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Rychlé pronikání češtinydo listin v poslednítřetině 14. století přineslo ne.
obyčejnézpřesněníprávní terminologiev národnímjazyce,takžese na prahu 15.
stoletíobjevujíčeskypsanélistiny v míře stále hojnějšía každýmrokem jich přibývá. Ustaluje se jazyk listin a významová přesnost češtinydosahuje takové vyspělosti'žeje postupněschopnanahradit latinu i v nejjemnějších
obratecha běžné
latinskéformule dostávají svéčesképrotějšky stejně přesnéa výstiŽné.Z prvních
let 15. stoletíje zachováno již velmi značnémnožstvíčeskýchlistin; vedle nich se
však ještě vydávaly listiny latinské (jako ukázka posloužíDekret kutnohorský,
který byl uveden již výše)' zatímco se v oblastech, kde sídlili Němci, zejména
v někter1ýchvětšíchměstech, právní jednání zapisovala častotaké německy.
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KRÁLoVSKÉ

PRoMINUTÍ

vIN MIKULÁŠI Z HUsI

Česképísemnostivycházely v dosti značnémpočtu i z královské kanceláře.
Castým typem královskéholistu bylo odpuštěnívin osobám, které se nějak provinily a jimž proto hrozily nejtěžší
tresty. Panovník jim svou milostí zaručoval
navráceníjejich cti i práv a zpravidla přikazoval vrchnostemnebo městům,které
takor'éprovinilce stíhaly,aby jim -nevzpomínaly
ve zlémjejich provinění.Takoqý
list (latinský) byl vydán i Janu Zižkovi v r. 1409; panovník mu odpustil jeho
účastv rotách lapků,tj. v záškodnickýchtlupách. I druhémupozdějšímuhusitskémuvojevůdciMikuláši z Husi podobným způsobempanovník prominul viny,
přikázav Budějovickým, v jejichŽknihách psancůbyl Mikuláš z Husi spolu s dalšímiosobami zapsán, aby proti nim již trestně nezakročovalia pokládali všechny
jejich viny za zah|azené.
Václav, z božíemilosti římský král, po vše časy rozmnožitel říše,a český
král.
Věrní milíl
Neb jsme Mikulášovi z Husi, Vilémovi Škynakovi, Berrešovi z Sedlce,
Prokopovi z Dubného, Přibíkovi ze Lhoty, Kunšovi z Dlúhé Vsi, Janovi
Stebnakovi, Hynkovio Janovi Letovskému a Dětřichovi z Nebřehovic
a všem jiným, ktetiŽ jsú u vás psáni a s nimi i pro ně zašli, v té mieře
milostivě jich vinu i nevinu odpustili, protož vám přikazujem přísně, chtiec
tak mieti, abyšte o ty věci jim věky věkoma žádným zlým ani kterú nechutí
1 0 nezpomínali v Žádné mieřen neŽ ty všechny věci i nechuti aby byly minuté
a zhlazenébeze lsti. Jedne zda by se čehojiného neřádu potom kdy dopus.
tili, aby to na nás zneseno bylo, nečiniecejinak pod našímilostÍ.
Dán u Praze, ten úterý před svatým Šimonišemi Judy, králevství
našich etc.
15
Ad relationem Johannis de Smilkov Johannes Veilburg, decretorum
doctor.
Magistro civium et juratis consulibus civitatis Budweis, Íidelibus nostris
dilectis.
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srov. výklad zd'ena s. 389 - 4 Mikultišooi z Husí atd.: Václav 1\r.
1 rozmnožitel..
oznamuje' Že přijal na milost Mikuláše z Husi a jeho druhy, kteří se domáhali
práv a drobnou válkou rušili zemský mír; Mikuláš z Husi byl zemanskéhopůvodu,
na časbyl královským purkrabím na hradě Husi u Prachatic; na počátku husitského
revolučníhohnutí byl prvním ze čtyř hejtmanů rra Táboře - 7 psdni zapsáni v knize
psanců,tj. osob, které zasluhují trest smrti; zašlÍzahájili rrepř'átelství,dopustili se
nepřátelských činů;v témieře v tomto přÍpadě -10 v ždd.né
mieře nikterak; abg bglg
minutéa zhlazenéaby pominuly a byly za}t|azeny _ 7t iedne jen; neřddu porušení
řádu, nezákonného jednání _ 72 znesenovzneseno' přcdloženo k rozhodnuti _ pod
pod ztrátou našímilosti -73 úterýpřed suatým Šimonišemi Judg: poď|e
našt míIostí.
názoru F. M. Bartošelist byl vydánr.7417, kdy uvedený den padl na 26. října;
krdleustoínaších:tj. českéhoa římského (srov. zde na s. 389) - 15-16: K relaci
Jana ze Smilkova Jan Veilbrrrg, doktor práv. Relací se rozumí úřední sdělení
o rozhodnutí panor'níkově; na základě relace vystavovala kancelář listinu. Jan
Stidlo ze Smilkoua: královský komorník, později nejvyššílovčí; Jan Veilburg: ďo.
ložen jako nejvyššípísař královské kanceláře, dřive nejvyššípísař Starého Města
- 17-18: Purkmistru a přísežným konšelům města Budějovic, věrným našim
lnilÝm

LISTINA

STIBoP.1-
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STIBoŘIC

Dalšírozvoj české
listiny přineslo husitskérevolučníhnutí.PronikárríčešLiny
do všech jevů právního života se projevilo i v listinách, takŽe je nutno mluvit
přímo o ústupu listiny latinské. Počeštění
měst v husitskédobě však znamenalo
i podstatný ústup listiny německé,takže se stále výrazněji uplatňovala čeština
i v místech,kde ještěnedávno byla právní jednánízapisovánav jazyce jiném.
státu, do sousedníchUher na
Češtinavšak pronikla i mimo hranice českého
územíSlovenska, kde se stala slovanskémuobyvatelstvu, jazykově blízce příbuznému s Čechy,rovněž řečíúřednía právní, tržívanouv právních aktech. Jednou
z nejstaršíchznámých listin vzniklých na Slovensku v českéřeči je dlužníúpis
předníhouherskéhomagnáta Stibora ze Stibořic z 13. prosince7422,daný ve Skalici. Listina je psána velmi dobrou češtinou,
v přesných obratech,takže|zesoudit,
že ji vyhotovil zkušenýpísař rodem z Čechnebo aspoň v Čecháchvzdělaný. To
dobře odpovídáskutečnosti,že vydatel listiny, pan Stibor ze Stibořic, který sám
studoval na pražskéuniversitě,dobře poznal českouvzdě]anost.
My, Stibor z Stibořic, odjinucl z Beckova, hrabie hrabstvie niterského
etc.' jistec dluhu Yzezpod psarrého,a my Stibor takéŽz Stibořic, seděním na
Dobré Vodě, a Záviše z Gostišova, seděním na Konrátovém Kameni,
rukojmě, s jiŽ menovaným paneln Stiborem, pánem naším, a zař' vyznáváme sami Za se i za svévšecky erby všem, kteřížtento list viděti nebo čtúce
slyšeti butlú, že jsme slovutnému palroši Benešovi Flerinkovi z Slúpna,
Kozlík řečenému,a Kateřině, rnalženějeho, a lr věrné ruce urozenémupanu
I{ynkovi z Valdštejna, seděnim v Židlochovicích, i jejich všem erbóm
pravého nám požičenéhodluhu dlužni šest set z|atých uherských dobrých
1 0 v zlaté akteiiž dobrú váhu mají, který-chžtošestset zlatých sr'rchu psaným
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Benešovi, Kateřině, malženě jeho, a ku věrné ruce panu Hynkovi i jejich
všech erbóm slibujeme svú dobrú čistúvěrú beze lsti společnÍrukú neroz.
dielně na sti.edopostie,jakož jiŽ najprvé přijde' hotovými zlatými zaplatiti
bez porúčenievšelikakého.Pakliž bychme toho neučinili' jehoŽ buoh nedaj,
1 5 tehda což by kolvěk naši prvé menovaní věřitelé nebo jejich erbové pro
nezaplacenie těch jistých z|atých škody mezi židy nebo křesťany vzali' í
kterúŽ by dobrým svědomím ukázati a dovésti mohli, ty jisté všecky škody
dlužni budem a slibujem s hlavními penězi zap|atiti. Pakliž bychme toho
všeho neučinili, tehda jim dřieve psaným našim věřitelóm i jejich erbóm
2 0 dáváme plnú moc nás i naše erby napomínati, jako na penieze slušie, a my
se jim niŽádným skutkem ani řečínemáme protiviti ani jeho kterým právem
nebo súdem odbývati, dokadž jemu neboli jim těch jistých hlavních penězi
i s škodami plně nezaplatíme. A ktoŽ tento list s jeho, Benešovú, panie
Kateřiny nebo pana Hynkovú, věrné ruky, neboli s jejich erbóv dobrú volÍ
2 5 bude mieti, ten ke všemu téžprávo jako oni sami jmá mieti. Toho pro lepšie
svědomie svévlastnie jsme pečetinašímdobrým svědomímzavěsili ktornuto
listu.
JenŽ jest dán v Skalici v neděli den svaté Lucie od narozenie božieho
tisíc čtyři sta a potom dvadsietého a druhého léta.
etc.:
7 z Beckoua:hrad v Povážíu NovéhoMesta n. Váhom; hrabstuíe
niterského

hrabství nitranského atd. _ 2 jistec dluŽnÍk;uzezpodpsanéhodole uvedeného, níŽe
psaného; seděntm sídlem _ 3 na Dobré Vodě: hrad a obec na Nitransku; Ztiviše
z Gostišoua:jde patrně o Hostišovce (nyn. okr. Rimavská Sobota); na Konrdtovém
Kameni: na Konrádor'ě Kameni, hrad v Malých Karpatech při cestě z Trnavy do
Jablonice _ 4 rukoimě rukojmí _ 5 za erbg za dědice _,7 malženěmanŽelce; kvěrné
ruce důvěrníku,který dbá o splněnísmlouvy ve prospěch stran]r,ježjej postavila (zde
věřitel) - 8 Hgnkovi z Yaldšteina:příslušníkmoravské linie rodu pánů z Valdštejna _
- 72 suúdobrúčistt7věrúvérně,poctivě; společnírukú
(sloven.)půjčeného
9 požičeného
nerozd-ielněrukou společnou a nerozdílnou - 13 na středopostie,jakož iiž najprué
při jde s nejblíŽepřÍštímtýdnu mezi 3. a 4. ncdělt postní, tj. kolem 10.března 1423 -74
bez porúčeníe
bez upomínáni - 15.16 cožbg kolvěk... škodg'.. uzali jakoukoli škoďu
by utrpěli -17 suědomtmukdzati a douéstisvědectvím doloŽiti a dokázati _t8 dlužni
povinni; s hlauními penězi s jistinou dluhu _ 79 dřieue psaným dříve, vý.šeuvedeným
- 20 napomínati,iako na peniezeslušieupomínati způsobemobvyklým při pcněŽrrích
pohledávkách - 2Í ieftotoho _ 24 s dobrúpolí se souhlasem - 25 téžtotéž;pro lepšie
suěd.omí'e
na svědectvÍ,pro ďosvědčení- 28 den suatéLucie: 13. prosince 1422

PRIVILEGIUM

K UTNÉ HoŘE

Vysoká právni kultura husitské doby, kterou bezpečně dokazuje nejnovějši
bádání, projevovala se i ve věcné a formální úrovni právních aktů, psaných pře.
vážně již jen česk5'.Byly nalezeny cesty, jak nahradit listirrnou formou záraky,
které jinak pro bezpečnost právních jednání o nemovitostech poskytovaly jen
zernslié desky. Akty vyclávané vládnotrcíini stranami r' různých oblastech krá-
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lovství nikdy neztratily nic ze svépřesnosti; pro novéprávní vztahy, vytvořené
revolucí, byly nalezeny i odpovídajícívýstižnéformy jejich písemnéhozachycení.
Zvláštépozoruhodná byla zákonodárná činnostrevolučníchorgánů,které
vydávaly i takovépředpisy, jakéby jinak příslušelovydat jen panovníkovi,např.
privilegia pro královská města. Výrazným projevem takové tvorby práva je
privilegium hejtmanůtáborskéhoa sirotčíhopolníhovojska pro město Kutnou
Horu z 25. června1428.Hejtmanovépolníchvojsk, do jejichŽ moci město tehdy
patřilo' zaručili novým obyvatelům, kteří se zde usídlili po vypálení města a po
odchodu německých měštanů,že nejsou povinni postupovat získanénemovitosti
nikomu z dřívějšíchvlastníků s výjimkou Pražanů.
My, Jaroslav z Bukoviny, hautpman, kněz Prokop i jiní staršívojska
táborského' a my' Velek z Březnice, Jan z Kralovic, hautpmané, kněz
Prokópek i jiní starší vojska sirotčieho, vyznáváme tiemto listem přede
všemi, ktož jej čístinebo čtúceslyšeti budú, žez zdravérady našiespolečnie
bratřím našim purgmistróm, konšelóm i všíobci na Horách Kutnách, kteříŽ
súse znova sadili u Hory Kutny po vypálení druhém a z moci nám od pána
boha pójčenédali jsme i mocí tohoto listu dáváme plnú moc, aby všeckna
městiščedomová, zahrady, doly, mlýny,|ázně, vinice, i coŽ k tomu příslušie,
k svému póŽitku mocně drŽeli tak, jakoŽ jesti jim rozdieleno a rozdáváno
dobrépaměti Jana ŽiŽky a Jana Hvězdy, předkóv našich a hautpmanóv
za
10
vojsk svrchu psaných, nižádnému nejsúcevinni těch sstupovati a navraco.
vatí z uteklých, kteřížť sú dřieve ot nich utekli s králem uherským aneb
kamŽ koliv, zákonu božiemu protiviece se, jedno samy ty vyměňujíc, kteřiž
sú s bratřími pražany byli proti nám zašlintěm jich statkové dědiční,domy,
zahrady
etc. mají zase navráceny býti, jakoŽ na slavném míru mezi námi
15
pražany
a
učiněnémumluveno jest. A také komuŽ by oni z dobré vuole své
co takového statku navrátiti chtěli, toho jim neodpieráme; ale jinak jich
k tomu mocí tisknúti nemienime aniŽ chcem. A toho na potvrzenie i pro
lepšíjistotu pečeti svrchu psaných obcí polních s pravým vědomím dobrovolně k tomuto listu přivěsili smy. Jenž jest dán léta od narozenie syna
božieho tisícieho čtyřstého osmmezcietmého, ten pátek po svatém Janu,
křtiteli božiem.
t hautpmanhejtman;kněz Prokop..Proliop Veliký; sÍarší..
členové
velitelského
sboru - 3 kněz Prokópek:Prokop Malý - 5 všíobcina HordchKutnách všemulidu,
všemuobyvatelstvuv Kutné Hoře - 6 súse sadili usadili se; po ugpdlentdruhém:
po poŽáruměsta 7. června7424,kdyŽKutnou Horu obsadiloŽiŽkovovojsko; z moci
ndm od pdna bohapójčené:
obrat, jímŽ se zdůrazňuje,Že moc vojsk polníchje ve
smyslu středověkýchpřeclstavodvozenapřímood boha,tudíŽje mocÍsvrchovanou,
nezávislouna jinémoci _ 8 městišče
domovd.
mÍstak stavbě domů- 9 abg mocně
drželiaby měli v moci jako vlastníci _ 70 předkóopředchůdců_ 11 uinni... sstupo.
povinni odstupovatia navraceLi_ 72 z utekllch:míněnidřívějšÍ
uati a nauracoucÍí
němečtí
kutnohorštÍměšťané,
kteři uprchli před husitským vojskem v r. 7427,a
zejménapo porážceZikmtrndovavojska u KutnéHory počátkemr.7422- 73 zdkonu
protívíece
božiemu
se.'uprchllci se nechtětri
připojit k husitstvía k přijímánÍpodobojí;
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ogměňuitc vyjímajíc - 74 bglí zcšti zahájili nepřátelstvÍ' dopustili se nepŤátelských
činů- |5 na slaunémmíru..mír vršovický mezi tábory a pražany z t. t425 - 16 učÍněnémuzavřeném - 17 toho jim neodpíerdmev tom jim nebráníme - 18 moct tislcnúti
násilím nutit, donucovat - 19 s prauým uědomíms dobrým, náleŽitým vědomím dvacátéhoosmébo;ten pdtek atd.: 25. června
20 Jenž A ten - 2L osmmezcietmého
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Ani po skončenírevolučníchbojů nebylo moŽno zadtŽet obrovský rozmach
řeči,vyvolaný v život husitstvím. Kolem poloviny stoletía v době poděbradčeské
ské se stala češtinajiŽ zce|a převažujícímjazykem úřednÍchpísemností.NejvýznamnějŠiúřad ve státě, královská kancelář, používalapři vydávání listin dokonalého jazyka, vystihujícího všechny jemnosti právních vztahů.
je privi.
Ukázkou takovélistiny, psanédokonale přesnou právnickou češtinou,
legium krále Jiřího z Poděbrad pro město Slaný z 10. srpna 1464'v kterémpanovník povoluje obci města, aby koupila městskou rychtu a sama si volila rychtáře.
Je to typický doklad pro úspěšné
úsilíměst domoci se rychty a převzít ji z rukou své
vrchnosti, s jakým se setkáváme v této době u většiny měst.
My, Jiří, z boží milosti král český, margkrabě moravský, lucemburské
a slezské kníže a markrabě luŽický etc., oznamujem tímto listem všem,
jakoŽ jest urozený Bořita z Martinic na Smečně,hofmistr najjasnějšíkněŽny
paní Johanky, králové české,manželky naší nejmilejší' věrný náš milý,
i s Annú z Kunvaldu, manželkou svou' prodal jest rychtu dědicky v městě
Slaném s dědinami, lúkami, krámy masnými i chlebnými i s zahradami,
platy, mlýny, cly i listy, s majestáty předkův našich, králův českých,na tu
rychtu svědčícich, i se vším právem a příslušenstvím, kteftŽ k tomu rychtárství přísluší,opatrným purgmistru a konšelóm a obci města Slaného
1 0 nynějším i budúcím, věrným našim milým, za 900 kop grošův, kteréžto
nadepsanépenize sújemu jiŽ od týchŽ měšťanv plně a docela splněné a zaplacené, že my znamenavše a shledavše v skutku věrnost pravú a dávní
zaslúženipo vše časy předkóm našim, králóm českým, i nám také od již
jmenovaných měštan slánských, a potom, aby mohli toho tím dostatečnějí
1 5 zasluhovati, s dobrým rozmyslem a radú věrných našich mocí kráIovskú
dali sme jim a mocí listu tohoto dáváme k tomu trhu naše královské povolení, tak aby oni již tu rychtu i s rychtárstvím mohli drŽeti a požívati
s dědinami,lúkami, masnými krámy i chlebnými, zahradami, platy, mlýny,
se cly i s jinými se všemi právy a půžitky, \<tetižsú k té rychtě příslušeli,
a to k svému úžitku přivésti a obrátiti, jakŽ by se jim nejlípe zdá|o, bez
překáŽky našíi budúcíchkrálův českýchi jiných všech lidí, a tu aby mohli
dále, kdež by se jim zdálo, prodati, dáti, změniti, zastaviti, spolkem neb
rozdílně neb po kusích dědičství pod purkrecht aneb k svobodě lidem
dobrým a hodným nevysokého řádu, komuŽ by se jim zdálo a líbilo, takovú
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2 5 měrú, aby se chudině i obci spravedlnost dála v kupovánÍ masa, chleba, bez
obtíženíchudých lidí neslušného.A rychtáře aby sobě mohli učiniti a ustanoviti člověka dobrého a hodného,kohoŽ se jim zdáti bude a kdyŽ se jim koli
zdáti a líbiti bude, kolikrát by koli jim toho potřebÍ bylo, aby nám aneb
budúcím králóm českým napřed přísahu učinil a věrnost slíbil a potom
3 0 konšelóm a obci; a tu přísahu konšelé,kteřiž by toho časubyli, budou moci
dáti tomu rychtáři, jestliže by tu přítomně tehdáž podkomořiho aneb hof.
rychtéře nebylo, aby ten úřad rychtárský věrně a právě vedl a spravoval,
a kteréž by viny na nás neb budúcí naše, krále české,slušely, těch aby
netajil před námi aneb před podkomořím našímnynějšim i budúcím.Také,
jakoŽ sú byly prvé pokuty těŽké na to vydané od předkův našich, králův
českých, kdyby se je proti rychtáři neb proti témuž úřadu komu událo
přečiniti a proviniti takovú vinú, kteráŽ by do našíkomory přislušela, že
my to již mocí našíkrálovskú oblehčujem a poniŽujem takově: Jestliže by
na koho shledáno důvodně bylo, ten takový aby propadl do našíkomory
40 aneb budúcích našich králův sto kop grošůvpokuty a purgmistru a konše.
lóm a obci druhých sto kop grošův,kolikrát by se to koli přihodilo, ale více
nic. Protož přikazujem všem našim úředníkóm, a zvláště podkomořímu
nynějšímu i budúcÍmu,aby mimo tato naše povolení a obdarování svrchu
psaných měšťanjinak o to neobtěŽovali ani kterak koli překáželi, ale radějí
jich bránili a obhajovali pod vyvarováním hněvu našehokrálovského. Tomu
na svědomí pečet naši královskú kázali sme přivěsiti k tomuto listu. Dán
v Praze v pátek dne svatého Vavřince léta etc. 1464, království našeholéta
sedmého.
Ad relationem domini Venceslai de Valečov. succamerarii etc.
3 Bořita z Martinic na Smečně:
diplomat krále Jiřílro; psal se podle Srnečna
u Slaného;hofmistrsprávcedvora, domu (magistercuriae) _ 5 prodal jestrgchtudě-

dickg prodal rychtu (sídlo a úřad rychtáře) do vlastnictvi - 6 s dědinami s pozemky,
s půdou _ 7 s majestdÍgs panovnickými listinami obsahujícímiurčitévýsady; před.
/cůupřcdchůdců - 8 na tu rgchtu suědčí'cIch
kteří osvědčovali majetnictvÍ té rychty
- 9 opatrným moudrým; obvyklý tiLul měšťanů- 11 nadepsanédříve uvedené_ 72
znamenaušepoznávajíce, pozorujíce; dduni zaslúženÍdávné zásluhy _ 74 dostatečn d l í p o s t a č i t e l n ě j i - 1 5 s r o z m g s l e ms u v á ž e n í m - 1 6 k t r h u k o b c h o d u - 1 7
požíuati uŽívati _ 2! bez překcižkg našt aniŽ bychom jim v tom překáŽeli - 22
kdež když; změniti směniti _ 22.23 spolkem neb rozilíIně neb po kusích v celku
nebo odděleně nebo postupně po částech _ 23 pod purkrecht aneb k suoboděk dé.
dičnému nájmu nebo do svobodného vlastnictví - 24 lidem.., nevgsokéhořddu
nešlechticům1'
takouúměrú tak _ 26 bez obtížení...neslušného
bez nenáleŽitého,nemístného zat7Žent.- 30 přísalru... ddti uloŽiti přísahu _ 3I podkomořílro..úředníka'
který dozÍral na královská města; ho|rgchtéřepomocného úředníka podkomořího
v městském soudnictví _ 32 abg pr(luě vedl aby spravedlivě zastával _ 33 kteréžbg
oing na nds neb budúctnaše...slušelgkterépokuty by příslušelynám nebo našim nástupcům - 37 přečiníti dopustiti se přečinu, proviniti se1 d.o komory do pokladny -
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38 oblehčuiema ponižujemtakouězmírňujeme a snižujeme takto - 46 na svědomína
svědectvÍ - 47 dne suatéhoYauřince:10. srpna
49: I( relaci parra Václava z Valečova,podkomořlho atd. ; relací se rozumÍúřední
sdělení o rozhodnutí panovnÍkově, na základě relace vystavovala kancelář listinu

M Ě STS KÉ PRÁvo
Mezi změnami' jež přivodilo ve struktuře českéhostátrr husitské revoluční
hnutí, patří k nejvýznamnějším i povznesení hospodářské síly a politické moci
měst. Značná část měst se zbavila převahy německého živlu, kteqý měI aŽ do
husitské doby tak značnou úlohu v jejich správě i hospodářství, a výsledkem této
vnilřnÍ proměny bylo i rychlé pronikáni češliny do městských knilr. Miz| z nich
zápisy německé a dosti qirazně ustupují i latinské, zatím co se rychle množí zápisy
české,psané výstižným jazykem a nalézající i vhodnou právuí terminologii.
V různých městech se objevují buď nová česká sepsání městského právao nebo překlady dřívějšíchsbirek do češtiny.Úřední korespondence orgánů městské správy
je vedena českya dokonce i listiny a privilegia, adresovaná měštanůmz panovniclré
kanceláře nebo od jiných institucí a osob, přizpůsobují se českémurázu měst a jsou
sestavovány česky, jak jsme toho ukázku viděli již v privilegiu krále Jiřího pro
město Slaný. I{ politickému významu a hospodářskému rozmachu českých měst
přistoupilo i národnostnÍ sebevědomí jejich obyvatel.

PRÁVA

SoBĚSLAVSKÁ

A STARoPRAŽSKÁ

Pod názvem Soběslavskápráva je v literatuře znám obsáhlÝ soubor právních
pravidel StaréhoMěsta pražského.Skutečnýnázev, zapsaný v rukopisec|t,zrlj
Kusouéz listtta z prau VelikéhoMěsta pražského.
Soubor se skládá ze dvou částí.
První z nich jsou vlastní Soběslauskapráua, domnělá privilegia knižete Soběslava II,' udělenáStarémuMěstu praŽskému;
praua,obsahuje
rlruhá,tzv. Staropražska
městsképrávo staroměstské,v němž jsou zachyceny skutečnépředpisy právni,
platnéna StarémMěstě.
Celek tétopozoruhodné
sbÍrky,zachovanév četnýchrukopisech,vznikl kc"lem
roku 1440,patrně dílem bývalóho písařestaroměstskélroMikuláše z Humpolce,
který pak třikrát svou sbírkupřepracovala přizpůsobilpolitickým potřebám doby,
je redakce
takželzerozeznatjejíčtyřiredakce.Z nich nejrozšířenější
a nejclůležitější
třetí' vzniklá po roce 1455,která se stala oficiálnísbírkouprávníchpředpisůStarého
Města praŽského.
Politická tendence díl4 směřuje k povznesenímoci i výsadního postavení
StaréhoMěsta praŽského
v Českém
království.Tomu účeluslouŽíi podvrženáprvní
část, Soběslavská práva, která se snaŽípředstíránímstaréhopůvoduprokazovat
starobylosta oprávněnostnároků,kteréprý příslušíPraze, zvláštěvdoběbezkrá.
loví, kdy panovnickou moc má vykonávat purkmistr StaréhoMěsta praŽského.
Je v tom i reminiscencena pravomoc Prahy v některých obdobíchhusitskérevo.
luce. Sbirka je silně zabarvena také národnostně:hájí výlučnéoprávnění Čechů
zastávat úřady a vylučujez nich Němce nebo je omezujev jejich právech; v tom
navazuje na tradici Dalimilovy kroniky o SoběslavoviII., nepřátelskémNěmcům.
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