlášiec, prowoláním to
wěz neb biřicowým ohlášením w tom to
liko miestě, kteréž sobě woliti bude, obě
ma rukama swatoswatých čtení se dotkna,
aby učinl slawnů přísahu, že nikdy wěč
ně, sám an skrze jiného, tajně neb zjew
ně, nadhlas neb pokůtně, zemí ani měst
neb práw králowských a kjeho poprawě

měl před pány a před zemany přísahu učiniti čistů a sprawedlwů na knihách na swatém čtení
zjewně, že těch zemí a hraduow nikdy ot koruny České nemá otlůčili, zjewně ar tajně, ani
žádného dielu, ježto k těm hradóm. příslušte, aby toho žádnému člowěku, ani dal, ani prodal,
ani zastawil, k wěčnosti ani do kterého času, ani za které jiné hrady směnil s ižádným.člo
wěkem, ani kterému swému synu, ani bratru, ani otci jich w moc postupowal, ani kterédceři
an swé králowé aby na nich wěna neukazowal, než aby jich s pilností k koruně. chowal a
k obecnému dobrému i k obraně i ku pokoji České koruny. A kdyžby, jehož buoh nedaj,
přes tu přísahu jinak učinil, a to proměnil, aby toho sám buoh nad ním pomstil swů spra
wedlností. A pakliby který člowěk swú smělostí proti tomu ustawení kdy kterého hradu toho
nebo dielu, malého nebo welikého, od, těch hraduow požádal prositř nebo. wyprosil, aby prá
wa wšeho byl otsúzen, a zjewný zkazitel obecného dobrého, byl prowolán, a wěčně Českého
králowstwie byl otsúzen, a na mezi byl metlami mrskán,

» P1. za práwo miet. %)J. B. juxta.
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castra seu jura demanii regii, justitiae at
gue ménsae,guae particulariter et.distinc
te huic saluberrimae constitutioni inseri

et inseribi mandavimus, (ne possit igno
rana uaegue. prřaetendi, aut dubietatis
ullhus:involucrum exoriri,) et alia eis guae
vis. dependentia vel annexa, in solidum
vel.in parte, communiter vel divisim,non
donabunt, non vendent, non pignori obli
gabunt; nec illa:cuiguam, aut eorum forte
regimen vel custodiam, committent vel
commendabunt perpetuo vel ad tempus
alguod terminatum; non divident vel se
parábunt,. něc etam permutabunt; deni
gue null hominum, etiam patri, vel filo,
aut fratri, per modůum provisionis forte,
vel sustentationis vitae eorum, vel alio ex

cogitato modo «juocungue, tenenda vel pos
sidenda concedent; nec pro dotibus filia
rum aut :sororum, nec ullustris reginae
super eis vel eorum aliguo dotalitium as
signabunt; nec aliguo praemissorum mo
dorum distrahere vel alienare volentibus
seu tractantibus assensum directe vél in
directe, guacungue ratione vel causa prae
stabunt: sed ea custodiri et regi facient
per officiales proprios, ad id per €0s spe
cialiter deputatos, ad honorem et gloriam
diadematis regalis, Boemiae rei publicae,
judiců atgue justitiae tuitionem, fortitudi
nem atgue favorem, et totius universita
tis dicti regni securitatem atgue pacem;
poena perjurit dignitati regiae imminente,
in gua deum potentisimum judicem so
lum se habere cernat et ultorem, apud
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sprawedliwé příslušejících neb k stolu, kte
réžto wěci rozdielně a po kusu w toto
spasitedlné ustanowenie wložiti a wepsati
přikazujem, (aby nižádné newědomie ne

mohlo býti zamyšleno, ani kterů pochyb
nost w tom zploditi), a také ani jiných
kterých wěci k nim příslušejících neb při
spojených, budto w cele neb w kterém
dielu, společně neb rozdielně, nerozdadie
nmprodadie, ani Zástawů zawieží, aniž těch
wěcí komu, budto snad k úřadu neb k cho
wání poručie neb dadie, wěčně neb za
chwili určenů, nerozdělí toho, ani popra
wie ani poměnie; a za celo žádnému člo
wěku, také ni otci, ni synu, ni bratru,
zpósobem snad opatrenstwie neb nápo
moci žiwotu jich, nebo jiným wymyšle
ným během kterýmkoli, nemají dáti držeti,
wlásti ani pójčiti, ant u wěně dcer neb
sestr swých; aniž také natom najjasněj
šle kněžně králowně kterého wěna ukážie;
am kterými obyčeji swrchupsanými roz
trhnůti neb odlůčit chtějícím a usilujícím
powolowati budů upřiemně " neb neupřie
mně, kterýmkoli rozumem neb pří; ale
těch zemí a hradów hlédati,ostřiehati kážie
úředníkóm swým wlastním, kteříž od nich
w to zwláštně budů wydáni, ke cti a
k chwále koruny králowstwie (Českého,
k obecnému dobrému, súdu a sprawedl
nosti .k obraně, ku posile a ku přiezní a
wšie obce wěrných toho králowstwie bez
pečenstwi wěčnémui ku pokoji; pod po
kutů křiwé přísahy duostojenstwie krá
lowskému, wkteréžto křiwé přísaze boha

!) obyčeji swrchupsanými moci budů rozlůčiti, roztrhnůt neb odlůčiti těm, ktožby
chtěli neb rozmlůwali neb powolowali upřiemnie.

1i*
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guem nec locus iniguitaťis relmguitur, nec
acceptio personarum habetur, nec muné
rum cupido versatur.

Si guis autem in tantam furoris auda
Clam currere repertus exstiterit, ut contra
hujus sacrae constitutionis tam votrva, tam
accepta decreta guidguam ") petere et im
petrare praesumpserit: ipso jure careat
impetratis, et notae infamiae maculis asper
gatur, et velut manifestus reipublicae dis
sipator, regnigue Boemiae aemulator et
proditor, poenas omnes criminis Jaesae ma
jestatis ipso facto se noverit mcurrisse.
Ouibus adjicimus , ut bonis omnibus ex
spoliatus, (guae non solum confiscari man
damus, sed etiam cedi volumus et occu
pari) ubigue infra *) limites regni, per
guoscungue forte deprehensus fuerit, ut
bonis, ita vitae solatio, nullo exguisito judice,impuneprivetur.© Dignusestenim
omnium pietate carere, omnigue privari
consortio, gut solus omnium saluti et guieti
se impudenter opponere, et visus est velle
regalis gloriae speculum obťuscare, et rem
publicam universumcue populum dicti re
gni subvertere pariter et dissipare.

Castra et jura, nullatenus alienanda vel
etiam permutanda videliceť, sunt haec:

In Poloma guatuor civitates, scilicet:
Wratslavia, Novum forum, Glogovia,Fran
kenstein, et duo castra, scilicet Zoboten
et Borow.

1) J. B guisguam. *) B. juxta,

D. VO. Majestas Carolina.

najmocnějšíého sůdci wěz a měj jediného
mstitele, u něhož miesto nešlechetnosti
nebýwá poostaweno , ani wzácnost osob
jest, ani darów žádost lakomá sě wrtí.

Paklhby kto w takowů smělost bláznow
sků upadnůti shledán byl, žeby proti tak
swatého ustanowenie žádostiwým a wěč
ným práwóm co žádati a prosit směl:
temto práwem buď zbawen těch wěcí,
kterýchž prosí, i poskwrnů zlé powěsti
buď pokropen, a jakožto zjewný obecného
dobrého rozptýlce i králowstwie Českého
protiwwník a zrádce we. wšecky pokuty

králowské hned tiem

skutkem znaj se že jest upadl; k kterýmž
to pokutám to přičiníme, aby zbožie swé
ho wšeho zbawen jsa, (kteréžto netoliko
do králowské komory obrátu přikazujem,
ale 1 postůpiu welíme 1 w ně sě uwázati,)
sám , kdežbykoh wedle mezí králowstwie
od kohožkol lapen byl, aby též, jakož
zbožie, 1 hrdla, beze wšeho práwa žádá
me, zbawen byl. Neb hoden jest, aby
žádně litosti nenašel, “) 1 wšeho towaři
stwa aby prázden byl, ktož sám jeden
prot wšech spasení a pokoji bez studu
zasadit sč umieml, a králowské sláwy
zrcadlo chtěl ztemniti, a obecné dobré i
wešken lid swrchuřečeného králowstwie

podwráuu a rozptýleti.
Hradowé a práwa, ježto nikoli odlučo

wána an proměněnanemaji být, jsů tato
W Polště čtyři města, to wěz: Wrati

slaw, Nowéměsto, Hlohow, Franksilein; a
dwa hrady: Sobotka a Borow.

úrazu welebnosti

8) PL, lítosti neměl.



Rubr. VI.

InBudissinensiprovincia suntinfra scrip
tae civitates, scilicet: Budissin, Gorlicz,
Lubovia, Lubanum et Kamnicz.

In Boemia sunt infra scriptae civitates,
scilicet: Praga, Grecz cum sylva Albrech
ticz, Chrudim », Plzen, Hawelswerd “),
Nimburg,Sittavia *),Lutomericz, Zacz, Pin,
Pons, Kadan, Tachovia *), Tusta, Piesk *),
Budvicz *), Czaslavia, Kutnis, Kurim, et
infra scripta castra: Glacz "), Frustenberg,
Lichtenburg *), Bezdiez, Kiinigstem, Elle
pogen %), Frimberg "“), Pretenstem *",
Burgleins "*), Karlstein et Klimberg '*); et
infra scripta, guae sunt pignora, scil. Egra,
Flos "*)et Parkstein; guae amplius alienari
non debent, nisi ab Imperio redimantur.

VIL

Nam dignam et salubrem constitutio
nem hujusmodi non solum voluntatis af
fectus !*), verum evidens et inaestimabilis
persuadet necessitas, cum in omrubus re

V
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W Budišíně w krajině jsů dolepsáná
města, totiž: Budišin, Gerlice, Libawa, Lu
ban, Kamenec.

W Čechách jsů dolepsaná města: Prahá,
Králów-Hradec s lesem,ježto Albrechtec
slowe, Chrudim, Plzeň, Hawelswerd, Nim
burk, Žitawa, Litoměřice, Žatec, Perno,
Most, Kadaň, Tachow, Domažlice, Piesek,
Budějowice, Čáslaw, Hora Kutna, Kůřím;
a tito hradowé w dole psaní : Kladsko,
Frustemberk, Lichtenburk, Bezdězie, Ku
nikštein, Loket, Přimda, Pretenštein, Hrá
dek, Karlštem, Zwiekow; a w dole psaná
města, kterážto w zástawě jsů , to wěz
Cheb; Flos a Parkštein, nemají od koruny
odtržena býti, lečby Říší =wykůpena byla.

Oualiter necessaria .sint castra et civitates.

Neb hodného a spasitedlného takowého
ustawenie netoliko žádost wuole dobré

přeje, ale 1 zřejemná potřeba (žádá), aby
we wšech králowstwí našeho wlastech i

Tito hradowé a tato města podepsaná nikdy nemají ot České koruny otjíti: w Polště
jsů čtyři města, totiž Wratislaw, Nowýtrh, Hlohow a Frankštem, a dwa hrady, totiž Sobotka
a Borow; w kraji Budišinském talo města, tótiž Budišín, Zhořelec, Libawa, Liban a Kamenice;

Nimburk, Žitawa, Litoměřice, Žatec, Perno, Most, Kadaň, Domažlice, Tachow,-Piesek, Budějo
wice, Čáslaw, Hora, Kůřím,

Tito jsů hradowé nezástawní: Kladsko, Frustemberg, Lichtenburk, Bezdězie, Kynik
štein, Loket, Frimberk, Pretenštein, Křiwoklat, Karlštein, Klimberk, Cheb, Flos a Parkštein,
ale nikdy nemají od Čech oujíti, lečby je kdy ciesař Říský od České korůny wyplatil.

Rubr. VII (chybí celá.)

1) J. Urudum. %)J.Horolswerd. *) J. Sitta. P3 Sušice. +) J Plzen novum,. B. :Kla
towy. *) J. Pyeb; P 2. Cheb. S) Kromě P3 kladau'wšíckní mylně: Ruďniče. :*) J. Olacz,
P1. Olach. *) PL. chybí; B, P2,Lucemberg. '9) J. Elleprgen, PI. Glepergen, P2. Žebrák.
10)Pí, Hazmburg, P 3. Franberg. 1!) J, B, P2. Pergenstein; Perkenstein. 1%)P2, P3.
Burgleins jinak Křiwoklat. '%) P 1. Klimberg i. e. Přimda (sic). *+) J, B, P 2, P 3. Flot,
Slot. Pí. Flok. 15) J. eflectus.
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gmi-cnóstri čprovinciis et earum gualibet
singilatim necessarium síť civitates munitas
haberi, in guibus czudaru sive judices fide
libus mostris. debitam possint administrare
justitiam, et d guas obtinendaé justitiae
possit,haberrrespečtus.

Castra: vero fore:necessaria: guis abnůit ?
Nam: ipsoruín:.purgravu -stve villici, prae
ter Gustodiarumsolertiam, guam Ipsis ca
stris tenebuntur diligenteřr appoňere, et
praeter collectionem fructuum et ředituum
villicattonům ipsarum; guos regali, mensae
praesentare 'tenentur, etiam ad executio
nem +omniumsenteňtiarum, Gguaéper ju
dices ipsorum :provinciis. latae fuerint, cum
debitae. sollicitudinis efficacia laborabunt.

Cum etiam nonnullae civitates et castra

in metis regni praedičů, tám ad praeclů
dendum hostilem ingressum, guam ad in
vaslonem inimicorum ,. pro regnicolarum
salute etcommodo,et regní juribus et ho
noribus defensandis,,;necessariae videantur,

„Majestas Carolina.

w každé zwláště byla ') města hražená
w miclížto -sudí “) wěrným poddaným na
šim hodný mohliby posluhowati spřawedl
ností, 4 k nimžto pro obdrženie spráwedl
nosti mohlby zřetel být.

Hradowé: také, by potřébní nebyl, Kto
odmlůwá? neb purkrabě na mich a wla
daří mimo opatrnů pilnost, kterúž mají
pro zachoWwániejich snažně přičiiti, i
mimo těch 'užitków a poplatków u wlá
dánie jich wybieránie, kteréžto k králow
skému stolu dáwati dlužní jsů, také k sku
tečnému wšech pří doličenie, ježto rich
Lářijich krájim široce wnešeny budů, s hod
né pečliwosti přičiněním pracowati budů.

Ano také některá města i hrady na po
mezí králowstwie Českého, tak dobře k za
wření proti nepřátelskému wtržení, jako
L pro překazu a škodu zemanóm od ne

přátel, apro zachowánie zdrawie jich i krá
lowských práw a obecného dobřého a cti
k obraně, zdá se nám,že jsú welmi potřebna.

VIII. Ouae civitates et castra possunt obligari.

Steut. magis ihsigniá et opportuna circa
ministrandamexegůendaméjue justitiam lo
ča, čivitátes“et 'Částra párticůláritér anno

tata solemní constitutione nostra jam ex
eminus ab omni alienatione vel abdica
tione demanii nostri regi, justitiae. atgue
mensae: ita decenter guaedam alia minusnotabiliapraesenticonstituton.— inscribi
jubemus, in eť super. guibus nobis *) no

strisgue successoribusm posterum lustrin
: "

- . a o.
-r e r 3K... .

1) PL. potřebná byla. 2) PI. sudí, totiž richtáři.

Jakož znamenitějšie a potřebnějšie k we
dení sprawedlnosti miesta, města a hrady,
diel popsané slawným ustaweniem naším
již sme wyňali, aby odlůčowány 'z našeho
Českého poručenstwie, poprawy sprawe
dlwé a od stolu nebyly: též také hodně
některá jiná méně znamenitá tiemto usta
wením wypsati přikazujem, w nichž a na
nichž námi.budůcím potom jasným Če
ským králóm w pilnů potřebu, ježtoby

3) Nobis chybí u, J.



Rubr.. VII,VIII.

bus Boemiae regibus, pro ingruentibus: ca
sibus honorem et statum regiae majesta
tis pěrsaepe spečtantibus, licere permitli
mus et sancimus liberum regiae voluntá
tis arbitrium, 'illa in solidum vel in parte,
communiter vel divisim (ad tempus. dun
taxat) concedere vel pignori obligare, dum
tamen totum tempůs concessionis aut obli
gationis cujuslibet annorum deěceémnume
rum ") semel aut pluries non excedat, nec
ultra confirmare; et etliampro dotibus so
rorum vel filiarum , et in dotáliium re
ginae ilustris assignari facere, ad vitam
dictae reginae dictarumgue filarum atgue
sororum tantummodo , et non ultra; et
alias secundum emergentesnecessarios vel
opportunos eventus de illis disponere pro
Jibitu suae voluntatis, dum tamen aliena
tio perpetua., aut ultra praescripta tem
pora, non seguatur. Nisi forte de eis
permutationem fieri contigerit, guae cau
sam regiam redderet meliorem, scilicet in
terris, vel castris, vel boms alis stabili
bus, apparentibus consimilis valoris aut
praeeminentiae dignitatis bonorum atgue
locorum, guae taliter duxerit permutanda,
guod dicti regis arbitrio relinguatur; de
guo praestent dicti regesilustres, ut supra
in constitutione praecedenti proxima, so
lémne juramentum.

ke cti. a stawu králowské welebnosti'' slu
šelo, dopůštíme a za práwd .Činime, aby
w tom byla králowská swobodná 2 dobrá
wuole, ty zámky, spolkém neb: dielně;
úplně nebpo kusu, do ičast-wšak, pój
čiti jich .neb zastawiti,.a ten Čas;:pójče“
nie nebzástawy aby desieti:let nepřewy
šowal; jednů aneb několikrát , aniž: mají
wýše záwázowáni býti, také: u wěně sěstr,
dcer ani u wěně:jasné králoiwé, nežli.:do
jich žiwota,a potom kdyžby potřeba toho
pilná a núze byla, moci bude Králowa
Milost s těmi: zámky naložiti, k swé,wuoli,
když wšak odlůčenie,jich k wěčnosti ani
na časy swrchupsané „wýše sč; nestane.
Lečby přihodilo se, o. ně: směnu. učiniti,
ježtoby králowské wěci polepšila,. to wěz
w zemiech nebo w hradiech aneb-wjiném
zbožie stálém zřetedlném, tak dobrém a
hodném k duostojenstwi, zbožie i zasaze
nie miesta; a o kteréžby zámky., umienili
k swé wuoli Králowa Milost směnu. uči

niti; swrchupsaní.jasní,. králi, jakož swr
chu wpráwě a w ustawenie před tiemto
napsáno jest, učiňte slawněswatů přísahu.

iii). 4

Rubr. VIII. Tato jsúůměsta a hradowé,, ježto je král Český muož dáti.„Wzástavě, „po
dceři nebo sestře swé do žiwota, ale.ne wěčně: Jaromiř, Trutnow, Dwnor, Mělník, „Ústie,
Lúny, Slaný, Šlaklemis,(?) Střebro, Klatowy, Berún,: Sušice, Kolín.

Hradowétito: Kostelec na Sazawě, Stegreif, Ebrspach, Mojwín; Žebrák, Angerbach,
Misemburk, Deutin,(:?)Mníšek, Protiwín, Hluboká, Bošice, (?)Bernant, (?) Hasénštein..

1) J. annorum decennium.
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Ouae loca sunt ista, videlicet: Jaromir,
Trautnow ", Curia, Mielnk, Ausk, Luna,
Slana, Slakleins(?) *), Miza, Klatovia, Ve
rona, Sicca *), Colonia.

Et infrascripta castra, videlicet: Koste
lecz"super Sazavia, Stegreif *), Ebrspach *),
Moywin *), Béttlern 7), Angerbach *), Mi
semburg %),Deutin(?) '?) Muncheleins *"),
Protiwin, Froburg *"), Bossicz(?) '*), Ber
nant (P)!*) et Hassenstein '*).

IX. De obitu regis

Jubemus, guando deo volente contige
rit "©)1llustrem regem Boemiae universae
Carnis viam Incedere, et praesentis vitae
fragilis solatio laborioso privatum, ad coe
lestis regni perennia gaudia deo propiti
ante deferri: guod barones et nobiles in
feriores ac universitates omnes dicti regni
ássistere vel 'parere, guodgue burgravií
seu castellani vel custodes, aut alio guo
čungue vocabulo nuncupentur, de man
dato vel ordinatione dicti defuncti regis

Majestas Carolina.

A totoť jsů ta miesta: Jaromiř, Trut
now, Dwuor, Mělník, Ústie na Labi, Lůny,
Slané, Šlaklemis(?), Střiebro, Klatowy, Be
růn, Sušice, Kolin.

A tito hradowé: Kostelec nad Sazawů,

Stegreif, Ebrspach, Mojwin, Žebrák, An
gerbach, Misemburk, Dentin(?), Mníšek,
Protiwin, Hluboká, Božice (?), Bernant(?),
Hassenštern.

et officio successoris.

Přikazujem, kdyžby z bože wuole při
hodilo sě, žeby jasný král Český, tohoto
žiwota křehké útěchy práce zbawen jsa !"),
do nebeského králowstwie u wěčnů radost

s pomocí boží wnesen byl: aby šlechtici
a pám nižší 1 wšecky obce králowstwie
Českého při tom stáli a okázali sě, a také
aby purkrabě neb hradodrže a jich cho
watelé, kterýmžkoli jménem slowů, z při
kázánie neb zjednáním toho mrtwého krále
ostřiehajíc, chowajíc a zprawujíc hrady a

IX. Kdyžby oswiecené knieže, král Český, umřel, a s tohoto swěta do nebeské radosti
z božie milosti šel: tehdy wšichni páni, šlechtici 1 wládyky, zemané obecní 1 měšťané králo
wých měst, mají se w obec sjíti a zawolati před se wšech purkrabí hradowých a úředníkuow

králowých, kterýmžkolij jménem byliby jmenowani, ježto bvli zjednáni, a wládli od toho krále,
aby slíbili pánóm i wšie obci České, že nemají žádnému těch hraduow a swého wládenie
postůpiti pod zbawením wiery 1 cti, jeližby nowý král byl přiwolán k České koruně, a pří

1) J. Graucnon, B. Grautnou, P2. Grancuow. % J, Slak, Lemis, B. Slaklemis, P 1.Slak
Lenns. P 2. Slaklenus. P 3. Sslak jinak Leinis. (Snaď má státt: Rakomez.) 3) P 2. Suchá.
4)B. P2, Stegrerf. P3. Steigriff. (Neznámémísto.) 5) J. B. Ebrsbacz. S) J. Moyihn. B. Moybyn.
P3. Owin. 7) J. B. Bertlern. P1. Berulem. *%)J. P 2. Angrerbach. P 1. Augnbarch. P3.
Agnerbach. *) J, P. 2. 3. Misemberg. 1) J, Denczyn. P 3. Dědin, Děčin. (Neznámý Arad;
Děčín to nemůže býti, ale swad Děwtn,) 1) J.Mnuchelonis. P1.2, Muncheleins. !%)P2.Fro

berg. P3. Frumburg. 153)P1. Bozicz. P3.Rassicz. Neznámo. 1+) J. Bernauth. P3. Bernarth.
Neznámo. 15) P2. a Šenštein. 16) contigerit chybí w J. 17) PI. přihodilo sč jasného krále
Českého, a tohoto žiwota kř. út. pr. zbaven jsa, žeby do nebeského a t. d.



Rubr. IX—X,

custodientes vel servantes, seu alias gu
bernantes, castra et jura in constitutioni
bus proxime praecedentibus signata, illu
stri immediato successori futuro regi, vel
alu cuicungue, resignare vel tradere aut
restituere non audeant vel praesumant,
sub poena infamiae et privatiorus perpetuae
dignitatis, officii vel honoris, (guas si con
trá fecerint, ipso facto se noverimt incu
risse,) nisi prius in publico testimonio,
sicut alia sacra nostra proxima constitu
tione cavetuř, rex dictus solemne praesti
terit juramentum de non alienandis bonis
et juribus regiis superius annotatis.
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práwa wedle ustanowenie málo napřed
psaného, jasnému ihned potom budůciemu
náměstku králi, a nižádnému jinému, ne
smějte aniž wšetečně wzdáwajte, ani dá
wajte, ani utratiti smějte pod pokutů zlé
ho příslow1ie a wěčně duostojenstwie zba
wenie, úřaduow1 cti; w kteréžto pokuty
wěz že je upadl, ktožby jinak učinil, leč
prwé zjewně, jakožto naše práwa poswátná
nedaleko napřed powěděná prawie, bude
wedle ustawenie prowoláno, aby ten král
slawně přísahu swatů učinil, že nemá od
koruny odchylowati zbožie a práw krá
Jowstwi swrchupřipsaných.

X. De aivitatibus infra scriptis, gualem honorem novo regi debeant exhibere, et guale
juramentum ab eodem recipere.

Honorabiles et egregias civitates regni
nostri Boemiae,Pragam, Wratislaviam, Bu
dissin et Montes Kutnis, regiae nostrae ma
jestati carissimas et dilectas, sicut hae ce
teras alias civitates dicti regni virtutibus
el maturitate civlum praecellunt atgue
freguentia populorum: ita honorificentia
dignitatis et gloria singulari erga celsitu
diem regiam cupimus insigniri, in his
maxime, guae regalis dignitatis honorem,
cunctorumgue“fidellum statum respiciunt

Poctiwá a wýborná města králowstwie
našeho Českého jsů Praha, Wratislaw, Bu
dišín a Kutná Hora, naší králowské we
lebnosti najmilejšie. A jakož tato města
nad jiná králowstwie řečeného ctnostmi a
zralostí měšťanjsů powýšena a množstwiem
lidu: tak také chcemeaby před králowsků
wýsostí počestností, duostojenstwím i chwa
lů zwláštní byla ozdobena, a najwiec tiem,
což králowského duostojenstwie ke cti a
wšech wěrných k stawu pokojnému a ti

sahu učinil na swatém čtení, aby byl obránce obce České země, a neutracowal měst a hra
duow swrchupsaných, a ustawenie práw swrchujmenowaných aby neproměňowal, dokudž jest
žiw, mimo toto, což jest Karel ciesař ustawil a potwrdil.

X. Poctiwá a wýborná města našeho králowstwie Českého, Praha, Wratislaw, Budišin
a Hora, našie Welebnosti najmilejšie, tak jakož ta města w našem králowstwi jsů wětčie, a
w rozumu nad jiná města powýšena pro počestnost, ježto se děje wšem lidem i našemu duo
stojenstwi ke cti a wšie obci ku pokoji w těch městech: protož nad jiná města jich powy
šujem tiemto ustawením, že kdyžby nowý král byl k Čechám přiwolán, a do tohoto kterého
města přijel, před korunowáním nebo po korunowání, prwním příjezdem, aby měšťané toho
města počestně proti němu wyšli, na znamenie wiery a poslušenstwie klíče městské jemu ne

A. C. III. 12 |
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pacificum et tranguillum. Hac igitur con
stitutióne providimus ordinandum, guod
singulis successoribus nostris Boemiae re
gibus ilustribus, gui fuerint pro tempore,
si eos aliguando 'civitates.praescriptas, vel
earum aliguam adiré contigerit, ante in
sigma regalia coronatiohis' assumta , vel
etiam postea, cum tamen primum Civita
les ipsas adierint, děbeant cives cujusgue
Civitatis ipsarum obviam honorabiliter et
decenter exire, suaedůe. regali potentiae,
in signum purae devotiónis fideigue sin
cerae, claves civitátis reverenter offerre;
prius tamen, guam claves ipsae offeran
tur et civitatem ipsam rex Introeat, prae
stito pér eundem jůramento solemmi, tac
us scilicet sacrosanctis evangelus reveren
ter per €um, non eguitatido, sed de eguo
descendendo, ad honorem dei exhibitis
coram €0: guoďtoto tempore vitae suae
bona fide, sině diminutioně vel circum
scřiptione guacungue, servabit et sérvari
faciet ex integro Čonstitutiones editas per
dommum Karolum; Boemiae regem lu
strem, reverendum praédecessorem suum,
de non alienandis civitatibůs, cástris et jů
ribus ad regium demanium Boemiae atgue
justitam 'spectantibus:srve mensam.

Majestas Carolina.

chému hledí. Protož tohoto ustawenie-mocí

opatřil sme, aby zřízéno bylo, že wšichni
králi naši Čeští budůcí jasní, kteříž w'tu
dobu budů, událi se jim kdy do. měst
swrchupsaných neb do některého z'nich
přiblížiti sč, prwé než příprawy králow
ského korunowánie na se wezmů, nebo
potom, když poprwé k nim přijdů; ")mě
štěné z těch měst poctiwě-a slušně wyjíti
mají, a Králowě Milosu, před ním stojiec,
na znamenie čistého náboženstwie a:čisto

ty wiery, klíče. městské poctiwě mají né
sti; a prwé nežklíči dání budů, a král do
toho města wende, učiní' najprw přísahu
slawnů, dotkna se swatoswatých čtení po
ctiwě, ne na koni jeda, ale s koně sseda,
ke cti boží, před nimi přede wšemi: že
po wše časý žiwota swého dobrů 'wěrů
bez umenšenie a okolkuow wšelikých *)
zachowá a zachowati káže úplně ustawenie
neb práwa učiněná panem Kařlem, Čěským
králem přějasnýma poctiwým předkem
swým, aby neodlučowal měst, hraduow a
práw králowstwi a poruce Českému, ku
poprawě a k stolu jeho příslušejících.

súce; a dřiewe nežliby on klíče ot nich přijal, anežby do města wjel, má přísahu učiniti, na
swatém čtení dwa prsty polože, nesedě na koni, ale skoně ssedna bobu ke cti, že slibuje pod
wěrů a pode ctí, dokudž jest žiw, ta ustanowenie ciesaře Karla držeti úplně a docela, a měst

1 hraduow, jenž slušejí k koruně Českého králowstwie, w plně chowati, a jich neutracowati.
A když před nimi přisiehne, tehdy jej mají přijieti za swélho pána, a jemu slíbiti poslušen“
stwie a wieru, a sním.wesele do města jeti, zpiewajíce na znamenie pokoje a oprawy jim 1
wšle zemi České.

1) P1. přiblížiti nájprwépříprawy král. korun.na se wezmúc, nebo potom, neb naj
prwé, měštěné a:t.,.d. “) Pl. wšecky wěci.



Rabr.. XL

©uo. exhibito. jure, ") fidelissimi (cives.
cumjubilo exultationis caritatis et tripu
dus, mente devota et. obedientia subjectiva
regem eúndem, verum dominům. ipsorum,
imCivitatem suscipiánt, et animis exultan
tibus introducant, longissimis deo propiti

ante temporibus civitatem ipsam, univer
sumgue populum dicti regůi, regendum sibi
divinitus attributum, in pace perpetuo ser
vaturum.
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A když to práwo učiní, najwěrnější milí
měšťané, s radosti plešíc, s piesněmi a s we
selím, s myslí nábožnůa s poslušenstwim
poddaných, toho krále mají za prawého
pána swého do města přijieti a weselů
myslí uwesti, aby za dlůhé časy s pomocí
boží město 1 weškeren lid toho králow

stwie jemu božsky k zprawowánií pójčené
u pokoji wěčném zachowal w časy budůcie.

XI. De juramento regis, guando coronatur, de non alienandis castřisc.

Ouae pro sálutě cunctorum et totius
reipublicae communi *)compendio státuun
tur, debent m publicam deferri notitiam,
ut fideles nostri cognoscant, guam grate “)
guamgue assidue pro illorum guiete mens
nostra laborat. Hac itague regia ordina
tone: sancimus: guandocungue sučcessivis
temporibus singulis vicibus illustres reges

Boemiae dicti řegní diademate contigerit,
publce (ut moris est) coronari: in 1ipsa
coronátione, anteguam sibi “) in capite dia
dema ipsum -per sacras manus archiepiscopi
Pragensis, gui pro tempore fuerit, impri
matur, (vel praelati alterius, tune. forte ec
člesiae Pragensis sede vacante, vel ipso “)
renitente,) de verbo ad verbum praestare

Kteréž wěci pro spasenie wšech lidí a
wšeho obecného dobrého užitek ustano

weny býwají, mají w obec wyneseny býti,
aby wčěrnínaši poznal, kterak wděčně a
ustawně. pro jich pokoj úmysl náš pra
cuje. Protož tiemto ustanowením králow
ského zjednánie za práwo ustanowujem:
kdyžkoli w časy budůcie na wšaků chwili
jasné krále České řečeného králowstwie
korunů králowsků zjewně, jakož obyčej
jest, udá sě korunowánu býti; wtom ko
runowání, prwé nežby koruna ta poswě
cenýma rukama arcibiskupa Pražského,
kterýžby wty časy byl, wstawena byla
(neb od jiného prelata, ačby nechtěl arci
biskup, aneb jestližeby stolice Pražská snad

XI. XII. Kteréž wěci jsú k spasení a k obecnému dobrému ustaweny, ty mají zjewny
býu wšie obci, aby wěrní naši poznali, kterak snažně a pilně úmysl náš žádá obecné dobré

zjednati w našem Českém králowstwi. A protož naší mocí a zjednáním ustawujem, kdyžby
koli w časiech budúcích, á kolikkrátžbykoli oswiecenýpan král České země měl korunowán
býti, jakož jest obyčej, aby to bylo zjewno, a dřiewe nežliby na. jeho hlawu koruna byla
wstawena rukama poswěcenýma.kněze -arcibiskupa Pražského, kterýž tu chwili bude, anebo
kdyžby kostel Pražský a stolice arcibiskupská w tu chwili prázdna byla, ale jiného prelata,

1) J. Ouo exhibito dicet: juro id. c. B. Ouo exhibito juro, fid. c. *%)communi ehybř
w J. 5) J. B. gratis. *) J. T. scilicet. *) J. B. ipsa.

12*w
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et recitare teneatur solemne juramentum
de non alienandis castris ét juribus dema
nii regii sive mensae, in forma constitu
tionis nostrae super hoc editae annotata.

D. VII. Majestas Carolina.

arcibiskupa wty časy neměla,)král powi
nen bude, slowo od slowa učiniti a obno
witi slawnů přísahu, aby neodlučowal hra
duow a práw příslušejících k stolu krá
lowskému tiem obyčejem, jakož sme na
před učimli a znamenati kázali.

XII. 1) De conventu et congregatione b;ronum.

Ut, guae communem et publicam utili
tatem magis inspiciunt, in singulorum de
ducta notitiam, facilius et vivacius memo
riae nostrorum fidellum imprimantur: de
creto praesenti praecipimus inviolabiliter
perpetuo observari, guod annis singulis in
primo conventu seu congregatione de more
anliguo fiendis apud egregiam civitatem
nostram Pragensem, in primis scilicet gua
tuor temporibus Nativitatem Domini nostri
salvatoris immediate seguentibus, ad pe
tendam justitiam coram regia majestate,
principum , praelatorum, baronum cetero
rumgue nobihum ac universitatum regni
nostri praescripti, praedictae nostrae con
sttutiones sub rubrica de non alienandis

juribus demanit regi tam salubriter editae,
de verbo ad verbum, praesentibus prin
cipibus, praelatis, baronibus, ceterisgue no
bilibus ac universitatibus supradictis, in

Aby ty wěci, kteréž zřetel mají wětčí
k obecnému dobrému a užitečnému, když
wšem lidem w známost wejdů, tiem snáz
a žiwějie w pamět našim wěrným wdá
weny byly: ustanowením tiemto přikazu
jem, beze wšeho přerušenie wěčně aby
držáno a zachowáno bylo, každéléto o naj
prwnějším sněmu nebo sjezdu,kterýž zoby
čeje dáwnieho býwá u wýborném městě
našem Pražském, na prwní wčz suchédni
po narození pána našeho spasitele najpr
wé příští, ku požádání sprawedlnosti před
králowů Welebností, kniežat, prelatuow,
šlechticów 1 také před obcemi králowstwie
našeho již řečeného, aby swrchupsané naše
ustanowenie z prawého práwa slowem od
slowa w obci, aby nezaručowal práw po
ručenstwie králowského, hlasem welikým
čteno a řečí česků wykládáno bylo od
písaře zemského, kterýž bude w tu dobu,

kterýžby byl ktomu zwolen, ten král má zjewnů přísahu učiniti, aby neotlučowal hradów a
práw 1 wšeho obyčeje ustaweného, jakož w našem ustawení jest dřiewe popsáno, aby obecné
dobré w pamět wšem dobrým weslo. A protož přikazujem, aby to ustawenie k 'wěčnosti w Če
ské zemi bylo zachowáno, aby na každý rok před obcí wPraze w suché dni adventnie, ježto
býwají před wánoci, bylo čteno slowo od slowa hlasem welikým k slyšení králowu, kniežat,
prelatuow, pánuow, šlechticuow i jiných zemanuow králowstwie našeho slowy českými ot pi
sařuow zemských pod pokutů zbawenie toho písařstwie a cti a wiery otsúzenie, kdyžby to
zameškali swým netbáním nebo kterým úkladem, žeby nebylo tak w plně a s rozumem čteno,
jakož slušie.

» JF T. chybě opět rubr. 12—16.



Rubr. XII—XIIL

publico alta voce legantur et exponantur
Boemiae idiomate regionis, per notarium
terrae gui fuerit pro tempore, aut ejus ido
neum substitutum, guem ad hoc idem ipse
duxerit eligendum; poena imminente nota
rio, si praemissa implere remissus vel ne
gligens repertus exstiterit, privationis nota
riatus Lerrae, amissionisgue dignitatis omni
modae pariter et honoris.

XIII. De bonis

Decernimus, né sacris ordinationibus*)
nostris, guas pro generalitatis commodo,
non privato compendio, componere non
cessamus, superfluae interpretatioms ob
scuritas oriatur, guod bona et jura guae
cungue, ad regiam cameram sive fiscum
devoluta jam, aut in posterum devolvenda,
sive sint feudalia aut aliarum nobillum per
sonarum, sive sint burgensafica, jure suc
Cessionis vel proscriptionis seu confisca
tionis, guacungue ratione vel causa fieri
contingat, sive etiam emptionis aut justo
ttulo alio bona guaegue ad regiam came
ram devolvantur: ea omnia et singula, in
solidum vel m partem, possint libere, omni
abjecta reprehensione vel nota, per illu
strem regem donari, vendi, et guocungue
alhenationis titulo distrahi et transferri in

guascungue personas, pro libito suae vo
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aneb komuž on hodnému poručí a k to
mu wywoli, pod pokutů pisařowů tako
wů, jestližeby swrchupsaných wěcí ne
dbal neb zmeškalý shledán byl, aby zba
wen byl úřadu pisu zemského, a pod ztra
cením duostojenstwie 1 wšeliké cti.

ahenari permissis.

Za práwo ustawujem, aby snad daremné
rozpráwky temnost zplozena nébyla swa
tými ustaňoweními našimi, ktěrýchž pro
obecné -dobré zjewným shledáním skrow
ně snášeti nepřestáwáme, aby zbožie a
práwa, kterážkoli' do králowy komory neb
pokladnice nápadem spadla sů neb potom
spadnůti by měla, budto náprawničie neb
jiných urozených osob, nebo městská, prá
wem poslůpného ščedie, neb zápisowým
práwem, kterýmžkoli rozumem neb wěcí
by se udalo, buďto i prawým trhem, zbo
žie, která žeby do králowy komory spadla,
w cele neb w některém dielu mohů swo

bodně beze wšie řeči a poskwrny od jas
ného krále býti darem dána, prodána i
jiným wšelikým obyčejem odlučowánie roz
tržena a přewedena k jiným kterýmkoli
osobám k libosti jeho wuole. Neb slušieť;

XIII. Ustawujem, aby moc králowa byla swobodna swýchpráw i swého panstwie, aby
dědiny kteréžkoliwěk do králowy komory připadnů, nebo mají zpráwa připadnůti, leč buďte
manské leč šlechtičie, wládyčte nebo městské, nebo kteréžby -on sám kúpil, a již jich swo
boden byi: ty wšecky pospolně nebo rozdielně muož swobodně: dáti nebo prodati, komuž
chce, wedle swé wuole, tak jakož slušie na swobodu králowsků, aby ničímž nebyl proto
winen, tak jakož nad winnými jest pomsta, takéž dobrýma zslužilým jest swoboda-k dobrému.

1) B. decernimus ordinationibus.
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luntatis. Decet enim aucčtorHatemregiam
non .arťari, gůin ")'sicut imndignoset cri
minososdebitiš poenis jubet affligi, ita be
nemeritos et condignos.:possit :múnifičen
tiae:slae muneribus pračmiari.

Majestas. Čarciina.

aby moc králowská sůžena nebyla; ale
jakož nehodné a winníky hodnými poku
tami welí snuziti, též dobře zaslůžilým a
hodnýmaby mohl z štědrého dárowánie
swého: dary a odplaty dáti.

XIV. De petentibus privilegia gratiarum super bonis. nondum vacantibus, vel beneficiis
ecelesiasticis.

Desiderantes, “) ut omnis malignanditol
latur occasio, ut ommnisodiu vel rancoris

fomes radicitus praecidatur, ne subditos
nostros, guos jn persomis et rebus volu
mus, esse SeCUr0S,cořitingat viveré con

Lrariis anmis inguietos : praesenti decreto.
sancimus, ne cui, cujuscungue dignitatis,
praceminentiae vel status 6xistat, nobili vel

plebejo, ličeat guoguomodo abinde in
antea impetrare vel petere regiae maje

statis privegtum vel indultumspecials aut

ribus ad nostram cameramsive iseum go
modolibét devolvendis, guae sčiliceť tem
pore petitionis ipsius nondum devoluta
fuerint ratione forte .successionisvel pro
sCriptionis, seu publicationis,vel. alia causa
guacungue sibi per majestatem ipsam do
nandis, vel aliter concedendis. Inhonestum

Žádali sme, abý wšiezlobiwosti příčina
odjata, aby wšie nenáwisu i nechuten
stwie podnět z kořen wyřezán byl, aby
poddaným našim, kteréž chceme.na žiwo

tiech 1 na stateiech bezpečny mieti, 1 ne
dalo sě jim být žiwuodpornýmiúmysly
w nepokoji. Tiemto práwem za práwo
wypowiedáme, aby ižádnému, kteréhož
koli buď duostojenstwie, powýšenie nebo
stawu, buď urozený neb obecný neslu
šelo žádným obyčejem nynie ani potom

žádati neb pmpsiti králowské Welebnosti
zápisu néb milosti dánie obecného -neb
zwláštnicho nakteréžkoli zbožie neb prá
wa do našie komory neb do. měšce kte

rýmkoli obyčejem ježto spadnůti mají, a

w.ten čas té prosby žeby Ještě nespadla,
buďto pro -„příbuzenstwie, pro zápis, neb
pro. kterůkoli jinů příčinu, aby jemu od

XIV. Žádost našeho „ustawenie tomu chce, abý' wšecka- záwist a zlost: poťuchla; abynašliwěrnínasboží1nažiwotechbylbezpečníazámutkuowneměl.© Tiemto.,ustawením.za
pow1iedáme, aby žádný člowěk, kteréhožkoliwěk stawu bylby neb duostojenstwie, buď pán,
šlechtic, buď prelat nebo duchowní člowěk, nikdy neprosil u krále žádných listuow na sbožie
nebo na práwa, kteráž slašejí'pod králowu komoru, ani žádných obrokuow duchowních, po
něwadžby smrtí umrlého člowěká na KM* swobodně nepřišly. Neb jest nepočestné i přieliš
ohyzdné, nadějí pánem sé učiniti swého bližnieho za jeho žiwnosti. Pakliby kto byl tak
chytrý, žeby' tájně některý list uprosil, buď ná swětské dědiny nebo na duchownie obroky,
kterýchž má král podáwati, zapowiedáme, i přikazujem, aby ti listowé byli potupeni a moci
neměli 'ižádné.

1) J. guando. %)J. B. desideramus.
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ambitiosumgue nimis est,petere iguač non
dum subsunt, et spe vana coňciperé alte
rius rerum se dominum fieri, gui :occulto
dei judicio, casu, gui spectat in alium,
posset: celeriter oceupari.

Ouod. si guis tanta cupiditate :confusus
appareat,. omnino careat impetratis, nec
possit ratione impetrati indulti, velalia oc
casione dguacungue.reguireré 'vel monere
regem super praemissis vel aliguo prae
missorum. Ouae omnia et inde petentibus
ecclesiastica. beneficia non vacantia, guač:
spectant ad majestatém regiam conferén“
dam, inteligi et tráhi volumus et jubemuš.

95.

králowý Welebnosti to: bylo: dáno-neb ji
ňak pójčeno. iNepočtiwé-a.přielišlakomé
jest, prošiti za ty:wěci, kteréž ještě nejsů,
a často marňě -mýysliti, aby cizích. wěci
pánem byl; kteréžto wěci tajným: božím
sůděm,kterýž slušie najiného, mohů rychle
opanowány býti.

Pakliby kto takowým lakomstwim po

hanben jsa zjewal-sě, úplně: buď .:zbawen
těch. wěcí, za. něž přosil,áhiž moci:bude
buďto prosbů,:dáním nebo kterů.jinůpři
činů obsielati nebo upomienati krále ztěch
wěcí swrchupsaných. Kteréžto:wšecky wě
ci o úřadech duchowničhježto sú, ještě
na králowsků:;Welebnost něspadly; ačkoli
k jeho Welebnostui práwo podacie přislu=
šie, rozuměti;: i :z'toho též práwo::welíme
1 přikazujem.

XV. De prohibita divisione terrarum regni.

Veritate testante, omne regnum in se
divisum nemo ambigit desolari; et ratio
naturalis nos instrůit, guod virtus guaeli
bet est fortior unita, seipsa dispersa. Ouid
enim profuit tantis cůris atgue vigiliis,

tantisgue difficultatibus et laboribus re
gnum mnostrum Boemiae jam poene col
lapsum déo propitio reparasse, et ad ho
norém Tegiae celsitudinis čt statum sub
ditorům pacificum redůxisse, si aemulorum

Prawda' swědčie, wšeliké králowstwie

w sobě rozdělené, žádný nepochýbuj, spu
stne;
moc každá silnějšie jest sworná méž roz

ptýlená. Neb coby platno (býlo) takowů
péčí, nespáním, něsnázemi a takowů prací
králowstwie naše České již 'dobře pora

zené naším zbožím oprawiti, ake cti krá
lowské wýsosti“a ku pokojněřiu stawu

poddaných přiwesti, jestližeby nepřátělsků

ano rozum přirozený nás učí, že

XV. Jakož swědčí prawda swatého čtenie, že každé králowstwie w sobě rozdělené

pusto osťáwá,1 také náš smysl přirozéný nás učí, že každáctnost i duostojenstwie w jednotě
jest mocnějšie nežli wrozdělení; i cožby to platno bylo, nám'“taků Snažnost k Českému krá
lowstwí nésti, ježto jest již bylo dosti churawé, by pán buoh' Wyzdwiženiemnašeho ciesář
sťwie nad lidém toho králowstwie byl se nesmilowal. A protož náučením božím“mocně za
powiedáme wšem kniežatóm, pánóm, 'šlechticóm, manUiů, wládýkán, mměšťanóm.iwšie obci
našeho Českého králowstwie, aby žádný pro ižádnů. wěc nikdy sobě swobódy :na žádné dě
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versuliis aut calumniantium simulatis pre
cibus pro. tempoře disuniri contingat et
leviter lacerari? Huic itague morbo pesti
fero viam praecidere, et solitae providen
tae nostrae remediis vigilanter occurrere
deo juvante disponimus, cujus propitiatio.
regni nostri florere facit imperium, et glo
riam nostram docet salutem inguirere po
pulorum. Hoc igitur edicto perpetuo in
hibemus cunctis principibus, baronibus,
feudatariis, ceterisgue nobilibus atgue ci
vibus vel plebejis regni nostri Boemiae,
ne guis ipsorum guacungue ratione vel
causa, guae posset via gualibet excogitari,
ullo unguam tempore libertatem seu ex
emptionem, aut aliam Cujusvis generis se
parationem vel divisonem nondum impe
trare, sed nec petere tantum audeat vel
praesumat, a regia majestate in persona
vel bonis juribusve suis, castris specialiter
alus seu terris situatis infra limites dicti

regni; per guam a nostris vel successo
rum nostrorum Boemiae regum 1illustrrum
ordinationibus et mandatis se ipsum suas
gue terras, castra, loca etiam guaelibet
sive jura, a limitibus et unione regni prae
dictt solutum auderet dicere vel immu

nem, “) ipsa loca vel terras, in solidum vel
in partem, soluta guomodolibet vel ex
empta; imo ipsi personaliter cum terris,
castris et juribus omnibus, sive bonis eo

D. VII. Majestas Carolina.

přewrhlostí anebo těch, ježto škoditi chtie,
falešnů prosbů po chwili roztrháno a leh
ce zkaženo bylo? Protož tomu smrtedl
nému neduhu cestu zameziti ') chtiece, a
obyčejné opatrnost našie lékařskými po
mocmi bydliwě wstřiec jít mieníce, s po
moci boží to jednáme, jehožto milosti
stkwie sč králowstwie naše a na weleb

nost naši slušie, abychme spasenie hleděli
lidského. Protož tiemto wyřčením wěč
ným přikazujíce zahajujem wšem kmeža
tóm, šlechticóm , náprawníkóm a jiným
urozeným 1 také měšťanóm neb obecným
lidem králowstwie našeho Českého, aby
žádný z nich nižádným rozumem, ani kte
rů při neb wěcí, ani kterů cestů, ježtoby
wymyšlena mohla býti, někdy w některů
chwili nesměl, ani se pokúšel nerci pro
siti, ale ani požádati na králowě Weleb
nosu za kterů swobodnost neb z obce wy
nětie aneb za jiné kterakowéhožkoli po
kolenie buď odlůčenie neb oddělenie, bud
to na osobě neb na zboži, na práwiech
neb na swých hradech oblášť, nebo w ze
miech wedle řečeného králowstwie nasa

zených; skrze kterůžto prosbu našich neb
jiných po nás budůcích králów Českých
práw zřiezených a přikázánie sám se ta
kowý a swé země, hrady a města wšeli
která neb práwa z mezí a jednostajen
stwie králowstwie řečeného wyňatým směl

diny, hrady neb twrze neprosil na králi ani směl prosit, a zwláště na dědiny, hrady nebo
města, kteréž a kteráž jsú wysazeny a wysazena na mezech Českého králowstwie; než aby ta
města a hradowé i stiem, což knim příslušie, byly u poslušenstwí:našem a králuow Českých
budůcích, jakož sů byly od staradáwna. A také ustawujem , aby žádný král po nás budůcí
těch, ktožby chěli prositi nebo prosili, nikdy w tom neuslyšal ani k tomu přiwolil pod ztra

1) zameziti chybť w P1. 2)J. imminuere.
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rum, sub nostro successorumgue nostro
rum Boemiae regum jugo, consuetogue do
minto et unione terrarum regni praedicti
perpetuo maneant, et mandatis nostris suc
cessorumgue nostrorum saepe 'dictorum,
sicut retroactis temporibus ipsi fidelissimi
gue praedecessores ipsorum fecerunt, de
vote ac efficaciter pareant et intendant.

Decernentes expresse, guod reges, gul
pro tempore fuerint, jurent tam in prin
Cipio adeptionis regni praedicti, guam po
stea subseguenter reiterent jn coronatione
ipsorum, (prout in constitutione alia, de
non alienandis regiis juribus continetur),
guod nullo unguam tempore libertatem
aut exemtionem separationemve cujusvis
generis et divisonem a regno praedicto
juribusgue et limitibus suis concedent, ta
cite vel expresse, publice vel occulte, gua
cungue ratione vel causa, in persona vel
bonis. guibuslibet alicui praedictorum; nec
petenti seu tractanti talhadirecte vel indi
recte praestabunt audientiam vel assen
sum; poena perjuru imminente regiae di
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by sč a swobodným nazwati, ") ta města
pak neb země spolkem neb rozdielně swo
bodna neb kterakowýmkoli během wy
ňata. Ale nadto i páni ti osobně s ze
měmi, s hrady a se wšemi práwy i také
s panstwím swým pod naším a pod bu
důcích našich Českých králów jhem a
ústawným panowáním w jednotě zemí krá
Jowstwie swrchuřečeného wěčně zuostaň

te, a wpřikázaních našich 1 budůcích na
šich častokrát jmenowaných, jakožto od
dáwných časuow najwěrnější jich předko
wé činili sů, nábožně a skutečně poslů
chajte a pilnost přičiňte.

Za práwo nad hlas přikazujice, aby krá
lowé, kteříž w ty časy budů, přisáhli tak
dobře na počátku uwazowánie w to krá
lowstwie, jakožto 1 potom a opět potom
buď obnowena při korunowání jich pří
saha, (jakož napřed w ustanowenie, aby za
ručowána králowská práwa nebyla, psáno
stojí,) -že mkdy na wěky swobody neb wy
mienky neb oddělenie ani kteréhožkoli od
lůčenie od králowstwie již jmenowaného
práw a mezi swých žádnému nepójčí ani
dadi, tajně neb zjewně, nad hlas neb po
kůtně, žádným obyčejem ani příčinů, buďto
k osobě nebo panstwi kterému, ni tomu,
ktož prosí neb o to rozmlůwá, upřiemně
neb neupřiemně, nedadie slyšenie ani po

cením swého duostojenstwie a pod přísahů tů, kteréž sám pán buoh mstí. A ktožby toho
prosil, aby nad ním duchowně buoh pomstil, a toho, cožby uprosil, aby byl otsúzen, a jiná
kniežata, pám, šlechtici, wládyky, měšťané 1 wšecka obec našeho Českého králowstwie mají
na něho oděnů ruků wstáti, a jeho sbožie zebrati, a jej wiery a cti otsúditi jakožto zrádci a
dráče obecnieho dobrého a našeho králowstwie Českého.

!) PT. neb práwa mezema jeduostojenstwie králowstwie řečenému příslušejících směl
by sé práwa a svobodna řéci a newinného nazwati.

A. C. UL 13
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gnitati, guae solum deum habet ultorem,
cujus nemini lcet determinare judicium.

Contra vero libertatem seu exemtio

nem hujusmodi impetrantem, praeter in
flamiam gua notatur, poenač omnes cri
minis laesae majestatis ipso facto currant,
et omnino careat impetratis; ceterigue prin
cipes et barones seu nobiles ac universi
tates omnes regni nostri praedicti insur
gere manu armata, bonague ejus invadere
et dissipare penitus posšint et debeant;
guem velut regni proditorem atgue scis
sorem et laceratorem "), reigue publicae
atgue status pacilici fidellum regní omnium
turbatorem et invasorem manifestum, per
segui et offendi impune volumus et ju
bemus.

AVI. De juramento regum

Jurabunt etiam dicti reges, modo et for
ma praeseriptis, se nullo unguam tempo
re, guacungue ratione vel causa, divisio
nem vel separationem ullam , aut aliam
guamcungue diminutionem vel arctationem
facturos, per se vel alium, seu fieri per
permissuros vel passuros *), de limitibus
seu terris habitabilibus vel non habitabil

bus cultivandis *) vel sterilibus in regno

MaJestas Carolina.

wolenie, pod pokutů křiwé přísahy krá
lowského duostojenstwie, kteréžto duosto
jenstwie samého boha má.mstitele, od je
hožto sůdu žádnému neslušie se odchýliu,

Pak proti takowému, ježto za swobodu
aneb za to, aby z jmých wyňat byl, prosí,
mimo tu pokutu zlé powčsti, -ježto jí zna
menán bude, w pokutu wšelkakého pro
winěnie úrazu králowské welebnosti ihned

wěz že je upadl, a owšem toho neměj, zač
je prosil, a jiná kniežata a šlechtici a uro
zení 1 obce wšecky králowstwie našeho
již řečeného brannů ruků powstati mají,
a na zbožie jeho wšelikaké táhnůti, a je
rozptýleu 1 úplně zkaziti moci budů a ma
ji, a toho jistého jakožto králowstwie.zrád
ce, rušitelé a roztrháče 1 obecného dobré
ho a stawu pokojného wěrných toho krá
lowstwie wšech buřiče á zhůbci zjewného
stíhat a honiti 1 bíti beze: wšie pomsty
welime 1 přikazujem.

super divistone non facienda.

Přísahu také učinie králowě obyčejem
a spósobem swrchupsaným, aby nikdy na
wěky žádným obyčejem arii kterů wěči
dělene neb odlučowánie kterého neb ji
ného umenšowánie neb sůženie néčinili

sami od sebe, ani od jiných čimti dopů
stuli,by je trpěti měli, z mezi neb zemi by
dlitedlných, orných neb neorných, w krá
lowstwi již řečeném aneb k králowstwi ku

XVI. Také má král Český přisieci a swú přísahu obnowiti, že nikdy pro žádnů wěc
na mezech králowstwie Českého nedopustí umenšenie w žádném kraji, leč buď ot meze ji
ných kniežat nebo šlechticuow, wládyk neb měst anebo jiných kterýchžkoli osob, ježto k Ce
ské zemi příslušejí; a zwláště duostojenstwie a swobody králowské aby bránil, práw a hra

1) B. alteratorem. 2) passuros chybí w J. 9).J. culturandis.
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praedicto, sive ad regium demanium, sive
ad principes, stve ad barones vel nobiles,
sive €tiam ad Civitates aut alias guascun
gue personas vel loca spectantibus guo
guomodo; et generaliter, dignitates, hono
Tes et praerogativas omnes regni Boemiae
ilibatas unitasgue defendere et servare,
úna cum castris et juribus omnibus in
sacra nostra constitutone contentis; et
guod, si per:eum vel alium guocungue
modo et forma factum m contrarium guid
gůám reperiatur, guacungue roboris so
lemnitate vallaretur, ex nunc ilud revo
catur auctoritate regia penitus et annul
latur, sub virtute per eos tunc taliter prae
suti juramenti.

Has autem binas constitutiones singu
lis annis legi et publicari volumus in pri
mis guatuor temporibus, modo et forma,

guibus constitutiones alias nostras de non
alienandis juribus regiis publicari inferius
est statutum.
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poručenstwí, k kniežatóm, k šlechticóm neb
urozeným buďto také městóm nebo jiným
kterýmkoli osobám nebo městóm příslu
šejícím nižádným obyčejem ; a obecně aby
wšech duostojenstwi, ctí, zwláštních mi
lostí králowstwie Českého nepoškwrněných
a w jednotu uwedených bránili, je zacho
wali s hrady 1 se wšemi práwy w swatémnašemustanowenípoložených.| Pakliby
od toho krále neb od jiného kterýmkoli
obyčejem neb zpósobem proti tomuto co
učiněno shledáno bylo, aneb kterů mocí
slawnů zbořeno: tehda tůto moci králow

sků bude za nic jmieno pod pokutů té
přísahy jimi během swrchupsaným učiněné.

Ale tato žiwá ustanowenie každé léto

chcem aby čtena a rozhlášena byla na
prwnie suché dni, obyčejem a zpósobem,
jakož ustanowenie naše jinde o králow
ských práwiech, aby odlučowána nebyla,
jest doleji ku prohlášení ustanoweno a
zjednáno.

XVII. De offhcialibus regni.

In majoribus dignitatibus et officis ma
jora imminent pericula, et graviora solent
ori dispendia. Ouo. expedit diligentius
et maturius praeveniendo caveri, guam
post casum suffragio mendicato succurri.

U welikých duostojenstwich a úřadech
welikých strach býwá příhod a těžšie
obecně wycházejí škody. Protož slušie
ttem pilnějle a můdřejie napřed sč ostřé
hati, nežliby po příhodě modle sě a žebře

duow i wšie obce České, jakož w prwniem našem ustawení jest popsáno. A to dwoje usta
wenie přikazujem aby bylo čteno na každé léto wPraze na hradě wsuché dni přede wší obcí,

XVII. O duostojenstwi wětčiem a w úřadech wětčích býwá wětčie nesnáze; a protož
slušie s rozmyslem a s dobrů pamětí každému úředníku ustawiti, nežliby béz.rozmysla ustawě,
w tesknosti a w škodu přijda, i hledal k tomu pomoci nebo prosil. A protož s dobrým roz
myslem přikazujem a ustawujem, aby najwyšší komorník, najwyšší sudí a najwyšší písař zem
ský, kteříž mají ot krále usazení býti, i jiní menší úředníci, komorníci, súdce a písařowé, ježto

13*
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ltague praesenti decreto jubemus, guod
supremus cameěrarius,supremus czuda seu
judex, ac notarius terrae, gui mero et im
mediato regis arbitrio statuuntur, et ce
terL camérarl, czudaru, notaru et officia
les alu, ab ipsis supremis tribus officiis
dependentes, omnium provinciarum regni
nostri Boemiae, nullo unguam tempore
Constituantur seu ordinentur ad vitam cui

guam *) communiter vel divisim; nec of
ficia ipsa “) vendantur, obligentur, aut alio
cuovis alienatiomistitulo distrahantur per
petuo vel ad tempus. Et ut haec effica
cius validentur, adjicimus statuentes, guod
singuli reges, gut pro tempore fuerint,
tempore coronationis Ipsorum in publico,
videntibus cunctis populis, prius scil. guam
oloriosum diadema capiti regio per sacras
manus Pragensis archiepiscopi (vel prae
lau alterius, Pragensis ecelesiae sede va

cante, vel renitente forte eodem archiepis
copo, vel forte inhabili existente,) impii
matur, jurent sacris evangelis manu tac
tis, ordinationem nostram praesentem per
petuo tenere et inviolabiliter observare. *)

Cujus transgressores poenis afficimus,
ut si guisguam pro tempore tam ambitio
sus et temerarius exstiterit, guod ex dictis

D. VI. Majestas Carolina.

žádal spomoci. A tak tiemto usúzeným
práwem přikazujem, aby najwyšši komor
ník "), najwyšší sudí neb sůdce a písař
zemský, kteřížto půhů a samů králowů
wólí ustanowenm býwají, i také jiní ko
mornici, sudí, písaři a úředníci od těchto
tří najwyšších úřaduow pocházející, wšech
wlastí a krajin králowstwie našeho České
ho, nikdy wěčněnebyli ustanowowáni neb
jednáwáni do žiwota jich, spolkem neb
rozdielně. A ty úřady nebudte prodány
ani zastawowány, aniž kterýmkoli jménem
odlučowánie roztrhány “), k wěčnosti neb
do času. A aby toto práwo pewněji utwr
zeno bylo,přidáwáme ustanowujíce: wšech
m králowé, kteříž té chwile budů, při ko
runowání swém zjewně, an weškerenlid
widí, prwé nežby přeslawná. koruna na
hlawu králowu poswátnýma rukama Praž
ského arcibiskupa (neb preláta jiného,
kdyžby snad kostela Pražského stolice w tu
dobu biskupa neměla, aneb žeby tomu byl
odporen ten arcibiskup, neb nedostatečen,)
wstawena byla, aby přisáhli, na swatoswa
tých čtení ruce položiec, toto zjednánie naše
aby wěčně drželi a bezpřerušenie zachowali.

A tohoto ustawenie přestupitele pokutám
těmto poddáwáme: jestli žeby kto kdy tak
wšetečný a pyšný byl, žeby swrchuřeče

od těch tří najwyšších úředníkuow podsázeni býwají we wšech krajích králowstwie našeho
Českého, nikdy nižádný nebyl k úřadu potwrzen do žiwota ani do kterého času určeného,
než je mohl král proměnit, kdyžby se který nehodil. Pakliby kto byl tak swéwolný a smělý,
zeby kdy který úřad z těch tří úřaduow wyprosil na králi, nebo trhem aneb zápisem obdr
žal přes tuto zápowěd, k wěčnosti nebo pod léta: tehdy to wyprošenie neb kúpenie nemá
zádné moci mieti, ani bude moci krále upomínati z toho žádnými listy ani žádným slibem.

!) P1. podkomornik.
od roztrhánie.

2) B. tamguam.
5) Celé toto místo, od slow »vEt ut. haec efficacius,« chybí u J, B.

8) nec officia ipsa chybť w J, B, T. *) PL,
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officis aliguod ad vitam impetraverit, aut
illud sibi vendi 'seu obligari, vel ad tem
pus determinatum aliguod -guoguomodo
commitu, contra hujus edicti seriem, pér
petuo vel ad tempus fecerit: ipso jure
careat impetratis, et venditio seu alenatio
guaegue nulla penitus et invalida censea
tur, nec possit guisguam, ratione forte li
terarum super hoc impetratarum a regia
majestate, vel alia occasione guacungue,
regem monere vel reguirere guoguomodo
super praemissis aut aliguo praemissorum.

Et idem per omnia intelligi volumus et
jubemus de oflicialibus omnibus et singu
lis consimilibus provinciae Plznensis, licet
dependentes vel suppositi dictis supremis
officis non dicantur.

Similiter idem per omnia servarr jube
mus et mandamus de officialibus regus
guibuscungue ducatus nostri Wratuslavien
sis et marchionatus Budissimenisis.Čur et

enim non generaliter ad omnes provincias
et terras noštras extendimus, guae univer
saliter pro. omnium fidelium nostrorum
communi compendio generaligue favore
Justitiae statuimus ?

»
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ných úřaduow který 'do žiwota uprosil,
nebo aby mu prodán neb zastawen. byl do
času určeného neb kterýmkoli obyčejem
poručen proti napsářií a-.práwu této wý
powědi k wěčnosti nebo ;do'času žeby -sobě
zjednal: tiemto práwem zbawen buď těch
wěci, kteréž uprosil, a prodaj ten nebo
dánie preč toho úřadů buď nikakowéž a
úplně nepewné. Aniž kto muož buďto
listy snad na to uprošenými od králow
ské welebnosti nebo 'jiným kterýmkoli
obyčejem krále upomínati, ani 'kterak ob
sélati kterým během z těch wěcí.

A též úplně chcemea přikazujem, aby
zachowáno bylo od úředníkuow králo
wých wšelikých wéwodstwie našeho Wra
tislawského a markrabstwie:Budišínského;
1 pročbychom wšudy w obec do, wšech
wlastí a zemí našich.. těch...Wěcí něrozší

li, kteréž obecně wšem wěrným našim
pro obecné sjednánie obecnů přiezní a
sprawedlností ustawujem ?

XVII. De burgraviis constituendis.

Aeguitatis atgue justitiae zelatores cuncta
guaerimus statutis nostris adjicere, per
guae possit virga justitiae nostrae adver
santes singulos liberis motibus castigare.

Upřiemnosti a sprawedlnosti horliwi mi
Jostníci jsůce, wšecky wěci hledíme, aby
chom ku práwóm našim přičinili, skrze

něž mohlaby metlička sprawedlnosti našie

A též ustawujem i přikazujem wšem úředníkóm těch tří. úřaduow w kraji Plzenském,
ač jsů. nepoddaní w žádnů porobu, než w swobodě jsů wysazenl.
w kraji Wratislawském a wmarkrabstwí Budišinském.

Takéž úplně přikazujem
A pročbychom toho ustawenie. we wšech

krajích a zemiech našich nepotwrdili k obecnému dobrému?



102 D. VIL

Tunc enim guiete vivýmus,cum statum fide
lium' nostřorům pacificum intuemur.
tur "statuimus'perpetuo observari, ne ca
stellaniseu burgravii in castris seu locis
de nóstro repio demanio, ad justitiam re
glam specialiter pertinentibus et ád men
sam, statuaňtur seu guomodolibet ordimen

tur' ad vitam vel ad aliguod determinatum
tempus, sed: libero semper regiae volun
tatis arbitrio cassenťůr atgue mutentur,
vel secundum meritá permutentur, ne fraus
possit fieri justitiae, et executionem.illius
guandocungue videatur negligere, gui cer
to tempore debere se noverit officio prae
sidere; poena imminente, guicungue re
glae celsitudinis literas seu privilegia con
tra praesentis edicti serilem seu mentem
impetraverit, notae infamiae; et bonis suis
omnibus publicatis, careat perpetuo impe
tratis. Ouae firma servare et servari fa
cere, reges illustres Boemiae, gui fuerint
pro: temiporé, in coronatione ipsorum ju
rare -in publicoteneántur.

Ig1
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lidi swobodné urozené wšecky w jich hnu
tích tresktati. Neb tehdy pokojně žiwi
jsme, kdýž staw našich wěrných pokojný
widime. Protož ustanowujem, aby wěčně
toto bylo držáno, aby hradodrže neb pur
krabie wmiestech našeho poručenstwie
králowského, a zwláště k sprawédlnosti
králowsképříslušejících a k stolu, nebyli
usazowáni ani kterak zjednáni do žiwota
neb do které chwile určené, ale swobod
nů wždycky králowsků wuolí budte bo
řeni, měnění nebo wedle zaslůženie pone
chánu, aby lest nedála sě sprawedlnosti, a
také k skutečnému w sprawedlnosti uká
zánie druhdy aby nedbalý widien nebyl,
ktožby wěděl, že do určeného času úřa
dem má wlásti pod túto pokutů, kdožkoli
od králowské wýsostilisty neb zápisyproti
tomuto našemu nynějšiemu wyrčení, zápi
su nebo mysli sobě uprosí, hlasem zlé po
wěsti i zbožie swého wšeho zjewně zbawen
buď wěčně, a do králowy komory obráce
no bud,i těch wěcí, za něž jest prosil. A
tyto wěci pewně držeti mají přikázati jas
ni králi Čeští, kteříž tě chwile budů; na ko

runowání swém aby zjewnů přísahu učinili.

XIX. De judicibus et rectoribus.

Locorum judices et rectores subditorum
vila et conversatione decet esse. confor

NSV
— *

Súdcem a. zpráwcem miest poddaných
slušie, žiwotem 1 obcowáním aby sě.srow

XVIIL.To w swé moci zúostawujem, abychom, ktožby to přestúpil, mohli je kázat
z toho s dobrým rozmyslémm. Tehdy pokojně bůdeme žiwi, když staw našich wěrných w po
koji uzříme; a protož k wěčnosti ustawujem w našem Českém králowstwi, aby purkrabě na
šich braduow a na hradiech našich k sprawedlnosti mkdy neměli stwrzeni býu do žiwota ani
do času určeného, než abyje král mohl proměniti podlé swé'wuole. A pakliby kto přes toťo
ustawenie na král které wlaďenie uprosil, nebo na tolistůow požádal, aby byl wiery aČti
otsúzeň, a toho uprošenie wěčně byl prázden. A toto ustawenie má ostati k wěčnosti, a když
krále budůcieho budů korunowati, má přísahu učiniti přede wší obcí, aby to ustawenie zdržal.
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mes. Inconvenienter gutdem Jus 'diceret,
gui ab illis in pluribus disereparet. Et
propterea statuimus, guod nullus officialis,
guacungue honoris dignitate vel admini
stratione praefulgeat, ad judicium scilicet
ordinandus, praefigatuř vel ordinetur a
guoguam in. regno nostro praedicto et lo

CISsingularibus ejus, gui nesciat, intelli
gere. seuproferre idioma seu linguam Boe
micam„generálem, guam scilicet. Sclavoni
cam. dicimus. Nisi tamen.de speciali gra

ua clementia regia guibusdam, guos forte
morum atgue viřtutum' laudanda conge
ries vel peritia literarum redderet meri
tos sive dignoš, officia ipsa duxerit con
cedenda.
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náwali ;neb nepřístupně práwo byloby we
deno oďtěch, kteřížby 'w některých wě
cech sami byli odpórce. Aprotož zá prá:
wo ustťanowujem,abý žádný úředník, kte
réžkoli poctrwosti duostojenstwím neb po
sluhowánie úřadu sč stkwěl, nebyl k súdu
jednán neb sazowán.od žádného w krá
lowstwie našem již řečeném, ani w mie

štech zwláštních, ježtoby neuměl rozuměti
a mluwiti hlaholu neb jazyka( Českého obec
ného, kterýžto Slowenský nazýwáme; leč

wšak z milosti zwláštie králowské byliby
kteří, ježby snad nrawów a cti chwálené
shromážděnie neb umělost listów hodny

učinily, aby jim ty úřady mohly.") pój
čeny býti.

XX. De recto judicio ordinando,

Ur rectum in regno nostro Boemiaeubi
gue procedat *) judicium, et nullarelin
guatur occasio a recto tramite deviandi,
sancimus, guod barones, in singulis pro
vinciis de moresolito ordinandi, tres..in
numero in officio majorum scabinorum
seu justitiariorum vel correptorum,et ce

Aby prawý w[královwstí našemČeském

byla ku poblůzení:od-prawé cesty: za prá
wo wypowiedáme *), w'každé: krajině;ja
kož obyčejně pán třie w.počet zjednání
býwají “)wůřad wětčích peprawci a tresk
tateluow., 'a jiní urození.'třie týmž oby

XIX. Súdce a richtářowé w Čechách, po wšech městech a krajích, nad lidmi podda

nými ustawení,mají býti sjednáni w dobrých obyčejiech; nebby nepodobně práwo stálo, když
by wnich ruoznice a proměnabyla. A protož ustawujem, aby žádný, sůdce neb wladařnebo
richtář nebyl ustawen ot žádného w našem Českém králowstwí, kterýžby- neuměl mluwiti a
rozuměti řeči Českého jazyka, ježto slowe řeč Slowanská, lečby králowa milost, kterému zwlá
ště toho úřadu popřál, „kterýžby se, latinským jazykem. a řečí.jsa. dobře:naučen, k tomuúřa
du hodil a byl poznán-w dobrých činech k sprawedlnosti,

XX. Aby. w našem Českém, králowstwí sůd sprawedliwý wšudy byl, a nikdy od cesty
sprawedlwé nepoblůdil omylemižádným, ustawujem, aby páni šlechtici we wšech krajích po
dlé obyčeje usazowali k úřadu tři úředníky wětčie a jiné wládyky téhož počtu, a zemany,

»P1 hodný učinilo, ty úřady mohlyby. %)J. B. prodeat.
4) P1. jakož jest obyčej páni třic w počet zjednání byli.

9. P 1, wypowiedáme,
aby.
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teri nobiles eódem -numero, per loca sin
gula (ut est moris) minores scabini praež
figendi, non ordinentur vel statuántur ita,
guod duo ex eis tribus fratres existant.

D. VIL Majestas Carolina.

čejem 'i počtem 'po wšech miestech za
menšié poprawce, aby ustanoweni a zřie
zení nebyli tak, by dwa ') ztěch tří měla
bratry sobě býti.

XXI. De proscriptis et usurariis, ne ad officia ordinentur.

Praesidentes ceteris debent sicut officio,
ita honestate' vitae et moribus praesidere,
vel saltem*) non in deterius discrepare.
Volumus ideo et mandamus, guod nullus
proscriptus jam, seu in posterum proscri
bendus *), assumatur ad officium scabina
tus, aut aliud guodlibet pertinens ad judicum.© Ouodidemintelligaturdeusu
rariis jam repertis, vel alias notoriis et
publice reputatis.

Usazení nad jinými mají jakožto úřa
dem, též také poctiwostí žiwota a nra
wuow nad jiné býti, aneb aspoň aby horší
než poddaní, jakož úřad káže, nebýwal.
Protož chceme i přikazujem, aby žádný
psanec, nynie ani potom, ježtoby měl psan
cem býlu, přijímán nebýwal w úřad po
prawcowý ani w jiný úřad, ježto slušelby
k sůdu. A též rozumieno buď o lichew

nicích zjewných a prohlášených.

XXIL De juramento officialium.

Ouia parum prodesset jura condere, nisi
guibus eá commissa sunt, ordine debito
fideligué sensu et animi maturitate pro
cedereiit; etut taliter procedendi illis ma
teria 'praebeatůr, et omůnisiniguitatis :0c
casio. práecidatur, Constitutione praesenti
providimus 'ordinandum : guod officiales

-=

Ale žeby welmi málo platno bylo prá
wa skládati, lečby ti *“),kterýmžby poru
čena byla, slůšným řádem, wěrným smy
slém adospělů zralosti rozumůje wedli *);
1 aby jim cěsta tak kjití dána byla, a
wšeliké neprawosti ústrk aby odřežán byl,
ustanowením tiemto opatřili sme: aby zjed

jakož jest w obyčeji w menších úředniciech, aby požiwali, ale aby nikdy z těch tří úředníkuow
nebyla dwa bratry k úřadu usazena.

XXI. Ktož sedie na úřadu jiné súdiece, maji čest a dobré obyčeje do sebe mieti,
aby jiné we cti súdili, nemajíce poskwrny na sobě. A protož chceme tomu a přikazujem, aby
žádný psanec nikdy nebyl přijat w žádný úřad ani w konšelstwo, ježto slušie k sůdu, aby lidi
súdil; a také žádný lichéwník zjewný a poznalý aby nebyl usazen na úřad, ježto slušie k súdu,

XXII. Máloby platno bylo práwa ustawowati, kdyžby ti, ježto jim úřad poručen, wěrně
a s rozumem nesúdili beze Isti a bez omylu w sprawedlnosti, aby nebyla při nich chytrost

1) Pí. miestech, jakož jest obyčej, za menšie popr. aby ustan. a zřiez.byli, nebuďte
zjednáni ani usazowáni, by dwa. %)J. B. vel facere. *%)B. guod nullus proseriptůs assuma
tur. +) PI. těm. 5) PI. poručena byla, aby je wedli slušným řádema wěrných smyslem
a dosp. zral. rozumu prospěšna byla.
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sive magistratus omnes ad 'reddendum ju
stitiam deputati, guacungůe praeeminěn
tia dignitatis aut administratione praeful
géant in regno nostro Boemiae, in introitu
guisgue officii sůi, praesente populo loci
illius, in guo debet faceré residentiam pro
judicio ferendo, (praecedente scilicet pro
clamatione publica), jurent sacrosanctis
evangeliis manu tactis, se in timore dei et
ad honorem et gloriam regiae majestatis
Boemiae, statumgue pacificum et tranguil
lum devotorum fidelium dicti regni, in de
creto sibi officio fideliter cuicungue abs
gue personarum acceptione ministrare ju
stitae complementum.
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náno bylo, že úředníci nebo práwo (src)
wšichni, k wedenie sprawedlnosti jsúce
usazeni, kterýmžkoli duostojenstwím po
wýšenie neb posluhowáním stkwějie se
w králowstwie našem Českém, když wni
kati budů w ten úřad, každý w nich před
lidem w tom miestě, kdežby měl siedlo pro
sůd učiniti, prwé napřed prowolánie biři
cem učiniec přisežte, swatoswatých čtení
rukama dotknůc, že slibují w bázní božie
ke cti a k chwále králowstwie Českého

welebnosti, ku pokojnému také a tichému
stawu nábožných wěrných králowstwie ře
čeného, w tom úřadě wěrně každému bez

přijímánie osob plně sprawedlnost činiti a
wésti.

XXIII De burggraviis oc. dominis suis rebellantibus,

Sl guis burgýravius seu castellanus castri
seu fortalitii regis ilustris, aut principis,
baronis, vasalli regii, aut. alterrus cujus
cungue personae regni Boemiae, spiritu
tantae rebellionis assumpto, praesumpserit
domino dicti castri vel fortaliti, per se
vel per alum recuperare volenti, castrum
ipsum contradicere, aut aliter "» guocun
gue modo contra ipsius dominium rebel
lare: mfamis effectus, omnium. bonorum
-== —]

Jestliže který purkrabie neb hradodrže
hradu neb twrze krále jasného, neb knie
žete, pána, neb králowy náprawy, aneb
které jiné osoby králowstwie Českého,
úmysl takowé protiwnosti sobě wezma, i
nechtělby wšetečně pánu toho hradu neb
té twrze sám od sebe neb skrze jiného,
an jej wyplatiti a zase mieti chce, wrátiti,
ale odpieraje, neb jinak kterakkoli proti je
ho panstwi, chtěl ho brániti: takowý beze

ižádná. Ustawujem a přikazujem, aby každý úředník, když bude zwolen a usazen na který
koli úřad w našem Českém králowstwi, jenžby. měl sedati na súdě a súditi, přísahu učinil, na
božiem čtení polože dwa prsty, přede wší obcí toho kraje, kdežby měl sůditi, že má Králo
wě Milosti 1 každému sprawedlnost činiti w swém súzení, a toho pro žádnů wěc neoblewiti.

XXIII. Kdyžby který purkrabě nebo pohradný hradu nebo twrze králowy nebo kte
rého kniežete, neb pána šlechtice kterého, mana králowa aneb jiného zemenina Českého. hra
du nebo twrze jemu poručeného neb poručené pánu swému.zase postůpiti nechtěl a wzdáti,
anebo se jemu kterakkoli protiwil: tehdy wiery a cti má býti otsúzen 1 wšeho swého, cožby

1)J. B. illud.
A. Č. NIL 14
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publicatione, proprietati dommi dicti castri
applicandorum ; et ultimi poeňa .supplicii
feriatur. Ouem velut proditorem per:guos
cungue perseguůi et capi permittimus et
jubemus, assignandum propinguiori judi
Cl0, per guod poena přáeseripta plectatur

XXIV,")

Morem laudabilem approbantes, gui non
tantum antigua consuetudine regni nostri,
guantum etiam sacro jure scripto fulcitur,
guod magistratus jura redděntes residere
jussit in publico: edicto praesenti decer
nimus perpetuo observari: guod supre
mus camerarius et supremus judex seu
czuda, annis singulis guater, semotim ta
men guisgue, scilicet circa officium pro
prium, -debeant judicio residere, guantum
ad eorum cujusgue speetat oficium, ju
stitiam guaerentibus reddituri, stateram
gue rectam gestantes m manibus, memo
res divini júdicii, (guod nulli omnino lici
tum est declinare,) guod ea mensura re
metietur eis, cum gua aliis duxerint men
surandum.

D. VII. Majestas. Carolina.

ctný buď, wšečcko jeho zbožie buď .za
psáno a zwláštnosti toho pána k hradu
obráceno; a na Konci pomstů smrti buď
usmrtěn. A toho jistého jako. zrádci wšem
hoňiti a. jej jieti dopůštieme i přikazujem,
a jmůc dátí k najbližšiemu. súdu, kdežto
swrchupšánů pokůtů buď kázán aumriwen.

De: residentia beneficiariorum circa tabulas. terrae.

Obyčeje slawného -potwrzujíc, kterýž
netoliko z starodáwného obyčeje králow
stwie našeho, ale také i swatého písma
práwem ozdoben jest, že jest zjednáno,
aby úředníci, ježto práwa wydáwaji, se
děli w obecném miestě, a tiemto wyrče
ním za práwo chcemeaby wěčně bylo dr
žáno: aby najwyšší komorník a najwyšší
súdí každé léto čtyřikrát rozdielně, každý
totiž. podlé úřadu swého, na súdu seděl,
jakož na který z nich úřad slušie, a spra
wedlnosti hledajícím. aby. ji učinili, a roz
wáažowánieprawé nesůce w ruků, i pama
tówali na boží sůd, kteréhož žádný úplně
nemóž minůti že tůž měrů bude jim od
měřeno, kterůž umyslili sú jiným měřiti,

kde měl, na milost pána toho, jenž jest ot něho držal, a wšecka obec toho kraje má wstáti prot
němu a jeho dobyti i dáti jej jako proradníka na smrt ku poprawě najbližšie, aby jej oběsili.

XXIV..Obvčeje dobrého, jenž jest byl ot dáwna, potwrzujem w našem Českém krá
lowstwí, i písmem swatým dowodiece, jenž prawí, že ti, kteříž súdie w sprawedlnosti, mají
seděti a súditi zjewně a swobodně, Protož ustawujem k wěčnosti w našem Českém králow
stwi, aby najwyšší komorník a najwyšší sudí na každé léto čtyřikrát každý na swém úřadě
sedal, jakož na jich úřad slušie, sůdiece sprawedlnost, a drže každý wáhy w ruků, zpomína
jice na boží súd, aby žádný ot prawdy se neotchýlil; nebo na kterůž mieru lidem budů wá
žiti a měřiti, na tůž jim bude otměřeno. Ale toho sezenie nemá ižádný úředník zameškati,
lečby byl na králowě službě, pro jeho čest.a pro obecné dobré,

1) HFe Třeb. rkp. chybí opět rubr. 24—30.
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Nisi tamen ex causa, guae multae. pos
sunt contingere, regiae majestatis arbitrio
relinguenda, alicujus officialiuúmpraeserip
torum residentiam specialiter duxerit Sus
pendendam; a guo etiam excipi volumus
officiales eosdem, gui tempore residentiae
iiendae praedictae reperirentur vacare ser
vitus dictae regiae majestalis.
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Leč snad z příčiny, kteréž mnohé mohů
se přihoditi, z králowy welebnosti dobré
wuole žeby necháno a zdwiženo bylo ně
kterého swrchupsaného úředníka siedlo, a
odloženo. Z toho také wyniti chcem ty
úředníky, kteřížby w čas siedla swrchu

psaného neseděli pro službu králowy
welebnosti.

XXV. Ouibus officia' tabularum sunt conferenda.

Supremamajórague offičia cameráriatus,
Judicaturae et notariatuš terrae, per ma
jesťtatem regiam solo ipšius voluntatis ar
bitrio libero conferenda, persons: tribuan
tur virtutum morumgué gravitate perspi
cuis, in guibus morum vitaegue. probitas
et justitiae Caritas inguiratůr; dum tamén
camerarius et jůdex ipsi suprémi barones,
seu de baronumgenere descendentes exi
stant.

teris officialibus in regno constituéndis ubi
gue per nos, aut per guoscungue haben
tes auctoritate regia coňstituendi eos li
beram potestatem; scilicet, guod moribus
et virtute perspicui compositegue viven
tes, pacis et justitiae amatores, non diffa
mati, negue suspecti, praesidere guibus
cungue officiis statuantur; gu tamen re
sideant seu habitent et hereditates possi
deant m regno Boemiae praedicto.

Et idem intelligi volumus. de ce-.

Najwyšší 1 také. wětčí úřadowé komor
nictwa:, sudieho a pisu zemského, ježto
od welebnostu králowské samů toliko do

brů a swobodnů wolí dáwáni býwají, oso
bám buďte dáni, ježto sů ctnosti a nra
wuowwážností jasní, ňa nichžto nrawuow
a žiwota šlechetnost aláska sprawedlnosti
buď ptána a shledána, -a tak aby ti naj
wyšši komorník a sudí páni aneb z pan
ského rodu byli. A též rozuměti chcem
o jiných úřednicích, ježto w králowstwie
maji usazowán býti kdežkoli od nás neb
od jiných, kteřížby wuoli králowsků moc
měli je usazowati; totiž aby nrawy a ctno
stí čistí byli, a řádně žrwi jsůce, pokoje
i sprawedlnosti ježtoby milownici byli, ne
we zlé powěsti znešeni, ani we zlém do
mněnie, takowí we wšech úřadech usazo
wám budte; ježtoby wšak seděli neb by“
dlell a dědictwie měli w králowstwie již
jmenowaném.

XXV. Úřady wětěie, totiž komornictwo, sudstwie a písařstwie, ot KM" wzdáwany
mají být podlé jeho wuole osobám počestným a w sprawedlnosti poznalým ; než komorník
a sudí mají býti z urozenie šlechtičieho, ale jiní úředníci také mají sázem býti, jenžby bvli
wecti a w dobrých obyčejiech poznání, a ježtoby měli osiedlstwie. a. dědiny w' Českém
králowstwie.

14%
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XXVI. De residentia notariorum terrae.

Notarii terrae, sicut consuetudo bona
diutinis longaevisgue temporibus approba
vit, residentiam facere volumus in castro
nostro Pragensi.

Pisaři zemští, jakož obyčej starý dáwno
za dáwních časuow potwrdil jest, chcem,
aby siedlo měli a činili na hradě našem
Pražském.

XXVII. De tabulis terrae.

Tabulae, guae per terrae notarium con
fici debent, pariter simul cum ipso notario
teneri et servari in castro nostro Pragensi
jubemus; nisi hae, guae forent super he
reditatibus et causis finitis jam compo
sitae, guas (ut moris fuit antiguitus) sl
gillatas prtus, per supremum camerarium,
supremum czudam seu judicem et burg
gravium dicti nostri castri Pragensis, ac
dictum terrae notarium, in sacristia cathe
dralis ecelesiae Pragensis volumus custo
dir, nullatenus aperiendas, nisl praesen
tibus eodem supremo camerario et terrae
baronibus, ut est moris.

Dsky, kteréž písařem zemským zjednány
býti mají, také 1 s tiem písařem držány
a zachowány maji býti na našem hradu
Pražském, to přikazujem; lečby dsky, jež
toby byly o dědictwa a o pře dokonalé
již složeny ; kteréžto, jakož obyčej jest
dáwný, chceme,zapečetěné najprw od naj
wyššicho komorníka a od. najwyššieho
sůdce a purkrabie našeho Pražského aneb
od řečeného písaře zemského, w sakristě
hlawnieho kostela Pražského aby byly
ostřiehány, a nikoli nebyly otwierány, leč
pod najwyššim komorníkem a před pány
zemskými, jakož jest obyčej.

XAVIII. De criminosis ad gratiam principis reductis.

Principalis clementia tali debet mode
ramine terminari, guod limes justitiae vi
deatur protinus non offendi.
edicto perenni, deo propitilo statuimus:
guod guandocungue regiae pietatis favor

Hoc 191tur

Zwláštnie milost takowů skrowností má

konána býti, aby cesta sprawedlnosti úplně
uražena nebyla widiena. Protož tůto wěč
nů wýpowědi s boží pomocí za práwo
ustanowujeme: kdyžby se udalo koli krá

XXVI. XXVIL Pisařowé zemští, jakož obyčej starý držal, aby seděnie měli a bydli
na našem hradě Pražském, téhož obyčeje potwrzujem. A dsky zemské nebo knihy, kteréž má
na dědiny nebo naplat již dokonané, ty mají býti zapečetěny pečetmi najwyššieho komor
nika, najwyššieho sudieho, najwyššieho písaře zemského a purkrabie Pražského, i mají býti
schowány w kostele Pražském w zákřiště podlé swátosti, a nemají nikdy otewřieny býti, než
při najwyššiem komorníku a při pánech zemských, jakož jest obyčej byl ot staradáwna,

XXVII. Každá milost má s rozumem konánabýti, tak aby tů milosti sprawedlnost.
nebyla poskwrněna. A protož z božie milosti ustawujem, kdyžbykoli Český král kterému
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guemguam maleficum, utpote de latroci
nio sive furto aut alio guocungue: črimi
ne annotatum, dignatus fuerit inspicere,
et poenam personalem forte seu bonorum
publcationis, aut aliam cujusvis generis
(guam propter ea incurrisse de jure vel
consuetudine regni nostri coňstiterit,) gra
tuose remittere: non intelligatur idcirco
nota infamiae,guampro praemissis incur
risse dinoscitur, guocungue super hoc
principis indulto emanato, remissa; gum
potius infamia Ipsa criminosum ipsum,
guam ") suis insigniis maculosis aspersit,
demeritis exigentibus, comite vita non de
serat, et ceteris recte vivendi speculum
derelinguat.
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lowské milosti, žeby na kterého zločinci
o. lotrowský běh aneb ozlodějstwie nebo
jinů kterů winu psaného přiezní swů ráčil
popatřiti, a pomstu nad tákowého osobů
aneb na .jeho zboží, ježto je do jeho ko
mory mělo obráceno býti, aneb jiným bě
hem w jinů pokutu ježtoby upadnůti měl
z práwa neb z obyčeje králowstwienaše
ho, žeby milostiwě ráčil odpustiti: nebuď
rozumieno proto hned, by wada zlépo
wěsti, w kterůž jest shledán že je pro ty
wěci upadl, ačby o to prowiněnie 1 milost
od kniežete měl kterůkoli, měla odpuště
na býti; ale wiece zlá powěst ta winnika
takowéhož, jehož jest swým znamenitým
zprzněniem okropila, pro zaslůžeme zlých
činuow do jeho žiwota drž se, a jiným
lidem, aby prawě žiwi byli, miesto zrca
dla buď nechána.

XXIX. De pactis illicitis,

Detéstandam nostris temporibus guere
lam plurimorum fidellum fide dignorum
relatu audivimus, continentem, guod latro
nes sive fures, aut alias publicorum itrne
rum violatores, (guorum sectas juxta limi
tes regní nostri retro temporibus pullu
lare non paucas nec invaliddas novimus,
guasgue , nobis gratia suffragante divina,

Mrzků našich časuow žalobu od mno

hých wěrných a wiery hodných z rozpra
wenie slyšíme, želotři neb zloděje + také
swobodných cest a silnic rušitelé, (jichžto
roty wedle mezí králowstwie našeho od
dáwných časuow nemalé a hrubé wieme
že sů býly zplozeny, kteréžto roty s po
mocí milosti boží welebnosti naši bedlrwá

psanci pro lůpež, pro zlodějstwo neb pro kterůžkoliwěk zjewnů winu chtěl milost dáti, to
muož učiniti, aby jej žiwil, ale ta poskwrna má na něm ostati podlé zaslůžente jimým na zna
menie, aby se téhož warowali.

XXIX. Ohawné žaloby ot našich wěrných častokrát slyštece, že Jotrowé, zlodějowé,
zběhowé a lůpežníci w našem Českém králowstwi „ot dáwných časuow rozmohli jsúů se byli,
ale sboží pomocí již jsme jich. diel shladili pomstů. meče a prowaza; a wšak nemohůce wšeho
wyčistiti, ještě slyšíme , že někteří zlí a zůfalí jsú w našem Českém králowstwí , ježto dobré

1) J. B. guem.
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mitejestatis nosťrae vicilans cura et solliči
ťudá přovisa tam -salubřriter guam potén
ter gladio' ultore justitae in parte majori.
delevit et guasi radicitus exstirpavit,) Guos
per malefactoreshijusmodi capi et'deprae
dari“contingit, non solům bonis: eorum
duáe' deferuiit spoliant, ac etiam, severi

tate' crudeli ") concussi, captos 1psos Car
čeřibůs eť tormentis asperrifnis affligen

tes, čogunt per yiolentiam atgue metim
secum pacisci; et pecuniarum summas:pro
faculťate cujiisgue, et guod est gravius,
ultrá facultates etiám „proprias, ut crucia
tus intolerabiles fugiant, promiťttere et. cum
jure firmáre, 'juxta ceřtum statutum inter
eós terminum ad malefactořés eosdem de
ferm facere, vel portare, aut..se peřsona
liter ad dictos carceres et tormenta ne

faria redituros. Ouorum plures, aliosprae
timore *), alios prae simplicitate nimia,
(opinantes,pactis hujusmodi ilicitis t ne
fandis prorsus se esse..in foro conscien
tiae,sive. jure, astrictos,) pactorum ipso
rum: fuisse intelleximus servatores. „Huic
itague; morbo pestifero, nos gur volunta
rios labores *).appetimus, ut, guietem sub
ditis' nostris acguiramus, salutiferae.. medi
cinae. remedio pro. futuris temporibus: tam:
pie guam -provide 'occurrere cupientes,
praesenti constitutione perpetuo valitura
sancimus, hujusmodi conventiones sive pac

| |nn
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péčea staroštliwá opatrnost tak spasitedl
ně jakžto mocně mstiwým mečem spra
wedlnosti weliký diel již jest 'zahladila, a
jako z Kořenwyplela ;) a těm, kteříž od
těch zločinci“jímání a lůpeni býwají, při=
hážie' se, že netoliko zbožie jich, kteréž
nesů, lůpie,ale' táké ukrutenstím:hrozným,
wazbů a makáři přeukrutnými snůzůjice
přinucují mocí a hrózů, aby se s nimi
úmlůwali, a šummy peněz wedle statku
jich,a ježtoj, těžší, i nad statek jich wlast
ní, chtieli těžkých muk ujíti, aby slibo
wali, a práwem aby jim to urůkowali a
zajistili, pod jistým a umluwéným mezi
nimi rokem by k těm zločinciém donesti
kázali, aneb sami se osobně do toho wě

zeme a do muk nepoctiwých postawili,
z-mchžto mnohé některé pro strach, dru
hé z prostnosti přielišné, (ježto mají za to,
by pro takowé hanebné skutky a úplně
neslušné swědomim nebo práwem w těch
slibech zawázání byli,) srozuměli sme, žeby
jim ty sliby drželi. Protož tomu. smrtedl
nému neduhu, my jenž dobrowolné práce
žádáme,abychompokoje našim poddaným
dobyli, spasitedlného lékařstwie s pomocí
pro budůcie časy z milosti a z opatrnosti
wstřiec jíti, žádajíce, tiemto ustanowením
wěčně trwajícím za práwo činíme,takowé
umluwy neb sliby neb jim podobné, kte
růkoli příhodů , mezi kterýmiž buď oso

lidi netoliko lůpie, berůce jich zbožie, ale jímají je a sázejí w rozličné wazby, aby je šaco
wáli a mučilipro penieze, a oni pro weliků'nůzi ot nich se: wyrukují, a slibují pod wěrůa
pode cti, aby jim určené peniezedáli, nebo -se zase postawili w jich wazbu a w.mučenie; a
tak mnóho dobrých, jedni pro bázeň, druzí pro swů. spřostnost swé sliby plnie těm. zlým
lidem. A prolož' chtiece a žádajíce swým wěrným pokoj w našem Českém králowstwi z jed

1) B. crudelitate severa. 2) J. per timorem. S) B. liberos.
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ta, vel his similia, guocungue casu et inter
guascungue personaš, cujuscungue: status
vel dignitatis existant, per vimseu me
tum, (gui tamen cadere possit in constan
tem virum,) inita vel firmata, nullatenus
non valere, nec in se continer€ alicujus
roboris fiřmitatem. Ouae nos ex, nune,
prout ex tune, omni eficacia et viribus
vacuamus,:-algue děcernimus nullus pror“
sus fore substanliae vel momenti.

Et ut uběrioris cautelae suffragium ap
ponatur, adjicímus in mandatis, guatenus
nulla persona, guacungue occasione, sug
gestione sive causa seducta vel impulsa,
gudguam solvere vel dare *) alicui per se
vel alum, vigore convěntionis 'seu pácti
alcujus ipsorum audeat vel praesumat, ne
patrimoni sui injustum patiatur dispen
dium, et ceteris tam gravis erroris relin
guat exemplum.

Nemini eguidem venire debet'in dubi
um, guod (sicut veneranda legum decre
vit antiguitas) €a guae vi metuve. facta
sunt, viribus non subsistunt, nec hgat ex
hibiti vinculum juramenti, guia super re
ilicita *), nec gratis praestitum, sed extor“
tum ; et guia juris provida sancit aucto
ritas, ubi principali vitio non teneri, ibi
accessorium nullatenus observari. Ouod si
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bami,kteréhokoli stawu,neb duostojenstwie,
ježtoby se -staly z moci neb pro,strach,
(jenž mohlby -připadnůti i na muže stálé
ho), ty umluwy tak učiněné neb ;zpóso
bené chcemeúplně aby moci neměly,, ani
w sobědržely kterého zawázaniepewnosti,
Kteréžto umluwy my nynie,:i potom-wši
moci a pewnosti' zbawujeme a; odsuzujem,
žádného úplně aby založenie ani. podstaty
neměly. |

A aby hojnějšie opatrnosti spomožerne
přičiněno bylo, přikazújem, „aby žádná
osoba kterůkoli příčinů, ponucením neb
wěcí bylaby swedena. neb připuzena, nie
nesměla platiti ant komu dáwati sama od
sebe neb po kom jiném z moci-takowé
umluwy neb slibuow takowých, aby na
dědictwi swém nesprawedliwé netrpěl ško
dy, a jiným tak těžkého bludu příklad aby
nebyl opuštěn žádnému.

Zajisté nemá pochybeno býti, že (jakož
pocty hodná dáwnost práw jest 1 súdila,)

ty wěci, kteréž semocí neb pro strach
dějí, moci nemají, aniž wiežezawázánie
přísahy tak učiněné; neb a wěc nesličnů
přísaha nadarmo učiněná slowe. Ale že
moc opatrná duchownieho práwa prawí,
kdež přísaha pro hlawní a zwláštní winu
nebýwá .držána, tu přestup úplně ku pří

nati, tiemto ustawením zapowiedáme wěčně, aby těch slibuow žádnýdobrý neplnil; néb ty
shby umořujem, aby moci neměli ižádné, a: nadto aby lepšie jistótá' toho byla, ustawujem: a
přičinieme, kdyžby kto těm zlým lidem a lotróm přes tuto zápowěd plnil, a cožby jim dal,
aby tolikéž do králowy komory propadl.
sám se škody dopůštie, aby měl dwojí pomstu pró swé netbánie.

Neb to slušie, když kto obranů dobrů zhrdá, a
A na těchzlých lůpežní

čiech aby byla pomsta podlé jich zaslůženié, jakož jest ustaweno w našem Českém králow
štwí ot dáwných časuow.

1) J. clara. *) J. super ullicita.
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uis reperiatur pro tempore contra hujůs
saluberrimae conštitutionis mentem gůid
guám dictis furibus vel Jatronibus impen
disse, totidem poenae nomine fisco nostró
impendere sit astrictůs. Decet enim, ut
exčéssum suum luať improvidus, gůi prin
cipis beneficiúm cognoscere recusavit in
gratus, et práeelegit furibus et latronibus
complacere, (illorum forte conscius crimi
num,) guam providentiae regiae pro com
muni evidentigué nostrorum fidelium dicti
regni utilitate laudabilia instituta servare.
Poenis aliis contra malefactores praescrip
tos -de jure communi, seu consuetudine
regni nostri competentibus, in suo robore
duraturis.

D.VII© MajestasCaroťina.
saze nemá býti zachowán. Pakliby kto
shledán byl kterým kusem proti mýsli to
hoto spasitedlného ustanowenie, žeby co
řečeným lotróm neb zlodějóm wydal, to
likéž pokuty jménem do našeho měšce
dáti buď zawázán, a buď zprzněn wěčně
známkem zlé powěsti. Neb slušné jest,
aby prowiněnie swého utrpěl neopatrný,
kterýž jsa newděčen, kniežetina dobrodě
nie poznati jest nechtěl, a zwolil raději
zlodějóm a lotróm slíbiti se, jich hřtechów
wědomě účasten jsa, nežliby opatrenstwie
králowského pro obecně dobré a zřejemé
našich wěrných králowstwíi řečeného a
užitek slawného ustanowenie zachowal. A

pokuty jiné proti swrchupsaným zločin
cóm wedle obyčejného práwa králowstwie
našeho, ježto na ně slušejí, w swé celosti
aby byly zachowány.

XXX. De prohibito lusu taxillorum.

Gloria principis propagatur, dum sub
ditorum patrimonium augendo servatur,
nec.morum incompositorum lascivia dis
sipari permittitur. Ouid enim in principe
gloriosius , guam subditos in vitae mori
bus habere compositos et in facultatibus
locupletes et guietos? Sed non sufficit
agenda agnoscere, nisi praesidentis aucto
ritas operoso subsidio curet ea executioni
mandare, Sane consuetudinem male gra
tam, guae dici potius meretur abusus, in'

Chwála kniežele plodí se, když podda
ných jeho dědictwie chowatedlnosti roz
máhá sě, a chlipností nrawuow a obyče
jów neřádných když nebýwá dopuštěno
aby bylo rozptýleno. I co je na kniežeti
slawnějšieho, než poddané aby měl zřie
zené w nrawiech žiwota a w zboži bohatě

a pokojně! Ale nenie dosti poznati ty wěci,
kteréžby wedeny řádně měly býti, leč wla
dařská neb panská moc skutečným napo
moženiem. podbá toho, aby ty wěci. sku

XXX. Chwála a čest každého kniežete nahoru roste, ktož swé poddané lidi k dobrým

obyčejóm připrawuje, aby netratili zbožie přirozeného, I co jest na kniežeti duostojnějšieho,
než aby swuoj lid k dobrému wedl, a pokoj jemu činil? A protož my Karel, zajisto wědů

ce, že w našem Českém králowstwí ot dáwna děje se zlý obyčej na škodu mnohých našich
wěrných, totiž w kostky hránie jenž sobě mají za kratochwil, ano -psota a škodajim i jich



Rubr. XXX,

dispendium multiplex nostrorum fidelium
regni nostri Boemiae diutinus observatam,
sicut accepimus, tollere penitus intenden
tes: edictali constitutione praesenti san
čiendo mandamus, guod nulla persona, in
guacungue partevel loco regni nostri prae
dicti, guacungue occasione vel causa com
mota, audeat vel praesumat cum taxillis
vel ad taxillos seu alio argumento aut in
strumento cujusvis lusorii generis ludere,
vel (guod guidam dicunt incongrue) sola
tiari, eo modo vel forma, guibus res sive
bona aut pecunarum summae ludentium,
per viam obligationis, contracti debiti,ali
guando etiam juramento firmati, perden
da veniunt in ludum praedictum,licet non
inter manus, ut communiter fieri assolet,
(scilic. in pluribus mundi partibus,) bona
et pecuniae ipsae habeantur, sed m patri
monio proprio asserantur; et ipsum patri
monium obligando, super illo promittunt
invicem perdendam pecuniam guantam
cungue integraliter soluturos. Ex guo co
guntur plurimi lugere domestice, et unde
piae et hilaris vitae suffragium sibi libe
Tisgue suis et ceterae familiae consueve
rat adhibere pacificus, inde moerores et
egestates varias ex hujusmodi lascivis mo
ribus suscipere compellatůr improvidus; et
deinde, guod dolendum est, penuria im
pellente, aliena misere guaerendo, subri
pere et vitam suam , nota gravis erubes
centiae relicta posteris, vituperose finire.
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tečně činiti rozkázala. Protož obyčej ne
dobře.wzácný, ježto hodnějie slůt neo
byčej, kškodě mnohé našich wěrných krá
lowstwie Českého zdáwna zachowalý, ja
kož slyšime, sniti úplně mieníce: této wý
powědi ustanowením za práwo činíce při
kazujem, aby nižádný člowěk w nižádném
miestě neb krajině králowstwie našeho
prwé řečeného, nižádnů wýmluwů neb
wěcí jsa popuzen, nesměl ani wšetečně se
pokůúšelkostka neb w kostky neb jiným
nástrojem, kteréhožkoli wymyšlenie hry
hráti, neb jakož někteří, ač nepřístupně to
nazýwají, kratochwiliti tiem obyčejem neb
zpósobem, jimižby wěci některé neb zboží
neb summy peněz we hře na zástawu ta
kowého dluhu někdy neb přísahů utwr
zenů přijíí mohly we jhru již powěděnů,
ačby mezi rukama, jakož obecně býwá
we mnohých swěta krajinách, zboži a pe
něz takowých neměli, ale na dědictwie
wlastním žeby jmenowáni byli, a to dě
dictwie zastawili, na to slibují sobě pro
hrané penieze docela a úplně zaplatiti. Pro
kterůžto mnohé hospodyně připrawowány
k pláči býwaji; a čímž milosttwě a wesele
žiwotu swému pomoc 1 swým dietkám a
jiné čeledi obyčej pokojní měli přičiniti,
odtud žalosti a nedostatci mnozí z těch

oplzlých nrawów býwají přinucowáni ne
opatrně; a potom, ježto je žalostná wěc,
jsúce takowi chudobů přielišnů poraženi,
cizích wěcí biedně dosáhnůti chtiec, žiwot

wěrné čeledi z toho pocházie: a protož tiemto ustawením wěčně zapowiedáme, aby žádnýčlo
wěk w žádnémkraji našeho Českého králowstwie w kostky ani w žádnů hru přielšně a škod
ně nehral na žádný dluh ani na které rukojemstwie, neb na swé dědictwie sliby žádnými se
nezawazuje pod pokutů ztracenie tolikéž do komory nášie.

Á. C.IL 15
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Obligationes, convemtiones'aut promissto
nes in:čásu hujusmodí aut simili,vel duo
cungue modo firmaťas, ianguam cóntra:
bonos mores. factas, ex.nunc prout 6xtunc
děcernentes- nullius fore::efficaciae-vel mo
menti. Nec liceat se asserenti victoremin
ludo práedicto ratione conventionumvel
promissorům talium monere, reguirere seu:
impetere victum et promissorem hujus
modi guoguomodo; nec ipsi victoratione
monitionis ,. reguisitionis vel impetitionis
ipsius, aut etiam absgue eis, guidguam
per se vel alum solvere, vel alias sátis
facere de promissis. Poena imminente vic
tori, si solum pětere vel monere praesum
serit "), ut: praefertur "), et totidem pe
cuniae fisck nostri commodis applicandae,
pro 'guota súmmá: victorem monere vel
impetere *):'ausus erat; et Ipsi victo, sk
solvere praesumpsérit, ut praetangitur, ejus
dem summae pěcuniae, vel rerum forte
solutarum aestimationis debitae pecůnia=
riae guántitatis, dicti nostri fisci commo
dis deferendae. Etenim etiam slum poena:
condigna debemus affligere, gui regiae pie
tatis graliosa remedia infirmitati suae ob
lata spernendo non meruit obtiere.

MaJestas Carolina.

swój žnámkem zlé a hrubéstydliwosti bu
důcím poostawieč, hanebně žiwót:swójsko
náwají. Dluków, scházení anebo -slibuow
u. příihodětakowých , :kterýmžkoli.:'obyče
jem by se stály, přikazujem, ten. ktožby
prohrál, am pro upomrenánie, ani pro ob
sielánie, ani pro přibiehánie naň. proto, a
neb 1 :bez::toho, aby ničehož sámpo sobě
ant po jiném neplatil ani odbýwal, co je
slíbil, poď pokutů takowů: také tomu, ktož
je wyhrál, jestližeby netoliko upominati
z toho, ale prositi pokusiti síněl se, jakož
se swrchu prawí, a tolikůž. summu peněz
do měšce komory našie-abý dal, z koliké
jest summypřemoženéhonapominati aneb
proto naň přibiehati směl. A ten, jenž
jest prohrál a přemožen, budeli platiti
smieti, jakož se swrchu -doťýče, tolikůž
summu peněžní aneb zboži, ježtoby náli
chem, cožby zdálo se,za to prohranédal
za ty penieze, do. našie komory má de
nesti za celo. Také toho pokutů hodnů
máme: pokárati, kterýž Králowy Milost lé
kařstwi milóstiwýchneduhů swémupod
daných zhrzew, nehoden byl přijieti.

XXXI. Ouomodo admittatur ludus taxiHlorum.

Licere permitumůs ad tažillos volentes
úuoscungue paratám pecuniam tantum de
ludere*); mutuum vero nonnullum con

Slušně dopůštieme w kostky hráti chtě
jícím wšem ohotowě penieze toliko swo
bodně, ale pójčky žádnému nedopůštieme

XXXI. My Karel ciesař swobodně otpůštieme každému w našem Českém králowstwi,

ktožby chtěl hrát w kostky pro kratochwil, aby hrál o hotowé penieze až do kopy grošuow
otečtenýcha nic wiece; a ktožby neměl hotowých, aby jedeň druhému nepojičel na hru, ani
jeden s drůhým hrál na dluh. A ktožby toto ustaweňie přerušil, pojičeje druhému, aby byl

!) B. tentaverit. *%)J. praefatur. *) B. impetraře. *) J. B. ludere.
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trahere in ipso ludo, ultra unicam sexa
genam grossorum, in pecuniá sciličet nu
merata "), non aliter. Oui contrafecerit,
dans mutuum perdat illud, et tantundem
fisco nostro poenae nomine sit astrictus;
recipiens autem tantundem similitér nostrae
camerae poenae nomine solvere' teneatur,
nec respondere -cogatur mutuum conce
denti ultra praescriptam pecuniae gůan
tutatem.

XXXII. 7) Ne bona fidelium in

Nostrorum fidelium bona et jura guaé
cungue sistentia infra *)limites regni nostri,
(guae cuncta sub regiae ditionis dominio,
guaedam scil. immediate, guaedam vero
mediante alio, licet diversimode, non est
dubium teneri,) ad honorem et statum re
giae dignitatis, dictorumgue fidelium com
mune compendium, et secundum forte ca
sus futuris temporibus emergentes, subsi
dium et levamen teneri et servari decre

vimus; ne etiam forte servitia, regiaé Ca
merae ex dictis bonis praestanda, nobis
aut successoribus nostris regibus futuris
illustribus pro tempore pereant; neve de
volutio bonorum eorum ad eandem came
ram regiam in casibus debitis, ul pošsint
conungere, guomodolibet valeant circum
scribi; et ne personarum obséguia, inhá
bilitate guacungue, in guas forte bona ipsá

ha.

415

činiti wté hře, krom do jediné kopy na
penězích towěz hotowých, nic jinak. Pak
ktož proti tomu učinie, což pójčí, ztrať
to, a tolikéž do našie komory jménem
pokuty dlužen buď splniti; aniž přinucen
býwaj ten; komuž jest poručeno, by z.wět
čie odpowědieti měl tomu, ktož mu jest
pójčil, mimo swrchupsanů summu peněz,
to. wěz mimo kopu.

manus mortuas transferantur.

Našich wěrných zboží a práwa wšeliká,
kteráž příležie a přísedí k mezém králow
stwie našeho, ta wšecka jsů pod králow
ské moci panowáním, některá průstě a ně
která skrze druhé a jiné lidi, ačkoli roz
ličným obyčejem, nemá býti pochybnost,
že ta práwa i zbožie držána maji býti ke
cti a stawu duostojenstwie králowského a
swrchujmenowaných wěrných obecnému
k užitku; a podlé příhod snad bůdůcích
časuow, kteréžby státi sč mohly, pomoc
a wyzdwiženie držeti, a za práwo zacho
wáti usuzujem, aby také snad službydo
králowy komory s těch zboži, kteréž dieti
se mají nám neb budůcím po nás králóm
jasným, pod časem hotowy byly, a také
aby snad nápad zboží jich do komorý
králowy přihodami hodnými, kteréž mohly
by se přihoditi, žádnýmobyčejem nemohl

bez toho, což: pójčí, a do našie komory aby propadl tolhkéž, A ten, ktožby se dlužil na hru,
aby také propadl tolikéž do komory našie, a tomu aby neoplatil přes kopu nic wiece.

XXXII. Našich wěrných zbožie a, dědiny i práwa ustawená a našemu králowstwí, a
panstwí poddaná, ježto jsúů,w mezech našeho králowstwie wzplozena wkteréžkoli straně, blízko
nebo daleko: toho jest prawá,jistota, že jsú ke cti králowské a k obecnému dobrému wysa

1) J. mutuata. +) 47 řáp. T. chybí opět rubr. 32—31. 9).JB. juxta.
Io*
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translata fuerint, nostrae majestatis regiae
necessitalis aut opportunitatis tempore de
negentur.

Hoc igitur edicto perenni sancimus,ne
mini cujuscungue status, praeeminentie
vel dignitatis existat, nobili vel plebejo, li
cere bona sua guaecungue infra dicti re
éni confines sistentia, communiter vel di
visim, guacungue ratione vel causa, dona
re, vendere, transferre, seu ao guocun
gue alienationis titulo permutare, in per
sonas, loca sive collegia, seu manus mor
tuas, vel alia guaegue genera locorum vel
personarum, guae immediate in personis
et bonis non possint de jure servire atgue
parere regiis ordinationibus et mandatis;
guibus etiam a scculi hujus. vita migran
tibus, non possint libere, obstante forte
privilegio, vel alia libertate guacungue, in
casibus debitis de consuetudinč regni per
missis, bona ipsa devolvi et devoluta te
neri et administrari per regiam cameram
sive curiam suprascriptam. Bona vero, guae
tahter contra praesentis constitutionis se
Triem seu mentem translata reperirentur,
vel de guibus transferri exstiterit ordina
tum, licet nondum realiter translata fue
rint, intelligantur ipso jure nostrae regiae
camerae conliscata.

D. VII. Majestas Carolina.

býu osazen, a aby služby lidské nedosta
tečenstwim kterým, na něžby snad zbožie
ta přiwedena byla, naší Welebnosti Krá
lowské w čas 'užitečný i potřebný ode
přteny nebyly.

Protož tůto wýpowědi wěčnů za práwo
ustanowujeme, žádnému aby neslušelo, buď
kteréhokoli: stawu, powýšenie neb duosto
jenstwie; pánu neb člowěku obecnému,
zbožie swého wšelikého, w krajinách ře
čeného králowstwie zasazeného, zcela neb
rozdielně nižádným rozumem ani pří dáti,
prodati, přewesti nebo jiným kterýmžbuď
odlučowánie zápisem proměniti k osobám,
městóm neb zboróm, nebo w ruce mrtwé
neb w jiná miesta wšelikého pokolenie osob,
kteréžto osoby samy swými žiwoty z toho
zbožie nemohlyby z práwa slůžiti a hoto
wy býti králowskému zpósobení a přiká
zánie. Na kteréžto také osoby , s tohoto
swěta smrtí kdyžby sešli přietelé, nemo
hlaby swobodně, by pak snad zápis měli
nebo swobodu kterů jinů, w přihodách
obecných z starého obyčeje a dopuštěnie
králowstwie, ta zbožie nápadem spadnůti
ani držána býti, ani s nich do králowy ko
mory nebo dworu posluhowáno mohlo býti.
Zboží pak, kterážby tak proti řádu tohoto
nynějšieho ustanowenie nebo proti mysli
shledána byla že sů přewedena, nebo jež
toby uloženo o jich přewedenie, ač ještě
w skutku přewedena by nebyla, budiž sro
zuměno, že tiem práwem do našie králow
ské komory mají obrácena být.

zena a wzplozena pro příhodu časuow budůcích k obraně a bezpečenstwí, aby služby a pomoci
našie králowské komoře ztěch dědin rostly a šly, a nikdy nezahynuly. A protož tiemto usta
wením zapowiedáme, aby žádný náš zemenín, kteréhožkoli bylby řádu, buďšlechtic neb wlá
dyka anebo panoše služebný, nemohl dáti ani směniti swých dědin w ruce člowěka mrtwého,
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XXXIII

Regiae nostrae majestatis caritas, guam
erga regnicolas fideles nostros incessanter
habemus, voluntařios nos impellit noctur
ms vigilis diurnisgue solertiis dihgenter
inguirere, guae illis possunt proficere et
ab inimicorum ") dissidiis et violentis in
cursibus praecavere. Dudum eguidem in
ter principes et barones regni nostri mi
gue comperimus observatum, guod ex eis
guidam, inimico humani generis suggeren
te, conspirationes, ligas seu confoedera
tones “) ilicitas invicem (aciebant, easgue
cum literis et jure saepe vallabant. Ouo
rum occasione rancores et odia inter 60s

et principes et bárones alios circumstan
tum regionum orla, guandogue caedes,
rumas, incendia, et alia guaegue dissidia
rerum €t personarum utringue .fructum
pestiferum pariebant. Ouod nos non so
lům praecidere, sed radicitus evellere mo
hentes, sancimus, nullam omnino conspi
ratonem, ligam seu confoederationem vel
Jurationem inter guoscungue.principes vel
barones seu magnates dicti regni, guacun
gue occasione vel causa, contra guamcun
gue personam aut locum vel universita
tem, vel alias guocungue modo in genere
vel specie, literis aut jure firmatam, sive
etiam absgue eis, fieri debere vel posse,
absgue regiae majestatis expressa consci

11%

De conspiratoribus.

Králowské Welebnosti našie láska, kte
růž k našim zemánóm wěrným ustawičně
máme, dobrowolně nás pudí néspáním noč
ním a snažnů pilňosti we dne, abychom sč
ptali, coby jim mohlo ku pokoji užitečnó
býti, a čímby od néěprawostí a swárów a
násilných útoków mohli sč wystřieci. Nebo
zacelo zdáwna mezi kniežaty a pány krá
lowstwie našeho nešlechetně shledali sme,
an zachowáwaji, že z nich někteří: nepří
tele lidského pokolenie (towěz ďábla) po
nucením zlé smlůwy, swazky nebo spře
ženie neslušná mezi sebůčinili sů, a je
listy a práwem často ohrazowali, z kte
rýchžlo wěci příčiny nechuti. i nenáwisti
mezi nimi a kniežaty a mezi jinými pány
w přísedicích krajmách wyšly sů, a druhdy
pády, bitby, pálenie a na statciech mno
hokrát zlýsú užitek:zplozowaly. Kterůžto
wěc my netoliko přeřezati, ale 1 z Kořen
wypléti mysléce, usuzujem, za práwo či
niece, abynižádného úplně spřeženie, swaz
ku neb smlůwy -neb přísahy mezi který
mižkoli buď kniežaty, pány neb mohut
nými lidmi již powěděného králowstwie
žádnů přičinů neb wěcí prot: které: osobě,
městu,. obci ani kterým obyčejem wóbee
w některém kusu, listy ani přiesahy po
twrzením nebo také i beze wšech těch

wěcí býti nemohlo bez Králowské Weleb

ježtoby služby králowy 1 jimý.řád zemský pro to wzdánie koruně České hynuly a hynul. A
pakliby kto mimo toto ustanowenie swé dědiny komu dal, aby ihned ty dědiny z práwa plnů
mocí spadly na krále.

XXXIIL XXXIV. Našeho králowstwie láska a milost, ježto máme knašim wěrným ze
manóm, nás ponůká k tomu, abychom se pilně ptali, kterakbychom jim pokoj bezpečný zjed

1) B. injuriarum. *) B. conspirationes iniguas seu confoedeřationes.
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entia vel mandato. ÓOuivero contra men

tem praesentis constitutionis €onspiratio

nem vel ligam hujusmodi, fecisse vel iniisse
reperti fuerint,guigue ad haec consensum
praestiterint, consillum vel favorem: ipso
facto regis indignationem se noverint in
currisse, et a regis gratia se suague omnia
realiter. dependere.

XXXIV.

Consimilis 'guasi morbi labem pestiferam
tollere, et ex toto corpus egregrům regni
nostri purgare cura sollicita cupientes, de
crevimus nulli omnino nobilum aut ple
bejorum seu villanorum, vel alterius cu
jusvis generis personarum, (guod aliguan
do turpiter factum fuisse compěrimus,)
guacungue ratione vel causa conspiratio
nem vel ligam seu confoederationem vel
conventionem aliam cum aliguibus faceré
vel inire; contribuendo simul pecunias vel
res alias, in mortem alicujus certáe per
sonae,'vel aliter guoguomodo in genere
vel in specie, licere facere vel inire, aut
attentare duntaxat. Óui autem contra fe
cerint, et gui čontra faeientibus consilum
praestiterint vel 'assensumvel favorem:ipso
facto regis. gratiae sint commissi. Ši vero
mors hominis inde causata fuerit, bonis
eorůum omnibus confiscatis, capitis. poena
plectantur.

nali w našem Českém králowstwí.

Majistas Carolina.

nosti zjewného wědomie a přikázánie. Ktož
by pak proti mysliustanowenie tohoto ŠI
balstwie neb spřež takowů učinili, neb
w tom shledán byli, i ktožby wuoli k to
mu swů dali, radu neb přiezeň: ihned
w králowsků nechuť wězte že sů upadli,
a sami 1 jich wše zboží že sů úplně na
králowě milosti.

De eodem.

Podobného poněwadž ku prwhiemu ne
duhu pád smrtedlný snieti a z plna tělo wý
borné králowstwie našeho wyčistiti snažnů
pečliwosti žádáme, za práwo usuzujem,aby
nižádný úplně z pánów neb wládyk, z mě
šťan; z sedláków ani kto z jiných osob,
kteréhožkoli buď pokolenie; (jakož sme
někdy, ano mrzce se to dálo, shledáwali,)
nižádným obyčejem neb wěcí šibalstwie
neb towařistwa neb smlůwy a scházenie
kterého s jinými nečinili ani wcházeli; sklá
dajic wespolek penieze neb wěci, které
na smrt některé uložené osoby nebo jinak
kterýmkoli obyčejem úplně nebo w někte
rém kusu, aby neslušelo toho nižádnému
činiti,ani wto wkráčeti ani úplně se otopokůšetu© Ktožbypákprotipráwutomu
činili neb jim radili swolowati, aneb přie
zeň přidáwali, na tom miestě Králowě Mi
lost buďte poručeni; pakli smrt člowěku
Z toho zjednánaby byla, zbožie jich do ko
mory králowy wšecko obrátiec budtestináni.

A protož uptawše se zlého obyčeje mezi kniežatv a šlech
tici, že někteří nawedením ďábelským činie sobě smlůwy spolu proti druhým kniežatóm a
šlechticóm, a toho potwrzují mezi sebů listy rozličnými a přísahami, a skrze to mnoho mor
duow lidských i jich zboží spálenie a mnoho jiného zlého se děje, my netoliko to stawiti
chtiecé, ale wěčně a z kořen wykopati a zahladiti, tiemto ustawením zapowiedáme, aby žádní
kmiežata, páni, wládyky, ani sedláci žádných slibuow mezi sebú proti jiným nečinili, ani se
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XXXV. De incendiarňs.

Superbiam, divinitati semper čxosam,
clementiae nostrae detestatur assensus; ct
Tegiae auctoritatis nosťrae trémenda pote
stas cogere debet eos esse pacificos, guos
elationis vittum excitat inguietos. Prae
senti itague edicto juběmus, guod ši guis
baro ita divinum contemnens judicium,
nostraegue justitiae non reverens dignita
tem, cum banderia, manu armata, in al
těrius baronis terram čucurřerit, ilamguě
in totum vel in parltem incenderit, pér se
vel allum seu alios, aut tantumiňodo abs
gue incendio cům banderia čuřrerit, vel
absgue banděria čurrendo mcendiumfe
čerit. ipso facto regis gratide commissus
essé noscatur, satisfacto prius incensis ta
libus et dainna pássis ex integro de bonis
et rebus incendiarii supradicti, aestima
tione congrua praečedente. Prius enim
intendimůs pasšos injuriám átgue dispén
dia justae restitutionis compendio recen
seri, guam fisci nostri commoda:procurari.
Tunc enim thesaurus noster augetur, cum
fidelibus nostris et subditis sire cumňeta

tione justitia ministratur. Et guod supeř
erit ex bonis et rebůs ipsis jam -commis
Sis, fisci nostri compendio devolvatur.

Pýchu, ktéráž milémů božstwi wždy jest
wenáwisti, táké milosti hašie úmysl wždy
cky w mrzkosti má. Neb králowské moci
naše hrozná mocnostpřinůceti má, aby po
kojni byli, jež hřiech pozdwiženie apýchy
zdwihuje, aby nebyli pokojni. A tak tůto
wýpowědí přikazujem,jestližeby který pán,
božský potupuje Sůd, a našie sprawedl
nosti w čest nemaje duostojenstwié, spo
křikem ruků brannů do země druhého

pána běžel, a ji wšicku anebdiel spálil,
sám neb skrze jiné nebjiného, aneb to
liko bez pálenie žeby' s pokřikem běžel,
aneb bez pokřiku běžč žeby oheň půstil:
ihnedky Wěz, že jest na králowě milosti,
tak aby dostiučiněnié' najprwé těm spále
ným a škodu trpiecím docela z zboži toho
paliče a z wěcí jeho podlé rowného roz
wáženie předešlo. Nébo prwé mieníme
těm, ktož sů wzal''a trpěli bezpráwie a
škodu, aby sprawedhwým rozwáženiem na
wrácenie škod měli, "néžli měšce našeho
zisk a užitek býchme pósobili. Tehda za
celo poklad náš se rozmáhá, kdy wěrným
našim a poddaným bez dlenie spráwedl
ností býwá posluhowáno. A co zbude zwě
ci a zzboží toho, teprw do měšce naše
ho má nápadem spadnůti.

penězy skládali na smrt kteréhožkoli člowčěka; a pakliby přes to ustawénie kteří byli w tom
nalezení, aby byli se wším na králowě milosti; a bylliby kto ot jich moci zabit, aby byla
pomsta na jich hrdle s plným práwem.

XXXV, Pýcha milémů bohu wždycky jest protiwná ; takéž nám jest na mysli, aby
chom pýchu w našem králowstwí snažně ukrotili. Aprotož ustawujem; kdyžby který knieže nebo
šlechtic, náš zeménín, poťupě naše ustawénie, a netbaje na sprawedlnost, s-poehodní a sohněm
na druhého, swého nepřietele, dědiny wtrhl swů mocí, a spálil jemu málo nebo mnoho: aby
ihned se wším, což má, byl na králowě milosti. A komužby spálil, aby jemu jeho škody byly



120 D. VH. Majestas Carolina.

XXXVI. De divistone hereditatem vel aliorum bonorum communium.

Altercationum *) materiam plurimarum,
guamin sacro auditorio nostro vidimus
freguentari, provisione nostra tollere vo
lentes, sancimus: guod fratres consobrini,
aut ali guicungue sanguine vel affinitate
conjuncti, vel prorsus extranei commu
nemhereditatem habentes, volentes a com
munione secedere et partes guisgue*pro
prias habere, divisionem hujusmodi solem
niter debeant celebrare, videlicet princi
pes vel barones coram regia majestate;
aut si praeelegerint barones ipsi, coram
tribus baronibus scabinis seujuslutiaris vel
rectoribus ilhus provinciae, infra *) cujus
limites hereditas ipsa sita aut pars potior
ipstus reperietur. Nobilesvero ali coram
tribus nobilibus scabinis ejusdem provin
ciae situatae hereditatis. Ceteri vero ple
beji vel oppidam coram judice civitatis
ilkus vel oppidi, infra *) guam vel ejus
pertinentias est dicta hereditas situata. Ex
tra vero alium praedictorum modorum
divistonem aliguam alleganti, velut non
legitime. factam, nulla probatio admitta
tur, nec divisio aligua facta credatur, sed
pro communione alleganti “)judicium sine
dilatione feratur.

Swárów 1 hádanie řeči mnohé, kteréž
sme w swatém paláci našem častokrát wi
dali, opatrností naši snieti žádajíce: za
práwo usuzujem, aby bratřie sestření, i
jiní kterůžkoli příbuzností neb přátelstwem
spojení, neb také i cizí we spolce dědic
twie majíce, a rozděliti se chtiece, aby
každý znich swój diel měl, rozdiel tako
wý slawně učiniti mají; kniežata neb páni
před králowsků Welebnosti; pakliby sobě
wolili pány; tehda oni přede třmi pány
přísežnými, poprawcemi neb zpráwcemi té
wlasti, při jichž mezech to dědictwieleží
aneb wětčie strana toho dědictwa shledá
na bude, diel má se státi. Ale jiní uro
zení wládyky přede třmi pány popraw
cemi té wlasti,; kdež dědictwie to leží,
mají diel bráti; jiní pak obecní lidé neb
měšťané před richtářem města neb mě
stečka toho, při němž to jistě leží dědic
twie. Ale mimo tyto swrchupsané oby
čeje ktožby prawil by diel wzal, žádná
moc ani dolíčenie nemá býti dopuštěno
am dówod, by se dědický a prawý diel
stal, aniž má býti wěřeno, by diel byl;
ale ktožby sě kspolku neb na spolek táhl,
má sůd beze wšeho prodlenie jemu osa
zen býti.

napřed podobně zaplaceny; nebo myslíme, prwé aby našim wěrným jich škoda byla zaplacena,
nežlibychom naši komoru bohatili. Neb: tehdy náš poklad roste, když našim wěrným spra
wedlnost ot nás se děje. Ale co po zaplacení těch škod zbude sbožie toho žháře, to má do
králowy komory připadnůti.

XXXVI. Swáruow mnohých, jakož se často před námi dějí, chtiece ukrátiti, tiemto
ustawením přikazujem, aby bratřie nebo jiní přietelé, ježtoby společné dědiny měli, kdyžby
se chtěli jimi rozděliti, aby každý swuoj diel wěděl, aby to zjewně a počestně mezi sebú dělili.
Bylliby kniežata nebo pám šlechtici, aby se dělili před králowů milostí, anebo sobě zwolil

1) B. Altěrnationum. ©)JB. juxta. *) B. juxta. +) JB. allegante.
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XXXVII. De regina Boemiae secundo nubente.

Humanae considerationis disereta pro
vislo €x actis praeteritis futuris ordina
tonibus sumit exemplum ; et tunc potest
venturis casibus remediis opportunis oc
currere, si guae praecesserunt similia, vo
luerit ") diligenter inspicere. Dudum si
guidem illustris guondam .regina Boemiae,
rege marito suo defuncto, relictis liberis
in regno ipso successuris, matrimonio se
cundo se junxit cuidam baroni regni prae
lbati. Cujus occasione guanta in regno
ipso supervenere dissidia atgue dispendia,
regni Ipsius scissio enormisgue jactura, pu
tamus ex causa sanctius subticere, cuam
literarum praesentium historico sermone
vulgare. Sed ne iterum causa fluctuosi
periclitantisgue maris pelagum generosa
regni nostri navis introeat, sacra consutu
tione praesenti providimus ordimandum:
guod si in posterum guandocungue illu
strem reginam Boemiae, coronatam scili
cet et, ut decet et moris est, sacra unc
tone linitam, viduamgue relictam, secun
do nubere alicui principi vel baroni, aut
cuicungue regnicolae dicti regni contin
gat: regima ipsa a jure dotalitii sui ipso
facto cadat, et a regno ipso exilii perpe

Lidského snabděnie rozšafná opatrnost
z skutkuow minulých budůcieho jednáme
béře sobě příklad, a tak potom móž bu
důcím přihodám hodným lékařstwím wstřiec
jít, když chce na ty příhody patřiti pilně,
kteréž sú předešly. Dáwno zajisté pře
jasná někdy kněžna, Český král manžel
jejie když jest umřel a pochowán, poosta
wiw dietky w tom králowstwie, kteříž dě
diu měli, wzdala sě druhé za někakého
pána králowstwie téhož; pro kterúžto wěc
kterak mnohé w tom králowstwi přišly sů
róznice a škody, králowstwie toho trháme
a mrzká bůře, zdá sě nám pro hodnů pří
činu swětěji to zamlčeti, než nynějšíeho
pisma dlůhů řečí na jewo wynesti. Ale
aby w tak nebezpečné wlnobitie mořské
urozeného králowstwie našeho lodička ne

wešla, swatým ustanowením tiemto umy
slili sme zjednati: jestližeby kdy potom
udalo se jasné králowé České korunowa
né, to wěz, jakož slušle a obyčej jest,
poswátným olejem mazané, wdowě zuo
stalé, druhé wdáwati sč některému knie
žeti, pánu nebo jinému některému země
nínu králowstwie řečeného: králowá swr

chuřečená od práwa swého wěna ihned

tři pány šlechtice nebo kmety toho kraje. Pakliby byli wládyky, ale aby zwolili tři konšely
zemské, a před těmi aby rozdiel zjewný učinili; ale jiní měšťané neb sedláci před richtářem
toho města nebo té wsi a před obcí aby se dělili zjewně a nic jinak.

XAXVIL Lidská opatrnost z minulých časuow béře příklad, aby se příhod budúcich
wystřiehali. A protož že oswiecená kněžna králowá Česká někdy dáwno po smrti muže swého,
krále Českého, owdowěwši, byla jest druhého muže pojala šlechtice pána, a swé děti w sirobě
ostawila, a skrze to mnoho zlého w Českém králowstwí stalo se jest; aby se naše králowstwie
téhož nedopuslilo, temto ustawením zjednáwme, že kdyžbyýpotom která králowá Česká owdo

DJ. voluerint.
A. C. UL 16
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tui poenam portet. Oui vero regnicola
taliter eam uxorem habere praesumpserit,
eadem exil poena plectatur; guam pro
tendi im generationem tertiam temerarii
sanguinis sul per lineam descendentem in
clusive volumus et jubemus. Meriti enim
sunt regni solatio et habitatione privari,
gui regnuma periclitationibus varlis, de
solationibus et scissuris non cCurarunt tu

tum debite praeservari. Ubi vero cuicun
gue alteri guam regnicolae *) nupserit,
dum tamen principi generoso, ipsius re
ginae honorificentiae et statui digne nubat,
(guod sibi libere permittimus,) receptis at
gue reductis locis et terris sibi pro dota
itio assignatis in potestate atgue custodia
succedentis legitime in regno praedicto,
decem millia marcarum argenti reginae
praedictae pro dotalitio suo assignentur;
vel si magis elegerit rex ipse succedens,
dictarum terrarum atgue locorum reditus
stve fructus ad vitam suam, deductis sum

půbus, tribuantur.

Majestas Carolina.

buď odlůčena, a od králowstwie již powě
děného pokutu pomstu wypowěděnie wěč
ného má něsti. Kterýž pak králowic tak ji
za ženu smělby mieti, též wýpowědí a
z země wyhnáním pokutů buď kárán až do
třetteho kolene wšetečného rodu swého

poslůpně sstupujícieho, tomu chcem i při
kazujem. Nebo hodně králowské utěchy
1 bydlenie má zbawen býti ten, ktož krá
lowstwie přihodami nebezpečnými a roz
ličnými opuštěnie nedbal jest řádně w bez
pečnostt zachowati. Kdežpakkol: za kte
réhokoli jiného, ježto králowic nenie, ona
wdá sě, když wšak za urozené knieže toho
králowstwie a stawu hodně sě wdá, toho
jí slušně dopůštieme, a aby wzala miesta
a jmé wěci, kteréž sů ji u wěně dané,
w moc a w stráži swů w králowstwi swr

chupsaném , kterýž král budůcie řádně
w tom králowstwi bude, deset tisíc hři
wen střiebra králowé swrchuřečené za wě

no jejie má dáti; pakliby král ten budůcí
chtěl těm zemiem, miestóm a požitkóm do
žiwota, ale daj ji a přeweď za to wěno
a zaplať penězy hotowými.

XXXVIII. De coronatione regis et reginae.

Decoremregni statumeue pacificum no Čest králowsků a staw pokojný našichstrorumfidellumdiligentiaguapossumus| wěrnýchpilnosti,kterůžmuožem,jednati

wěla, a druhého muže pojala pána šlechtice nebo kterého zemenína, aby ihned wěna swého
byla otsúzena, a na půšt wydána. A kterýžbykoli zemenín směl ji wzieti za swů ženu, aby
s ní byl na púšť nesen, a do třeticho pokolenie z našeho králowstwie wypowědien. A pak
by kterého krále neb králowice pojala nebo knieže z jiné země, a počestně s ním w man
želstwie wstůpila, to jie swobodně přepůštieme, ale aby wzdala města a hrady, kteréž jest dr
žela, a deset tisíc hřiwen střiebra wzela za swé wěno, anebo aby držala a užitky brala do ži
wota swého, a nic dále, ani kto jiný po nie.

1) J. cuicungue alteri regnicolae.
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inguirere non cessamus; nec posse credi
mus labori succumbere , cum deo juvan
te cuncta semper disponimus ordinanter,
Ouanta possunt evenire pericula, guanta
gue oriri dissidia regni solio glorioso va
cante, guis sanae mentis ignorat? Tunc
veluti pastore seducto de medio, grex in
solita libertate digrediens, insidiantrum lu
porum faucibus carpitur et ovile relictum
faciliter dissipatur. Hoc igitur edicto per
peluo providimus ordinandum, guod suc
cedentes pro tempore in regno Boemiae
singuh futuri reges ulustres, infra sex
menses continuos a die successionis inan

tea numerandos, debeant vocatis principi
bus, baronibus, nobilibus et universitati
bus dicti regni, omni ") condigna solenni
tate servata, ut moris est hactenus, re
gale diadema per manus sacras Pragensis
archiepiscopi, aut praelat alterius, (Pra
gensis ecelesiae sede forte vacanté, vel
ipso archiepiscopo renitente, aut alias in
habili existente), omine felici suscipere, et
in regem gloriosissime coronari; et infra
tantundem temporis spatium illustrem con
sortem reginam, guandocungue €t guo
tiescungue regem forte contigerit matri
monio copulari, diadematis similis faciant “)
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nepřestáwáme, aniž muožem tomi wěřiti,
bychom se práci té poddali neb w nístá
li, poněwadž s pomocí božie wšecky wěci

Kterak mnohé přihody
wyniti mohů, kterak mnohé ruoznice, když
přeslawná stolice králowstwie našeho krále
nemá, 1 kto můdrý newie? práwě jakžto
když u stáda pastýře nenie, tehdy stádo
swů obyčejnů swobodů rozbiehá sě a wlči
mi hrdly býwá hltáno, a owčinec opustilý
snadno býwá rozptýlen. Protož túto wý
powědí wěčnů umienili sme zřiediti, aby
wšickni budůcie Čeští králi, kteříž toho

času w králowstwi budů králi přejasní,
w šesti měsících pořád ode dne uwázánie
čtůč, byli powinni, powolajíce kniežat, pá
nuow, wládyk 1 wšie obce králowstwie
Českého, wšicku hodnů slawnost zacho

wáwajic, jakož obyčej do sie chwile byl,
korunu králowsků skrze ruce poswátné
Pražského arcibiskupa neb preláta jiného,
(kdyžby kostel Pražský snad arcibiskupa
neměl, aneb žeby arcibiskup toho učiniti
nechtěl aneb k tomu dostatečen nebyl)
šťastným štěstím přeslawně kázal koru

řádně jednáme.

nowán býti; a w témž času přejasná kněž
na, manželka jeho, králowá, kdykoli a
kolikrát udaloby se králi ženu pojímati,

XXXVIII. Počestnost králowstwie našeho Českého a pokoj našich wěrných s plnů
snažnosti žádajíce zjednati, s boží pomocí zpósobujem ; nebo mnoho nebezpečenstwi a mno
ho škod muož se státi každému králowstwi, když jest jeho stolice prázdna; 1 kto tomu ne
wěří, nebo toho newie, že jakožto pastučha poijde ot stáda, tehdy stádo rozběhne se na wše
strany, a wlcie lační mnoho dobytku uškodie, i owčinec podkopají, A protož ustawujem,
kdyžby král Český umřel, aby jiný nowý král w šesti měsiecích pořád zběhlých byl .koruno
wán swolaje kniežata, pány šlechtice, wládyky, s duostojenstwím, jakož jest obyčej; a tu aby
arcibiskup kostela Pražského nebo jiný prelát počestný, kdyžby arcibiskupa nebylo, swýma

:) J. omnium. 2 Faciant chydť w J. B.
16*
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Insigniis coronari. Decet enim, ut guos
providentia divma Conjunxit In unum, etiam
honoris et gloriae suscipiant incrementum.

D, VI. Majestas Carolina.

těž aby byla korunowána. Neb hodné jest,
aby li, jež opatrnost boská (szc/) spojila
jest w jedno, u aby přijali rozmnožnost
takéž chwály.

XXXIX. De ferro candente et agua frigida.

Errorem gravissimum, sanctissimae re
ligioni Christianae contrarium, et obnoxtum
statui et guieti devotorum nostrorum fide
lium, de medio gregis populi Christiani
regni nostri Boemiae penitus exslirpantes:
sancimus nemini omnino licere juxta li
mites dicti regni ferri candenlis vel aguae
frigidae experimento uti, aut alio genere
experimentorum similium, vel inducere ad
utendum ") guacungue occasione vel cau
sa, commissi forte crimims, violentiae in

virginem vel adulteri, sicut aliguando fac
tum fuisse comperimus, aut alias guovismodoexguisito.© Poenaimminentecontra
facienti, aut illi consilium vel favorem prae
stanti, post infamiam , bonorum omnium
publicationis in fiscum; et ubi personali
ter capi possit, (guod fieri nedum cuicun
gue permittimus, sed jubemus) incendio
sive agua, prout in altero ipsorum deli
guerit, finemturpissimum faciat vitae suae.
Oui enim dei omnipotentiam tentare prae
sumpserit, et illius occultum judicium de
ridere, proximum suum per naturae con

Blud přetěžký, najswětějšímu nábožen
stwí protiwný 1 škodliwý stawu a pokoji
nábožných našich wěrných milých, z pro
střed stáda lidu našeho křesťanského krá

lowstwie našeho Českého úplně wypléti
mieniece: za práwo činíme, aby nižádné
mu w mezech králowstwie neslušalo žele

zem rozpáleným neb wodů studenů čaro
wati, an jiným kterým pokolením čáruow
k tomu podobným uwoditi, ani jich poží
wati pro kterů příčinu, buďto snad po
rušenie panny neb cizoložstwa chtě dojíti,
jakožto že se někdy dálo shledali sme,
aneb jiným kterýmkoli wymyšleným oby
čejem; pod pokutů, ktožby to čiml, tako
wůto, neb žeby radu neb pomoc kterému
dáwal: aby cti bawen'byl, a zbožie jeho
do našie komory obráceno bylo; a kdež
by sám mohl popaden býti, nerci toho
dopůštieme, ale přikazujem, aby ohněm
neb wodů, kterůžby wěcí ztů dwů zhře
šil, konec mrzký swému žiwotu wzal. Nebo
poněwadž božie wšemohůcnostu wšetečně
pokůšet směl, a jeho súdu tajnému se po

rukamaposwěcenýma korunu jemu na hlawu wstawil, a on ot něho dustojenstwie králowské
slawně přijal. A kdyžby kterů králownu sobě w manželstwo přijal, aby takéž w šest: měste
cích týmž řádem kázal ji korunowati a tůž swatostí a slawnosti, jakož jest sám korunowán;
neb to slušte, aby kteréž jest božie milost wjednotu sjednal, we cti a w chwále spolu wjedno
tě. přebýwati. (Ostatek chybí.)

1) J. ad ducendum.
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trara cogendo perire, dignus est me
rito, naturalis hujus vitae solatio non
gaudere.
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smiewati, bližnému swémw těmi wěcmi
proti přirození jednaje: zahynůti hoden
jest wedle zaslůženie, aby se neradowal
z přirozeného toho žiwota utěšenie.

XL. !) De tabellionibus contra prohibitum conficientibus instrumenta.

Nostrorum fidelium guerela freguensau
res clementiae nostrae pulsavit, guod in
regno nostro Boemiae notariorum seu ta
bellionum numerus longus, scientia tamen
et artis peritia summe brevis, subditorum
nostrorum inopinata causal incommoda,
versutis, fraudibus aut erroribus gravibus
locum praebens; tandem rancores parit et
odia, et suscitat saepe discordias atgue
rixas, per guae fidelium eorundem facul
tates labuntur, ac ipsi necessitates varias
et aerumnas pati coguntur.

Ouod nos, gui subditorum rpsorum sta
tum pacificum assidua meditatione semper
inguirimus, nec immerito molesle feren
tes, hac salubri ordinatione sancimus: guod
nullus omnino, se dicens notarrum seu ta
bellionem publicum cujuscungue regis seu
principis, aut alterius cujusvis personae,
habentis guantumcungue *) legitimam po
testatem, auctoritate creatus notarius pu
blicus vel tabellio, audeat vel praesumat
officium sive artem notariatus seu tabel

lionatus publici guomodolibet exercere in
fra *) limites dicti regni, nisi prius per no
stras aut successorum nostrorum Boemiae

regum illustrium, gui pro tempore fuerint,

1) T. chybí rubr. 40—44. 2) J. guamcungue.

Našich wěrných žaloba častá uši do
broty našie obrážie, že w králowstwie na
šem Českém písařuow u desk a písařuow
obecnich, ježto publikowé. slowů, počet
dlůhý a mnohý jest, ale uměnie přieliš
krátké a malé jest, a našim poddaným ne
domnělé spósobie škody, přewrhlostmi,
lestmi a zmatky těžkými miesto dáwají a
činie ; potom ztoho nechuti jdů, nenáwi
sti, a zbuzují se často ruoznice a škody,
skrze kteréžto wěci těch našich wěrných
statkowé mrhají se, a biedy 1!nedostatky
trpěti musie. í

Protož my, jenž poddaných nášich sta
wu pokojného ustawičným myšlením wždy
cky hledáme, a owšem žalostně na swé
mysli to majice, tiemto spasitedlným usta
nowením za práwo činíme, aby žádný ni
kdy, ktož prawi by byl písařem neb u desk
publikem, kteréhožkoli krále, kniežete aneb
jmé kteréžkoli osoby, ježtoby jměla swů
moc zwláštní, učiněný pisař, publik aneb
u desk, nesměl ani wšetečně se pokůšel
úřadu neb řemesla písařského neb u desk
publikowa pro nic wésti w králowstwie na
šem, lečby prwé od nás neb od budůcích
králuow přejasných Českých, kteří w ty
časy budů,listy odewřené s wisutů pečetí

s) J. B.juxta.
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patentes literas, sigillo pendenti majesta
tis regiae impresso typario communitas,
meruerint exercendi licentiam obtinere.

Acta vero guaegue contra 'constitutio
nis hujus seriem per dictum notarium, no
tae forte sumptae , vel instrumenta con
fecta, ex nunc prout ex tunc, nullius va
Joris esse decernimus vel momenti; ipso
nihilominus temerario ausu contrarium fa

ciente, velut falsario, puniendo.
Ouos enim regiae majestatis examen

duxerit approbandos, non est dubium, eos
providos et peritos esse repertos.

XLI. De recognitione fienda per

Regalis diadematis nostri nobilissimam
partem , clarissimorum principum regni
nostri Boemiae feuda ", regiae mentis ar
cano volumus servari praecipua, et con
gruentis cautelae suffragio providere, ne
gua in posterum super eis possit dubie
tas occurrere, aut incertitudo guaelibet al
ternandi materiam generare. Siguidem ni
hil est gratius, guam humanis rebus sem
per adhibere cautelam, guae si non sit
necessaria, non gravat esse superfluam.

Praesenti itague lucida lege sancimus:
guod guilibet princeps, marchio, dux et
vasallus, et guicungue alus inferior nobi
lis, feudatarius regni nostri praedicti, sin
gulis successoribus nostris legitimis Boe
miae regibus futuris illustribus, infra 9
annum continuum, numerandum a die suc

Cesstonis in regno Cujusgue regum ipso
rum, et guoties etiam dictos marchiones,

1) JB. nenda. *) B. juxta.

D. VII. Majestas Carolina.

-welebností. našie potwrzenů, že toto wésti
muož, swobodu sobě obdržal.

Pak zápisy neb listy wšeliké proti usta
wenie tomuto našemu od toho písaře, buď
to listy neb Instrumenta, učiněné nynie 1
potom, wšie moci zbawujeme, a nad nim
také, jakožto nad wšetečným proti usta
wenie našemu činitelem a jako falešníkem
buď pomstěno.

Neb kterýchžť welebnost králowská k to
mu potwrditi umieni, uť bezpochyby jsů
opatrní a k tomu umělí shledáni.

pricipes et nobiles novo regi.

Králowské koruny našie najušlechtilejší
diel, přejasných kniežat králowstwie na
šeho Českého náprawy, králowsků myslí
srdečnů chcem, aby zwláště byly zacho
wány, a hodnů opatrností na pomoc k ko
runě aby byly opatřeny, aby oně potom
w časy budůcie žádná pochybnost a neji
stost nebyla potkána ani zplozena; zacelo
nic těžšicho nenie, než o lidské wěci wždy
pěči jmieti, a jestližeby potřebné byly, ne
nie žel té práce wésti.

Protož tiemto řádným práwem za prá
wo usuzujem: aby wšeliké knieže, mar
krábě, man 1 wšeliký nižší wládyka, k krá
lowstwie našemu manstwie maje, wšem
budůcím našim zwláštním králóm Českým
přejasným ode dne jich w králowstwie
uwázánie pořád čtůce w jednom roce, kaž
dému z těch králuow zemí, hraduow, duo

stojenstwie neb ctí, a we jméno jedním
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duces et vasallos aut inferiores nobiles

feudatarios morte interire aut I) mutari
continget, infra *) consimilem annum a die
mutationis hujusmodi continue numeran
dum, terrarum atgue castrorum, dignita
tis aut honoris, et generaliter bonorum
omnium atgue jurium, guae tenet vel pos
sidet infra limites dicti regni, recognitio
nem debite faciat, et ab eis infeudationem
Tecipiat, et praestet personaliter fidelita
tus debitae sacramentum; si tamen reges
psi eodem anno deguerint in regno prae
dicto. Alioguin si absentes exstiterint, de
beat hujusmodi princeps, marchio, dux vel
vasallus, aut inferior nobilis feudatarius,
infra eundem annum coram capitaneo ge
nerali regni praedicu solemniter prote
stari; et infra *) sex menses continuos a
die reditus regis taliter absentis in re
gnum in antea numerandos *), recognitio
nem, infeudationem et juramenti praesta
tionem praedictam decenter implere. Nisi
fortasse marchiones, duces et vasalli, aut
inferiores nobiles feudataru, extra terram
sine dolo forent absentes; guo casu vo
lumus, ut a die reditus ipsorum ad pa
tram infra tempus semestre in praesenti
constitutione expressum ad debitam con
summationem dictorum omnium teneantur.

Ouod si guis ex dictis principibus, mar
chionibus, ducibus et vasallis aut inferio

ribus nobilibus feudatariis praemissa [a
cere non curaverit: transactis terminis

suprascriptis, rex praedictus, gui tunc ex
stiterit, vel dictus capitaneus generalis,
possit et debeat ad manus regiae majestatis

1) JB. mente.
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slowem wšeho zbožie neb práw, kteráž
držie a neb jimi wládnů podlé mezí a
w mezech králowstwie Českého, přiznánie
řádně učinili. A kolikrátby se koli při
hodilo, žeby králowé, wéwody, markrabě,
náprawnici aneb jiní urození manowé smrtí
se změnili: též w jednom roce ode dne
změněnie jich pořád čtůce, jestlipak, žeby
král toho roku w králowstwie swrchupsa
něm byl; pakliby nebyl, ale knieže tako
wé, markrabě, wéwoda, náprawník aneb
urozený man nižšie w tom roce má se
před haupmanem najwyšším toho králow
stwie poctiwě přiznati, a w šesti měsících
pořád zběhlých ode dne nawrácenie krá
lowa do králowstwie pořád čtůc tu jistě
přiznánie i přísahy dokonánie maji po
ctiwě naplniti; lečby snad markrabě, wé
woda, náprawníci a urození manowé w ze
mi beze Istt nebyli w téj mieře, chceme
aby ode dne nawrácenie jich do swé wlasti
w času wedle tohoto našeho ustanowenie

již powěděného k řádnému dokonánie wěci
powěděných byli zawázám. Pakliby který
z kniežat těch, markrabí, wéwod, nápraw
níikuow neb z menších manuow swrchu
psaných wěcí dokonati netbal, a swrchu
psaní časy žeby tomu wyšli: král swrchu
psaný, kterýž wty časy bude, nebo haup
man zemský obecný, bude i má k rukama
králowské Welebnost wzieti práwa 1zbo
žie swrchupsané kteréžkolwěk, a je držeti
j mieti muož, ažby wšecky wěci swrchu
psané wěrně naplněny byly. Neb. skrze
toto naše zjednánie 1 práwa naše budů
bez úrazu, i swrchupsaných jasných knie

2) JB. juxta. *) JB. juxtá. +) JB. numerandum.



128

recipěre jura et bona praedicta guaecun
gue, tenenda eť servanda per eum, donec
praemissa omnia et singula fideliter im
pleta fuerint. Per hanc enim ordinationem
nostram et jura nostra redduntur illaesa,
et dictorum clarissrmorum principum, mar
chionum, ducum et vasallorum, ceterorum
gue nobilium dignitates et bona magis cer
ta et regalis auctoritatis protectione secura.

D. VII. Majestas Carolina,

žat, markrabí, wéwod a manuow i jiných
urozených důostojenstwí a zboži mnohem
wiece budů jista, a moc králowská také
pomocí bude bezpečna.

XLII. De citationibus contra regem.

Licet humano jure princeps legibus sit
solutus, et cunctos populos sibi subjectos
habeat judicare, et a nemine ipse judice
tur: guia tamen digna vox est majestate
regnantis, alligatum se legibus principem
profiteri, (guod etiam per praedecessores
nostros Boemiae reges illustres observa
tum fuisse comperimus): praesenti consti
tutione decernimus, guod si guis guan
dogue forte a nobis vel successoribus
nostris Boemiae regibus ilustribus, gui
fuerint pro tempore, reputaverit se gra
vatum , vel causam ullam se velle dicat
intentare nobiscum: tunc supremus came
rarius et barones sive kmetones de cau

sae vel gravaminis meritis diligenter et
libere inguirentes, demum guicguid justum
repererint, pronuncient vel decernant; guo
rum pronuntiationi et decreto stare et con
tentari ') rex ipse, sicut et- subditus vel
guerelans de benignitate regia, teneatur.
Decore tamen et honestate regiae digni
tatis in hoc specialiter reservatis, guod
nulla prorsus praemissorum occasione, vel
alio guocungue modo excogitato vel via,
"=

Ačkoli wedle lidského práwa knieže
práw a sůduow jest prázden, a wšecky
lidi sobě poddané má sůditi, a sám od
žádného súzen nebýwá: wšak že jest hod
ná řeč welebnosti kralujiciemu, aby se
wyznal, jsa kniežetem, že jest k práwóm
zemským zawázán, (jakož sme to skrze
předky naše krále České přejasné shle
dal zachowáwáno býti): tiemto ustanowe
ním za práwo činíme, jestližeby snad kdy
někdo od nás aneb od budůcích našich

králuow Českých jasných, kteříž budů w ty
chwile, prawil, žeby mu se moc dála, aneb
některů při žeby snámi wzieti chtěl: tehdy
najwyšší komorník a páni neb kmetowé
o tej při a obtiežení ptáti se mají a tá
zati pilně. Potomcožkoli sprawedliwého

shledají, wypowčzte a za práwo usudte;
k jichžto wýpowědi a práwu státi i po
woliti král sám , jakožto poddaný aneb
jiný žalující z milosti králowské, buďdr
žán *); a wšak čest a počestnost králow
ského duostojenstwie w tom zachowáwa
jice, zwláště aby pro žádnů příčinu žád
ným wymyšleným během neb cestů proti

1) B.consentire. %)Pí. král má jakožto —žalující, a to z milosti králowské buď držáno.
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contra personam regis citatio vel vocatio
algua personalis emanet, sed contra offi
ciales suos, gui ad hoc exstiterint depu
tati, procedat. Per hoc enim et splendor
Justtiae, guem ubigue in regno nostro lu
cere singulariter cupimus, purus servabi
tur, et clementiae nostrae zelus, guem ad
Justitiam gerimus, piis operibus insignitur.

XLIIT. Ut rex non

De consuetudine laudanda processit,
guod ut regiae dignitatis supremum de
cus ab omni indecentia servetur illaesum,
nulla debeat in personam regis contra
guoscungue citatio emanari. Sed cum ca
sus emerserit, utpote de juribus regiis oc
Cupatlis, vel alia guerimonia privatarum
etlam personarum, sub nomine judicis cu
riae regiae procedat citatio, guae termi
num competentem assignet citatis ad com
parendum coram majestate regia, sicut illa
duxerit ordinandum.

SL guis forte nobilis vel altus guicun
gue contra majestatem regiam vel homi
nes suos excesserit, possit per literas re
glas tales excedentes publice facere per
fora proclamari, guod certo termino com
pareant m curia regis; de guibus tamen
defectibus. regem tangentibus barones seu
kmetones juxta solitum judicabunt.
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králowě osobě póhon neb powolánie před
súd nepocházelo osobně, ale proti úřed
níkuom jeho, kteřížby k tomu wydáni byli,

Neb skrze to swětlo

sprawedlnosti, jehož zwláště žádáme, po
wšem králowstwí našem čisto zachowáno

bude, a milosti našie žádost horliwá, kte
růž k sprawedlnosti máme, milostiwými
skutky bude ozdobena.

sůúdem má jíu ».

citet guemguam.

Z obyčeje slawného pošlo jest, aby beze
wšle wady “) w najwyšším duostojenstwí
králowském čest byla zachowána bez úra
zu, žádný póhon osobní přejasného krále
proti žádnému nemá jíti; ale přihodiloli
by se o práwich králowských, žeby je kto
držel, aneb jiná žaloba zwláštních osob,
jménem hofrichtera králowa buď ta žalo
ba wedena 1 póhon; kterýžto rok slušný
jim položiu má, aby před Králowů We
Jebností stáli wedle toho, jakžby zřiedil.

Pakliby snad kteří urození neb ktokoli
jiný proti Welebnosti Králowské neb proti
lidem jeho co prowinl, tehdy hofrichtéř
muož listy králowskými takowé powinníky
trhem zjewně kázati prowolati, aby k roku
určenému stáli na králowě dworu. A ty
winy, kteréž se krále dotýčí, páni neb
kmetowé wedle obyčeje sůditi mají.

XLIV. De prolatione termini per judicem.

Sicut observatum reperimus antiguitus,
statumus, ut si guando judex terrae, in

Jakož zachowáno shledali sme od sta

radáwna, ustanowujem, jestližeby kdy súd

')P 1. má jdete. 2j PL. wady poctiwost w najw.
A. C. IL 11
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testimonium duorum vel plurum , alicui
in guacungue causa termium de certa
scientia assignaverit, aut ad postulationem
alicujus dilationem concesserit, tantamcí
Íicaciam et vigorem Censeatur habere hu
Jusmodi terminus, licet unicus taliter assi
gnatus, guantum trina publica proclama
to per trium dilationum debila et con
sueta intervalla in foro publice facta re
periretur habere.

Majestas Carolina.

ce zemský na swědomie dwěma neb wie
ce jim komu w kterékoli při rok z jisté
ho swého wědomie položil, aneb k prosbě
něčí prodlenie žeby pójčil a odložil, to
takowů moc jim samým ten rok má jmieti,
jakoby trojím obecným prowoláním po
třikrát trhem zjewně se stalo.

XLV. De regni defensione.

Munitio guaegue bellica tractanda sem
per est mente guleta, gula tunc male guae
ritur, cum jam imminentibus hostibus necessariajudicatur.| Itaguefuturiseventi
bus praecavere volentes, et subditorum
nostrorum fidellum securitatem et pacem,
guas illis nostris temporibus multo labore
guaesitas feliciter deo juvante contulimus,
laesas a cunctis hostium vlolentis incur

sibus praeservare: edicto praesenti provi
dimus ordinandum, sicut ex institutis an

tguis regni nostri Boemmaejam comperi
mus. observatum: guod si guando contin
gat hostes regni nostri praedicti metas in
vadere vel intrare, tunc indifferenter om
nes, tam principes, guam barones ei no
biles sive wladykones, ac etiam cives et
oppidani, imo populus universus regni,
juxta ordinationem regiam et mandatum,
debeant armata manu circa metas ipsas po
tenter assistere septimanis guatuor, sump
tibus propriis et expensis, patriam pro
priam viriliter defensuri, Ši tamen ultra

1) P1. hlediena býwá, když již,

Twrz neb ohrada wšeliká má sprawo
wána býlu wždycky pokojnů myslí; neb
w tu dobu zle se shledáwá, ") když, ano již
nepřietelé přítomní jsúů, potřebna býwá.
Protož budůcích našich wěrných bezpeč
nost a pokoj, kteréž sme jim za našich
časuow welikým úsilím z božie pomoci
šťastně dobyli a dali, bez úrazu ode wšech
nepřátel násilných přiběhuow chtiec za
chowat, wýpowědí túto zřiediti umienili
sme, jakož z práw starých králowstwie na
šeho Českého již shledali sme zachowáno:
jestližeby kdy přihodilo se, žeby nepřie
telé králowstwie našeho přitáhli na meze,
tehdy bez wymienky wšickni, tak dobře
kriežata, páni, šlechtici, wládyky, jako 1
měšťané a z městeček se wším lidem krá

lowstwie podlé zřiezenie králowa a přiká
zánie mají brannů ruků k těm mezím moe
ně se okázati, čtyři neděle na swuoj ná
klad a ztrawu swé wlasti mužsky brání
ce. Pakliby přes ty čtyři neděle k obra
ně králowstwie jich potřebie bylo: tehdy
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guatuor septimanas eos defensioni régni
expediret intendere, tunc eo tempore dun
taxat, guo ultra septimanas ipsas guatuor
vacaverint defension. praedictae, liceat eis
de bonis et juribus regis tantum recipere
et non ultra, guantum is et eguis e0rum
sufficiat ad expensas.

XLVI.

Ad defensionem patriae guisgue debet
singulari guadam caritate prospicere, et
personam suam cunctis objectare pericu
lis, ne patriam suam lacerandam relinguat
extraneis. Hoc igitur edicto jubemus, guan
docungue regem Boemiae sive regnum
ipsum contingat guerram habere, null: om
nino regnicolae guacungue ratione vel
causa licere exire limites dicti regni, nisi
hoc de certa scientia dicti regis proces
serit et speciali gratia vel mandato. Ouod
SI guis exire praesumpserit, bonorum om
num publicatione mulctetur ".

XLVIL Ut servi tempore expeditionis

Nulli omnino licere permittimus, sed
protinus inhibemus cujuscungue domini
servitori expeditionis jam proclamatae tem
pore licentiam petere a domino suo, gua
cungue ratione vel causa, expeditione ipsa
durante, contra sui domini voluntatem.

Ut tempore guerrae non

131

w tom času, cožby mimo ty čtyři neděle
bylo, dopůštie se jim, aby s zbožie a práw
králowských sobě brali, nic wiec, než
cožby jim a koňóm jich k ztrawě stačiti
mohlo.

exeant regnicoiae extra terrani.

K obraně wlasti každý má sám někaků
zwláštní lásků prozřieti, a osobu swů wše
likým wydati nebezpečnostem, aby wlasti
swé nedopůštěl hubiti cizozemcóm. Pro
tož túto wýpowědí přikazujem , kdyžby
koli králi Českému neb králowstwí tomu

udalo se wálku jmieu, aby žádný země
nin žádnů příčinů ani pří z země nejezdil,
leč s králowým wědomím a zwláštní mi
lostí 1 přikázáme. Pakliby kto z země wy
jet směl, obrácením zbožie jeho do ko
mory králowy má kárán býti.

a dominis suis licentiam non petant.

Žádnému konečně slušnu býti nedopů
štieme, ale owšem bráníme, čiehožkoli pána
služebník w čas wojny prowolánie aby od
puštěnie od pána swého nežádal pro žád
nů wěc, dokudžby ta wojna trwala, proti
wuoli swého pána.

XLVIII. De Boemis servientibus extraneis dominis.

Ouia saepe contingit, (guod ex magna
nimitate *) procedit,) barones aut nobi

1) B. mulceatur. 2) P 1. Neb se často přih. že z weliké.

Poněwadž se často přiházie, což *) z we
liké přielhšnosti pocházie, že páni, lidé uro

$) JB. magnanimi.
1i*
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les vel wladykones regni nostri Boemiae
certis dominis vel amicis eorum in diver

sis mundi provincis extra regnum ipsum
commorantibus, cum ") stipendiis, sive in
armis servire: praesenti consltutione san
cimus, personas hujusmodi cujuscungue
promissi vel conventi servit ratione vel
causa terrae regní Boemiae publice vel
occulte, tacite vel expresse, per se vel
alum nullatenus nocere debere. Ouod si
guiscungue et cujuscungue status vel con
ditionis existat, pro tempore contra fecisse
repertus exstiterit: bonis omnibus confis
catis, velut patriae propriae regnigue aemu
lator et proditor, capitali sententia feriatur.

D.VII| MajestasCarolina.
zení neb wládyky králowstwie našeho Če
ského urozeným pánóm neb přátelóm swým
w rozličných wlastech, ježto w tomto krá
lowstwi nebydlé, na žold neb bez žoldu
w odění slůžie: tiemto ustanowením za

práwo činíme, aby osoby takowé, které
hožkoli budte slibu neb úkolu w službě,

žádnů příčmů neb wěcí zemi České zjew
ně ani tajně, mlčiec neb nadhlas, sami
am skrze jiného nikol neškodili. Pakliby
kto kteréhožkoli buď stawu neb pokole
mie proti tomuto ustanowenie co učinil,
a wtom shledán byl: zbožie jeho buď do
králowy komory obráceno, a jako nepřie
tel a zrádce wlasti swé wlaslnie a krá

lowstwie ztracením hlawy má hynůúti.

XLIX. *) De juribus regus silvarum.

De juribus silvarum nostrarum regni
Boemiae, guarum densitas arborumgue ad
miranda proceritas non Inter minimas par
ticulas regni gloriae est notanda, tam pie
guoad fideles nostris silvis ipsis convici
nos, ne ili (orte lhugare nobiscum et sump
tubus ac laboribus gravari cogantur, guam
provide guoad regalia jura nostra ser
vanda disponere intendentes, morem pris
cum, sicut accepimus, spěcialiter etiam in
hoc imitantes, sancimus: guandocungůe no
bilis aliguis sive cliens causam cum nostra
curia super metis silvarum Habere conti
gerit, tunc pro parte regia producantur
novem silvani seu servitores, pro parte
vero clientis totidem nobiles vel clientes;
guibus in praesentia *) purggravi nostri

1) 7. non. 2) JF T. chybí rubr. 49—61.

O práwiech lesuow našich králowstwie
Českého, jichžto hustost a dřiewie diwná
wysokost we mnohých krajích swěta slaw
ně jest oznámena, tak dobře pro wěrné
naše těm lesóm přísediecé , aby ti snad
s námi se waditi a s náklady a pracemi
obtieženu býti nucení nebyli, takéž opatrně
pro zachowánie práw našich králowských
spósobiu mieníme, obyčej starý *), jakož
srozumiewáme, zwláště w tom následujíce,
za práwó činíme: kdyžbykol: wládyce kte
rému neb panoši při s naším dworem o
meze lesnie udalo se jmieti, tehdy s stra
ny králowy buďpostaweno dewět hájných
neb služebníkuow , a s strany panoše to

Ti, když před
purkrabí našim neb před wladařem kra
lhkéž wládyk neb panoší.

8) PI. stran. *) J. provimana.
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aut villici regionis ius constitutis, adhi
bitis etiam duobus vel uno saltem militi

bus ad hoc specialiter commissariis depu
tatis per regiam majestatem, et loco cau
sae seu litigii per eos diligenter inspecto,
Ipsi purggravius aut villicus et milites in
formationes omnes, facientes ad materiam
causae, diligenter recipiant, et si possunt
debite concordare, fodi faciant magnos
acervos et terminos stabiles atgue notos
infigere, per guos causa ipsa sopita, nulla
in posterum relinguatur occasio litigandi.
Si vero non possent debite concordare,
tunc sorte data per “) purggravium seu
villicum supradictos, tres ex productis no
vem supradictis, guos sors ipsa elegerit,
super dubiis causae , jurati prius, ferant
testtmonium veritati; secundum guod judi
cium dirimatur, et ponantur acerví vel ter
mini juxta testimonium eorundem. Taliter
etenim et juri nostro consulitur, et fide
les nostri longis dispendis non gravantur.
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jiny té (stanů,) ať příjmů k tomu ") jed
noho neb dwa rytieře poručníky zwláště
wydané od Králowské Welebnosti, který
mižto miesto té pře a ruoznice pilně buď
opatřeno. A purkrabě neb wladař i ti ry
teři přímluwu k tomu wšickni učiniti mají,
a tu při pilně ohledati, aby mohli řádně
smluwiti, kopati kážíc kopy weliké a meze
pewné a znamenité, skrz něž ta pře by
laby udušena, aby žádná potom nebyla

Pakliby ne
mohli podobně smluwiti, tehda purkrabie
wydaj tři swědky z dewieti postawených
swědkuow , na kteréž los spadne, cožby

zuostawena příčina swáru.

pochybowali w té při, najprw přisežte, a
wydajte swědectwie prawdě a tomu, oč
se je súd počal, a meze budte zasazeny
wedle těch swědomie. A tak i práwu
našemu bude poradieno, a wěrni naši we
likými a dlůhými škodami nebudů obtie
ženil.

L. De incisione silvarum.

Silvarum nostrarum admirandam exte

ris *) pulchramgue congeriem non tam vo
lumus dissipari, guam *) etiam diligenti
custodia ab omni prorsus succislone, nisi
guam specialiter permiserimus, intendimus
praeservari; et intactam perpetuamgue ma
nere volentes, jubemus, guod nullus ex
silvanis nostris sive lowcis, aut alia guae
gue persona, guacungue ratione vel causa,
possit incideře aut exportare lignum ali

1) P1. krajiny té, přijmůce k tomu.
»exteris« (cizincům) čeťťchybně nex terris.«

2) Per chybí w J.
4) J. exterminis.

Lesuow našich diwné z zemí “) i také
krásné shromážděnie netoliko bychom je
chtěl rozptýliti, ale také snažnů stráží ode
wšeho růbánie, lečbychom co komu zwlá
ště dopustuli, zachowati mieníme a nepo
škwrněné wěčně je jmieti chtiec, přika
zujem, aby žádný hájný náš, ani lowčií,
ani která jiná osoba žádnů wěcí nesměl
jich růbati, ani kterého dřewa z těch le
suow wywesti ani utratiti neb prodati, leč

8) Starý překladatel, na městě
9) J. guantum.



134

guod ex silvis nostris, seu alienare vel
vendere, nisi tantummodo aridum lignum,
vel guod vi ventorum ceciderit. His ita
gue duobus generibus lignorum duntaxat
uti liceat, illague vendere silvanis nostris
ad camerae nostrae compendium, juxta
solitum et antiguum; nisi de certa scien
a regia et speciali gratia concessum aliud
alicui per literas regias patentes appare
ret; poena imminente contrarium facienti,
mutilationis manus dextrae, gua adjutrice
polissima praesumitur rationabiliter deli
guisse, et publicationis in fiscum heredi
tatis, guam a nobis seu curia nostra pro
servitio Custodiae silvarum visus exstiterit

possidere.

D. VII. Majestas Carolina.

toliko suš anebo cožby wětrem padlo.
Toho jedné dwojího lesu požíwati, a jej
hájní naši prodáwati k užitku komory na
šie wedle obyčeje starého mají, jedné
lečby z jistého králowského wědomie a
zwláštnie milosti byloby co pójčeno komu
zřetedlně listy králowskými otewřenými;
pod pokutů, ktožby proti tomu učinil,
utětie ruky prawé, ježto jí pomoc naj
wěčí jměl z úmysla zhřešiti, a dědictwie
jeho do komory našie obrátiti, kteréžtoby
od dworu našeho neb od nás za službu
ostřiehání lesuow držal.

LI. De ablatione eguorum volentibus subripere silvas.

Ouandocungue contigerit, guod silvani
nostri seu lowci alicui infra silvam eguos
et currus abstulerint, praetendentes illum
cum dicto curru venisse subripere seu fu
rari ligna nostra silvarum, illo haec omni
no negante: ut altercatio finem. recipiat
in instanti, secundum guod fore compe
rimus hactenus observatum , sancimus in
hujusmodi casibus duos ad minus silvanos
seu lowczos in curia nostra regia, coram
scihcet officialibus nostris regionum illa
rum haberi; a guibus prius exacto jura
mento, duos digitos elevando, ut moris
est eis, testimonium volumus perhibeři,
juxta guod litigium dirimatur. Et si re
periatur culpabilis ille, cum bonis suis
omnibus regis gratiae sit commissus.

") PL. přel, zdá se hádanie o tu při,
tel cetl vderivatur« na městě »dirimatur.«

1 staň se, jakož.

Kdyžby se koli přihodilo, žeby hájní na
ši neb lówčí někomu wedle lesu koně a

wuoz wzali, majíce za to, žeby s tiem wo
zem přijel chtě drwa krásti z našich le
suow, a on žeby toho přel: k ukončení
hádanie toho na miestě, ") jakož sme shle
dal za práwo držáno býti až do sie chwí
le, 1 činíme za práwo w takowých přího
dách, dwa najméně hájné neb lowči na
našem králowském dwoře před úředníky
našimi těch krajin abysta byla, od nichž
najprwé přísahu přijmůc dwěma prsty
zdwihnutými, jakož obyčej jest, swědec
twie chceme aby bylo wydáno wedle toho,
odkud ta pře pocházie *). A budeli shle
dán winný, se wšim zbožím swým krá
lowě milosu buď poručen.

2) Hiděli, že starý překlada
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LIT. De metis et limitibus silyarum.

Si guando de métis seu limitibus silva
rum regalium Boemiae inter regis proců
ratores aut alios guoscungue regnicolas
altercatio oriatur, testes non extranei, nec
de remotis partibus in controversia pro
ducantur, sed nulli penitus admittantur,
tam contra nostram regiam Curiam pro
parte alia, guam etiam vice versa contra
partem aliam pro parte nostrae regiae cu
riae supradictae, nisi silvani, in locis pro
pinguioribus habitantes metis aut territo
ris 1psis, de guibus guaeslio ventilatur.

Jestližeby kdy o meze lesuow králow
ských w Čechách mezi králowými wladaři
a mezi kterými jinými zemany puotka se
stala: tehdy swědkowé ne cizie ani z da
lekých krajin buďte k té při ku protiw
nosti wywedenu, ale žádnému nebuďte do
puštěni též proti králowskému dworů ku
pomoci straně druhé, jako též zase proti
straně druhé ku pomoci dworu našemu
králowskému, jedné hájní w miestech bliz
kých těm krajmám neb mezim přísedie
cie, o kterýchžto zmienka jest.

LIII. De silyis excisis.

Silvas nostras, guas in aliguibus parti
bus earundem succisas et effossas, et ali
guas cultas et laboratas audivimus, guas
guc nostras hereditates existere et ad no
stram regiam cameram devolutas post mor
tem ilustris regis Otlacari divae memo
riae nemo debet ambigere, ad eandem re
glam cameram pertinere decernimus et
jubemus; nisi aliud clementia regia cui
guam reperiatur de gratia speciali per suas
patentes literas concessisse.

LIV.

Ne constituttonibus supraseriptis, ")guas
pro conservatione silvarum nostrarum re
galium diligenter edidimus, ullatenus fraus
fiat, sancimus, ne guis, (guod dolorose
saepius factum fore percepimus), guocun
gue tempore anni, maxime m vere, aut

1) J. supřadictis.

Lesy naše, kteréž w některých kraji
nách porůbané, wykopané, a některé wy
orané a dělané slyšíme, kteréžto naše dě
dictwie jsů a na naši komoru nápadem
spadly po smrti jasného krále Přemysla
zbožné paměti, žádný nepochybuj, že do
tej králowy komory maji příslušeti; tomu
chceme 1 za práwo pokládáme, lečby co
jiného Milost Králowská zwláštnie milosti
swé někomu zřetedlnými listy pójčila,

Ut non excorientur arbores siivarum regalium.

Aby ustanowením swrchupowěděným,
kteréž sme k zachowání lesuow ňaších

králowských pilně učinili, žádná lest ne
byla, za práwo činíme, aby nižádný čas,
a zwláště w podletí i w létě, lesuom žád
ných prwní neb druhů miezhů pro žádnů:
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etiam in aestate, arbores silvarum ipsarum

guacungue ratione vel causa, in primis vel
secundis aut aliter guoguomodo corticibus
excoriare, vel cortices 1ipsas incidere vel
rumpere audeat vel praesumat, poena im
minente contrarium facienti: si silvanus

fuerit, excoriationis manus dextrae, et pu
blicationis " bonorum omnium, guae a
nobis pro servitio custodiae silvarum ea
rum noscitur obtinere; si vero alia guae
cungue persona, excoriationis manus dictae
poenam tantummodo patiatur.

D. VII. Majestas Carolina.

wěc kor lůpati w nich nesměl, pod po
kutů, ktožby proti tomu činil, budeli háj
ný, ruka prawá buď jemu odřena, a zbo
žie wšecko, kteréž jest od nás za službu
ostrahowánie lesuow držal, buď do ko
mory našie obráceno; pakliby byl jiný
který člowěk, odřením ruky prawé po
kutu má toliko trpěti.

LV. De imposttione ignis ad silvas.

Si guis tanta temeritate repletus exsti
terit, guod ignem imposuerit vel imponi
fecerit in silvis nostris aut baronum no

strorum vel aliorum guorumcungue juxta
limites regni nostri Boemiae, aut in arbo
ribus vel herbis earum, ardore igneo usgue
ad vitae exitum comburatur.

Jestližeby kto taků wšetečností naplněn
byl, žeby oheň kladl neb klásti kázal w le
sích našich neb panských neb“ w jiných
kterýchžkoli w mezích králowstwie našeho
Českého, w dřiewi neb kořeny jejich, ohněm
až do skonánie žiwota pálen má býti.

LVI. De caedentibus silyás vel distrahentibus.

Contra caedentes arbores seu ligna sil
varum poenas debitas statuimus. Sed guia
caesas per aguas “) maxime aut per terram
ducere multos umpune percepimus, statut
mus, guod si guis arbores seu ligna guae
gue, guantumcungue non inciderit, si ta
men caesas contra formam constitutionum

nostrarum duxerit per aguam vel terram,
aut auxilium dederit ad ducendum, poena
consimili mutilationis manus dextrae fe
riatur.

1) Publicationis chybí w B.

Proti těm, ježto stromy růbají neb dr
wa w lesích, pokuty hodné ustanowujem,
jestližeby kto stromuow neb dřiewí kte
réhokoli, ačby jich 1 nerůbal, a žeby po
růbená proti spósobu ustanowení našeho
wywozil wodů neb zemí, aneb k tomu
pomoc dáwal: pokutů tůž prawé ruky
uťaté má hynůti.

2) B. per guas.
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LVIH. De custodia silvarum, guae succisae furtim ducuntur per aguas.

Purggravios seu castellanos nostros ca
strorum infra scriptorum, super labentia
flumina regni situatorum, curam vigilem
et custodiam die noctugue habere volu
mus diligentem, ut ligna guaegue vel ar
bores, guae plurimae in silvis nostris sub
reptae per eadem flumina duci percepimus,
et demum, nostra. conscientia inconsulta,
verti in ulilitates proprias privatorum, m
camerae nostrae dispendium et gravamen.
Cum igitur territormum et districtum ca
stri, cut guisgue praěest, pervenerint, per
eos vel per alios, guos ad id duxerint de
putandos, intercipiantur, et arrestentur,
simul et personae guaecungue ducentes
ligna et arbores supradictas; et statim
facta nobis conscientia special, tamdiu eas
teneant arrestatas, donec a nobis aliud ha
buerint in mandatis; nisi patentes literas
nostras ostenderent, aut alia intersigna, ad
haec specialiter .deputata, per guas forte
lis majestas regia concesserit €as arbo
res deducendas ; poena imminente castella
nis praedictis, si scienter permiserint trans
ire arbores aliguas sive ligna contra men
tem ordinátionis praesentis, amisstoriis ofli
ci et dupl restitutionis in fiscum valoris
sic dictarum arborum vel lignorum. Ši
vero negligenter et ignoranter, poena dupli
tantummodo feriatur; poenis aliis, contra
caedentes vel ducentes arbores sive ligna
statutis, firmis manentibus ategne fixis.

Purkrabiem našim a wladařóm hraduow

dolepsaných , nad wodami tekutými krá
lowstwie našeho usazených, přikazujem,
snažnů a pilnů stráži aby dnem i noci
jměli; neb mnohé lesy, kteréž w lesích
našich nám kradů, těmi řekami že plawie
srozumiewáme, a potom bez našeho wě
domie a rady to na swé potřeby obra
cují k škodě komory našie. Protož kdy
mimo hrad neb twrz naši poplowů, ten
kdož tu wládne, sám neb skrze jiného i
lesy 1 ty lidi stawowati má, a inhed wznesa

ňa nás zwlášť, tak dlůho je drž, donižby
jiného od nás neměl u přikázánie, lečby
otewřené listy naše okázali, aneb některá
znamenie na to zwláště wydaná, skrze kte
rážto znameěniesnad jim králowská Milost
dopustila, aby ten les plawili; pod pokutů
purkrabím swrchupsaným, jestližeby wě
domě dopůštěli jíti lesóm proti úmyslu
ustanowenie tohoto, aby úřad ztratili, a
dwénásob nawrátili do komory králowy,
začby ten les stál. Pakliby zmeškánie neb
newědomim toho dopustil, tehdy pokutů,
aby dwénásob zaplatil, začby ten les stál,
buďtresktán, a jiné pokuty těm, ktožby
růbali neb wozili lesy proti ustanowenie,
ty w swé celosti pewny ostaňte.

LVII De horeditatibus et bonis ad regiam cameram devolvendis.

Curiae nostrae regiae jura, guae maxi
jme priscorum temporum usu longissimo

A, C. IT.

Dworu našeho práwa, kteráž zwláště od
staradáwna jsů potwrzena, cožkoli slušně

18
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sunt probata, guantum deěbitepossunt, prae
ter injuriam alcujůs, procurari volumus et
tueri; guia decet principem, sicut subdi
tos in pace servare et universalem justi
tam coleré, ita propril juris futura com
pendia non abjicere, guae recte disposita,
in subditorum fidellum commoda propria
saepius a regali munificenua transferan
tur. Sancimus igitur, guandocungue re
gnicola guisgue, cujuscungue status seu
conditionis existens, a seculi hujus vita la
bili migraverit, nullis relictis liberis a suo
corpore legitime procreatis, guod bona
omnia et hereditates, guae fuerunt dicti
defuncti, ad nostram regiam cameramsive
fiscum totaliter devolvantur.

Majestas Caroléna.

bez cizie škody jednána býti mohů, chcem
tomu, aby byla držána. Neb sluší to knie
žeti, jakož u pokoji chce swé poddané za
chowati, a obecnů sprawedlnost wésti, tak
swých wlastních práw a budůcích užit
kuow aby nezamietal, kterážto práwa, když
prawě spósobena budů pro poddaných
wěrných užitek, z králowské štědroty ča
stokrát býwají dáwány. Protož za práwo
činíme, kdyžbykoli který zemenín, které
hožkoli stawu buď něb řádu, z tohoto
swěta zšel, žádných dětí nemaje od sebé
řádně pošlých, že zbožie wšecko 1 dědic
twie, cožby bylo toho umrlého, do našie
králowské komory a měšce úplně má
spadnůti.

LIX. De alienandis hereditatubus.

Siguis hereditatem propriam in vita sua
cuiguam dare, vel alio modo concedere
et a se in alium transferre voluerit, de
beat ante ') licentiam petere a regia ma
jestate; gua licentia petita ét concessa,
mittat nuntium, scilicet baronem officium
kmetonis habentem, ad supremos benefi
Clar1os, gul ad relationem dicti baronis,
pro parte majestatis ejusdem is factam,
poni facere debeant ad tabulas terrae in
fra annum continuum tune proxime sub
seguentem, tempore scilicet unius ex con
cihis generalibus, ut moris est, in guatuor
anni temporibus celebrandis.

Aut si praeelegerit, in uno ex dictis
concilus , sedentibus in judicio supremis
beneficiariis, coram ipsis asserat et publi

1) JB. autem.

Jestližeby kto dědictwie swé wlastnie
za swého žiwota komu dáti neb pójčiti
aneb od sebe k jinému přewesti chtěl, má
odpuštěnie prositi od Králowy Milosti; kte
réžto dopuštěnie wyprošené a dopřené
maje, má poslati posla swého, tociž pána,
kterýž úřad kmetský má, k najwyšším
úřednikóm, kteřížto k spráwě toho pána,
od Králowy Milosti jim powěděné, mají
wložiti kázat do desk zemských w jed
nom roce pořád zběhlém, w času tociž na
jednom z sjezduow obecných, jakož oby
čejjest, o suchých dnech w jednom z těch
čtyř sněmuow.

Když sobě zwolí, když úřednici najwyšší
při sůdu seděli, před nimi powědieti má,
a zjewně wyznati dánie neb pójčenie ta
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ce protestetur dationem seu concessionem
hujusmodi, guam facere jám intendit, nulla
ala petita regis licentia vel. obtenta ; et
subseguenter ad tabulas posita datione seu
concessione praescripta, de mandato bene
ficiariorum supremorum ipsorum, posessio
nem realem transferat hereditatis seu re
rum taliter concessarum in eum, cui du

xerit concedendum "), sicut alia super hoceditanostraconsututionecavetur.© Oua
solennitate servata, licet postea persona
talis absgue liberis decesserit , in heredi
tate tamen seu bonis per €amConcessis
taliter seu datis camera regia seu fiscus
nihil imtelligatur posse petere vel habere.

Alia vero hereditas guaecungue, in mor
us articulo, sicut aliguando factum audi
vimus, vel alio guoguomodo citra “) so
Jemnitatem praescriptam donata, vel gua
ltercungue concessa , guibuscungue per
sonis, collegiis aut locis ecclesiasticis vel
secularibus publicis vel privatis, conces
slobibus et donationibus ipsis ex nunc pro
ut ex tunc per nos penitus annullatis et
invalidis factis, ipso jure fisco nostro in
telligatur esse commissa.
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kowého zbožie, kteréž učiniti miení, a
žádného jiného od Králowy Milosti nežá
daje dopuštěnie; a potom wlože we dsky
to dánie neb pójčenie, z přikázánie úřed
níkuow najwyšších, toho zbožie učiň pře
wedene skutečné dědictwie neb těch wě
ci, kteréž dáti chce, na toho, komuž dáti
to mienil, jakož jiné naše ustanowenie
o těchto wěcechšířeji to wyprawi. A když
pocttwost toho jednánie dokoná , by pak
člowěk ten bez dětí zšel, tehdy w dědic
twie neb zbožie tak Wzdaném neb pójče
ném králowa komora neb měšec nemuož

nic obdržeti ani jmieti.

Jiné, pak dědictwie kterékoli na smrti,
jakož sme slýchali, žeby se dálo, i jinak
žádným. obyčejem mimo řád slawný pře
depsaný by bylo dáno aneb kterak pój
čeno kterýmžkoli osobám, zboruom neb
městuom duchowním neb swětským, obec
ným neb zwláštným: takowá pójčenie neb
wzdánie jim nynie i potom ůplně rušiece
a zhazujic, tiemto práwem chcemeaby wě
dieno bylo, že jsů našemu měšci poručena.

LX. De translatione hereditatum occulte in alos.

Aliguando factum fuisse comperimus,
guod guidam hereditates proprias in alios
transférre volentěs, illas occulte transfe
runť seu donant,-et oeculte ad tabulas
scribi faciunt, nulla a clementia regia pe
tita licentia, neč aliguanotificatione supre
mis beneficiariis, ut moris est, facta. Ouod,

2) JB. arca.') B. committendum,

Někdy že se dálo shledali sme, že ně
kteří dědictwie swá na jiné lidi přewesti
chtiec, je tajně přewodie neb dáwají, a
tajně do desk zapisowati welejí, žádného
dopuštěme od Králowy Welebnostu nežá
dajíc, ani kterého oznámenie najwyššim
úředníkóm, jakož běh jest, učiniec. Ale

18*
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guia cedere in praejudicium nostri juřis et
dictorum beneficiariorum officn et honoris

contemptum non ambigimus, detestantes,sancimus,donationes,Concessiones| seů
translationes hereditatum taliter non ser

vata solemnitate debita guibuscungue fac
tas, super guo ") beneficiariorum hujus
modi testimonium stare volumus, nullius

penitus ésse vigoris, sed €eashereditates
seu bona guaecungue taliter occulte do
nata seu translata, velut indignis, ablatas,
regis camerae conliscari. Scriptor autem,
gui occulte taliter hereditates seu bona
praedicta ad tabulas posuerit, ultimi sup
plicii poena plectatur.

LXI.

Ut committendae fraudis omnis materiam
omnibus auferamus, constitutionem prae
sentem subscriptae cautelae suffragio com
munimus, sancientes expresse, guod post
imposittonem ad tábulas dalonis seu cu
jusvis concessionis hereditatis alicujus, hoc
penitus observetur, videlicet, guod ad re
guisitionem donataru seu illius, cui facta
fuerit datio vel concessio suprascripta, su
premi beneficiarii specialéemnuntium de
beant destinare, gui donatarium seu con
cessionarium hujusmodi m corporalem pos
sessionem inducat rerum seu hereditatis
taliter concessarum infra annum continuum

a die positionis ad tabulas supradictae nu
merandum. ÓOuietiam, adepta possesione
praedicta, faciat statim voce praeconia pu

!) J. factas, guo.

Majestas Caroltnu.

že to widíme: k škodě našeho práwa a
swrchupsaných úředníkuow úřadu i ke cti
že to jde 1 ku potupě, nepochybujíce, a
w mrzkosti to majíce, za práwo činime:
ktožby tak dáwali, pojčeli aneb přewodili
dědictwie, nezachowajíc ani učiniec řádu
slawného, komužbykoli je učinili, a úřed
níky -desk žeby swědomie stálo: chceme
úplně aby takowá wzdánie žádné moci
neměly, ale ta dědictwie neb zbožie, kte
rážby tak tajně dána neb přewedena. byla,
jakožto nehodným je odejmůc, do králo
wy komory buďte obrácena, A písař ten,
kterýžby tak tajně dědictwie neb zbožie
we dsky kladl, poslední muky pokutů buď
kárán.

Aha materia ad idem.

Abychom wšie učiněné lsti příčinu wšem
odjali, jie nedopůštějíc, ustanowenie toto
s podepsané opatrnosti pomocí poltwrzu
jem, za práwo zjewně činiece, že po wlo
ženie we dsky dánie neb kteréhož buď
pójčenie dědictwie aby toto úplně bylo
zachowáno, tociž aby k žádosti toho, ktož
dáwá, neb toho, komuž jest dáno neb
pójčeno to zbožie swrchupsané, najwyšší
úředníci zwláštnicho posla poslali, kterýžto
takowého w osobné tělesné drženie uwe

sti má w zbožie neb dědictwie takowé pój
čených w roce pořád zběhlém, ode dne
do desk wloženie počitajíc; a ten, když
toho dosáhne drženie swrchupsaného, má
mhed prowolati kázati biřicem po tři tr
howé dni w tom městě, kdež to zbožie
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blice proclamari tribus diebus fori illius
Civitatis vel loci, in guo est situata vel
concessa hereditas supradicta, (vel si forte
1ibiforum non celebraretur, in tribus foris,
diversis tamen vicibus ; locorum propin
guorum Circumstantium hereditati prae
dictae), guod talem donatarium , (proprio
nomine et cognomine nominando,) In pos
sesslonem dictae hereditatis induxit ratione

dationis seu concesslonis factae per talem.
Super gua si guis jus aliguod se habere
dicat, vel alias guidguam petere voluerit,
coram supremis beneliciaris, sedentibus in
judicio m alio conciliorum in guatuor anm
temporibus celebrandorum, compareat, in
fra tres annos et sex septimanas a die
ultimae proclamationis continue numeran
dos, de jure suo debite ostensurus; com
minando, guod ultra dictum terminum vemens,nullatenusaudiretur.© Deguibus
singulis idem nuntius immediate relatio
nem facere teneatur supremis beneficia
riis supradictis, gui relationem eandem ad
tabulas seribi et inseri facere per terrae
notarium, vel vices :gerentem juxta datio
nem seu concessionem praedictam, nulla
tenus differant vel omittant. Ši guis autem
post lapsum terminum trium annorum et
sex septimanarum praescriptarum cómpa
ruerit, jus aliguod se habere dicens in
bonmishereditatis praedičtae, audientia sibi
super hoc denegetur omnino. Ouod si re
lauo dicti numti pro tempore scripta in
tabulis et apposita non appareat "),uitprae
fertur, dationem seu concessionem guam
cungue cujusvis hereditatis, guantumcun

1) J. apposita appareat.
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leží; pakliby snad tu trhu nebylo, ale na
jiných. třech trzich najbližšich přiležicích
k tomu dědictwie, že takého N., jmenuje
Jej jménem prawým i přijmím, w drženie
tak řečeného dědictwie uwedl z příčiny
dánie neb pójčenie skrze takéhoto N.; a
mnělliby pak kto neb řekl, že práwo kto
mu má, neb žeby kto to uprosil: před
najwyššími úředníky, když za sůdemsedů
o suchých dnech, okázati se má do tří let
a šesti neděl, ode dne prowolánie posled
meho pořád čtůce, že práwo swé řádně
okázati chce; pohrozuje také, že, když
ten čas wynde, ktož řekl, že práwo kto
mu má,slyšán nebude nikoli. Okterýchžto
wšech wěcech ten posel imnhedmá zpra
witi a rozlíčiti před úředníky najwyššími,
a ti úřednici spráwu tu we dsky zapsati
kažte písaři zemskému neb náměstku jeho
wedle dánie aneb toho pójčenie, a toho
nikoli aby nezmeškáwali ani opůštěli, Pak
liby kto po wyjitie času tří let a šesti
neděl stál, a řka, že práwo někaké má
na tom zbožie a dědictwie, slyšenie o to
má jemu odepřieno býti konečně, Pak

liby zpráwa a rozlíčenie posla swrchupo
wěděného we dskách položena nenaleze
na byla, tak jakož se swrchu píše: tehdy
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gue ad tabulas positam, nullampenitus et
velut non factam 'censeri decernimus et
volumus ab omňibus“reputari.

D. VII.. Majestas Carelina.

dánie neb pójčenie jakéžkoli, ačkoli we
dsky wložené, nikakowéž a jako neuči
něné má jmieňo býti.

LXII. De dotibus ad regiam cameram devolvendis.

Oůúoď novimus antigůitus observatum,
praesenti renovamus edicto: guod si ma
ter a filiis suis dotem recipiens nuptias
šecundas contraxerit, et subseguenter ipsa
ejusgue maritus secuňdus decesserint, nec
jn vita sua dotem suam eandem cuiguam
concesserit et ad tabulas solemnitate ser
vata non posuerit: dos talis, šive sit n
hereditate , sive in numeěratae pecuniae
guantitate, ad regis cameram noscitur per
tinere.

Co sme shledali od staradáwna zacho

wáno, nynější tůto wýpowědí obnowujem.
Jestliže máti od synuow wěno wezmůc
druhé se wdá, a potom ona s mužem dru
hým umřeli, a za swého žiwola toho wě
na žádnému nedala, a we dsky zemské
s zachowáním řádu slawnhéhó newložila:
wěno to, buď na dědictwie neb na ho
towých penězích, do králowy komory má
slušeti.

LXIII. " De hereditatibus ad regiam cameram pertinentibus,

Informationefide. digna accepimus *), ad
jus regium:in,solidum pertinere omnes he
reditates effossas jam, et guae effodientur
in posterum in montibus,videlicet in me
tis terraeultra Usk *), ultra Pontem et
ultra Cadanum usgue in Domassin “).

Ouare praesenti sancimus.edicto, omni
no. hereditates infra *) praedictos terminos
repertas jam, vel guandocungue reperien
das, ad regiam nostram cameram devolvi
et penitus applicari.

Oui vero usurpasse aliguid ex dictis he
reditatibus visus exstiterit, aut effodisse vel

aliter exstirpasse, in silva nostra egregia,
mnfra“) guam dicti termini situati noscun
tur, poena infamiae et guadrupli restitu
ttone mulctetur. Etenim inter ceteras sil

Z wiery hodného naučenie srozuměli
sme, že k králowu práwu úplně příslu
šeji wšeliká dědictwie již wykopaná1 po
tom kteréž wykopány budů na horách,
tociž na mezich země za Mostem, za Ka

daní až do Damašiny.
Protož tůto wýpowědí za práwo činíme,

wšecka dědictwie wedle swrchupsaných
mezi již nebo potom nalezená že do krá
lowy komory nápadem mají býti.

Pakliby kto co těch již řečených dě
dictwie k sobě bezpráwně hrnul neb ko
pal neb wywrátul w lese našem wýbor
ném podlé toho, jakož meze zasazenéjsů:
pokutů zlé powěsti s nawrácením čtwer
násob buď tresktán. Zacelo mezi jinými

1) T. chybí r.63, *) B,percepimus. ?)B.Vlse. *)J. B. Damassum. *)B.juxta: S)B. juxta.



Rubr. LXII—-LXVL

vas. nostras, ila cordi nostro debet esse
praecipua et singulári diligentia custodiri,
guae lam utili, tamgue mirabili arborům
congerie regnum nostrumBoemiae circuit.
Cujus eminens protensusgue ambitus prae-.
stat feliciter eidem regno propugnacula
perpetuo gloriosa.
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lesy našim tento srdci našemu má býti
najpilnější, a zwláštní pilností má ostřie
hán býti, kterýžto tak užitečným jako:diw
ným stromuow shromážděním králowstwie
naše obkličuje, jehožto lesa wysoký a dlů
hý obchod činí králowstwí tomu sčastně
obranu. slawnů a wěčnů.

LXIV. De hereditatibus civium.

Cujuscungue čivishereditas libera, (non
censuatá, nec ") civitati admensurata,) abs
gue liberis ex suo corpore. legitime pro
creatis decedentis, velut bona nobillum, ad
regiam cameram pertinet de jure et de
consuetudine regni nostri praedicti.

Wšelikého měštěnína dědictwie swo-:

bodné, (neplatné ani k městu přiměřené,)
kterýž bez dětí od swého žiwota pošlých
řádně umřelby, jakožto i wládyčie zbožie,
do komory slušie z práwa a z obyčeje
našeho králowstwie.

LXV. De hereditatibus propter excessus ad regiam cameram devolvendis.

Bona et hereditates cujuscungue, prop
ter Commissa per eum crimina, capitis vel
suspendi aut alia guague poena defuncti,
supersutibus etiam liberis ex ejusdem.cri
minosi defuncti corpore guantumcungue
legitime procreatis, de jure regni nostri
ét consuetudine approbata ad regiam ca
meram nullo medio devolvantur.

Zbožie a dědictwie každého člowěka

pro zawiněme, kterýžby sťat neb oběšen
byl, aneb žeby jinů jakůžkoli kázní zšel,
by pak i děti zuostawil, z toho swého tak
hanebně sešlého žiwota, ačkoli řádně od
něho by pošly, z práwa. králowstwie na
šeho 1 z uobyčeje potwrzeného do krá
lowy komory polowice':(src).má spadnůti.

LXVI. De hereditatubus devolvendis ad filtos vel parentes.

Hereditates parentum utriusgue sexus,
scilicet patris et matris, guas ad filios ex
eorundem parentum corporibus legitime
procreatos *) deferri regaliter *) volumus
et sanximus *), non solumde Lliberisin
paterna potestate sistentibus seu cum ipsis
parentibus simul cohabitantibus, sed etiam
de emancipatis seu divisis a parentibus

Da

Dědictwie rodičuow obojích, tociž otce
a mateře, kteréžto k synóm z jich žiwo
tuow řádně. pošlým z práwa obrátiti mie
níme, a chceme i za práwo činíme, neto
liko o těch dětech, kteříž doma pod mocí
otcowů -jsů, anebo s swými "rodiči bydlé,
ale také aby i otěch byló rozumieno,
kteříž z moci jich již jsů wyňati, a od

1) J. vel. %)J. procreatis. 9) 7. regulariter. +) B. volumus et jubemus.
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supradictis. intelligimus. Licet enim per
sonarum et larium ") remotio indučatur,
non propterea sanguinis necessitudo, guae
nullá potest ratione divelli, aliguatenus
separatur.

Majestas Carolina.

nich odděleni. Neb ačkoli osob jejich
aneb obydlé dalekost bylaby, wšak proto :
příbuznost krwe, kteráž žádnů wěcí ne
muož býti rozdělena, ani kterak muož se
rozlůčiti ").

LXVII.: Alia materia ad idem.

Si filu vel filiae, divisi seu emancipati
a parentibus eorum, superstitibus parenti
bus ipsis decedant: :eorum hereditates et
bona non ad parentes ipsos, sed ad re
giam cameram de jure regni et antiguis
sima consuetudine devolvuntur.

Jestliže synowě neb dcery oddělen od
rodičuow swých jsůc zemřel, by pak ro
diči žiwi po nich zuostali, jich dědictwie
a zbožie ne na rodiče, ale do komory
králowy z starého práwa králowstwie a
Z obyčeje má spadnůti.

LXVIIIL Alia materia ad idem.

De jure et consuetudine regni nostri,
fillae nuptae aut viduae im bonis et here
ditatibus defunctorum parentum nonsuc
cedunt, guae liberis aliis ex dictis paren
tibus non exstantibus, ad fiscům regium
non est dubium pertinere; cum contentae
stare debeánt dotibus, guas 'ex dictis he
reditatibus, vel alias ab e0rum parentibus
habuerunt; guas nec €is auferri vel impe
dirt patimur guoguomodo. Innuptas veěro
fillas, a parentibus non divisas, in bonis
et hereditatibus sučcedere omninopermit
timus et jubemus.

Z práwa 1 z obyčeje králowstwie naše
ho dcery wdané neb wdowy na zboži a
dědictwi rodičuow swých zmrlých nemají
děditi; kterážto zbožie a dědictwie, ne
nieli dětí jiných z těch rodičuow, maji do
králowy komory bez pochyby spadnůt.
Neb ty dcery swrchupsané přestati mají
na wěně swém, kteréž z toho dědictwie

neb jinak od swých rodičuow jměly sů,
kteréhožto wěna jim neodjimáme, ani pře
káže w tom pro nic nedopůštíme. Ale
dcery newdané, ani od rodičuow swých
oddělené, w zbožie a dědictwie děditi jim
wšelikterak dopůštieme i welíme.

LXIX. De filiis portionem paternam a parentibus habere volentibus,

Filius divisonem seu emancipationema
parentibus suis habere děsiderans, eam *)
guaridocungué, complete támen anno guini i
„P===„

1) JB. locorum.
kterak muož: rozlúčiti, >) J. etiam,

Syn, dielu neb odsazenie od rodičuow
swých jmieti žádaje, muož jeho, když pat
nácte let se mu skoná, žádati; k jehožto

*) P1. wšak proto w příbuznosti krwe — rozdělena, má být ani



Rnbr. LXVI-LXXLtodecimošelássuae,peterepossit.| Ad
cujus petitionis instantiam cogatur pater
aut mater secum dividere. et partem sibi
debitam 'assignare de bonis seu heredita
tibus, guáe illis a parentibus €orum, sci
licet avis vel proavis dicti filii, obvenisse
noscuntur.
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prosbě otec neb mátě přinucen buďte,
aby se s ním rozdělili, a jemu diel spra
wedliwý dali z toho zbožie a dědictwie,
kteréž jest od rodičuow jich, tociž od dě
duow a praděduow toho jistého syna, na
ně spadlo.

LXX. De hereditatibus collateralium.

Sicut nuptas aut viduásin bonis et he
reditatibus parentum succedere prohibe
mus: multo. magis intelligere se debent
esse exclusas a successionibus fratrum vel

sororum omnium earundem ".

Jakožto wdaným dcerám a wdowám na
zbožie a dědictwie rodičuow wstupowati
bráníme: mnohem wiece rozumieno bud,
že prázdny mají býti nápadu bratruow i
wšech. dědicuow.

LXXI. De distractione hereditatum a filiis.

SL guis, omni pietate paterna postpo
sita, tantae severitatis aut dementiaé fu
rore repletus exstiterit, guod hereditatem,
guae sibl a parentibus suis legitimis et
naturalibus communiter vel divisim obve
nit, alienare vel aliter dissipare voluerit,
et fillos suos legitimos et naturales ami
corum *) bonorum solatio et facultate pri
vare, hoc agere sibi penitus *) inhibemus;
sancientes expresse, alienationem hujus
modi temerariam, de bonis et hereditate
praedictis guomodocungue fiendam, nulla
roboris firmitate consistere, nisi forte ne
cessitate causante vendere voluerit in so

lidum vel in parlem, guod sibi fieri per
mittimus, ut est moris,) sed ea boná et
hereditatem ad dictos posteros suos ser
vari debere.

Jestližeby kto wšeliků lásku otcowsků
zawrha, taků hněwiwů ukrutností naplněn
byl, žeby dědictwie swé, kteréž jemu od
rodičuow jeho wlastních a přirozených
společně neb rozdielně připadlo , i chtěl
je utratiti neb rozmrhati, a syny swé wlast
nie přirozené útěchy zbožie přátelského
chtěl zbawiti: toho jemu úplně bránime
učiniti, za práwo činiec zjewně, utraco
wánie takowé wšetečné dědictwie neb toho
zbožie, kterakžby se koli stalo, aby moci
a pewnosti žádné nemělo, (lečby snad pro
nůzi prodati chtěl spolkem neb rozdielně,
toho jemu dopůštieme, jakož obyčej jest,)
ale ta zbožie a dědictwie k již řečeným sy
nóm swým budůcím má chowati.

1) JT. eorumdem. %)B. amicarum. Bez pochyby měťobystáti: avitorum bonorum.
5) T. protinus.

A. C. II.
f

19
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Si vero bona alia sive hereditatem ha

beat, guae sibi alunde obvenerit, aut pro
prió labore vel pretio guaesierit seu eme
rit: illa possit alienare, et de illis dispo
nere liberae arbitro voluntatis, solemni
tate tamen, guae ad hoc ") reguiritur, ob
servata.

LXXIL De hereditatibus servitorum

Hereditates servitorum nostrorum in
tactas et illibatas servare volentes, nulla
prorsus superveniente causa alienari vel
disšsipári permittimus, per guas servitores
allos, regiae nostrae mensae necessarios
et opportunos, temporibus congruis guae
rimus et habemus; et propterea constitůu
tione praesenti sancimus, nulli omnino
mulieri licere dotem aut dotalitium habere

vel recipere super hereditatibus supradic=
tis, vel hereditatis. ipstus bonis mobilibus
vel pecuniae guantitatibus ullis, ultra de
cem marcas argenti, guas habere possše
permittimus, ex causa dotis, vel dotalitii
tantum, non alia, in bonis ipsis mobilibus
vel pecuniis, st exstant dumtaxat. Altoguin
super (src) bonis et hereditatibus ipsis su
perexstantubus. integris remanentibus et
ilaesis.

D. VII. Majestas Carolina.

Pakliby zbožie jiná neb dědictwie měl,
ježtoby jemu od jinud přišlo, neb se jeho
dodělal, aneb za swé kůpil: to muož utra
tuti, a stiem učiniti wedle swé wuole,
slawnost wšak zachowáwaje, kteráž má
býti při trhu zachowána w řádu.

regalium, gui dicuntur služebnikones.

Dědictwie služebnikuow našich chtiece

čisté a bez úrazu zachowati, žádným oby
čejem nedopůštieme, by zmrhána neb roz
ptýlena měla býti. Skrze kteréžto slu
žebníky některé králowského: našeho stolu
potřeby časy hodnými hledime, abychom
jměli. Protož ustanowením tiemto za prá
wo činíme, aby žádné ženě slušno nebylo
wěna mieti neb bráti na swrchupsaných
dědictwích neb zboži mowitém toho dě
dictwie neb na určených penězích přes
deset hřiwen střiebra; to wěno jim s to
liko dopůštieme na zbožie těch služební
kuow mowitých neb na penězích, ač jsůli;
a jiné zbožie a dědictwa zbytečné aby
úplně celé zuostaly bez úrázu wšelikého.

LXXIII. De hereditatibus eorůúndem regalium servitorum.

Bona. seu hereditates guaecungue, guo
vis jure seu titulo, justo tamen, guaesitae
per servitores nostros, guantumcungue no
billum fuerint seu alias liberae, post ac
guisitionem ipsam immediate ipso facto

1) Ad hoc chybí w JB.

Zbožie neb dědictwie wšeliké, kterým
koli práwem neb nápisem bylaby držána
neb dobyta od služebnikuow našich jakž
koli urozených, anebo potom kdyžby oni
jich dobyli aneb swobodně kůpilh, inhed

Čo
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eandem conditionem recipiunt, ipstusgue
vere ") fiunt, guam bona et hereditates
alae, guas “) pro servitiis eorundem a
nobis servitores ipsi tenere noscuntur, cen
sentur habere,

LXXIV. De hereditatibus sacerdotum et

Delingueridi materiam tollere ubigue dis
ponimus, in his máxime , guae respiciunt
praecipuam divinae majestatis offensam.
Cum itague percepimus fidedigne, retro
temporibus sacerdotes et clericos alios ad
sacros ordines jam promotos, eorum bona
et hereditates, guas nemini venit in du
bum sub mero nostro teneri dominio et

ad nostram regiam cameram rationibus et
causis ex pluribus, de antiguissima *) re
gni nostri consuetudine approbata, debere
seu posse devolvi, pro dotibus mulierum,
guas turpiter cognitas tenuerunt “) et pu
blice concubmas, obligant in solidum vel
in partem, et super eis dotes vel donatio
nes in fraudem constituunt vel assignant:
praesenti statuimus edicto, nemini sacer
dotum vel clericorum ipsorum super he
reditatibus supradictis licere donare vel
donationes aliguas constituere mulieribus
guibuscungue, sine regia licentia speciali.
Ouod si factum in contrarium patuerit,
ipso facto bona seu hereditas ipsa fisco
regio,a guo sumpsit exordium, applicetur.

Non tamen propterea denegamus, guin *)
hereditates suashujusmodi dare et, con
cedere possint in vita eorum, debite ad

1) B. ueri. 7. non. 7%)B. guam. 83)J. antigua.
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po tom. kůpenie mají též práwo přijéti,
kteréž jiná zbožie a dědictwa, kteráž od
nás jiní služebníci držie.

aliorum ad sacros ordines promotorum.

Aby hřěšeno nebylo, myslíme i jedná
me wšady 'wšeliků příčinu odjieti, a zwlá
ště w těch wěcích, kteréž zřie k úrazu
welebnosti božské. Když zacelo srozuměli
sme z dáwných časuow, žákowstwo a kně
žie někteří, ježto swěcenie přijal, ani
zbožie a dědictwa, kterážto bez pochybe
nie pod naším panstwim jsů, a do našie
komory králowské z příčin mnohých oby
čeje starodáwnieho našeho králowstwie
potwrzeného mohů i mají spadnůti, ta
zbožie ženám, kteréž sů mrzce poznali a
drželi, za wěno sů dáwali, a zjewně celé
zbožie neb některý kus jeho u wěně neb
lestnýým dáním kuběnám sů zastawowali
a dáwali: tůto wýpowědi za práwo činí
me, aby žádnému knězi na těch dědic
twie nebylo dopuštěno dáti neb klásti že
nám kterýmžkol bez králowa dopuštěnie
zwláštneho. Pakliby jinak učinil, tehdy
inhed to zbožie neb dědictwie buď připsáno
do komory králowy, odkadž je z počátka
pošlo.

Wšak proto nebráníme, by kněžie dědic
twie.swého dáti neb dopřiet nemohli, za
swého žiwota řádně we dsky wložiec we

4) T. tenent. *) J. guod.
13*
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terrae tabulas apponendo, juxla constitů
tionum nostrarum super hoc editarum se
riem atgue mentem.

D. VI. Majestas Carolina,

dle ustanowenie a práw našich na to již
učiněných.

LXXV. De filiis sacerdotum.

Sacerdotum et aliorum clericorum ad

sacros ordines promotorum filii, sicut de
jure communi, ita et regni bona consue
Ludine,in patrum suorum hereditatibus seu
bonis non succedunt et ") succedere de
negantur omnino; guas hereditates, sicut.
convenit de jure regní praedicti, ad no
stram regiam cameram devolvi et confis
cari volumus et jubemus.

LXXVI. De

De jure regní nostri et consuetudine
approbata cavetur, guod monachi vel alii
guicungue religiosi infra “) limites dicti
regni non possint ullatenus hereditates li
beras habere. Ouod rationabiliter consti
tutum nemo debet ambigere; dgulasi-per
sonae tales possent hereditates liberas pos
sidere, cogeretur camera regia per indi
rectum servitia et obsedguiaex ipsis here
ditatibus sibi *) debita perdere, et succes
sIvis temporibuš multa possent in parte
non modica deperire.

Kněžští děti aneb jiných lidí poswát
ných, jakožto z práwa obecného, též 1
z králowstwie obyčeje dobrého, na swých
otcuow dědictwa a zbožie by měli wstu
powati, toho úplně bráníme. Neb ta zbo
žie, jakož z práwa slušie k králowstwí, do
našie králowské komory chcem aby spadla,
1 přikazujem, aby byla připsána.

monachuis.

Z práwa králowstwie našeho a z oby
čeje potwrzeného má pilně warowáno býti,
aby mnišie ani kteří jiní duchownie w me
zích řečeného králowstwí nikoli nemohli

swobodných dědictwie jmieti, a to tak
rozumně ustaweno nemá žádný pochybowati.| Nebkdyžbyosobytakowémohly
dědictwimi swobodnými wlásti neb je dr
žeti, musilaby komora králowa služby swé
a posluhowánie z těch dědictwie, kteréž
býti mají, nezřlezeně ztratiti, a u budůcích
časích jiných wěcí weliký diel mohlby snít.

(1

LXXVII. *) De hominibus villanis seu oppidanis licentiampetentibus a: dominis ipsorum.

Licet nostra regalis auctoritas legibus
sit soluta: tamen gula pil principis est, ita
propria procurare compendia, guod sub

T) Non succedunt et chydť w B. 2) B. juxta.

Ačkoli moc naše králowská prázdna jest
práw: wšak že na milostiwé kmieže sluši
tak swé wlastní wěci pósobiti a užitky,

8) B. ibi *) HF T. chybí rubr. 11,
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ditis per injuriam dispendia non produ
cant (tunc enim oppidanorum nostrorum
numerum putamus augeri, cum videmus
baronum atgue nobillum nostrorum fide
hum jura non minui): sanctione praesenti
providimus decernendum, guod guando
cungue aliguis ex hominibus oppidanis ba
ronum nostrorum řegní Boemiae, relin
guere volens dominum suum et se adre
giam nostřam terrám transferre, licentiam
a domino suo petierit: si circa festum
Sancti Martini hoc egerit, tunc libere; si
vero aho ") tempore infra annum, tune
prius datis fidejussoribus idoneis domino
suo, vel alio loco sui idoneo substituto,
per guos in termino dicti festi Sancti Mar
tint de censu, vel alias de labore seu cul
tura terrarum debitis, possit edem domino
integraliter- responderi, peta licentia con
cedatur. Nisi tamen dguocungue casuum
praedictorum idem dominus oppidanum
suum hujusmodi, ex administratione forte
seu procuratione rerum seu pěcuniarum
suarum, vel alias debito modo sibi dice

ret obligatum; guo casu permittimus li
centiam non concedi, dummodo confestim
idem dominus coram hominibus suis, prae
sentibus etiam nuntiis curiae regiae, dui
pro oppidanis praedictis licentiam postu
labunt, de jure suo, guod habere asserit
contra. dictumoppidanum suum, ostendere
non tardaverit, ipsegue oppidanus, ubi ne
cesse fůerit, in praedictorum nuntiorum
et hominum přaesentia se expurgaverit
debite, ut est. moris. Et s1 oppidanus re
pertus fuerit obnoxius, concedimus eidem

1) J. aliguo.

149

aby poddanýmskrze křiwotu z toho (ško
dy) nepošlý — neb za to máme, že počet
našich měšťan se rozmáhá, když widíme,
ano panských a jiných urozených našich
wěrných práw se neumenšuje: za práwo
tůto řečí umienili sme zjednati, že když
koli který- člowěk z měšťan pánuow na
šich králowstwie Českého chtělby zbýti
pána swého, a na králowstwie se stěho
wati, wezma odpuštěnie od swého pána:
učimíli to při swatém Martině, tehdy swo
bodně muož odstůpiti; pakli jiný čas w ro
ce, tehdy najprw rukojmě postawiti má
hodné pánu swému, neb jiným člowěkem
hodným miesto sebe osadě, ježtoby na
swatý Martin úrokem, robotů neb těžením
dědin ten pán úplně mohl jist býti, wez
ma odpuštěnie, bude mu dopřáno. Eečby
snad pro některů příhodu ten pán mě
štěnína toho pro službu neb wladařstwie
wěci neb peněz swých neb pro dluh ne
chtěl jeho propustit; w také příhodě do
půštieme, aby jemu odpuštěnie'nébylo dá
no, když wšak mhed na tom miestě ten
pán před lidmi swými a před posly krá
lowského dworu, kteříž o toho měštěnina
wyhosty žádaliby, práwa swého, kteréž
prawi, že prot němu má, okázati neob
mešká. A těn měštěnín, když »potřepie
bude, před těmi posly i před lidmi má se
řádně wywésti jakož obyčej jest. Pakli
měštěnín bude winenshledán, přejem toho,
aby jemu wýhost nebyl dán; pakli bude
newinen, checém i přikazujem, aby úplně
jemu wýhost byl dán, a tómu měšťěnínu
mocí naší dopůštieme, aby do země nášie,
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omnino licentiam denegare; si verosolu
tus exstiterit, volumus et. mandamus licen
tiamsibi omnino concedi ligue auctori
tate nostra permittimus ad terram-nostram.
guamcungue posse libere se transferre,et
per: dictumdominum nullaminferri jube
mus eidemmolestiam et jacturam.

Ouae singula servari et intelligi volu
mus in villanis seu oppidanis guibuslibet
baronum nostrorum. omnium dicti regni;
ad terras baronis alterrus cujuscungue vo
lentibus se. mutare..

D. VI. Majestas: Carolina.

kdyžbykoli mohbl,.stěhowal se; a přikazu
jem, aby ten pán jemu žádné žalosti ne
činil ani škody,

A tyto wěci chcem aby rozumieny 1
držány byly © sedlácích neb měšťanech
wšelikerých pánuow našich králowstwie
řečeného, kteřížby na dědiny panské čiež
koli takse. měniti neb přestěhowati chtěli.

LXXVIII. Ala materia ad idem.

Si guando villanus seu oppidanus ali
cujus ") baronis vel nobilis, obtenta licen
tia, se transtulerit ad terram nostram vel
baronis alterius: sibi licere perinittimus
guandocungue bona sua emphyteutica *)
seu censualia vel similia, guae in terra et
dominio dicti baronis domini suit, a guo
licentiam petiit, possidebat, cuicungue ven
dere arbitrio propriae voluntalis; bonis
alis, si guae forte libera sub dominio dicto
tenebat, apud eundem dominum remanen
tibus absolute.

Jestližeby kdy sedlák neb měštěnín kte
rého pána neb wládyky wezma odpuště
nie, stěhowal se do země našie neb pána
jiného: toho jemu přejem, kdyžkoli *)zbo
žie swé purkrechtnie aneb platné, kteréž
w zemi toho pána, od něhož odpuštěnie
žádá, držel, jinému dobrowolně prodá a
osadí; a máli které zbožie swobodné pod
ttem pánem, kteréž jest držal, muož za
ttem pánem toho zbožie swobodně ne
chatt.

LXXIX, De procuratoribus baronum.

Susceptum onus, guod sponte sibi guis
gue a principio duxerit eligendum, cre
dere *) debuit patienter in novissimis to
lerandum ; nec semper licet ab e0 pro
priae voluntatis arbitrio resilire, guod se
mel placuit gratis eligere. Sancimus ita
gue, baronum nostrorum procuratores, ne
gotiorum gestores sive reřum administrato-.

1) B. alterius. 2) Pí. kdyžbykoli. S) JB. emphyteuticaria,

Ktož jest dobrowolně na počátku které
břiemě sobě zwolil, měljest wěděti 1 wě
řiti tomu, že na konci má to břiemě tr
pěliwě nésti an kterů hodinu sluší od
toho břemene neb práce swéwolně od
stůpiti, ač je jednů sobě libil a chtěl woJiti.© Protožzapráwočinime,šafářipan
ští, wladaři neb jiní úřednici, když, z wlá

4) J. cedere.
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res, aut alios guoscungue officialeseorum,
cum de procurationibus aut administra
tonbus eorundem fuerint per eorum do
minos reguisiti ponere rationem, ipsorum
guisgue coram domino suo, cujus rerum
sive officii administrationem vel procura
ttonem gerendam suscepit, rationem po
nere ") vel se debite expurgare sive de
fenderésit astrictůs, Eguidm sibi debet
merito imputare, gui jugo táli elegit colla
sua submittere.

LXXX. De servitoribus regis

Nostrorum fidelium distinctam proge
niem, non confusam esse volentes, ne re
giae serenitatis clementia *), guae secun
dum cujusgue virtutes proprias aut gene
ris dignitates decenter debet tribuere me
rita et honores, incerta guandogue prole
seducta, regalis munificentiae gratiam at
gue compendia tribuat uni minus idoneo,
guod meritus et condignus alus mereba
tur: praesenti constitutione sancimus: si
guando aliguis ex servitoribus nostris se
wladykonem duxerit asserendum, non fa
cile sibi credi debet, guod *) leviter forte
praesumpserit obtinendum; sed adhibitis
et productis per eum septem testibus, ex
eis tres eligantur per nostros officiales,
gui de causa cognoscent, et praestito ju
ramento deponant; gui si deposuerint *),
guod progenitores et atávi servitoris hu
jusmodi fuerinť ab antiguis temporibus
wladykones, tunc demům liceat servitori
praedicto testes alios, guos sibi viderit pro
futuros, contra regiae nostrae curiae te
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denie a služby swé aby počet učinili, budů
obesláni od pánuow swých, tehdy aby
každý z úřadu swého neb wladařstwie,
jímž jest wládl, učinil počet, a se wywedl,
k tomu má držán býti; zacelo. sám -sobě
má porokowati, ktož sámšíji swů- swolil
jest k té práci poddati.

se nobiles asserentibus.

Našich wěrných rozdielný rod chtiec
nepohaněn býti, aby králowské Jasnosti
milost, kteráž podlé každého zwláštních
jeho ctnosti aneb rodu duostojenstwie má
hodně čest i zasluhowánie rozdáwati, wě
děla, (neb newědůc častokrát jistého slu
žebníkuow rodu, králowské Milosti štědrost
dary swé .rozdáwá, a druhdy to dá méně
hodnému, ježto hodný a statečný jest za
slůžil): tiemto ustanowením za práwo či
nime: jestižeby kdy kto z služebníkuow
našich wládyku se načítal, nemá mu lehce
býti wěřeno, žeby lehce a wšetečně chtěl
sobě snad to obdržeti; alé přijma ú po
stawě sedm swědkuow, buďte z nich. třie
wybrání úředníky našimi, aby ti o tu wěc
rozeznali, a ti třie přisežte, že prapraro
dičowé a dědowé služebníkuow těch od

dáwných časuow byli sů wládyky; a po
tom pak podobné i hodně bude služební
ku tomu proti králowského dworu našeho
swědkóm jiné swědky, kteréž mu sezdáti
budů, prowesti; a když jim lós bude dán

1) B. facere, *%)JB. clementiam. *) JB. crediderit, guid: *) 7. ion -deposuerint.
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stes producere; et sorte data, testimonium
ilorum admittatur, guos sors ipsa duxerit
eligendos.

Ouod intelligi volumus in casibus dubiis
et incertis, non auťem in notoriis et ma
nifestis, in guibus omnino nullus servito
rum nostrorum se wladykonem asserens
audiatur, guantumcungue vellet testes pro
ducere guoguomodo.

Majestas Carolina.
... .. . ) ,

a mietán, buď jich swědectwie dopuštěno,
a zwláště těm,kteříž losem budů zwoleni.

A to chemeaby bylo rozuměno w pří
hodách pochybných a nejistých o wládyc
twie, ale ne o lidech známých a swědomých,
w kterýchžto wěcech swědomých žádný
zslužebníkuow našich, kterýžby se wládyků
nazýwal, ačbyýswědky wywoditi chtěl, ne
má slyšán býti.

LXXXI. Alia materia ad idem.

Declarando decernimus, guod si ") guis
guam servitor noster per testes idoncos
non probaverit prius “) ab atavis suis se
fuisse wladykonem, non licebit eidem con
tra testes pro parte regiae nostrae curiae
contra eum productos aliguatenus alios te
stes inducere, sed omnino necessario ha
beat, (sicut etiam reperimus antiguitus ob
servatum,) stare depositionibus eorundem.

Wyprawujice za práwo činíme, že když
bykoli který služebník náš swědky hod
nýmineokázal, že od děduow swých bylby
wládyka, nebuď jemu slušno proti swěd
kuom našeho dwora králowského, kteréž
proti němu wywedem budů, jiných swěd
kuow pro mc wésti; ale úplně za to měj,
jakož sme od staradáwna shledali to za
chowáno, přestaň na přísaze *) těch ji
stých swědkuow.

LXXNXII.De proseriptorum expurgatione.

Defensionum facultas, guam non huma
nae inventionis provisione simpliciter, sed
ipso primaevo jure naturae mortalibus con
stat competere, principis edicto non de
bet artari, nec ita faciliter passimgue con
cedi, guod expertorum probatorumgue vi
rorum laudanda opinio maculetur. Hoc
igitur edicto decernimus, guod ab antiguis
observantiis et statutis sumpsit exordium:
nemini trium Consulum seu scabinorum

notatione proscripto, sese defendere et ex

» J.B. ubi guisgue, *) J. 7. praesens.

Obrana statečná ne lidsků opatrnosti
sprostného wymyšlenie, ale najprwotněj
ším práwem a během přirozeným lidem
smrtedlným má dána býti, kniežetinů řečí
nemá žádný tištěn ami hyndrowán být,
ani lehce uwěřeno má býti, by hodných
a dokonalých mužuow slawná powěst ná
rokem měla býti zmazána. Protož tůto
wýpowědí za práwo činime, aby žádný,
když třie konšelé přisežní při tom budů,
žeby kto psancem byl, proti nim sé wy

9) PL. pisaře.
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purgare volenti a proscriptione praedicta,
iď facere et :expurgationemefficacem ob
tinere licere, nisi aliorum- consimillum con

sulum -seu scabimorum ejusdem provinciae
novem in numerosincera relatio et testi

moniúm fide' dignum coram rege vel alio,
oui rex ipse speciáliter id duxerit com
mittendum, processerit firmitér pro eodem.
Eguidem rationabiliter opmmaridebemus,
guod tam solemniter gestum exstiterit, id
omni fraude versutisgue carere.
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westi a očistiti nemohl, aniž wywesti se
z toho řádně a skůtečně bude moci; leč

jiných konšel rada neb přísežných-toho
kraje dewět w počtů čisté zprawenie a
swědectwie w1ieryhodné před králem, aneb
komužby král to poručil, stane se. Zacelo
s rozůmem máme se domniewati, co se
tak slawně: děje; že tu žádné přewrhlosti
ani Isti při. tom nemá být.

LXXXIIHI. De muliere mfamata,

SL guando. femina tantae malitiae sive
fraudis. temeritatem incurrerit, guod nota
tione consulum seu scabinorum solita pro
scripta fuerit, nec se defendere aut ex
purgare curaverit, vel aliter non potuerit:
poenam perditionis dotalitii, fisci nostri
commodis applicandi, et a regno nostro
Boemiae exilii perpetui patiatur. Benignius
guidem nostra Serenitas agere m. casu
praesenti disponit, feminei sexus fragili
tate pensata, guam patrata facinora, sce
lestis viris horrenda "), nedum mulieribus,
guas saltem naturalis pudor retrahere de
butt, meruerint.

Jestližeby kdy žena takowé zlobiwosti
neb Isti we wšetečnost upadla, žeby na
psáním konšelským neb přísežných psan
cem byla, a se wywesti a očistiti nemohla
ani tbala, pokutu tuto wezme: wěno je
jie do našie králowy komory buď obrá
ceno, a z králowstwí našeho Českého buď
wěčně wypowědiena. Milostiwě a dobro
tiwě také naše Jasnost w takowé příhodě,
křehkost pokolenie ženského wážiec, zjed
nala jest, nežli kdyžby mužská zlost a pro
winěnie stala se; ženám ne jakožto lepším
tu milost činime, kteréž aspoň přirozené
stydliwosti hanba mělaje od toho odtrhnůti.

LXXXIV. De potestate baronum in homines ipsorum,

Baronum nostrorum magnificentias et
honores, diadematis nostri regalis decus et
gloriam, sicůt intactas stabilesgue perpe
tuo volumus -permanere: ita potestates eo
rum, juxta *) consuetudines approbatas an
tiguitus, certis conditionibus et terminis

1) T. virorum orienda.,
A. Č. JIL

Jakož pánuow našich mohutnosti i cti,
našie králowské koruny chwálu i čest,
pewně a neporušeně wěčně zuostati chce
me: takéž mocnosti jejich podlé obyče
juow potwrzených od staradáwna jistými
příčinami a „cíli cheme uskrowniti, aby

2) B. secundum.
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moderaré; ne guos omnium morum venu
state clarissima decet vivere, conlingat po
testatis eorum incertitudine lascivire. Hac

igitur certa constitutione sancimus: aucto
řitatem omnimodam, (praeter justitiam per
sonalém, guae semper regiae dignitati in
telligitur reservata,) baronibus nostris re
gni Boemiae in eorum hominibus et bonis
hominum ipsorum, sicut antiguis tempori
bus servatum fore comperimus, esse to
taliter *) attributam, exceptis casibus infra
SCriptis.

LXXXV, Ne aliguis baro vel nobilis

Non licet alicu1 baroni vel nobili suis

vel alterius hominibus oculos eruere. Ouod
si guis tam immaniter gessisse convictus
aut confessus exstiterit: €0 Ipso regis in
dignationem in bonis suis et rebus omni
bus se noverit incurrisse.

D. VII. Majestas Carolina.

snad ti, jenž přejasnů poctiwostí ctně ži
wi býti mají, 1 neudálo se jim nejistotů
mocí jich nepoctiwě žiwu být. Protož
jistým ustanowením za práwo. činíme: moc
wšelikaků, (kromě sprawedliwosti osobnie,
kteráž wždycky králowskému duostojen
stwí má zachowána býti) páném našim
králowstwie Českého nad jich lidmi i nad
jich zbožím, jakož je od staradáwna bylo,
takowůž dáwáme a jie pójčujem, kromě
příhod dolepsaných.

eruat oculos homini suo vel alteri.

Nesluší žádnému pánu, ani wládyce, by
swým neb cizím lidem oči wymietal. Pak
liby kto to ukrutenstwie učinil, a w tom
shledán byl: ten jest upadl w nechut krá
lowu, a zbožie wšecko jeho na Jeho Mi
lost spadlo.

LXXXVI. Alia materia ad idem.

Siguis baro vel nobilis homini suo vel
ali cuicungue nasum cum intermedio na
rum incidisse *)repertus exstiterit: se, bo
nague sua omnia, regiae gratiae sciat esse
Commissa.

Jestližeby který pán neb wládyka člo
wěku swému neb ciziemu nos z chřiepí
uřezal, a w tom shledán byl: sám 1ise
wším zbožím swým wčz že jest na krá
lowě. milosti.

LXXXVII. Alia ad idem.

Similiter cavere sibi debent barones et

nobiles supradicti, ne guis e0rum pompose
se gerens, vel aliter humanae naturae san
guinem vilipendens, manum vel pedem
trunco suppositum cuiguam abscindere per
se vel. alium audeat vel praesumat. Oui
contra fecerit, poena consimili feriatur.

1 B. taliter,

Takéž warowati se mají páni 1 wládyky
swrchupsaní, aby žádný z nich hrdě se
drže, lidského pokolenie krwe lehce ne
wáže, ruky neb nohy na špalek wložené
žádnému neutínal, ani sám ani skrz jiného.
Ktožby proti tomu učinil, pokutů a pom
stů takowůž bude pokárán.

?) T. intercidisse, J, ineidere.
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LXXXVII, " Seguitur de duello.

Cordi nobis est, arduam periculosam
gue duelli materiam terminis artare de
centibus et certis regulis limitare, ne di
gnitatis eximiae regni nostri fideles, guos
semper pacificos esse cupimus et locuple
tes, indignationem mortiferam regiae po
testatis. incurrant, segue et bona omnia
periculo perditionis exponant; et guod non
leviter est ferendum, posteris suis notam
gravis erubescentiae derelinguant. Anti
guam itague super hoc observantiam imi
tantes, constitutione praesenti providimus
decernendum, nulli omnino hominum cu
juscungue praeeminentiae, dignitatis aut
status existat, guemcungue alium provo
care, compellere -velaliter appellare licere
guomodolibet. ad duellum, nisi tribus de
causis aligua proponatur: scilicet (1) si ar
puere velit eundem de proditione, guod
insidias vel tractatum fecerit in vitam re

glae majestatis, vel in offensam aliam per
sonalem, aut etiam illustris reginae, nec
non filorum filiarumve, fratrum etiam et
sororum et aliorum omnium descenden

tium ex stirpe regali. (2) Si de datione, ven
ditone vel alia gualibet concessione castri
vel térrae ejusdem majestatis, vel traclatu
seu conventione *) dandi vel concedendi
factis peř eundem, guem ad duellum pro
vocandum duxerit, cuicungue personae,
absgue regiae celsitudinis conscientia vel
mandato; guo cásů novem viri bonae opi
nionis et famae pro parte gualibet pro
ducantur, et jurati deponant, anteguam

1) Rubr, 88 chybí w T.

Na našem srdci jest, pilnů a nebezpeč
nů materii o sedánie někakými cili zřie
zenými sůžiti a určenými práwy rozšířiti,
aby duostojenstwie našeho wýborného krá
lowstwie naši wěrní, kteréž wždycky po
kojny být žádáme a bohaty, w nelibost
smrtedlnů králowské moci neupadli, a sa
mi sebé 1 swého zbožie w nebezpečnost
ztracenie neuwedli, a ježto těžce wáženo
to býti má, aby budůcím swým poskwrny
a známku těžké a hrubé stydliwosti ne
ostawili. Protož následujíc w tom starého
práwa zachowánie, tiemto ustanowením za
práwo činime: aby žádnému člowěku, kte
réhožkoli duostojenstwie, powýšenie neb
stawu bud, žádného druhého popůžeti ani
pobiezeti k sedánie neslušalo, leč pro ně
které z těchto tří příčin: tociž (1) hanělli
by koho o zradu ; druhé učinilliby úklad
o zdrawie a žrwot Králowy Welebnosti,
neb k úrazu jeho osoby jednal, aneb také
žeby pósobil, přejasné kněžny, neb sy
nuow, neb dcer, neb bratři, neb sestr, i
jiných wšech, ktož sů pošli z kmene krá
lowského. (2) Jestli také žeby kto potkán
byl o dánie a prodaji a pójčce hradu neb
země králowské Welebnosti, a o to žeby
rozmlůwal neb to jednal, na to najímal
neb dáwal, aneb w tom žeby skutkém
přestůpil ten, kohožby k sedání pobiezeti
chtěl, kteréžkoli osobě bez wuole a při
kázánie Králowy Welebnosti; w také pří
hodě dewčt mužuow dobré powěsti a ctné
ho domněnie s obů stranů buď postaweno,

2) J. tractatum seu conventionem.
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dictis partibus in duello liceat dimicare. a přisežte, prwé nežli strany sedati budů.
(3) Si etiam arguere intenderit de corrupta
pudicitia regiae domus, guam intelligenti
bus notám, de honestate duximus subti
ceridam.

(8)Jestli také žeby kto pokusil se haněti
porušenie stydliwosti a poctiwosti dworu
králowa, kterůžto příhodu před rozůmnými
o také poctiwosti zatajujem.

LXXXIX. Alia materia de duello.

Praescriptis tribus casibus, guibus duel
lare permittimus, duellum fieri sic intel
ligi velumus et jubemus, si de communi ")
assensu et spontanea partium voluntate ad
duellům processerint partes ipsae supra
dictum.

91 vero appellaťa pars seu reguisita alia
de causis. ipsis ad duellum, non consen
serit voluntarie dimičare: tunc. liceat ap
pellánti seu vocanti appellatum seu voca
tum *).jure ordinario, guod approbáta con
suetudo servare m talibus consuevit, ci
tari et proclamari facere coramregia ma
jestate, coram gua suam, ut moris est,
justittam conseguátur.

W předepsaných třech přihodách, w
nichž sedati dopůštieme , sedánie chceme
aby to takto rozumieno bylo, i přikázu
jem, jestliže z společního swolenie stran
obojích dobrů wolí k tomu sedánie strany
chýlly.

Pakliby která strana, a zwlášť pobie
děná, pro ty příčiny k sedání dobrowolně
neswolhla: tehdy měj práwo ten, ktož jest
pobiezel druhého k sedání, prawýmřádem,
ježto jest potwrzeno od staradáwna a
w takowých wěcich zachowáno,.aby před
ttiem práwem, jakož obyčej jest., dowedl
swé sprawedlnosti.

XC. De duello nobilium.

In duello debet considerari aegualitas
personarum, ut null liceat, etiam in casi
bus jam praemissis *),alium nobilitate forte
generis vel praeeminentia dignitatis se ma
jorem ad duellumaliguatenus provocare,
Et si guis generosus ab inferiori vocatus
fuerit, non teneatur respondere vocanti,
nec possit. propterea redargutionem seu
infamiae alicujus notam. incurrere guo
guomodo.

1) J. si decorum.

Při sedánie má znamenáno býti, aby
byla rownost na osobách, aby žádnému
neslušalo w příhodách swrchupoložených
druhé wyššieho rodemneb duostojenstwím
powyšenějšího nikoli k sedání pobiezet;
a jestližeby kto urozenější od sebe nižšího
k sedání -pobiezen byl; nenie mu dlužen
odpowiedati, ani muož proto které řeči
neb hanby jmieti žádným obyčejem.

%)JB. tunc liceat appellatum seu vocatum. %:$) JB. permissis.
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XCI. Alia matéria ad idem.

Jus antiguum -regni nostri Boemiae,

guemlibet nobilem majoris generis vel mi
Noris, guantumcungue alteri nobili sibi in
genere simili serviat vel majori, si volu
erit admitti, loco sui potest *)ponere duel
lantem.

Jest, práwostaré králowstwi našehoČe
ského,, každému urozenému, buď wětčiho
neb menšího pokolenie, kteréhožkoli bud
rodu, sobě rowného, chceli, muož posta
witi jiného. miesto sebe k tomu sedání.

XCII. De duello alia materia.

Antigua regni nostri consuetudine com
perimus observatum, guod in duello non
potest ponere alum loco sui persona,
guaé, postguam fueřit in servitio régiae
majestatis, a rege recepta licentia vilior
facta, ad serviendum baroni vel cuicun

gue alu se transtůlerit; conňtra vero, sli
servitor baronis recepta hcentia, celsitudi
nis regiae se fecérit' servitorem, effectus
dignior, potest loco'sui in duello habere
debitum substitutum.

Ze starého obyčeje králowstwie shledali
sme, ano 'zachowáno, že osoba ta, kteráž

w službě Králowy Welebnosti byla, a od
krále odpuštěnie wzala, jsúc již ponižena
k službě pánu neb komužkoli jinému, ne
muož w sedání jiného miesto sebe posta
wiu. A zase kdyžby služebník panský,
wezma odpuštěnie, králowě wýsosti za
slůžebníka se přikázal, jsa tiem duostoj
něji učiněn, můož miesto sebe w' sedání
mieti neb postawiti hodného zástupci.

XCHI. De civibus jus teutonicále ementibus.

Si civis guilibet. jus emphyteoticarium
seu teotonicale, guod vulgariter dicitur
purkrecht, in terra alicujus nobilis seu
baronis emerit, guamdiu guotiesgue ibi
sederit seu habitaverit, vel alias in dita
terra repertus exstiterit, omnimodae pote
stati dicti baronis absolute sciat se esse

submissum, guam non -debet regalis auc
toritas guomodolibet impedire. Ubi autem
onera ipsius potestatis declinare decreve
rit, .petita licentia, possit libere infra *)

annum et diem unum (non ultra), a die
petitae licentiae numerandum, jus dictum

1) B. loco sui.ponere, ") B. post.

Jestliže měštěnín kterýkoli práwo.swé,
ježto slowe purkrechtnie, w zemi něktéě
rého pána nebo šlechtice kůpí, donižkoli
na tom sede neb tu bydliti bude, úplně
wéza prostě, že-je moci a práwu toho
pána poddán, a na tě moci žádným oby

čejem králowská moč nemá tomu pánu
překážeti. Pakliby obtieženie panského kdy
zniknůti chtěl: wezma odpuštěnie, počita
jíc, práwo swé komužby chtěl prodati
neb toho. sstůpiti muož, a w tom roce a
dni učiniti tak jest zawázán. A tůž wuoli

má jmiéti pán neb šlechtic, z welebnosti
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cui voluerit vendere vel concedere guo
guomodo. Ouod facere similiter est astric
tus infra similem terminum, ad voluntátem
dicti nobilis vel baronis, a die manifesta

tae ") voluntatis ipsius dicto civi compu
tandum. Alioguim termino lapso praedicto
bona dicti juris baronis “) compendio ve
munt applicanda.

a toho sobě

toho pána spadnůti.

D.VII.© MajestasCarolina.
wuole učiniti tomu měštění

času. Pakliby ten čas minul,
nedokonal, zbožie to má na

našle a swé
nu do téhož

XCIV, De stupro et adulterio.

Subditos nostros honeste vivere cupi
mus et pudicos. Et licet jus omne violen
tus offendat: ille tamen gravius videtur
invadere, gui virginis castitatem aut pudi
Citiam honestae matronae violat. Ideo sa

cro praesenti sancimus edicto, si guis-de
feratur furoris ardore commotus virginem
violenter stuprasse, vel aliam honeste vi
ventem feminam violenter oppressisse: con
festim talis virgo vel femina debet in loco
commissi delicti, si habitabilis est, alio
guin habitabili propingulori, publice com
parere, lacerare peplum, et alta voce con
gueri eť clamare contra hujusmodi op
pressorem, coram probis hominibůs dicti
loci; deinde gueřimoniam regis officiali
bus facere specialem. Ad cujus guerelam
judex curiae nostrae dictum delatum capi
faciat; guo forte negante crimén objectum,
forma subscripta, guam aňtiguitus obser
vatam invenimus, consuevit in regia curla
judicium diffinire: videlicet exigere a mu
here hujusmodi juramentum *), guod tali
ter stuprata vel oppressa fuerit. Ouo prae
stito, delatus idem, si contra objecta se
defendere voluerit, pro defensione sua ju

1) J, manifestae. 2) 7. bonadicti baronis.

Žádáme, aby poddaní naši počestně ži
wi byli a wstydliwosti. A ačkoli násilník
wšeliký práwo ruší a boří: wšak najtiež
ten proti práwu činí, kterýž čistotu pa
nensků a poctiwost počestnéě matky (ruší).
Protož swatým tiemto ustanowením za
práwo činíme: ktožby koli bláznowým za
pálením hnut jsa, i swědčen byl, žeby
panně násilé učinil, neb jinů ženu, ježto
je ctně žiwa, násilím podáwil: inhed ta
kowá panna neb žena na tom miestě, kdež
se ji to stalo, jestliže tu lidé bydlé, aneb
i w jiném miestě, kdežby odtud najblíž
lidé bydlili, zjewně má se okázati, šlojieř
trhati, a wysókým hlasem křičeti a žalo
wati proti takowému 'násilníku před do
brými lidmi toho miesta. Potom má krá
lowým úředníkuom žalobu zwláštní uči
niti. K jejížto žalobě hofrichtéř náš toho,
na kohož jest žalowáno, kaž jieti, a jest
liže snád popří winy, spósobem a řádem
podepsaným, kterýž od staradáwna jest
zachowán, na králowském našem dworu

sůd ten konati má. Najprw požádaj od
té žený přísahy, žeby tak porušena neb
podáwena byla. Když ji učiní, tehdy ten,

8) T. argumentum.
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rabit, et secum sex testes habeat ') famae
bonae et opinionis. Im guo si defecerit,
criminis reus factus, capite punietur, et
bona ejus seu hereditas confiscabitur; si
vero probaverit, absolutus libere abeat'*).

na kohož jest žalowáno, budeli se chtieti
z.toho wywesti, na očistu swů wstůpí, a
wejde, a sním šest swědkuow jiných za
chowalých. s dobrů powěsti. Jestliže. toho
swědomie jmieti nebude, winen ostane, a
hlawu ztratí, a zbožie jeho neb dědictwie
do králowy komory (bude) obráceno; pak
liby odwedl, že je newinen, swobodně
muož pryč odjíti.

XCV. De filiabus contrahentibus matrimonium contra parentum suorum voluntatem.

Si ignorantibus vel, gůod mágis est,
contradicentibus párentibus filia sibi mari
tum assumpserit, vel alias viro se copula
carnali junxerit, super guo per parentes
ipsos guerimonia in judicio deferatur: si
sponte id filia fecerit, et ipsa et maritus,
de antigua regni coňsuetudine, palo affixi
subire supremum judicium cogebantur, he
reditatibus eorum ad fiscum regium de
volutis.

Jestližeby bež wědomie aneb proti wuoli
otcowě a mateřině dcera muže sobě po
jála, neb ciziemu muži tělesným pozná
nim se spojila: o to žaloba w sůdu od
přátel když bude wznešena, jestliže je do
browolně dcera to učimla, tehdy ona i
ten muž z starého obyčeje králowského,
jsúůczahrabáni, podstůpiti súd najwyšší byli
jsů přinucowáni, a dědictwie jich do ko
mory králowy přísluší.

XCGVI.De puellis matrimonium contrahere volentibus.

Parentibus non extantibus, pudoris ho
nore servato, non debent puellae incon
sultis et contradicentibus fratribus, vel eis
deficientibus, patruis vel avunculis, guibus
cungue viris nubere, aut guod gravius
est ferendum, illos *) carnaliter guoguo
modo cognoscere. Ouod si gua mulier
sponte fecisse constiterit, et per dictos
fratres vel patruos judicialiter guerela pro
posita fuerit: ipsa, virgue dictus, confisca
tis bonis, pali affixione mortem subire con
sueverant corporalem.

W nD

1) J. B. testes ali famae.

Kdyžby rodičuow, tociž otce a mateřenebylo,děwečkyzachowaním| stydliwé
ctnosti nemají bez rady bratrské a proti
jich wuoli, neb sešlliby bratřie, ale bez
strýcowské nebo také £ wnukuow wuolí
za muž se wdáwati, aneb to tiež jim má
trpieno býti; pakliby která žena dobro
wolně w tom účinku byla shledána, a od
swrchupsaných bratří nebstrýcuow súdem
žaloba bude proti ní wydána: ona i muž
ten, obrátic do králowy komory zbožie
jich, smrt tělesnů podstůpitia wedle oby
čeje zahrabání býti mají.

2) J. capite puniebatur —confiscabatur —abibat. B. punie
tur, — confiscatur — abibat. 7. punietur, — confiscabatur.— abeat. S) JB. in illos,
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XCVIL Alia -materia ad idem.

Ouae proximé sunt relata dě mulieri
bus inconsultis párentibus , fratribůs vel
pPatruis nubentibus, ad puellas virgines in

nuptas penitus trřahi,debent intelligi tan
tummodo; non aď viduas, guáé nůbant In
domino, arbitrio liberae voluntatis.

2...

Judicia de praědictis "puellis et viris
fienda; intelligi debent, esse discreta ");
videlicet si puelladelnguens taliter de. ge
nere militari aut civium aut supra *) fu
erit, tunc judicium ad regis curiam solam
pertinet. incessanter ; .sLvero generis infe
rioris exstiterit, tunc ad justitiarios seu
correctores. una: cum villico,regi0 ;provin
ciae illius; in: gua dicitur deliguusse, idem
judicium intelligitur pertinere.

Řeči, ktéréž sú nynie prawenyo ženách,
ježto bezrady swých rodičuow,bratří neb
strýcuow se wdáwají, to má rozumieno
býti o diewkách pannách newdaných, ne
o wdowách, kteréžto mohů se wdáti we
jméno boží podlé swé wuole.

Sůdy o swrchupsaných diewkách a mu
žích maji. rozumieny býti opatrny a roz
šafny ;: tociž budeli diewka, kteráž tak za
winí, z rodu rytieřského neb městského,
tehdy sůd na samu králowu komoru bez
pochyby. přisluši; pakli rodu nižšího bude,
tehda na-poprawce neb tresktatele s wla
dařem králowým krajiny té, kdež se pro
winěnie stane,týž súd že. na to sluší, má
rozumieno býti.

XCIX. De bonis propter excessus confiscandis.

Bona seu hereditates delinguentium, guás
guaevé proptěr diversa crimina in pluri
bus constitutionibus nostris jússimus con
fiscari, modo subscřipto: debere intelligi
declaramus: videlicet, si bona hujusmodi
sint libera; vel aliassub 'dóminio nostro,
vel emphyteotesi tenentur, ea ad fiscum
regium decernimus pertuněre; Si vero em
phyteotica “) vel censualia , aut alias in

oppidis seu terris baronum nóstrorum vel
nobillum situata, ea dominis, guibus jus
emphyteoticům aut census debetur, vel in
guorum terris seu dominio bona Consi
stunt, intelligimus.et volumusapplicári.
| W

1) J, distincta.: 2) J, F. civium, vel ut supra.

Zbožie nebo dědictwa těch, ježto pro
winili, kteráž sme pro rozličné winy we
mnohých práwích a ustanoweních našich
přikázali do našie komory obrátit, během
w dolepsaným chceme, aby to rozumieno
bylo takto: tociž jsúli ta zbožie swobodná,
pod panstwim naším, neb purkrechtnie,
mají 1 usuzujem, aby do králowy komory
slušéla; pakli jsú purkrechtnie, platná neb
úročnie, w městech neb na zemi pánuow
našich neb wládyk zasazena, ta zbožie pá
nóm těm, kteříž purkrecht na nich mají
a úrok snich berů, do jich komory chceme
aby byla obrácena.

8) JB, emphyteoticária.
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C, De petitione debitorum.

Siguis aliguem guocungue genere de
bitorum sibi dixerit esse obligatum, jus
suum per citationes legitimas et alias con
sueto judicio proseguatur, non autem, ut
guidam fecisse dicuntur, opinionem 1illius
maculet infamando. Ouod si fecerit, sex
septimanis ') disciplinam regiam regis ar
bitrio patiatur.

Jestližeby kto prawil na druhého, žeby
mu kterým dluhem powinen byl, wediž
práwo swé sůdem, póhony a jinak, jakož
obyčej jest, aby jeho cti a powěsti neha
něl ani hyzdil, jakož někteří prawie, že
sů činili. Pakliby mimo to učinil, takowý
má trpěti kázeň králowu wedle Jeho Mi
losti wuole.

CI. De jure regio in abbatum electione.

Antiguo jure regni nostri cavetur, guo
ties abbas vel praepositus aliguis eligetur,
anteguam possessionem jurtum monasterii
vel praepositurae realiter adipiscatur, guod
talis electus unum dextrarium valoris XX.

marcarum argenti celsitudini regiae debeat
praesentare, cui regalis munificentia du
xerit concedendum.

Z starého práwa králowstwie našeho jest
zachowáno, kolikrátkoli opat neb probošt
který wolen by byl, prwé nežli w drženie
práw kláštera neb probošstwie uweden
bude, má kuoň, tocž oř, ježtoby za XX
hřiwen střňebra stál, wýsosti králowské
dáti, anebo komuž JM' rozkáže.

CII. De guerelis contra regios officiales.

Šiguis exponere guerimoniam contra
procuratores nostros sive provinciarum ju
stitiarios, gui vulgariter dicuntur popraw
czones, voluerit, regiae majestatis praesen
tam adeat, vel judicis curiae auditorium
guaerat. Oui coram se partibus evocatis,
simul cum kmetonibus merita causae:dili

genter examinent; et si dictum procura
torem seu justitiarium injuriam intulisse
conguerenti reperierint, guantum ad res *)
pertinet, judicium ferant, et ablata si sunt
restitul faciant guerulanti, et alia guaegue
damna et sumptus debite resarciri. Per
sona vero, si casus hoc poposcerit, per so
lam Majestatem regiam corrigatur.

!) J. septmanas, 7) 7. eos.
A. Č. IIL

Jestližeby kto žalobu učiniti chtěl proti
úředníkóm našim neb proti poprawcím :
ten přistup před Králowu Welebnost, neb
před hofrichtéře, žádaje pomoci; a ten
powolaj stran před se s kmety, tu při pil
ně rozeznajte; a jestližeby ten úředník neb
poprawce žalujíciemu křiwdu učinil, a to
shledáno bylo: jestliže se zbožie neb statku
dotýče, osadte jim sůd, a jsúli které wěci
pobrané, ať wrátiti kážie žalujícímu, a jiné
kterékol škody budte a náklady, řádně
nawrátiti; a osoba ta, jestližeby čas toho
byl a příčina, samů Králowů Welebnosti
má kázána býti.
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CIII. De guerelis contra villicos regales.

Oui a villicorum nostrorum aliguo se
passum injuriam dicere voluerit, nostrae
curiae judicis auditorio- ") implorato, cum
dicti judicis literis aut nuntio locum re
petat, ubi habitat villicus supradictus. Oui
simul et kmetones villanorum dicti loci

guerelam exáminent, et super €a, eguan
tum ad res pertinet, judicium ferant ; per
sonali judicio, si casus exegerit, soli cu
riae judici reservato, Et si forte guere
lans dictorum kmetonum €t villici actum

judicium non probaret, ličeat ei super
eadem guerela vel causa ad dictum judi
cem curiae habere recursum , gui ordine
debito, vocatis coram se partibus supra
expositis, faciat justitiam expeditam.

Ktožby prawil, že od wladařuow našich
křrwotu kterů trpí, žádaj pomoci hofrich
téře“našeho; a wezma listy od něho aneb
posla jeho, dojdi k wladaři tomu, a hof
richtěř 1 kmetowé miesta toho pilně tu při
rozwažte, a jestliže se statku dotýče, učiňte
jim sůd; osobný súd, budeli příčina, sa
mému hofrichtéři zachowajice *). A jestli
žeby jich ti kmetowé sami w sůdu roz
děliti nemohli, mohů zase před hofrich
téře tu, ktožby žalobu wedli, útočiště jmie
tu; kterýžto během řádným stran předse
powolaje, žaloby a pře wyslyše, obojim
učiň sprawedliwě.

CIV. De bonis, guae ad regiam cameram dicuntur devoluta.

Bona, guae ad regiam nostram came
ram devoluta dicunturguacungue ratione
vel causa, debet judex mostrae curiae, sta
tim cum ad illius notitiam pervenerit, ad
manus curiae dictae recipere, segue de
ipsis intromittere per nuntios nostros, et
servari custodirigue facere diligenter, nul
lam de his distractionem seu diminutio

nem fieri guoguomodo passurus; deinde
in foro Pragensi, et m alio propinguiori
ipsis bonis, facere voce praeconia publice
proclamari, gualiter de bonis, guae guon
dam fuere talis N, velut ad recgiam came
ram devolutis, se debite intromisit; super
guibus, si guis jus aliguod se habere cre
dat, infra *) dierum XIV terminum coram
-= —— -ev

Zbožie, kteréž do našie králowy komo
ry prawie žeby spadla kterýmžkoli oby
čejem neb příčinů, má hofmistr náš inhed,
když to naň zneseno bude, k našemu dwo
ru Wzieti, a wně se uwázati posly naši
mi, a jeho chowati i ostřiehati welmi pil
ně, nedopůštěje žádného roztrhánie ani
kterého ujimánie na něm žádným obyče
jem; potom trhem w Praze neb w najbliž
nějšim městě, kdež to zbožie leži, biřicem
kaž prowolati, že je se w zbožie, kteréž
jest někdy bylo N., ježto je do králowy
komory spadlo, řádně uwázal. Pakliby
kto proti tomu prawil neb mněl, žeby
práwo které k tomu jměl: we čtrnácti
dnech před hofrichtéřem w Praze má se

» T. adjutorio. *) PI. učiňte jim súd osobným súdem, a budeli přičina, samému
hofrichtéři súd zachowajte. *%)B, juxta,
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co apud Pragam curet, ostensurus de juresuolegitime,comparere.© Ouod.sinullus
infra ") dictum terminum comparere cura
verit, tunc secundo et ullimo ac tertio
peremptorie consimili forma et dierum spaLoterminusassignetur.© Postcujusper
emptori lapsum, nullo infra praedistinctos
terminos comparente, bona praedicta per
adjudicationem baronum camerae nostrae
maneant confiscata.

S. 1.

Post peremptorium veniens ad judicem *)
nostrae curiae, jus aliguod se habere di
cens in bonis, guae ad regiam cameram
sunt devoluta et jam per eundem judi
cem capta dicuntur, nullatenus audiatur;
nisi per argumenta evidentissima aut te
stes idoneos posset ostendere, guod a die
primae proclamationis, et subseguenter
continue per totum tempus triumdilatio
num, absens a terra fuerit, propter guod
non potuěrit, prout est verisimiliter prae
sumendum, ad ejus notitiam proclamatio
pervenire *), nec infra proclamatos termi
nos comparere. Ouo casu, probata prius
absentia praedicta, licet ei infra totidem
terminos et intervalla dierum, a die re
gressus Ipsius in terram ipsam numeran
dos, si voluerit, legitime comparere et jus
suum prosegui condeceniter.

S. 2.

S1 guando infra terminum guis compa
rens ligitime, in bonis, guae ad nostram
cameram devoluta dicuntur, guacungue ra
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okázati, i práwo swé po druhé i po třetie
konečně sám osobně. podlé řádu a počtu
dní, jakož jest uloženo. Pakli toho za
witého roku čas wedle položenie wynde,
a strana se neokáže, zbožie to z přisúze
me panského do komory našie má obrá
ceno býti,

S. 1.

Když ten čas wynde zawitý a mine, ten,
ktožby prawil, žeby práwo měl k tomu
zbožie, kteréž jest do králowy komory
spadlo, a již to zbožie hofrichtéř žeby
držal, přijda k našemu hofrichtéři, nemá
nikoli slýchán býti, lečby dowedl zname
nitými a hodnými swědky, že ode dne
prwnieho prowolánie až přes ten celý čas
nebyl jest w zemi, a proto že jeho nemo
hlo to prowolánie dojíu, jakož to dobře
podobné jest, a tak že w těch časich k to
mu nemohl státi. W té přihodě, když naj
prwé okáže, že jest w zemi nebyl, má je
mu 1 slušie tolikéž roku 1 dní, ode dne

wrácenie jeho do země počítajíc, býti při
dáno, jéstližeby chtěl sám státi a práwo
swé prowesti.

s. 2.

Jestližeby kdy w-tom času swrchupsa
něm kto se řádně okázal k tomu zbožie,

kteréž do našie králowy komory spadlo,

1) J. B. juxta, %)Slowa ad judicem chybí w JB. *%)B. devenire.
21 *



164

tione ") jus melius guam nostra curia se
habere monstraverit: veritate reperta, fac
tague sibi adjudicatione bonorum ipsorum
per barones, ut decet, volumus et jube
mus eidem bona omnia supradicta ex in
tegro, omni diminutione cessante, per ju
dicem nostrae curiae resignari.

s. 3.

Si guis post adjudicationem bonorum,
guae ad nostram curiam devoluta fuerint *),
per barones curiae nostrae factam, judici
aut nuntus dictae curiae de bonus ipsis se
nostro nomine intromittentibus, spiritu te
meritatis tantae assumpto,contradixerit, nec
lis condescendere voluerit: ex tunc re

bellis et proditor regiae majestatis infal
libiliter censeatur et ab omnibus repute
tur. Si vero ante adjudicationem, compa
rendo scilicet infra statutos terminos, et
de jure suo, guod habere se dicit super
bonis ipsis, cum nostra curia litigando, hoc
fecerit: tune non de rebellione, sed de
sumptibus nostrae curiae satisfacere *), et
interesse dumtaxat dictae curiae teneatur.

CV. De castrorum vel

Si castra vel munitiones aliae in bonus,
guae nobis dicuntur devoluta, consistant,
pro guibus custodiendis forte, vel aliter,
sumptus nostra curia fecerit, et ex post
facto altus melius jus habere in illis re
pertus exstiterit: debet eadem curia dictos
sumptus sibi, non ali, imputare.

1) Slowa guacungue ratione cAydřw JB.
interesse dumtaxat.

D. VII. Majestas Carolina.

a práwo lepšie nežli naše komora že má
žeby okázal: prawdu zwědůc, když mu
se přisůzenie stane ode pánuow, jakož
sluší, chceme i přikazujem, aby to zbožie
swrchupsané zcela beze wšeho umenšenie
od našeho bofrichtéře jemu bylo wzdáno
a postůpeno.

S. 3.

Jestližeby kto po panském přisůzenie
kterého zbožie, do našie komory kteréž
jest spadlo, hofrichtéřowi neb poslóm ode
dwora, kteřížby se w tom zbožie jménem
naším uwazowali, úmysl wšetečnosti tako
wé wezma, protrwiti se chtěl a jim stů
piu nechtěl: tehdy protiwník takowý má
ode wšech za zrádci Králowy Welebnosti
bez pochyby jmien a držán býti. Pakliby
prwé, doniž páni neodsůdie, on podlé ro
kuow stoje uložených ku práwu swému,
kteréž prawí že má o to zbožie, s našim
dworem se sůdě, to učinlby: tehdy ne
z protiwenstwie, ale z nákladuow toliko
má k němu zřieno býti a k tomu má dr
žán býti.

munitionum devolutione.

Bylliby kteří hradowé neb twrze na
tom zboží, kteréž prawie, žeby na nás
spadlo, pro kteréhožto hradu neb twrze
chowáne kterakkoli náš dwuor náklady
by učinil, a potom, kdyžby se to stalo,
jiný žeby lepší práwo k tomu okázal:
dwuor náš má těmi náklady hynůti, a sám
sobě a nižádnému jinému z nich poro
kowati.

+) JB. erunt. 3) JB. sed de sumptibus et
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CVI. Bona caduca per guem debeant gubernari.

Hereditate guacungue ad regiam came
ram devoluta, bona ipsius mobilia per
guemguam nolumus oceupari, sed illa ")
per nuntios seu judicem nostrae curiae,
sicut ipsa hereditas debet *) gubernari.
Oui vero guidguam ex dictis bonis ausus
fuerit surripere, jus regium se noverit of
fendisse.

Dědictwie kteréžkoli do králowy komo
ry by spadlo, z statku toho dědictwie mo
witého nechecme by kto bral neb se weň
wázal, jedině hofrichtéř náš neb poslowé
dworu našeho, kteříž to dědictwie zpra
wowati maji. Pakliby kto co ztoho zbo
žie wšetečně směl ukrasti, má wěděti, že
je urazil králowo práwo.

CVII. De unione bonorum.

Sicut volentibus est permissum bona et
hereditates suas aliis concedere, tabula
rum forma servata: sic et illa bonis alte
rus unire et communicare nullatenus de

negatur, dummodo communicantes et uni
entes invicem taliter bona sua solemnita

tem debitam servare non omittant, guod
ea ad terrae tabulas debite apponantur,
et adeptio possessionis et proclamatio “)
locis et dilationibus congruis subseguan
tur, prout aliis constitutionibus nostris ple
ne cavetur.

Jakož se dopůštie těm, ktož chtie, aby
zbožie swá a dědictwie jiným wzdáwali a
we dsky kladli řádem zachowalým: též
také přejem, aby ta zbožie mohla se na
spolek sstůpiti s druhým, a toho nikoli ne
má bráněno býti, kdyžby pak společnici
spolubydléc na těch zbožích, slawnosti a
zachowánie řádného , což ke dskám pří
sluší, neopůštěli, aby we dsky zemské
řádně wloženo bylo, a přijete neb spol
čenie toho zbožie aby se stalo prowolá
ním řádným pod časy, jakož-pak to w prá
wich a ustanoweních našich plněji bude
powědieno.

CVIII Alia materia de unione.

SL uniti in bonis eorum separati habi
tant, sumptusgue dguisgue separatos faciat
et In diversis castris vel locis aliis: non

propterea intelligatur unio fraudulenta vel
simulata, dummodo probare possint, si ne
cesse fuerit, per testes idoneos coram ba
ronibus, guod alias in damnis et emolu

VHV

Jestližeby ti, kteříž na spolek se sstů
pili zbožim, každý obláště bydlel a ztrawu
i náklad každý obláště swuoj jměl, budto
w rozličných miestech, neb na jiných hra
dich: ne proto rozumieno bud, by to lest
ný spolek byl neb pokrytý, kdyžby jedné
dowesti mohli, byloliby potřebie toho,

ad

1) JB, illam. *%)J. curiae ipsa hereditas plana debet. *) JB. proclamatis.
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mentis omnibus uniti participant et con
tribuunt.

D.VII| MajestasCarclina.
přede pány swědky hodnými, že w ško
dě, w zisku jsů na spolce, a jeho poží
wají 1 nakládají.

CIX. Alia materia de unione.

In bonis se dicentes uniti, licet in uno

eodemgue loco vel villa sedentes seu la
rem foventes, si tamen €o0rum guisgue
bonorum suorum administrator et rector

existat, et sumptus separatos faciat, sepa
rati sunt potius judicandi, nec unionem
alleganti credetur, nisi testibus 1idoneis
plene probaverit, guod unio ipsorum, non
obstante divistone vel separatione prae
dicta, sine omni figmento, simulatione et
fraude procedit.

Ktožby prawili, žeby zbožím na spolce
byli, ačby pak w jednom miestě neb wjed
ně wsi seděli, neb w jednom dwoře by
dleli, jestli wšak žeby každý z mch zbo
žie swé sprawowal, a náklady zwláštnie
činil: tu mají spieš rozdielní než společ
nici jmieni a wěření býti, lečby swědky
hodnými plně dowedeno bylo, že spolek
jich, ačkoli rozdielně bydlé, jest beze wšie
Isti 1 pokrytstwie.

CX. Alia materia de unlone.

Si hereditas alterius unitorum in bonis

propter crimina per eum forte commissa
vemat confiscanda: tunc aeguali facta di
vistone bonorum omnium simul unitorum;
pars sua ad regiam cameram devolvatur,
parte religua penes alum consocium illae
sa et solida remanente.

Jestližeby dědictwie kterého z společni
kuow w zbožie pro winu jím učiněnů spad
lo do králowy komory: tehdy zároweň
rozděléce to wšecko zbožie společné, win
ného strana do králowy komory spadne,
ale strana druhá při towařiši druhém celá
a beze wšeho úrazu má nechána býti.

CXI. De solutione census per Judaeos.

Judaei guicungue, licet in bonis nobi
llum residentes, in census solutione ad ca

meram regiam pertunent pleno jure. Et
SL guis forte guoguo temeritatis spiritu
praesumeret contra facere vel defendere,
guominus ad solutionem dicti census ipsi
Judaet dictae camerae Sint astricti, velut
rebellis majestati regiae puniatur').

1)J. rebelles —puniantur.

Židé, kteřížkoli zde na zbožích wlády
čích by seděli, úroka placením do krá
lowy komory (náležejí) plným práwem.
Pakliby snad kto wšetečně proti tomu
směli učiniti, jich brániec: ti jakžto pro
tiwníci Welebnosti Králowské mají káráni
býti, a přes to wždy Židé ku plnění těch
úrokuow do králowy komory jsů zawázáni.
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CXII. ) De hereditatibus Judaeorum.

Si guam hereditatem alicui Judaeorum
occasione debitorum suorum venire con

tingat, illam vendi vel alienari guomodo
libet non licebit sine regia licentia spe
elali; guam demum ad cameram nostram
non est dubium arbitrio regiode jure re
gm et consuetudine approbata debere de
volyi.

Jestližeby kterému Židu za dluhy které
dědictwí se dostalo, toho prodati ani utra
tuti žádným obyčejem jemu neslušie bez
wuole a odpuštěnie králowa zwláštnieho:
kteréžto dědictwie potom bez pochybenie
do komory našie z wuole králowské a
práwem králowstwie i z obyčeje potwr
zeného má spadnůti.

CXIII. De hereditatibus emptis.

Hereditatem, guam guisgue emerit, cu
juscungue conditionis, dignitatis aut sta
tus emptor existat, eo jure, hisgue liber
tatibus vel oneribus sciat se tenere de

bere, guibus praedecessores sui tenere
consueverant et debebant; cum juris ratio
hoc exposcat, rem guamlibet ubigue trans
ire cum suis onere et honore,

Dědictwie, kteráž kto kůpí, jakéhožkoli
buď řádu, duostojenstwie neb stawu ten,
ktož ta kůpi, toho práwa i těch swobod
neb obtieženie wěz že sě má držet, kte
rýchž sů sě předci jeho drželi. Neb roz
um práw toho žádá, aby každá wěc wšady
šla sswů ctí i s swým břemenem a prací.

CXIV. De bonis elaustralibus.

Singuli abbates, praepositi vel priores
guorumcungue monasteriorum vel clau
strorum, (guae deo propitio in regno no
stro Boemiae sunt plurima,) bona et jura,
guae a praedecessoribus nostris Boermae
regibus ilustribus seu ducibus, aut etiam
guibuscungue personis aliis dicti regni re
ceperunt, et guae sub dominio regio te
nere noscuntur, singulis regibus semel sal
tem in vita Cujusgue regis recognoscere
debeant omnimode, sicut antigua consue
tudine reperimus observatum, et novas li
teras confirmationum vel approbationum

») T. chybí r, 112.

Wšickni opatowé, probošti neb přewo
rowé kterýchžkoli buď klášteruow, ježto
s božie pomocí w králowstwie našem jsů
mnohá, zbožie a práwa , kteráž od před
kuow našich králuow Českých přejasných,
wéwod neb také i od jiných osob toho
králowstwie přijali jsú, a ta práwa swě
doméjest, že pod panowáním králowým
mají býti držena : ti wšichni každému z krá
luow aspoň jednů w žiwotě a za zdrawie
každého krále mají okázati swá práwa, ja
kožto z starého obyčeje shledali sme za
chowáno, a nowé listy na potwrzenie a
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a singulis obtinere. Ouod si facere omi
serint, sciant se bonis praedictis ad tem
pus infallibiliter Carituros, per regiam ca
meram conservandis, donec confirmatio

num literas obtinuerint et recognitionem
fecerimt supradictas.

CXV." De

Veneranda decrevit antiguitas, guam con
suetudo longissimis temporibus servata pro
bavit, de publicis aut arduis criminibus
diffamatos ac notatos per consules seu sca
binos provinciarum proscribi, et proserip
tos demum, ordine servato, supplicu ulti
mi poena damnari. Ouod secundum an
tiguam observantiam declarantes, sancimus,
nullis consulibus seu scabinis cujuscungue
regionis seu patriae licere proscribere vel
proscriptos notare aliguem terrae nobilem
seu baronem ; possint tamen, si guem ex
dictis nobilibus proscribendum invenerint,
baronibus justitiarus et correctoribus ius
provinciae nunciare atgue deferre; gui
talem eis per consules nunciatum debent
omni occasione remota Majestati Regiae
intimare.

D. VH. Majestas Carolina.

ujištěnie ode wšech mají sobě obdržel.
Jestližeby toho neučinili, a to opustili:
wězte bez pochyby, že zbožie těch za
chwili nebudů jmieti, a do králowy ko
mory budů zachowána, doniž listuow po
twrzenie sobě nedobudů, a přiznánie i práw
swých okázánie neučinie, jakož jest swr
chu powědieno.

proscriptis,

Poctiwá dáwnost za práwo usůdila oby
čej ten, kterýž jest z dáwných časuow za
chowán 1 potwrzen, o zjewných a hru
bých winách, jimižby narčeni byli aneb
psáni od konšel neb přisežních kterých
ježtoby psanet byli, pro něžto potom podlé
řádu a práwa na smrt měliby odsúzení
býti; ten běh podlé zachowánie starého
wyprawujíce, za práwo činíme, aby žád
ným konšelóm ani přisežným mžádné kra
jiny neb wlasti neslušalo psancem wyhlá
siti “) žádného pána zemského neb wlády
ky; mohů wšak, jestližeby kterého z wlá
dyk neb pánuow psancem jměli zname
nati, jestližeby jej nalezli neb optali, pá
nóm poprawcím a tresktatelóm té krajiny
zjewiti a powědieti. A ti páni takowého
konšely oznámeného maji, odwrhůc wšicku
omluwu, Králowě Welebnosti powědieti.

CXVI. De proscriptione baronum.

Barones justitiaru et correctores cujus
gue provinciae debent baronem alium
unumguemgue, gui proscribendus fuerit,
proscribere et nominare proscriptum, ne

©
1) Rub. 115. chybí w T.

Páni poprawce a tresktatelé wšeliké kra
jiny mají pána wšelikterého, kterýžby psan
cem byl, znamenati za psance, aby spra
wedlnost, kteráž wšem má býti obecná,

2) P1. psancem býu.
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Justitia, guae cunctis debet esse commu
nis, guamgue nostris temporibus coli as
sidue volumus et tenaciter observari, ali
cujus singularitate personae a recto tra
mite declinetur.
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kterůž také za časuow našich mienime

ctít a zachowati, chcem tomu aby ta spra
wedlnost byla zachowána, aby pro jednu
zwláštní osobu od prawé cesty nebylo
odchýleno.

CXVII. De accusationibus civilibus super spolio, rapina et furto,

Civiliter agere volentibus, gui forte cri
minum potnas humanae intuitu pletatis
abhorrent "), jus suum proseguentes *)po
tus guam vindictam, de approbata con
suetudine dicti regni sunt parata remedia,
guae omnibus fidelibus nostris, sicut de
cet nostram justiúlam esse, COmmunia1
tendentes et nemini variare licere, sanci

mus: guandocungue aliguis spolatus gue
rimoniam civilem, illatum sibi damnum

per *) spolium, vel restitutionem rerum
ablatarum petendo, facere disposuerit: hoc
infra septimanas duas, diem commissi spolu
immediate seguentes, beneficiarus judicis “)
stve czudae, ad guem pertinet, notificare
procuret, coram eis protestando decenter,
guod pro praemissis intendit citari facere
spoliatorem, et super €is jus suum pro
segui tempore opportuno.

Ktožby chtěli městsky se obchoditi, ježto
snad pomsty winu a slitowánie člowěčie
ho w mrzkosti mají, práwo swé wiece
wedůce nežli pomstu, z potwrzeného a za
chowalého obyčeje králowstwie řečeného
proti tomu jsúůlékařstwie připrawena, kte
ráž owšem našim wěrným jakož sluší spra
wedliwě na poprawu mieníce že mají býti
obecná, a žádnému nesluší jich změniti:
za práwo činíme, kdyžkoli kto, jsa oblů
pen, žalobu městsků, že mu se škoda stala,
aby mu to wráceno bylo, což mu pobrá
no, učini: to inhed we dwů nedělí, ode
dne, když je oblůpen, pořád čtůc, mna
úředníky a na sudie zemské wznes, jimžto
příslušie, a před nimi oswědě a ohlas, že
řádně toho lůúpežníka o ty wěci miení
pohnati, a proti němu časem swým prawdu
swů 1 práwo wésti a konat.

CXVIIL De notificatione et protestatione. spolu.

Spoliatus, notificatione et protestatione
factis coram beneficiarns czudae, debet a
distributore minorum camerariorum seu

bedellorum unum bedellum petere et re
cipere ad citandum; guo simul sibi assi
stente, eum guem citare decrevit, cum
guerimonia integra vel signo 1ipsiusgue

!) B. abirent. 4) J. perseguentes.
A. C. II

$) J.B. propter.

Oblůpený, když oznámí a oswědči před
úředníkem, ježto slowe sudí, má od toho,
jenž menšie komorniky rozdáwá a póhon
čie, póhončieho požádati a wzieti, aby po
hnal. Ten, když s ním stane, toho, jehož
pohnati chce a miení, s žalobů neb s zna
menim té žaloby a we čtyřech nedělích,o

4) JT. judici.
VÍ W3
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rimoniae, et termino guatuor septimana
rum, vel sex ad plus, ad terrae tabulas
imponi faciat et deseribi, deinde adversa
rium suum, ut moris est, Citari,

Maestas Carolina.

neb najdál w šesti, we dsky zemskéwlo
ži kaž a zapsati; potom wedle obyčeje
požeň odpuorce a protiwníka swého.

CXIX. De citatione bidellorum.

Ouisgue bidellus juxta ") provinciam sibi
decretam citationes solus per semet faciat.
SL vero citandus provinciae fuerit alterius,
tunc adhibito sibi bidello loci illius dictae

provinciae , in guo citandus dicitur habi
tare, ambo simul citationem faciant ad diem

et horam assignatam, vel aliter consuetam.

CXX. De

Bidelli faciant citationes personales, si
Citandos reperierint in persona, guod ci
tandus in termino assignato debeat coram
beneficiariis comparere tali die „N. de ju
stitia responsurus; aliogum ad domos ha
hitationum citandorum, coram familia, vel
vicinis, famiha forte absente.

Similiter, si opportunum fuerit, citabunt
in foro publice populo convocato loci pro
xime adjacentis, in guo ciítandus ipse, vel
sur, forum consueverant visitare; et si ex
pedire videbitur, etiam judici et duobus
Jjuratis dicti loci citationem ipsam nuntia
bunt pro futura cautela.

S. 1.

Adveniente termino citationis, bidellus
sive bidelli citationem per 60s factam be
neficiariis nuntiabunt, et relationem de

0

!) Snadďbymělo státi infra, Jako jinde.

Každý póhončí w krajině jemu poru
čené sám póhon sebů činiti má. Pakliby
ten, kterýž pohnán býti má, byl z kraje
jiného: tehdy pojma s sebů póhončího té
krajiny, kdežto ten, ježto pohnán býti má,
bydlí, oba spolu póhon učiňte ke dni a
hodině uložené neb zapsané.

citatlone ac.

Póhončie póhony činiti mají osobnie,jest
liže pohoniece osobně, naleznů toho, aby
ten, ktož pohnán má býti, k roku zapsa
němu stál před úředníky, takémuto „N.je
mujeho sprawedlnostt odpowědieti že má;
jinak ten póhončí jeď do domu obydlé
těch, ktož pohnáni býti maji, před čeledí,
před súsedy. Pakliby snad čeledi nebylo
a potřebie bylo, učiňte póhon na trhu
zjewně , lid swolajíc města toho, kteréž
přísedí tomu, ktož pohnán má býti, w němž
on neb služebníci jeho obyčejně na trhu
býwají; a jestli že hodno zdáti se bude,
richtáři a dwěma přísežnýma toho města
póhon ten oznámie pro příhodu a puotku
budúcie.

S. 1.

Když přijde rok a čas póhonu, póhon
čte neb u, kteříž póhon učinili, úřední
kóm (oznámie) a rozličenie řádné učinie,



Rubr. CXIX—CXX.

centem facient , baculos in manibus de

more gestantes, gui cCitandi officium eis
commissum denotant et demonstrant.

$. 2.

Actore in termino comparente, guod
facere debet coram vice-camerario et vi

ce-judice ac vice-notario et ceteris bene
Hciariis minoribus, et guerimoniam suam
per se vel alum proponente, citatus, si
praesens fuerit, petito consilio praeceden
te, si voluerit dicet per se vel alium ad
objecta, guaecungue videbuntur sibi op
portune dicenda. Per guae si non pote
rit ') evadere, tunc sibi liceat guaerere ab
actore de anno, die et loco damni, guod
sibi illatum. asserit per eundem, actorem
cogendo de certo vel terminato tempore
respondere. Ouaerere etiam subseguen
ter liceat a vice-camerario. et vice-judice
tantum, si damnum propositum et asser
tun fucrat eiš míra “) certum terminum
nunciatum ; illis respondentibus, guam re
perierint veritatem.

S. 3.

Post praemissa veěroad petitlonem citati
tabulas legere debet; guorumtenore dis
crepante forsan in dictione una vel plu
ribus a proposita guerimonia, de antigua
consuetudine suprascripta statim cadit ac
tor a causa; guam tamen per aliam for

1) J. B. potuerit. *) B. juxta.

471

holi w ruků wedle obyčeje držiece, kte
růžto holí úřad póhončí jim poručený
znamenáwají a ukazují.

S. 2.

Jistec, když na roku stane, jakož uči
mu má, náměstku komorníkowu a před
ttem, ktož miesto sůdce sede, a před pí
sařem a před jinými úředníky menšími,
a žalobu swů sám neb skrze jiného že
propowie: ten, ktož jest pohnán, budeli
přitom, požádá potazu; pakli nebude chtieti
potazu, odpowie sám neb po jiném k těm
žalobám, což mu se koli hodné zdáti bude
odpowědiet. Nebudepak tiem moci znik
nůti a zbýti, tehdy muož tázati na jistci,
které léto, který den, a wkterém miestě
prawí, žeby mu se škoda stala od něho,
a muož držeti 1 tisknůti jistce, aby mu
o tom jistém a konečném roku, kdy mu
se to stalo, powěděl. Také pohnaný muož
potom požádati na tom, ktož miesto ko
morníka sedí a miesto sudiho, takli jest
weliká škoda před nimi jmenowána a jim
prawena, wedlé toho jistého roku, jakož
tuto jmenuje. Oni odpowězte prawdu we
dle toho, jakož we dskách zapsáno naleznu.

S. 3.

Když se to stane, oni k prosbě pohna
ného desk čísti maji. Neb budeli zapsá
nie toho, jenž pohoní, nesrownáwatu se
snad w slowě neb w několika s prowede
nů prwé žalobů, z starého obyčeje toto
práwo béřem: inhed jistec práwu swému

wÍ wÍ
x
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mam et in alia instantia potest infallibili
ter restaurare.

S. 4.

Tabulis m nullo a guerimonia " discre
pantibus, terminus ad jurandum partibus
assignetur. Ouo advenienie, partes ipsae
debeant coram beneficiarus personaliter in
termino comparere infra tempus pulsatio
nis campanae ad horam primam in castro
Pragensi; gua pulsatione de more finita,
exhibeantur partibus praestanda “) debita
juramenta.

CXXI. *) De juramento in

Juramenti formam super causis spolu
vel rapinae et his simillum, observatam
antiguitus, novimus esse talem: videlicet
actor, juxta capellam assistentibus capel
lanis ad haec specialiter ordinatis, ingre
diens ipse personaliter, vel alius loco sui
duem duxerit eligendum, ter informatus
per vice-judicem aut alum ad hoc depu
tatum, positis digitis super crucem, jura
bit; et si primo vel secundo jurando non
processerit, vel digitos de cruce levaverit,
tunc tertio dicatur sibl, guod se debeat
emendare. Oui si se non emendaverit,
causam suam ipso facto se noverit perdi
disse. Actore autem procedente in jure
praescripto, citatus simili modo jurare te
neatur. Óui si processerit, tunc alios duos
viros idoneos, non tamen eos ad tabulas
apponendo, debet habere, guorum guisgue
per se jurabit, informatione recepta prius:

1) JB. a nullo in guerimonia. 2) J. B. praestita,

Majestas Carolina.

a při pohorší, kterůžto wšak při jmým
obyčejem a zpósobem a-w jinů dobu muož
bez pochyby oprawiti.

S. 4.

Pakliby dsky w žádném slowu s tů ža
lobů w ruoznici nebyly, tehdy rok k při
saze stranám buď dán. "Ten rok když
přijde, strany mají před úředníky osobně
na tom roce státi wtu chwili, když wzwon
zazwonie ku primě na hradě Pražském ;
a když odzwonie, podlé obyčeje buď wy
dáno stranám , aby wedly a konaly při
sahy řádně a práwo.

causa spolu vel rapinae.

Spuosob neb forma přísahy o lůpeži a
krádeži a k wčěcímtomu podobnýmzasta
radáwna wieme, že je'zachowána takowá:
jistec, když wedle kaply stanů kaplané
k tomu zwláště zjednaní, wendi osobně,
anebo ten, kohož miesto sebe zjedná na
to wydaného, třikrát, naučen jsa od toho,
ktož jest náměstek sudieho, aneb od ji
ného k tomu usazeného, polože neb stá
hna prsty na kříži, přiseže. A jestliže jed
nů neb druhé přisahaje neprojde, aneb
prsty s kříže zdwihne, tehdy třetie bude
mu rčeno, aby se oprawil. Jestlipak že
se neoprawí na tom miestě, wěz že je

Pakli jistec prowede a
projde u přísaze swrchupsané: ten, ktož
jest pohnán, též má přisieci; a jestliže
projde, tehdy dwa jiná muže poctrwá a
hodná, newkládaje jich we dsky, má mieti,
z mchžto každý sám najprw naučenie wez

swů při ztratil.

8) Rubr. 121 chybí w T.
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„guicguid citatus ille juravit, verum con
tnet juramentum.“ Ouibus viris et citato
praedicto procedentibus m juramentis €0
rum, Citatus ipse absolutus a causa totali
intelhgitur ipso jure,

S. 1.

Citato convicto, defectu forte probatio
nis aut contumacia, vel guacungue alia
Justa causa: actor, guando voluerit, alum
bedellum, praeter ilum gul citationem
fecit, petat, gui mittatur ad victum , mo
nere eum, guod super causa jam obtenta
cum actore concordet infra duas sepiima
nas. Ouod si facere recusaverit, unus ex
beneficiariis ad hoc deputatus, adhibito sibi
bidello alio, praeter €0S gui in citatione
et monitione fuerunt, eundem actorem in
possesstonem hereditatis victi praedicti pro
guantitate pretit aestimati damni ") petiti
super reditibus annuis hereditatis 1psius,
(computando scilicet ad rationem marcae
unus annů reditus pro pretio marcarum
decem,) inducet; et pro *) totidem fiet in
ductio et modo simili terrae beneficio, ut
est moris.

S. 2

Hereditate censuali non exstante vel non

reperta, fiet per beneficiarium et bedel
lum assignatio super bonis hereditatis victi
ad araturam sistentibus, actori, usgue ad
concurrentem seu sufficientem guantitatem

") Damni chybř w B. *) B. guod.
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ma přiseže: „cožkoli pohnaný tento pří
sáhl jest, jest prawá a plná přísaha“ A
když u mužie i pohnaný projdů přísaha
mi swými, ten pohnaný na tom miestě
tiem práwem má rozumieno býti, že je
prost žaloby té docela a úplně.

S. 1.

Pohnaný když přemožen bude, snad
proto, že wywesti se nemohl aneb hrdostí
k roku nestál, a neb jinů sprawedliwů kte
růkoli příčmů neb wěcí: jistec, ktož při
wede, budeli chtieti, požádá sobě jiného
póhončího mimo toho, kterýmž jest póhon
učinil, a pošle k tomu přemoženému, na
pomínaje o tu při obdržanů, aby se umlu
wil we dwů nedělí. Nebudeli chtieti toho

učiniti, tehda leckterýs úředník na to usa
zený, pojma s sebů póhončiho jiného kromě
tůto dwů, kteráž sta póhon nebo napo
mínánie učinila, zwede toho jistce na zbo
žie a na dědictwie přemoženého, podlé
toho přewrhůc dluh, jistinu i škody, což
jest jich wzal a zdwihl z toho dědictwie
w roce; za deset hřiwen dluhu, požitku
zwede a počte jednu hřiwnu požitkuow
do roka. Ten zwod bude se dieti a má

řádem a obyčejem zemským úředníkem,
jakož jest obyčej.

S. 2.

Na dědictwie swobodné a neplatné bude
zwod úředníkem a póhončím na dědictwie
přemoženého, tociž na dědmy orné, do
nižby jistci tomu, komuž jest dluh úplně
a docela podlé jeho jistmy 1 škod proto
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aestimationis damní illati; et ad totidem be
neficio, titulo verae obligationis et purae ").

$. 3.")

Debent praeterea beneficiarius et bedel
lus incolis hereditatis, super gua inductio
nem vel assignationem fecerint, significa
re, gua de causa et cui fecerunt induc
tionem vel assignationem praedictam, eis
gue praecipere, guod abinde inantea ac
tori inducto tamguam vero domino here
ditatis debeant respondere, vel infra sep
timanas duas continuas a die significatio
nis praedicta numerandas cum omnibus
rebus eorum exire de hereditate praedicta.
Ouod si dicti incoiae nec respondere ac
tori tanguam domino, nec de hereditate
exire curaverint: tunc liceat actori prae
dicto, adhibito sibi bidello, illo scilicet, gui
interfuit inductioni, vel eo deficiente, alio
per beneficium assignato , bis in anno in
dicta hereditate lcite domimnári,recipiendo
eguos et pecora tantum pro culpis ipso
rum et sumptibus factis per eum; medie
tate tamen eguorům et pecorum praedic
torum taliter receptorum beneficiarus ap
plicanda, et medietate religua penes acto
rem ipsum remanente. Infra vero annum
alum proxime subseguentem actori prae
dicto vel suis heredibus, (eo forte defunc
to,) debet hereditas dicta taxari per vice
camerarium cum: bedello, similiter et bene-.
ficio, usgue ad concurrentem guantitatem
preti aestimati damni, in reditibus annuis
sive censibus, ad rationem unius marcae
censualis pro decem.

1) T. jure. *) $ 3. chybí w T.

D. VI. Majestas Carolina.

wzatých položenie dosti se neodestalo, a
tolikéž úředníku jménem winy dlužen spra
wedlwě ostane.

S. 3.

Úředník s póhončím tiem, ktožbykoli
bydleliby na tom dědictwie a seděli, na
něž jsů zwod učinili, aneb jistci kterému
dlažno dání byli, maji přikázati, aby inhed
od té chwile toho, ktož je zweden, za
prawého pána toho dědictwie měli, a k ně
mu hleděli. Neučinililiby tohó, tehdy we
dwů. nedělí, ode dne toho zwodu pořád
čtůc, se wším zbožím aby se wystěhowali
z toho dědictwie; a jestližeby toho ti by
dlitelé učiniti nechtěli, tehdy muož ten
jistec swrchupsaný, pojma sebů pohon
čieho toho, kterýž byl při zwodu, aneb i
bez něho, jiného póhončieho od úřadu
pojma, dwakrát do roka na tom dědic
twie směle panowati, bera, zajímaje koně
a dobytek toliko pro swé škody a nákla
dy; a wšak polowice těch koní a dobytka
pobraného úředníkóm má býti dána, a
druhá polowice má jistci zuostati. Pak po
roce inhed jistci tomu, aneb umřelliby snad,
ale jeho dětem má to dědictwie být po
šacowáno od toho, ktožby byl miesto ko
morníka s póhončím a s úřadem, až do
najmenšího dluhu, jistiny i škod proto
wzatých, kterakžkoliby proto wzal, budto
na požitcích ročních neb na úrocich, čtůc
za deset hřiwen úroku jednu hřiwnu.
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Post guam taxaťionem poterit idem ác
tor vel heredes sui iterum, semel tantum,
forma, gua supra, dominari in hereditate
praedicta. Ouibus omnibus solemniter ad
impletis, praedicti beneficiarii et actor, et
eorum guilibet, de hereditate cuigue ta
xata disponere poterint, velut de re pro
pria, ad arbitrium liberae voluntatis.

S. 4.

Similha judicia similes debent concomi
tari processus; gula ubi eadem ratio re
peritur, idem jus debet statu non diver
sum. Propterea praesenti sancimus edicto,
praescripta omnia et singula m effectum
trahi et servari debere in judicus et pro
cessibus guibuscungue fiendis, non solum
super spolio, sed etiam super rapina, furto,
sublatione censuum, et his consimilibus
vel annexis.
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A když bude potom šacowání, jistec ten
neb budůcie jeho opět budů moci jednů
w rok obyčejem swrchudotčeným opano
wati na tom dědictwie. A když wšecky
ty wěci slawně dokonají, swrchupsaní úřed
nici a jistec 1 každý z nich bude moci
w to dědictwie pošacowané se uwázati, a
s ním naložiti jako s swým wlastním, podlé
swé wuole.

8. 4.

Súdowé sobě rowni a podobní mají též
práwo jmieti sobě rowné a jednostajně.
Nebo kdež jednostajná pře býwá naleze
na, nemá jiné práwo býti usuzuwáno.
Protož túto wýpowědí činíme za práwo,
předepsané wšecky wěci i každá zwlášť
chcem aby wedeny byly skutečně a za
chowány w sůdích i w žalobách wšelikte
rých, netoliko o důpeži, ale také o lapko
wánie a drancowánie, o zlodějstwu, o pla
tuow odjímánie, i těmto wěcím podobné
cožby bylo přičiněno.

CXXII. De actione civili super excussione seu effracttone domorum.

Contra excussores seu violentos inva
sores domorum dominis aut incolis €e0rum

civiliter ") agere permittitur, si debite vo
Debet enim dominus vel incola

domus excussae, tempore guo domus ex

luerint.

cutitur, nocturno potissime vel diurno, .si
poterit, alta voce clamare, guod vicini
possmt audire clamorem; et subseguenter
statim, guam citrus debite potuerit, vici
nis ipsis signiticare vlolentiam sibi factam
et ilatam.

1) T. taliter.

Proti násilníkóm a wýbojnikóm domuow
pánóm neb bydlitelóm w těch domích po
dlé městského práwa kto žiw býti chce,
dopůštie se, takto aby sprawowali: pán
domu toho neb bydlitel, kdyžby jej wy

bíjeli, we dne a zwláště pak wenoci, muožli
křič hlasem wysokým, ježtoby sůsedé mo
hl křik slyšeti; a potom inhed, což naj
spieš budů moci, sůsedóm těm wýboj
ten, kterýž mu se stal, má oznámiti.
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CXXIIL De notificatlone excussionis coram beneficiariis.

Excussus infra septimanas duas, pro
xime subseguentes diem excussionis inge
stae, notficare debet beneficiariis terrae
ipsam excussionem; a guibus bedellum re
CIpiat, gul prospectum excussionem vadat,
et de ea a vicinis, et aliter ut melius po
terit, diligenter inguirat; et singulariter
ostia domus et alia supellectilia, confracta
forte vel aliter dissipata, conspiciat, con
vocatis vicinis ipsis €tiam, guorum testi
monium imploretur.

S, 1.

Inguisitione facta sumimarie, excussus
idem bedellum aliům recipiat ad citandum;
guem simul et reum, gut Citandus est,
cum dguerimonia vel signo ejus, et termi
no guatuor septimanarum ad minus, aut
sex ad plus, ad tabulas terrae decenter
imponat. Oui ad citationem debito more
facere non omittet.

S. 2.

Adveniente termino, proposita guerimo
na per actorem, citatus si comparuerit
per se vel procuratorem, dicat adversus
guerimoniam, guae sibi videbuntur oppor
tuna; deinde guaerat ab actore et bene
ficiarlis, ut moris est, ut supra in capitulo
de spolio daglaratur.

5

Ten, komuž se wýboj stal, we dwů ne
děli pořád zběhlých ode dne wýboje uči
něného, má úředníkóm zemským oznámiti
ten wýboj; od nichžlo wezma póhončího,
kterýžby jda ten wýboj opatřil, a o něm
těmi sůsedy 1 kýmžby najlépe sprawen
býti mohl, zeptaj se, a zwláště dwéře do
mowy i jiné osudie snad zbité a zlámané
neb jinak rozmietané opatř, swolaje sů
sedy, také i jich swědomie požádaj.

S. I.

Když se to stane uptánie úplně, ten
ktož jest wybijen, wezmi póhončího, aby
pohnal winníka swého ; kteréhožto spolu
1 winnika, ježto pohnán býti má, s žalobů
a s znamením jeho we čtyřech nedělích
najméň neb šesti najwiec we dsky zemské
řádně wlož; kterýžto póhon řádně učiniti
podlé obyčeje pro nic nezmeškaj.

S. 2.

Když rok přijde a žaloba ta od toho,
komuž se wýboj stal, bude powědiena,
pohnaný, jestli že stane sám neb řeční
kem, odpowěz žalobě, což mu se zdá naj
užitečnějí; potom otěž toho, od kohož
jest pohnán, i úředníkuow, jakož obyčej
jest a swrchu o lůpežich jest powědieno.

(Ostatek chybí.)

9.

Ouaeret etiam singulariter ipse citatus ab actore, si bedellus adest, gui de
buit excussionem prospicere et inguirere. Oui debet adesse, et praesentibus parti
bus in judicio plene referre, guicguid vidit et a vicinis percepit, cum anno et die,
de excussione jam dicta.
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8. 4.

Si bedellus in relatione dictae inguisitionis circa anniim auť diem discrepa
verit a dicto actoris, super guo interrogatus exstiterat a citato: actor idem statim
cadit in causa, guam tamen sibi restaurare potěst, debita forma servata.

S. 5.

Non 'diserepante relatione bedelli a dicto actoris; super guo interrogatus ex
stiterat, citatus faciet tabulas sibi legi; guibus cum guerimonia proposita concordare
repertis, procedetur ad religua, sicut supra rubrica de spolio plenius continetur.

CXXIV. De eo, gui cum animalibus suis blada destruxerit aliená.

Siguis jus suum prosegui adversus alium, guem dicere velit blada sua cum
animalibus conculcasse, vel aliter devastasse: ilatum sibi damnum debét primo be
neficiariis terrae facere notum, a guibus recipiat bedellum, gui conculcationemvel
devastationem illam ") diligenter inspiciat, et damnum inde proventum consideret, ut
suo loco et tempore beneficiaris supradictis de praemissis relationem possit facere
condecentem.

S, 1.

Post praemissa recipiat dictus actor bedellum alium ad citandum, guem cum
citato, guerimonia *) et termino competenti ad tabulas poní faciat, debita forma ser
vata. Et termino adveniente judiců, bedellum debet habere, gui devástationem in
spexit et damnum; gui partibus comparentibus in judicio supradicto, plene referat
de his, guae consideravit et vidit. Circa guae et cetera subseguenter agenda pro
cedatur, ut supra in similibus seriose describitur et notatur.

CXXV. De actione civili super succisione silvarum, annonarum, pratorum, captura piscium
et his similium.

Silvarum, arborum, annonarum, pratorum succisio vel surreptio, aut captura
pisctum et his similium, per omnia fere eundem processum regutrit, guem supra de
vastante alena blada cum animalibus suis exposuimus, additis particularibus infra
scriptis, guae aliguando in causis hujusmodi novimus contigisse.

NY 1.

Si in causa aligua praemissarum citatus reus a judice petierit bedellos seu
nuntios partibus assignari. gul prospěctum accedant hereditatem et locum ipsrůs , m

1) J; B. aliam. -*) J. gůerimoniam.
A. C. II. 28
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guibus asseritur per actorem damnum úlatům: e0 casu bedellis duobus, uno scilicet
utrigue parti, concessis, a judice terminus peremptorius assignetur, in guo debeant
dictae partes per se vel procuratorem seu commissarios suos, una cum bedellis, in
hereditate praedicta interesse, et propositum damnum inspicere, ut convenit, diligen
ter; alio insuper termino assignando, in guo partes eaedem cum dictis nuntiis coram
Judice dicto compareant, relaturis bedellis ipsis, guae gesta per partes in eorum prae
sentia fuerint circa Causam in hereditate jam dicta; his omnibus prius in terrae ta
bulis debite ut decet consignatis.

S. 2.

Adveniente termino, in hereditate ipsa partibus existentibus "), et bedellis per
judicem assignatis, actor pedes, depositis vestibus consuetis, vidente, audiente et in
telligente citato ejusgue bedello, locum dati damni personaliter calcando demonstret,
dicens: „talis „N.damnum mihi intulit in loco isto, succidendo arbores istas, sive bla
dum, (vel aliter, prout idem duxerit asserendum,) guod aestimo ad marcas argenti
věl grossos „Ň. sicut in guerimonia super hoc per me facta plenius continetur.“

s. 3.

Citatus veěro, si hereditatem suam eandem duxerit asserendam , adhibito sibi
bedello suo, depositis vestibus, hereditatem ingressus in loco damni dati, debet asse
rere dictis bedellis dicens: „hereditas haec est mea,“ (allegando titulum, et jus guod
habet in illa adjiciens) „et hunc actorem, gui me citari fecit, trado beneficio Pragensi
in GCC denaris;“ actore Ipso statim, si sua interesse putaverit et jus habere con
fidit, in hereditate praedicta asserente bidellis eisdem: „et ego eundem adversarium
meum trado dicto beneficio in CCC denariis.“

Tunc citatus iterum tradat seu det actorem dicto beneficio in VI. denariis,
actore immediate seguente citatum ipsum totidem in VI. denarus beneficio saepe dicto
tradente. Et iterum citatus tertio, modo praemisso , tradat actorem in noningentis
denaris, actore simlter respondente: „et ego eundem adversarium trado in IX*.
denaris.“ Ultimo citatus dicat: „et ego trado eundem in oÁřed““"), hoc est in aegui
valenti summa *) pecuniae traditionibus supradictis et aestimationis totius hereditatis;
guam non licet per partes ipsas transgredi in ipsis traditionibus guoguomodo.

S, 4.

Solemnitate proxime praescripta servata, (guam ex consuetudine regni ser
vari inter privatas personas percepimus temporibus antiguatis,) partes ipsae et be

1) T. exeuntibus, *) J. ohrzyeb. B. wochuzeb. *) 7. aeguivalentem sůmmam.
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delli termino assignato compareant coram judice, assignantes unaguaegue partium
pecunias in traditionibus designatas beneficiariis, aut aliter cum illis concordiam fa
cientes; dicti bedelli relationem faciant seriosam de gestis singulis per partes ipsas
in hereditate praedicta, coram summo camerario, judice et notario, ceterisgue bene
ficiarus et baronibus terrae.

S. 5.

Facta relatione et intellecta per judicem, judex idem ad probandum proposita
hinc inde per partes per documenta vel per testes competentem terminum dictis
partibus assignabit.

S. 6.

Pars, guae in probatione defecerit, aůt in termino assignato comparere legi
lime recusaverit, part: adversae probanti et legitime compárenti ad totam causam et
ipsam hereditatem, super gua facta fuit traditio, et in pecunia guantacungue m tra
ditionibus ipsis expressa, condemnabitur ipso facto, et assignabitur parti victrici pro
obtento jure; medietate dictae pecuniae beneficiariis assignata, et religua medietate
cum hereditate remanente penes partem victricem eandem.

S. T.

Ad executionem sententiae procedatur per monitionem, inductionem posses
sionis et taxationem, prout alias superius in causa spolu et similibus continetur.

S. 8.

Si forte aligua partium actoris vel rei, in terminis comparens, allegaverit he
reditatem, super gua controversia verlitur, se emisse et super emptione fidejussores
seu disbrigatores habere, guos intendit in judicio dictae causae defensores suos pro
ducere, et propterea pecuniam in traditionibus designatam recuset offerre: non ideo
pars altera excusatur, si in oblatione pecuniae per eam in traditionibus consignatae
omittat procedere sicut decet, nisi de consensu judicis et partium earundem com
muni fuerit inter eas aliud ordinatum.

CXXVL De dotbus viduarum.

Antiguas observantias recensentes, invenimus ") feminas viduas regni nostri
Boemiae in donandis vel aliter concedendis dotibus earum speciali guadam semper
praerogativa et singulari solemnitate potiri; guam illis servantes illaesam, sancimus:

l) T. jubemus.
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guáseungue -viduas pro libero voluntátis;arbitrio, dotes suas duntaxat, cuicungue'pósse
conceděre: vel::donare, etiam ad tabulas.-non ponendo; dum 'tamenscriptura donatio
nis vel. concessionis hujusmodi septem baronum sigillis et: sigillo proprio dictae viduae
donatricis solemniter munita fuerit. Alioguin deficiente forte sigillo: proprio. dona
tricis *) specialiter, vel alo baronum ipsorum, donatio vel. concessio dotium: guaegue
facta nullůs ipso jure sit efficaciae vel valoris.

CGXXVII.De puellis orphanis maritandis.

Půdicitiae virginum orphanarum regni nostri Boemiae pio succurrentes affectu,
ne propinguorum obstinata duritia indirecte cogantur (guod aliguando factum audi
vimus) nitorem obfuscare pudicum et degere turpem vitam, guam. coelibem duxisse
poterant et honestam: sancimus, si gui patruus aut frater neptem vel sororem aeta
is jam nubilis nuptui tradere recusaverit, retinere cupiens *) forsitan dotem suam,
liceat dictae puellae per se vel alium curiae nostrae implorare judicium. Ouae per
dictam curiam kmetonibus assignata, per €0s, matrimomo collocetur, personarum ho
nore vel status bonorum gualitate. pensatis, fratrem vel patruum dotem debitam sol
vere compellendo, guam curent kmetones. ipsi pro cautela dictae puellae debite fa
Cere Conservari.

Bt sic est finis statutorum regní.

1) Slowa solemniter až po donatricis chybí w B. *) J. cupientes.



B. V.

AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ
W ČECHÁCH I W MORAWĚ

od r. 1414 do 1428.

1.

Přední páni Čeští oznamují králi Sigmundowi, že před arcibiskupem Pražským nikdo
newinil M. Jana Husa, kteréhožto na příštím zboru Konstanském poraučejí ochraně králowě.

WFPrazé, 1414, 1 Oct. (Z orig. archivu universitý Pražské ").

Najoswiecenějšiemu. kniežeti a pánu, panu Sigmundowi Římskému a Uher
skému oc. králi, pánu našemu milostiwému: my Čeněk z Wartemberka, najwyšší pur
krabie Pražský, Boček. "zKunstatu, Wilém z Wartemberka odjmud ze Zwieřetic, službu
swů wěrnů wzkazujem, a wyznáwáme tiemto listem, že poctiwý mistr Jan. Hus po
slal jest list swój nám, když sme byli w obecné radě s mnohými jinýmipány, prose
nás, abychom otázali kněze Konráda, arcibiskupa Pražského, jenž jest tudiež s námi
byl, wieli do něho které kácierstwie aneb který blud, že sč chce najprw zde zpra
witi,, aneb utrpěti, jakož slušňé-a hodné jest, nezprawillibysě; pakli newie, aby také
to wyznal, a' dal jemu swědectwie. toho pod swů pečetí. To sme učinili, a wyznal
jest tudiež kněz“ arcibiskup dřěweřečený.,.řka: že „newie nižádného: kacierstwie ani
bludu na mistra Husi, aniž jemu dáwá.winy; než papež ten ho wini, před tiem sěmistrHuszpraw.“© Akťomu.naswědomieswésmepečetipřitiskliktomuto:listu.

1"Tištěno jest toto pšaňí poprwé w díle Monumenta historica universitatis Pragensis,
Pragae 1830 sg: tom. II, párte' I, pag. 49 sg.


