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R VII*. 
Jestliže by maž ženě evó svrchky které nad věno dáti chtěl 

ty svrchky má v zápisu nebo kšaftu zejména jmenovati, a; kiterýfehž 
by zejména nejmenoval, těch brati á na ně se téfanouti rtemá; kromj 
což by jejího vlastního bylo, to pobrati množe, anebo: cúž by jí mtiž 
za zdravého života dal. 

* Nezměněn. 

O haj tm an ech neb hajtmanu 
království českého". 

R V m * . 
Hajtmané neb hejtman království českého, kteréž by aneb kteréhož by \B rukou P] ; 

J. Mt. král. ustanoviti réfiil' podlé starobylého pořádku, toto ha práci míti Sello z toho 
mají a má: y a rty kule ce 

Předkem a prvotně rady týž hajtman neb hajtmané mají míti osob dva- vieho I z son-
náete, iest z stavu panského a Sest z stavu rytířského, lidí k tomu hodných; du hejtmam-
s těmi aby se mohl aneb mohli radiid, soudy držeti a ty věci, kteréž k úřadu skýhg *. 
hajtmanskémn příslušejí aneb příslúseti budou, a též rady aby přítomné byly 
tu, aby je hajtman neb hajtmané ku potřebám těm vždycky míti mohly. 

* Proto patrně v B celý artylcul škrtnut, dále B IX i B X, ač v nim 
původně opravováno rukou p. 

a V. Budoveem po straně v B: 51. 

R I X * . 
A tyto artykule níže psané maji na. práci míti a je opatrovatí a o to 

pečovati, které jsou věci potřebné tohoto království ty, což k soudům, zem
ským a k. úřaduom zemským nenáležejí a vyměřeny nejsou. A ten hajtman neb 
hajtmané najvío bytem svým na hradě pražským, býti mají neb má, aby jeho 
neb je lidé k své potřebě tu nacházeti mohli. Pakli by jsouc dva. od J. Mtí. 
král., usazeni anebo více jeden, po potřebě jaké odjel, tehdy, druhý aneb kteříž 
by více byli, vždy má na. hradě pražským na místě jiného neb jiných, zuostati. 
Pakli, by J. Mt. král. jednoho hajtmana posaditi ráčil a; ten že by kde odjeti 
chtěl, tehdy má na místě svém z. stavu panského, neb rytířského jedné osobě., 
z rad těch k němu přidaných poručiti. V Sak proto při znamenitýchpotřebách, 
má vždy sám bývati. 

* Celý v B pfeikrtnut. Vit pozn. a u B VIII. 
26* 
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R X*. 
Týž« hajtman" neb hajtmané krajští* mají zvláštní pilnost 

a péči raíti o všecky reci neřádné a mimo řád a právo výtržné, 
jakožto o odpovědnících, o jich fedrovníoích, mordéřích a íalešnících 
a jiných všelijakých lidech neřádných a zemi škodlivých aneb těch, 
kteříž by pohrnožky činili, i všech jiných k tomu podobných, aby 
takové věci přetrhovali a pruochodu takovým věcem nedali. A na 
takového každého neřádného a toho, kterýž by jinače než právem 
chtěl živ býti aneb svou vůli na kom provozovati opustě řád a právo, 
a to skntečně bylo shledáno a póanáňo* aby sáhl neb sáhli a k němu 
se tak zachovali, jak by toho potřebu poznali. Než? jestliže by na 
koho co neřádného pravili, což by ještě vskutku a vpravdě nebylo 
shledáno, toho mají hajtman neb hajtmané J .Mt i . b královský a nebylo-
l i by J. Mti. v zemi, nejvyššímu purkrabí oznámiti, a co jest na něho 
praveno, na J. Mt. vznésti, o spravení těch lidí, kdy o tom co věděli, 
adeslati. A král J. Mt. ráčí míti takového obeslati, aby před J . Mt. 
stál a dostál a té se věci spravil. Také nej vyšší purkrabě pražský, 
nebylo-li by krále J. Mti. v zemi, když by jemu co takového od 
hejtmana neb hejtmanů oznámeno bylo, má jej před soud zemský 
obeslati a to vyslyšeti, spravedlivě rozvážiti. A več to obráceno bude, 
toho každý aby očekával. 

* Celý artykul byl však přeškrtnut, ale část sub b uvedená, na místo 
niž napsán přípisek ruky (3, asi dřivé; nejspíše škrtnut proto, ie má přijití 
za R XIII. Viz tam přípisek ruky p. 

" 3Í rukou 6 po stráni: [Z]řízeni zemská E 64. 
a krajští připsáno v B rukou {i. 
ť J. Mti. až do konce připsáno v B rukou ji na místi toho, co škrt

nuto: království českého obeslati oznámlc jema to, což jest na něho praveno, 
aby před soudem zemským, když najprv držán bude, stál a dostál a té se věci 
zpravil. A ten také aby stál, kdož jest o něm tu zprávu dával. A vysly
šíce to páni J. Mti. a vladyky na soudu zemském, več to obrátiti ráčiti budou, 
rozvážlc to spravedlivě, tak se strany povinny budou zachovati. A budou-li 
chtíti strany jaké svédky sobě vésti před týž soud zemský, toho budou mlti 
vuoli. A o takovou věc má býti slySení v pondělí po Suchých dnech, kteréž 
by se koli tehdáž trefily aneb po nazajtřl sv. Jeronýma, když soud zemský 
držán bývá. A kteréž věci hajtmanuom neb hajtmanu budou náležeti k roze
znáni, k takovým přem a věcem budon moci sobě strany svědky T věsti tím 
pořádkem jako před soud komorní. 

a V. Budovcem po stráni v B: Materia huius indicii. 
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P V. Budovctm po stráni v B: Sic espitaae^a] hic de manijfejstis iudi-
cat [de]]ictis aut p[?] manifeste d[elin]quentes in ctu[to]diam leciph. 

Y V. Budovcem po straně v B: Švédky před soud hejtmanskej. 

RXI* 
Kteréž by potřeby v krajích ee od hajtmanuov neb hajtmana, co jim ná

leží, na hajtmana neb hajtmany v království českém vznesly, to oni opatrovati 
mají. A jestliže by který úřad měl k tomu pomáhati, mají jeho k tomu napome
nout] a obeslat i . 

* V B Škrtnut. Vie B VIII porn, *. 

ň x n * . 
Jestliže by kdo králi J. Mti. neb zemi neb osobě aneb kterému městu 

odpověděl, to hajtman aneb hajtmané království českého aneb mlstodržlcí 
J. Mti. král. mají hned do krajuov oxnámiti, aby se k takovému odpovědníku 
podlé zřízeni zemského zachovali. A k tomu maji' na to mysliti a těch cest 
hledati, pokudž najvýSe budou moci, aby takovou válku a odpevěd přetrhli. 
A maji na ipehy nakládati na náklad krále J. Mti., aby mohl takový odpověd
ník aneb .odpovědníci dosaženi býtL 

* V B ikrtnut. Vie B VIII pom. *. 

O hajtmanech krajských a. 
R XIII. 

Hajtmané v krajích aby byli každého roku od J . Mti. král. 
zřízení a ustanovení a 3 ti aby k J. Mti. královský b anebo k nej-
vyššímu purkrabí pražskýmu své zření měli, J. Mti. a jeho poslou
chali* a obyvatelé každého kraje aby se k hajtmannomc poslušně 
zachovali, a v těch věcech a potřebách aby jim radní a pomocní 
byli. A kdož budou za hajtmany z krajuov zvoleni, z toho se vy-
tahovati nemají, než bez odporu podniknouti krom těch, kteříž by 
toho roku byli, ti nemají druhý rok bez vuole své potahováni být i . 
Než jestliže by která věc za úřadu jich zašlá se nevykonala, až by 
rok jich vyšel, že proto nicméně podlé budoucích hajtmanuov kraj
ských to, což tak před nimi zašlo, k vykonáni svému přivesti jsou 
povinni. A tíž hajtmané noví mají také to k sobě podlé nich přijití 
a vykonati. A toto míti mají na práci, jakž se níže píše. 

[B rukou P]: R X i . 


