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Úvod 

V této diplomové práci se zaměřím na právní vývoj na území dnešní Anglie 

mezi 7. a 10. stoletím našeho letopočtu, kdy začíná a kulminuje období anglosaského 

práva, pro které je typickým rysem zákoníková tvorba. V systému Common law je 

náročnější vysledovat jednoznačný počátek, prvního hybatele, chceme-li, kterým je pro 

kontinentální systém tradice římskoprávní. Po úpadku římské moci se na území 

dnešního Spojeného království nacházely převážně romanizované Keltské kmeny 

(kromě Skotů za Hadriánovým valem, samozřejmě) a nic nenasvědčovalo tomu, že by si 

římské právo nemělo zachovat primát i v této ostrovní části bývalého impéria. Shodou 

historických událostí, zeměpisné polohy a specifické situace na ostrovech, se však na 

římské právo do značné míry zapomnělo, obdobně jako se postupně rozpadly římské 

vily a po římském způsobu vystavěná města. Pro budoucí anglické právo je tedy daleko 

důležitější tzv. anglosaská kolonizace germánských kmenů do Anglie a jejich následná 

christianizace. Ne nadarmo se pro Common law používá i výrazu anglosaské právo.  

Tradicí v Anglickém právu je jeho nepsanost, a přesto na jeho úplných počátcích 

v anglosaském období stojí právní úprava zakuta do právních knih, tedy zákoníků. 

Právě tento zajímavý prvek vývoje bude těžištěm mé diplomové práce z hlediska práva 

prvních anglických státních útvarů, kdy na příkladech jednotlivých zákoníků bude 

zkoumán postupný právní vývoj anglosaské společnosti a vývoj jejího právního vědomí.  

V prve zmíněném století, tedy ve století 7., nacházíme první doložený 

anglosaský zákoník krále Ethelbertha z Kentu, který vládl na přelomu 6. a 7. století 

našeho letopočtu. Ve století 10. jsme z hlediska dějin anglosaských království svědky 

vrcholu moci království Wessex, které vzepjato dobou vlády krále Alfréda Velikého a 

posléze jeho syna Edwarda Staršího, vzdorovalo rozpínavosti skandinávských 

nájezdníků, kteří na značném území dnešní Anglie vytvořili útvar nazývaný Danelaw. 

Proto se v první části práce se zaměřím na úplný začátek anglosaského období 

v Anglii jakožto historický úvod k celé práci. Na základě primárních pramenů i 

odvozené literatury bude zkoumán příchod Anglosasů na Britské ostrovy a jejich právní 

zvyky a instituce, které jsou důležité pro pochopení systému anglosaského práva 

zákoníkového, jak bude rozebíráno dále v práci, neboť každý kmen, každý státní útvar, 

který na území Anglie existoval nebo zde vznikl, přispěl nějakým způsobem do 

mozaiky rodícího se právního systému. 
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Ve druhé části práce bude pojednáno již o konkrétních zákonících králů z Kentu, 

Ethelbertha I, Hlothara, Eadrica a Withraeda, kteří drží primát stran zákoníkové tvorby 

v anglosaském období a staly se vzory i pro pozdější krále. 

Vzhledem k tomu, že zákoník Mercijského krále Offy se nezachoval, a je na něj 

odkazováno jen v dílech navazujících, bude o něm pojednáno pouze ve zkratce, a v třetí 

části práce se zaměřím na zákoníkovou tvorbu králů Wessexu, kde je významným 

právním počinem zákoník krále Ineho, nicméně ústředním bodem bude rozbor zákoníku 

krále Alfréda Velikého, tohoto nejvýznamnějšího vladaře anglosaské Anglie před 

normanskou kolonizací. Alfréd nicméně nebyl posledním vládcem, který nám zachoval 

kodex anglosaského práva, jeho následovníci jako Edward, Ethelstan a další se stali 

rovněž, po jeho vzoru, autory právních knih. Tyto nicméně budou zmíněny již 

v kontextu jejich soupeření s právem Skandinávců v oblasti Danelaw. 

Ve čtvrté části práce tedy dojde ke konfrontaci a komparaci dosud rozebírané 

problematiky práva Anglosasů s problematikou zřízení a právního prostředí v oblasti, 

kterou ovládli skandinávští nájezdníci. Jak bylo zmíněno v titulu, tato diplomová práce 

si vytkla za cíl pokus o prozkoumání vývoje práva Anglie od prvních písemných 

záznamů o něm v 7. století až po bouřlivé období 10. století, kde vedle sebe existovaly 

na jednom území dva rozdílné právní systémy. Anglosaský, představovaný právem 

v zákonících nejstarších Anglických králů a zároveň právo usazených Dánských 

vikingů, které do právního prostoru dnešní Anglie přinášeli dobyvatelé a kolonisti na 

lodích ze Skandinávie. Předmětem zkoumání čtvrté kapitoly práce bude tedy příchod 

Dánů a jiných Skandinávských obyvatel do Anglie od konce 8. století n. l., (období 

začíná známým vypleněním kláštera Lindisfarne roku 793), až do doby přelomu 9. a 10. 

století, kdy se na části území ostrova etabloval „kvazi“ státní útvar zvaný Danelaw.  

Zaměřím se na podobnosti a rozdíly mezi právem na území ovládaném Anglosasy a na 

tom ovládaném Skandinávci, porovnán bude také systém správy a postavení osob na 

jimi ovládaném území, a nakonec i vliv, který mělo právo Dánů na právo anglosaské, a 

tedy budoucí právo anglické.  
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1. Původ a specifika práva anglosaské společnosti 

Germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů (dále Anglosasové) přicházely na území 

dnešní Anglie od 5. století n. l. a zatlačily původní keltské, romanizované, a také 

christianizované obyvatelstvo, více na západ, zejména na území dnešního Irska, Walesu, 

Skotska, část však odešla i do Francouzské Bretaně. Podle Bedy Ctihodného si dva 

saské velmože Hengista a Horsu pozval britonský král Vortigern na pomoc v boji proti 

Piktům a Skotům.
1
 Buď jak buď, jev zapadal do rámce celoevropské migrace kmenů a 

etnik, která vešla do učebnic historie jako Stěhování národů. O tzv. Anglosaském 

období hovoříme tedy od příchodu Anglosasů v 5. století (Beda uvádí roky 445, 446 

nebo 447)
2
 do roku 1066, kdy po bitvě u Hastingsu začíná tzv. období Normanské. 

S příchodem Anglosasů se pojí legendy pozdějšího data o králi Artušovi a čaroději 

Merlinovi, které zpopularizoval ve 12. století Geoffrey z Monmouthu ve své knize 

Dějiny britských králů a jejich pozdější romantické zpracování. Tyto germánské kmeny 

Anglosasů přicházely převážně z území dnešního Německa a není důvod se 

nedomnívat, že by se právo těchto „barbarů“ nějak výrazně lišilo od toho práva, kterým 

se řídili jejich soukmenovci na kontinentu.
3
 Keltské obyvatelstvo se jistě alespoň 

formálně řídilo římským právem, z důvodu personality práva však většina obyvatel 

nespadala do jeho gesce přímo.
4
  Dá se předpokládat, že v zemi tak vzdálené centru 

latinské kultury a Římské říše nedošlo ani k úplnému polatinštění keltských úředníků 

pracujících pro římskou státní správu. Tito sice oficiálně užívali latiny v úředním styku, 

nebyla však nikdy jejich mateřštinou.
5
 

Zde můžeme pozorovat první důležitý krok ke specifickému vývoji 

anglosaského práva, neboť barbarští nájezdníci nemají zájem ani obývat keltsko-římské 

vily a městečka (způsob hospodářství starověkého Říma jim není vlastní a římské 

stavby si noví obyvatelé upraví pro své vlastní účely), natož se začít řídit místním 

právem, které je ostatně cizí i jejich keltským předchůdcům. Anglosasové tak zakládají 

po svém způsobu spíše menší vesnice a osady, kde hospodaří tak, jak byli zvyklí na 

kontinentu. S tím souvisí už z logiky věci uplatnění takového práva, jaké uplatňovali 

                                                 
1
 Venerabilis, Beda. Církevní dějiny národa Anglů. Praha: Argo, 2008. Memoria medii aevi. str 49. 

2
 Tamtéž, str. 335. 

3
 Padoa-Schioppa, A. (2017). A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to the Twentieth 

Century (C. Fitzgerald, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/9781316848227, str. 35. 
4
 Kuklík, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 13. 

5
 JOHNSON, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra LAMPEROVÁ, přeložil Jan LAMPER. 

Voznice: Leda, 2012. str. 19-20 



 

9 

 

 

Anglosasové doposud, a tento okamžik historie nám nabízí jednu z možných verzí 

příběhu, proč římské právo v Anglii nezanechalo silnější stopu. Anglosasové jej prostě 

nepotřebovali a Keltové jej nepoužívali. 

 Noví páni a obyvatelé Anglie si rychle rozdělili získané území a založili podle 

některých až deset nových státních útvarů, jejichž počet se v závislosti na dynastických 

rozhodnutích, diplomacii a vojenské síle jednotlivých králů nakonec ustálil na sedmi 

tradičních královstvích, tzv. Heptarchii (Sussex, Essex, Mercie, East Anglie, z hlediska 

pozdější zákoníkové tvorby jsou pro nás nejdůležitější zbylé tři, tedy Kent, Northumbrie 

a Wessex).
 6
  

1.1. Postavení Britonů  

Zajímavou otázkou zůstává, jaké postavení měli v Anglosasy ovládané Anglii 

původní Britonští Keltové. Zdá se, že na území nově vzniklých království zůstalo 

nezanedbatelné množství původního obyvatelstva, což vedlo např. ke zvláštní úpravě 

jejich postavení v anglosaských zákonících. Zde užiji příkladu Zákoníku krále Ineho 

z Wesexu, který bude detailněji rozebrán dále v této práci. Postavení Britonů nejlépe 

poznáme na úpravě jejich wergeltu (podrobněji k institutu wergeltu v podkapitole třetí 

kapitoly druhé této práce). Zatímco wergelt Anglosasů se pohyboval v Ineho zákoníku 

mezi 200-1200 šilinky, kdy 200 šilinků je základní sazba, pod kterou se nedostal ani 

nemajetný neurozený Anglosas, wergelt Britonů, zde nazývaných Wealh (slovo Saského 

původu, označující cizince, ale také otroka, které dalo později název oblasti dnešního 

Walesu i jeho obyvatel)
7
 dosahoval nejvýše 600 šilinků pro vlastníky více než 5 hid 

(hides), 200 šilinků pro jezdce (Horswealh) v královské službě a dále odstupňováno až 

na pouhých 60 šilinků pro nemajetného neurozeného Britona.
8
 Detailní rozpis 

jednotlivých wergeltů pro Britony a Anglosasy v Ineho zákoníku naleznete v tabulce 

v Příloze 1. 

Co nám tedy tato ustanovení Ineho zákoníku říkají o Britonech? Ačkoliv vidíme 

zjevný nepoměr mezi hodnotou života Kelta a Anglosasa vyjádřenou jeho wergeltem, 

můžeme říci, že se i tak dostávalo původnímu pokořenému obyvatelstvu určité ochrany. 

Zároveň je možno konstatovat, že Britonové mohli dosáhnout i vysokého postavení 

                                                 
6
 Padoa-Schioppa, A. (2017). A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to the Twentieth 

Century (C. Fitzgerald, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/9781316848227, str. 35. 
7
 JOHNSON, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra LAMPEROVÁ, přeložil Jan LAMPER. 

Voznice: Leda, 2012, str. 34. 
8
 Grimmer, Martin. (2002). Britons and Saxons In Pre-Viking Wessex: Reflections on the Law 77 of King 

Ine. Parergon. 19. 1-17. 10.1353/pgn.2002.0093. str. 7. 
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v královské službě a zjevně (pokud byli svobodní) nebyli omezeni v právu vlastnit 

majetek. Jednalo se tedy o de facto svobodné obyvatelstvo, čímž se vyvrací řada mýtů o 

úplné eliminaci původního obyvatelstva nebo jeho kompletní asimilaci, jak je líčili 

národně cítící Britští autoři v 19. století.
9
 Velká část populace původních Britonů se 

nicméně opravdu stala otroky v pravém slova smyslu.
10

   

1.2. Organizace anglosaského státu a vybrané právní instituty 

Než přistoupíme k problematice prvních anglosaských zákoníků, pokládáme za 

důležité definovat některé významné pojmy, které nás budou provázet celou prací. 

Předně je zapotřebí popsat, jak vypadala organizace raně středověkého anglosaského 

státu, jejíž rysy můžeme nalézt s drobnými obměnami ve všech státních útvarech 

Heptarchie, a pro pochopení rozdílu mezi Anglosasy a Dány, bude nutno pojednat i o 

jejich společenské hierarchii. Jak bylo zmíněno výše, Anglosasové s velkou 

pravděpodobností zachovali společenské instituce i právní pravidla, která si do 

romanizované Anglie přivezli z kontinentu. V čele každého z kmenů stál původně 

náčelník či drobný král, kterému byli podřízení místní thanové (thegn), kteří 

představovali zárodek budoucí šlechty. Další vrstvou obyvatelstva bylo obyvatelstvo 

svobodné, povinné pouze k tzv. Trojí povinnosti, kam spadá branná povinnost a údržba 

a oprava mostů a cest. Prakticky po celé anglosaské období je běžným jevem také 

institut otroctví, na který myslí i zákoníková tvorba.
 11

 Například v zákoníku krále 

Alfréda Velikého z Wessexu se uvádí, že během zvláštních dnů volna (Ember days), 

může otrok prodat všechno to, co vydělal svou prací. 

1.2.1. Král a Witan 

Co se týče opravdových králů anglosaských království, jejich původ býval 

tradičně spojován s porážkou britonských kmenových vůdců v 5. a 6. století, kdy se 

králem stal vůdce vítězného anglosaského kmene. Takovýto vládce pak svou moc 

upevnil podobně jako jiní germánští vládci, když na svá bedra vzal úlohu nejvyššího 

soudce a zákonodárce, o kteréžto moci jeho pohanský klérus tvrdil, že pochází od 

samotných bohů, zejména od jejich vládce Wodana (ve Skandinávii Ódina). V době po 

christianizaci měla tato pravomoc také božský původ, který stvrzovali představitelé 

                                                 
9
 John Richard Green, A Short History of the English People (Vol. I). (London: Macmillan, 1894), str.17. 

10
 Johnson, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra Lamperová, přeložil Jan Lamper. Voznice: 

Leda, 2012. str. 34. 
11

 Maurois, A. Dějiny Anglie: doplněné o novější období Michelem Mohrtem. Praha: Lidové noviny, 

1993. str. 26.  
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katolické církve v Anglii. Na rozdíl od kmenových náčelníků byla královská funkce 

trvalá, ačkoliv mohl být král výjimečně volen a odvoláván královskou radou – 

Witanem. Později v 7. století, když došlo ke christianizaci Anglie pod vlivem již 

pokřesťanštěné Francké říše, k jejímuž vzoru se anglosaští králové snažili směřovat, 

získává titul krále typické atributy, které jsme i dnes zvyklí spojovat s úlohou 

středověkého vladaře. Hovoříme o pojetí krále franckého typu. Král je tak zástupcem 

Krista na zemi (v pozdějších časech docházelo během korunovace i k pomazání svatými 

oleji, běžnému jinak pouze při kněžském svěcení). Zejména ke konci anglosaského 

období je král vnímán i jako ochránce církve a všeho křesťanstva před pohany. Králi 

byli zodpovědní, poplatní a vojenskou služnou povinni eoldormani (eorls), tedy 

velmožové, kteří byli vlastníky či držiteli rozsáhlých území a byli de facto vládci a 

soudci jednotlivých hrabství (Shires). Další privilegovanou skupinou byli thanové 

(thegns), tedy urození, kteří také vlastnili podstatné pozemky v jednom nebo několika 

hrabstvích a které král mohl jmenovat do různých úřadů a přidělovat jim za zásluhy 

půdu.
12

 

Witan je ve staré angličtině doslova moudrý muž. Jejich shromáždění se nazvalo 

witenagemot (moderně King’s Council), tradičně se však i pro shromáždění používá 

pouze termínu Witan. Jednalo se o členy královské rodiny, nejvyšší velmože království 

včetně biskupů a arcibiskupů, kteří měli jako celek pravomoc volit a následně radit 

králi, v krajním případě jej odvolat. Výjimečně mohli zasednout ve Witanu i ženy, 

například královna nebo královna-matka panujícího krále. Witan neměl povahu 

zastupitelského tělesa. Jednotliví velmoži byli příslušni k účasti na základě své 

důležitosti, ve smyslu vojenské síly a vlastněné půdy. Rozhodně se nejednalo o jakési 

setkání svobodných mužů a Witan také nebyl žádným stálým tělesem, které by se 

scházelo pravidelně. Zřejmě docházelo ke svolání jednotlivých zasedání Ad hoc a 

velmože, kteří se účastnili, vybral panující král, nebo se Witan sešel spontánně 

v okamžik, kdy bylo třeba vybrat nového krále. K přechodu královského titulu 

docházelo zpravidla v rámci vládnoucí rodiny, a to převážně z otce na syna. Existují 

ovšem i výjimky, např. král Alfréd Veliký byl Witanem jmenován králem po svém 

bratru, ačkoliv ten za sebou zanechal syny.
13

 

                                                 
12

 Lapidge, Michael; et al. (eds.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Blackwell 

Publishing. str. 276. 
13

 Tamtéž, str. 126.  
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1.2.2. Správa a samospráva 

Společenství Anglosasů dokázalo vytvořit poměrně efektivní místní správu, na 

které bylo možno vystavět fungující raně středověký stát. Díky tomu nebylo pro vládce 

obtížné rychle a účinně ovládnout dané území, podařilo-li se mu dostat na svou stranu 

místní předáky. Jak píše John Blair v díle Dějiny Británie, problémem raných 

anglosaských království nebylo moc získat, ale udržet si ji.
14

 Podkladem pro naše 

pochopení systému místní správy je dokument pocházející z období mezi 7. a 9. století 

pravděpodobně z Mercie, který nese název The Tribal Hideage, který představoval 

území držená jednotlivými anglosaskými kmeny a pro daňové a správní účely 

označoval, kolik hides (lánů) se na tomto území nachází.
15

 

Důvodem vzniku správních obvodů nebylo zřejmě nic vznešenějšího, než je výběr 

daní. Aby mohl být výběr daní efektivní, bylo potřeba určit, jaká je nejmenší 

zpoplatněná jednotka. Území jednotlivých království se tradičně dělilo na hrabství 

(county nebo shire). Tyto správní jednotky mohly vzniknout různým způsobem. 

Některé patřily mezi poražená mini-království, která byla k většímu celku připojena 

silou. Tento princip byl typický pro jih Anglie a mohl nastat v samotných počátcích 

anglosaského období. V některých dalších částech ostrova však docházelo k utváření 

hrabství až v průběhu dalších staletí. Hrabství jménem krále spravoval zpočátku 

eoldorman (eorl), v pozdějších letech nacházíme i označení shire-reef, od kterého 

odvozujeme označení Sheriff. Tento velmož byl, jak je zmíněno výše, často vlastníkem 

rozsáhlých území hrabství, soudcem, a tedy vládcem daného území. Hrabství 

představovalo důležitý mezičlánek mezi občinou a státem, na jeho úrovni docházelo 

k výkonu soudnictví, i organizaci vojska. Faktem také je, že starobylý systém hrabství 

byl správním členěním platným po celou dobu Britské historie, a k jeho změně došlo až 

roku 1974.
16

  

Hrabství se dále dělilo na menší jednotky nazývané hundreds (setniny). Původ 

těchto jednotek je zahalen tajemstvím, objevují se názory, že se jedná o pozůstatek 

organizace z doby římské nadvlády, jiní ji zase přisuzují některému z prvních velekrálů 

                                                 
14

 MORGAN, Kenneth O. a kol.  Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. Dějiny 

států, str. 61 
15

 Johnson, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra Lamperová, přeložil Jan Lamper. Voznice: 

Leda, 2012. str. 47 
16

 ACKROYD, P. Dějiny Anglie: Základy. Praha: BB/ art, 2014. str. 81.  
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(bretwaldů). Jedna setnina mohla mít okolo padesáti až sta čtverečních mil.
17

 Setnina 

neměla jednoho vládce typu Eorla, její území bylo rozděleno mezi vysoké i drobné 

šlechtice (thany) nebo svobodné rolníky. Jedná se nicméně o správní obvod čítající 

přibližně sto lánů neboli hid (hides). Hida je v tomto smyslu teoreticky vymezenou 

nejmenší správní jednotkou, která charakterizovala území, které potřebuje jeden rolník 

k obživě své a své rodiny.
18

 Svobodný muž, který obdělával jednu hidu půdy, se 

nazýval ve staré angličtině ceorl (z kteréhož slova prý pochází anglické slovo churl, 

neboli venkovan či vesnický balík). V době anglosaské Anglie však jméno neneslo tuto 

negativní konotaci, a jednalo se o postavení takřka privilegované. Už v anglosaském 

období vznikají první svého druhu katastry, které nás o územě-správním členění 

informují a do jisté míry navazují na výše zmíněný dokument The Tribal Hideage. 

Jedná se o Burghal hideage, tedy jakýsi katastr pro města (spíše městské pevnosti 

nazývané boroughs) a později v 11. století i County Hideage obdobně pro jednotlivá 

hrabství.
19

 V průběhu této historické epochy docházelo i ke vzniku méně či více 

významných měst (boroughs), z nichž ledasjaké přečkalo až do našich časů. K jejich 

výstavbě značně přispěly vojenské ambice Alfréda Velikého. 
20

 Podrobněji v kapitole 

3.2. 

1.2.3. Institut wergeltu 

 Jak uvádí již slavný římský historik Tacitus
21

 ve svém spise Germania, byly pro 

Germány nesmírně důležité rodinné vztahy vyplývající z pokrevního příbuzenství. 

Jedním z důvodů bylo mimo jiné to, že blízká i vzdálenější rodina byla schopna se o 

svého člena postarat a poskytnout mu ochranu, krom toho ovšem také vykonat krevní 

mstu v případě, že by někdo jejího člena usmrtil. Institut krevní msty se však ze 

zřejmých důvodů často vymykal kontrole a nekonečná série ospravedlněných vražd tak 

mohla ohrozit existenci celých rodů. Wergelt proti tomuto nešvaru bojuje. Jedná se o 

v penězích vyjádřenou hodnotu života člověka, kterou musel případný vrah zaplatit 

                                                 
17

 MORGAN, Kenneth O. a kol.  Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. Dějiny 

států. str. 62 
18

 Johnson, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra Lamperová, přeložil Jan Lamper. Voznice: 

Leda, 2012. str. 47. 
19

 Tamtéž. 
20

 KUKLÍK, J.; SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011. str. 

28.  
21

 Tacitus, Z dějin císařského říma, Svoboda, 1976, překlad Antonín Minařík, Antonín Hartmann, Václav 

Bahník. str. 342 
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příbuzným své oběti. Zaplacením wergeltu tak zaniklo právo příbuzných na další 

potrestání viníka a nekonečná série krevní msty tak byla přerušena.
22

 

 Wergelt je typickým institutem anglosaského práva a nalezneme jej v zákonících 

řady germánských národů. V anglosaském právu se mu věnují jednotlivé zákoníky, 

které exaktně určují jednotlivou výši Wergeltů pro určité sociální skupiny. V již 

zmíněném zákoníku krále Ineho je tak cena šlechtice stanovena na 1200 šilinků, 

zatímco svobodný sedlák má hodnotu 200 šilinků.
23

 

1.3. Anglické zákoníky v Evropském kontextu 

Domnívám se, že je vhodné pohovořit o tradici sepisování právních knih u dalších 

germánských kmenů (obecně nazývány Leges barbarorum – barbaské zákony) jinde na 

kontinentě, neboť tyto nám pomohou v pochopení důvodů vzniku anglosaské 

zákoníkové tvorby, a také co se týče samotné materie v nich obsažené. 

 Vůbec prvním dochovaným zákoníkem, který u evropských Germánů nalézáme, 

je tzv. Codex Euricianus (Eurichův kodex), zachován v podobě zlomku přibližně z roku 

475, který zjevně držel tradici personality práva a na území, kde žilo vedle sebe více 

etnik, zde obyvatelstvo římské a Vizigótské, byl uplatňován pouze na Germány. Dalším 

významným Vizigótským zákoníkem je tzv. Antiqua, která do značné míry využívá 

římskoprávní tradice a jejích institutů.
24

  

Vidíme tedy, že rané psané germánské právo bylo jakousi fúzí práva římského a 

germánských zvyků. Tento princip nalezneme i v pozdějších zákonících anglosaských, 

zde je však římské právo nahrazeno právem církevním. Dále známe právní počiny 

Burgundů (Lex Burgondionum), nebo Langobardů či Alamanů. Nejvýznamějším je 

nicméně bezpochyby tzv. francký Sálský zákon (Lex Salica). Tento zákon vznikl 

pravděpodobně na přelomu pátého a šestého století za časů legendárního tvůrce Francké 

říše Chlodvíka (482-511) a byl jistě během staletí upravován, až byl posléze revidován 

komplexně za vlády Karla Velikého (742-814). Tuto revidovanou verzi nazýváme Lex 

Salica emendata. Zákoník byl zvláštní tím, že nereflektoval jinak ještě stále významný 

vliv římského práva, ale přinášel kazuistickou úpravu, prakticky nezávislou na 

                                                 
22

 KUKLÍK, J.; SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011. str. 

28.  
23

 MORGAN, Kenneth O. Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. Dějiny států, str. 

33 
24

 Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Státní pedagogické 

nakladatelství Praha, str. 88 
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předchozím právním vývoji. Pro vývoj anglosaského práva je důležitým momentem 

právě francká novotvorba, neboť z hlediska kulturní výměny, kterou mezi sebou 

provozovaly tyto ranně středověké společnosti, docházelo často k přenosu franckých 

právních obyčejů na území germánských Sasů, kteří je později převezli do Anglie. 

Sálský zákon tak významným způsobem ovlivňuje saskou sbírku Capitulatio de 

partibus Saxonise. Jak bylo řečeno výše, vzhledem k tomu, že kupříkladu Lex Salica 

římské právo takřka nereflektuje, máme další možné vysvětlení, proč se jeho vliv 

neuplatnil významněji i v zákonících anglosaských. Co v těchto zákonících naopak 

nalezneme, tedy přísnou kazuistickou úpravu jednotlivých protiprávních jednání, tvrdé 

tresty a postihy za zločiny proti králi a církvi, jsou právní instituty typicky francké.
25

 

 Na druhou stranu, představitelé katolické církve, kteří do Anglie přiváželi 

ponejprv křesťanství samotné a v pozdějších letech jeho kultivovanější podobu, přinesli 

do Anglie i římským právem ovlivněné kanonické právo, jež značným způsobem 

ovlivnilo zejména anglosaské právo rodinné. Kněží také plnili důležitou funkci jako 

sudí při iracionálních důkazních řízeních, tedy řízení ordálových.
26

  

Existence a přítomnost církve v Anglii byla vůbec rozhodující pro zákoníkovou 

tvorbu. Ctihodný Beda zaznamenává sérii dopisů, které posílal sv. Augustin 

z Canterbury, tento první anglický misionář, papeži Řehořovi Velikému do Říma 

s dotazy, jak uchopit nově vzniklou přítomnost církve v Anglii v reflektující právní 

úpravě. Mezi tyto dotazy patřilo, jak má být potrestán ten, kdo ukradne něco v kostele, 

či zda je možno uzavírat manželství s macechou nebo se švagrovou.
27

 Odpovědi na tyto 

otázky se mohly dostat i do zákoníků a dá se rovněž předpokládat, že formovaly právní 

kulturu, ze které zákoníková tvorba vycházela. 

  

                                                 
25

 Tamtéž, str. 89 
26

 Tamtéž, str. 92 
27

 Venerabilis, Beda. Církevní dějiny národa Anglů. Praha: Argo, 2008. Memoria medii aevi, str. 66 - 67. 
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2. Zákoníky kentských králů 

Prvním z anglosaských království, které dosáhlo na území Anglie určité 

hegemonie, bylo království Kent. Toto království, náležející do klasické heptarchické 

struktury, zabíralo přibližně stejné území, jako dnešní anglické hrabství stejného jména 

a v době římské nadvlády bylo jednou ze základen římské moci v Británii. Právě na 

území Kentu měli také přijít legendární náčelníci anglosaských kmenů Hengest a Horsa 

na pozvání britonského krále Vortigerna, jak o tom píše Ctihodný Beda.
28

 Tradičně bylo 

obyvatelstvo Kentů pokládáno za potomky Jutů, třetího z germánských kmenů, který 

měl osídlit území Anglie, nicméně s největší pravděpodobností bylo obyvatelstvo 

původně z různých germánských skupin a výrazně se promísilo i původním britonským 

obyvatelstvem.
29

 Zajímavou kontinuitu zde nacházíme například i z hlediska církevních 

institucí zde sídlících, neboť Canterbury, jako dnešní sídlo hlavního anglického 

duchovního, arcibiskupa canterburského, se stalo vůbec prvním sídlem arcibiskupa na 

ostrovech, když si jej zvolil z Říma vyslaný misionář sv. Augustin z Canterbury, 

kterého jako arcibiskupa ustavil papež Řehoř Veliký. Právě od sv. Augustina také přijal 

křest první pokřtěný kentský vládce a zároveň první pokřtěný vládce anglosaského 

období, Ethelbert. 

2.1. Ethelbert I. 

 Král Ethelbert I. vládl v Kentu zřejmě od šedesátých či sedmdesátých let 6. století 

a jedná se o jednoho z králů, kteří se mohou pyšnit označením Bretwalda, neboli 

velekrále, a tedy pána všech anglosaských národů a hegemona nad celou Anglií jižně od 

řeky Humber. Jednalo se o muže značné moci a významu, který mohl vládnout skoro 

šedesát let. Podle záznamů u Ctihodného Bedy a Anglosaské kroniky si vzal za ženu již 

christianizovanou princeznu z Francké říše Berthu, ačkoliv byl sám ještě stále pohanem. 

Své ženě nicméně dovolil svou víru praktikovat na královském dvoře a sám se později 

nechal pokřtít, poté, co se setkal a nechal přesvědčit arcibiskupem Augustinem, který 

přišel do Anglie roku 597.
 30

 S touto událostí je tradičně spojován příběh, že Ethelbert 

trval na setkání s prelátem pod širým nebem, aby jej nemohl Augustin tak snadno zaklít. 

Ethelbert jej totiž považoval za čaroděje. Ctihodný Beda tak označuje Ethelberta jako 

                                                 
28

 Venerabilis, Beda. Církevní dějiny národa Anglů. Praha: Argo, 2008. Memoria medii aevi. str 49. 
29

 Lapidge, Michael; et al. (eds.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Blackwell 

Publishing. str. 275. 
30
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prvního anglického krále, který vstoupil do království nebeského.
31

 Vzhledem k tomu, 

že králové Kentu odvozovali svůj původ od dobyvytele Hengista, který měl být 

potomkem samotného Ódina, měl by jistě Ethelbert v nebi co vysvětlovat.
32

 Z obrácení 

Ethelbertha na víru prý měl papež Řehoř Veliký takovou radost, že mu krom gratulace 

v dopise poslal i řadu vzácných darů.
33

 

 Zákoník krále Ethelberta I. byl sepsán relativně krátce po příchodu misionářů a 

pod jejich vlivem a dohledem, a to v roce 602 či 603. Protože Augustin zemřel podle 

Bedy roku 605 a k Ethelbertově konverzi došlo podle tradiční datace roku 597, jeví se 

tyto roky jako nejvíce pravděpodobné. Zajímavostí je, že v následujících letech po 

královské konverzi ke křesťanství, docházelo k masovým křtům, klidně i v rozsahu 

desetitisíce osob najednou. Augustin prý také konal v těchto letech tolik zázraků, že byl 

nakonec pokárán v dopise přímo papežem Řehořem, aby se s nimi, když už je dělá, tolik 

nechlubil.
34

 

 Znění zákoníku (stejně jako všechny ostatní právní knihy kentských králů) se 

zachovalo pouze v tzv. Textus Roffensis, který byl, jak je známo, sepsán až o více než 

pět set let od doby promulgace Ethelberthova zákoníku, a to v letech 1122–1124.
35

  

 Přesto se jedná o nejstarší text na světě, který byl napsán ve staré angličtině (a 

zároveň také nejstarší právní text napsaný v germánském jazyce)
36

 a už z toho důvodu 

je jeho studium mimořádně zajímavé. Zákoník používá jednoduše stavěné věty, které 

krátce a úderně dopadají na jimi upravované situace. Je třeba mít na paměti, že krom 

tohoto psaného práva v zákoníku, existovalo právo obyčejové, tedy nepsané, jak je 

dobrým anglickým zvykem, a nemůžeme tedy předpokládat, že by tento první zákoník 

měl ambici upravit všechny společenské aspekty v jejich komplexnosti.
37

 

                                                 
31
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2.1.1. Zákoník krále Ethelbertha I 

 V této práci budu vycházet z překladů zákoníků do moderní angličtiny v knize 

The laws of the earliest English kings od F. L. Attenborougha. K zákoníku krále 

Ethelberta je tradičně uváděno, že byl sepsán „po římském vzoru“. Tato formulace by 

nás obvykle vedla k hledání principů z římského práva v tomto zákoníku, nicméně 

v tomto případě bychom je hledali marně. Římským vzorem je zde samotná psaná 

forma zákoníku a fakt, že je vydán z titulu královské autority, tedy krále jako nejvyššího 

zákonodárce a soudce.
38

 Nesmíme zapomínat, že o Ethelbertovi je hovořeno jako o 

Bretwaldovi, tedy pánu celé anglosaské Anglie, a tak mohl mít zákoník ambici potvrdit 

krále ve funkci hegemona skutečně po vzoru císaře římského. Zákoník samotný 

neotevírá žádná slavnostní fráze, nebo odstavec typu preambule. V původním textu 

v Textus Roffensis je před zněním zákoníku pouze poznámka, kterou zřejmě připsal 

pozdější opisovač či písař, že se jedná o zákony, které vydal král Ethelbert za života 

Augustinova
39

. Zákoník obsahuje devadesát článků, z nichž některé dělí Attenborough 

ještě na paragrafy. Pokud bychom měli popsat povahu zákoníku, týká se většinově 

peněžitých kompenzací, které přísluší jednotlivým poškozeným za protiprávní činy, 

kterých se na nich jiný dopustí.
40

 

 Zde bych si dovolil malou odbočku, neboť považuji za nutné alespoň ve zkratce 

pojednat o anglosaském měnovém systému. Z jednotlivých ustanovení Ethelbertova 

zákoníku (ovšem i z dalších anglosaských zákoníků a pramenů) je zřejmé, že základní 

měnovou jednotkou byl šilink, zlatá mince, který v Kentu představoval hodnotu jedné 

římské unce stříbra. Šilinky se dále dělily na jednotky zvané scaettas, kterých bylo do 

jednoho šilinku dvacet.
41

 Další a nejmenší měnovou jednotkou byly paeningas, které 

daly etymologický základ současnému slovu penny. Attenborough v závěrečných 

poznámkách uvádí, že Kentský šilink byl měnovou jednotkou značné síly a byl čtyřikrát 

hodnotnější než šilink západních Sasů (Wessexu) a pětkrát silnější než šilink z Mercie.
42
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 Zvláštností, které si opět všímá už Ctihodný Beda, ale i další komentátoři, je, že 

Ethelbert zařadil hned do prvého článku zákoníku ustanovení o náhradě za krádež 

spáchanou na různých typech vlastnictví církve a jejích představitelů, kdy majetek 

církve jako takové je chráněn nejvíce. Zloděj tak zaplatí dvanáctinásobek hodnoty 

ukradené věci, bude-li ukradena z kostela, jedenáctinásobek, pokud se jedná o majetek 

některého z biskupů, devítinásobkem je kompenzován majetek děkana a tak dále.
43

 Zde 

není bez zajímavosti, že podle článku prvního a čtvrtého, náležela králi menší 

kompenzace než biskupovi. U krále se jedná pouze o devítinásobek hodnoty věci. Beda 

také na stejném místě uvádí, že v době jeho života text zákoníku existoval a byl 

dodržován. 

 Značný prostor věnuje zákoník kazuistické úpravě jednotlivých situací, za které 

stanoví sankce povětšinou finanční, které zaplatí škůdce/pachatel za různé spáchané 

přestupky. V rámci této úpravy si můžeme všimnout, jakým způsobem se anglosaská 

společnost kentského království stratifikovala.
44

 Nejvýznamnějším mužem byl 

samozřejmě král a k jeho osobě se vztahuje celé řada ustanovení. V článku druhém a 

třetím se tak dočteme, že padesát šilinků zaplatí ten, kdo by obtěžoval královy vazaly, 

když je povolá do své síně. Zločin spáchaný na hostině, které se účastní král, bude 

potrestán dvojnásobnou pokutou.  

 Dalšími vrstvami populace, které zákoník zmiňuje, jsou šlechtici (eorles), ceorles 

(commoners), tedy svobodní vlastníci půdy a obecně označeni svobodní muži (freemen, 

staroanglicky frigman). Další skupinou osob pojmenovanou v zákoníku je vrstva 

obyvatelstva nazývaný staroanglicky laet, kterou zákoník ještě rozděluje do tří tříd. 

Jednalo se s největší pravděpodobností o skupinu stojící mezi svobodnými obyvateli a 

otroky, pravděpodobně tedy tzv. propuštěnce, tedy otroky osvobozené a jejich 

potomstvo.
45

 Otroci byli běžnou součástí anglosaské společnosti a tvoří poslední vrstvu 

společnosti popsanou v ustanoveních. Zákoník krále Ethelbreda na ně nicméně 

pamatuje pouze v minimálním rozsahu až na samém konci knihy zákonů. V odstavci 

sedmdesátém třetím se dočteme o svobodných ženách s dlouhými vlasy, označených 

staroanglicky jako locbore. Výraz není úplně objasněn, obecně se však má za to, že se o 
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dlouhovlasých ženách mluví z důvodu jejich odlišení od krátkovlasých žen – v tomto 

smyslu tedy od otrokyní.
46

 

 Privilegovanější skupiny obyvatelstva měly obvykle nárok na vyšší finanční 

náhrady. Krom eorlů, nenajdeme v kentském zákoníku jiné pojmenování šlechty a z této 

doby neexistují důkazy, že by se šlechta jakýmkoli způsobem rozdělovala či třídila.
47

   

 Zákoník také upravuje institut zvaný mundbyrd, kteréžto slovo znamená doslova 

ochrana. Obdobně jako wergelt, který představoval finanční částku, za kterou se buďto 

vykoupil muž ze svého zločinu, nebo na jakou měla nárok jeho rodina v případě jeho 

násilné smrti, mundbyrd představuje hodnotu, která má být zaplacena za poškození věci, 

či ublížení osobě, která je pod touto ochranou privilegovaných skupin mužů. Jednotlivá 

ustanovení pak určují, jakou konkrétní pokutu zaplatí ten, kdo by narušil tuto ochranu, a 

to podle významu jejího poskytovatele. Králův mundbyrd tak má hodnotu padesáti 

šilinků (článek osmý), mundbyrd šlechtice výslovně uveden není, můžeme jej však 

dovodit z článků třináct a čtrnáct, a to na dvanáct šilinků a mundbyrd svobodného 

neurozeného muže činil šest šilinků.
48

 Přehled částek mundbyrdu nalezneme v tabulce 

v příloze 2. 

 Nejvýznamnější část zákoníku je jistě věnována trestnímu právu, respektive 

kompenzaci za typizované protiprávní chování, které bychom dnes do oblasti trestního 

práva podřadili. V jednotlivých ustanoveních se dočítáme o jednotlivých skutkových 

podstatách, jako je například vražda, krádež, porušování domovní svobody (tedy dnešní 

dikcí. Zde bych poukázal na zvláštnost v podobě snižující se výše pokuty při opětovném 

vniknutí do objektu, kdy za první vniknutí má být zaplaceno šest šilinků, za druhé však 

už jen tři. Konkrétní sazby pokut jsou stanovena za násilnou ztrátu různých částí těla, od 

očí, uší a zubů po celé paže, dále prsty na nohou a na rukou a k nim náležejícím nehtům. 

Pro každý prst je vypočteno, jaká částka za jeho ztrátu náleží. Je zajímavé, jakým 

způsobem byla hodnota jednotlivých částí těla kvantifikována, a co mohlo přispět 

k jejímu zvýšení či snížení. Takto jsou kupříkladu rozlišeny následující situace: 

způsobí-li zranění jizvu, která je viditelná i pokud má poškozený na sobě oblečení, 

náleží mu kompenzace větší, než kdyby byl schopen jizvu skrýt pod oděv.
49
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 Už v tomto raném právním textu nacházíme úpravu spolupachatelství, v tomto 

případě ve formě pomoci s obstaráváním zbraně jako nástroje ke spáchání trestného 

činu. Pokuta šesti šilinků by hrozila tomu, kdo takové zbraně obstará jinému během 

roztržky, stejně bude pokutován, kdo takové zbraně obstará pro lupiče, kteří s nimi 

přepadnou jiné osoby na cestě.
50

  

 Z ustanovení sedmdesátého čtvrtého vyplývá, že svobodná neprovdaná žena měla 

nárok na odškodné ve stejné výši jako muž jejího postavení. Wergelt svobodného muže 

je stanoven na sto šilinků (článek dvacet jedna), wergelt krále a šlechtice výslovně 

uveden není.
51

 Je zde také uvedeno, jakým způsobem má být wergelt muže zaplacen, a 

to z jeho vlastních peněz a majetku (článek třicet jedna). V článcích sedmdesát tři až 

osmdesát pět obecně nalezneme úpravu, kterou bychom mohli nazvat rodinným právem. 

Současně se jedná o jedinou část zákoníku, kde jsou výslovně zmíněny ženy. Najdeme 

zde výše popsané ustanovení o „dlouhovláskách“ a svobodných neprovdaných ženách. 

Objevuje se zde termín mund, který znamená opět ochranu (guardianship), v tomto 

smyslu se však s největší pravděpodobností jedná o hodnotu ženy, kterou měla při 

provdání.
52

 Tato cena se platila jejímu muži, přišla-li žena k úhoně vinou škůdce, jako 

určitá kompenzace za ztrátu její ekonomické síly. Manželství, respektive způsob jeho 

uzavírání, měl podobu výkupu ženy z její původní rodiny a sjednávalo se jako svého 

druhu obchodní dohoda. Pokud byla tato dohoda sjednána nečestným způsobem (with 

dishonesty), manželství neplatilo a žena se musela vrátit ke své rodině, která manželovi 

musela vrátit její cenu.
53

 Vysoký postih padesáti šilinků hrozil tomu, kdo by unesl dívku 

silou z její domácnosti, navýšený o dalších dvacet šilinků, pokud se jednalo o dívku již 

zasnoubenou. Zajímavým institutem je povinnost svobodného muže v článku třicátém 

prvním, a to zaplatit plný wergelt svobodného, pokud se dopustil s jeho ženou nevěry, 

kterážto povinnost je doplněna o mimořádnou sankci, a to zajistit tomuto muži 

z vlastních prostředků novou ženu.
54

 O povinnosti šlechtice v obdobném případě se 

zákoník nezmiňuje. 

                                                 
50

 ATTENBOROUGH, F. L. The laws of the earliest English kings. London: Cambridge University Press, 

1922. str. 7-9. 
51

 Tamtéž  
52

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/mund. 
53

 ATTENBOROUGH, F. L. The laws of the earliest English kings. London: Cambridge University Press, 

1922. str. 9 a 15  
54

 Tamtéž.  



 

22 

 

 

2.2. Hlothar a Eadric 

Druhým v pořadí právních knih pocházejících z království Kent, je zákoník králů 

Hlothara a Eadrica. Tito dva muži vládli zemi několik generací po Ethelbredovi I. 

Hlothar (varianta Hlothhere) nastoupil podle Ctihodného Bedy na trůn po smrti svého 

bratra Ecgbertha roku 673 a vládu udržel až do své smrti roku 685.
55

 Eadric byl 

Ecgberthovým synem a není úplně jasné, zda vládl se svým strýcem Hlotharem jako 

spoluvladař, či zda měli území Kentu rozděleno mezi sebe jako dva suverénní králové. 

V této době nebylo v tomto království takové dělení moci obvyklé. Eadric zřejmě ke 

konci Hlotharovi vlády usiloval o jeho svržení a sjednotil proti němu jižní Sasy 

(Sussex), neboť byl, jak se zdá, zároveň i synovcem mercijského krále Wulfhera, který 

měl s jižními Sasy dobré vztahy a Eadric tak poštval obě tato království proti svému 

strýci Hlotharovi.
56

 Hlothar utrpěl od těchto sil porážku, v bitvě se navíc zranil a 

následkům zranění brzy podlehl. Eadric nicméně Hlothara přežil a vládl samostatně jen 

pouhých jeden a půl roku (tedy do roku 686), během kterých čelil vpádům méně 

významných králů a odbojných pánů. Až jeho bratr a další syn krále Ecgbertha 

Withraed nastolil v království pořádek a stal se tvůrcem třetího kentského zákoníku, o 

kterém pojednáme v další kapitole.
57

 Celkově můžeme hovořit o úpadku moci 

království Kent ke konci 7. století a nastupující moc ostatních anglosaských státních 

útvarů. Významného postavení dosáhla Mercie a někteří autoři hovoří dokonce o 

období mercijské nadvlády či hegemonie. Northumbrie dosahovala také značné moci, 

jak poznamenává Ctihodný Beda.
58

 

2.2.1. Zákoník Hlothara a Eadrica 

Zákoník těchto dvou králů se obdobně jako zákoník krále Ethelbreda zachoval 

pouze jako součást slavného Textus Roffensis z baziliky v Rochesteru (kterou 

mimochodem vojska jižních Sasů během výše zmíněného vpádu do Kentu vyplenila)
59

. 

Zákoník je vydán jménem obou vladařů a již tento fakt podporuje tezi, že vládli 

společně jako spoluvládci. V úvodním ustanovení se praví, že se jedná o nařízení, která 

vydali Hlothar a Eadric jako Králové Kentu (staroanglicky Hlothhere Eadric, Cantwara 
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cyningas).
60

 Samotný zákoník je velice krátký, obsahuje pouhých šestnáct článků, 

některé dále rozděleny na paragrafy (jak je typické pro Attenboroughův výbor). Z dikce 

zákoníku je zřejmé, že navazuje na právní knihu Ethelberta a tyto dvě knihy zákonů tak 

dohromady tvořily nedílný celek.
61

 Zákoník tuto skutečnost uvádí hned ve své druhé 

větě, když říká: „Hlothhere and Eadric, Kings of Kent, extended the laws which their 

predecessors had made, by the decrees which are stated below.“
62

 

Zákoník bude tedy text Ethelbertovy knihy doplňovat a dotváří tak obraz 

Kentského práva sedmého století. V prvním článku jakoby mimochodem stanoví, jaký 

je wergelt šlechtice, když jej určí na tři sta šilinků. Ze zákona Ethelbertova víme, že 

wergelt svobodného muže (commoner neboli ceorl) činil sto šilinků a jedinou neznámou 

v mozaice Kentských wergeltů tak zůstává wergelt samotného krále. Přehled Wergeltů 

v tomto nejstarším období se nachází v tabulce v Příloze číslo 2. 

Úpravu obsaženou v zákoníku bychom mohli dnes podřadit primárně pod právo 

procesní, neboť většina ustanovení se krom hmotněprávní úpravy dotýká i postupů, 

kterými bylo možno řešit procesní situaci. Právní kniha Hlothara a Eadrica se 

k procesním záležitostem vyjadřuje v nejvyšší míře, ze všech Kentských zákoníků.
63

  

Hned v úvodních ustanoveních článku prvního a druhého se tak dočteme, že 

zavraždí-li sluha nějakého svobodného muže šlechtice, zaplatí jeho pán kromě wergeltu 

ještě hodnotu 3 takových mužů (zde myšleno zřejmě mužů na úrovni sluhy, tedy otroka, 

kterýžto wergelt byl značně nižší) a tohoto sluhu odevzdat k potrestání. Nepodaří-li se 

dopadnout vraha, musí tento muž zaplatit cenu čtyř takovýchto sluhů navíc k wergletu, 

a ještě si nechat hodnověrnými svědky (good witnesses) dosvědčit, že jej nemohl 

dopadnout.
64

 

Úpravě svědectví jako prostředku k vyvinění se, se zákoník věnuje i v následujících 

ustanoveních. Zajímavým je článek pátý, kde se dočteme:   

„If a freeman steals a man, and if he [who has been stolen] returns as informer, he 

shall accuse him to his face; and he [the thief] shall clear himself if he can. And every 

man involved in such a charge shall have a number of free witnesses, and one [at least] 
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of his witnesses from the village to which he himself belongs. If he cannot do this he 

must pay to the best of his ability.“
65

  

K počtu svědků, které musí takový muž poskytnout, aby se za něj zaručili, zákoník 

mlčí. Pomoc nám může poskytnout až zákoník Withredův, kde se pro obdobnou situaci 

v článku dvacátém prvním vyžadují tři svědci.
66

  

Článek sedmý opět upravuje řízení, tentokrát přímo před králem. Nalézáme zde 

institut ochrany vlastnického práva, či ochrany pokojné držby. Nemůžeme sice hovořit 

o řízení před orgánem veřejné moci, ale zákoník se zmiňuje o nutnosti vést řízení v sídle 

krále „he [who is in possession] shall bring it to the king's residence“
67

. Ustanovení 

upravuje situaci, kdy jeden muž tvrdí, že mu bylo něco ukradeno a druhý tvrdí své 

derivativní vlastnické právo. Věc je následně třeba, pokud je to možné, přinést do 

královského sídla a sekundární nabyvatel musí prokázat právní titul k nabytí práva 

k věci, když poukáže na prodávajícího, který mu vlastnické právo převedl. Není-li toho 

schopen, připadá věc tomu, komu tvrdil své původní vlastnické právo.
68

 

V článcích osm až deset nacházíme podrobnější úpravu zahájení řízení, žalobní 

právo a poskytování jistoty v podobě přísahy. Tato ustanovení jsou v podstatě jediným 

dokladem o rozhodčím řízení v tomto anglosaském období, který máme dnes 

k dispozici.  

Celé řízení začíná, když jeden muž druhého obviní, lépe řečeno vznese žalobu (one 

man brings a charge against another) a to na shromáždění nebo při osobním setkání. 

Tento žalovaný muž musí poskytnout druhému jistotu v podobě přísahy, že se podrobí 

následujícímu procesnímu postupu. Pokud jistotu neposkytne, spor trvá tak, jak je, a 

navíc zaplatí pokutu dvanácti šilinků. Následně jsou tito muži nuceni podrobit se 

rozhodnutí soudců Kentu (judges of Kent). Žalobce i žalovaný však mohou dosíci 

spravedlnosti i jiným způsobem. Během následujících tří dnů od přísahy žalovaného se 

mohou pokusit vyhledat rozhodce, na jehož osobě se musí oba shodnout, který by jejich 

případ nestranně posoudil. Rozdodce vyslechne obě strany a vynese rozsudek, jehož 

znění se musí obě strany podrobit. Ten, který není ve při úspěšný, musí nahradit 

druhému to, k čemu je podle něj povinen, nebo musí přísahat, že je nevinen. Pokud by 
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se tomuto rozsudku žalovaný nepodrobil, musí zaplatit cenu wergletu svobodného muže 

(tedy sto šilinků) a v budoucnu již nemůže využít institutu přísahy na svou nevinu.
69

  

Následující články se týkají veřejného pořádku a dopadají na situace, kdy jsou 

spáchány zločiny pod vlivem alkoholu: („If, where men are drinking, a man draws his 

weapon, but no harm is done there, he shall pay a shilling to him who owns the house, 

and 12 shillings to the king.“)
70

 pokud by s touto zbraní došlo ke spáchání násilí, je 

vlastníkovi domu zaplacena částka jeho mundbyrdu. Dalším případem upravujícím 

občanské soužití je ustanovení patnácté, které se uplatní na případy, kdy je někdo 

hostem v domácnosti jiného po tři dny a následně způsobí újmu jinému místnímu muži, 

či jeho rodině. Za tuto újmu je povinen k náhradě vlastník domácnosti, ve které se host 

zdržuje, nebo je povinen pohnat hosta před Kentskou spravedlnost.
71

 

Poslední ustanovení zákoníku nám dává nahlédnout do moci a rozsahu Kentského 

království ve druhé polovině 7. století. V této době bylo zřejmě součástí království i 

město Londýn, (které bylo jinak hlavním městem východních Anglů) minimálně tedy 

v době sepsání tohoto zákoníku. Tento fakt dokládá moc Kentu v raných fázích 

anglosaského období.
72

 Zjevně se jednalo o záležitost značného významu i pro vládce 

Kentského království, neboť článek šestnáctý zákoníku je na poměry ostatních článků 

nebývale podrobný. Je zde popsán proces, jakým si může obyvatel Kentu zakoupit 

majetek, zřejmě tedy nemovitost, v Londýně. Musí se tak stát veřejně a za přítomnosti 

dvou nebo tří svědků či přítomnosti králova správce území (cyninges wicgerefan – 

king’s reef).
73

 Mohlo se jednat o kentského velmože pověřeného správou města, ale 

přesné informace nejsou dostupné. Tyto osoby byly velmi důležité, neboť v případě, 

kdyby nastal spor, musely svědčit, že k převodu vlastnického práva skutečně došlo. 

Nutnou zde byla opět přísaha, a to přísaha v kostele a před oltářem, že je majetek 

skutečně jeho právoplatným vlastnictvím, k jehož převodu došlo tímto výše popsaným 

způsobem. Pokud však nemohl kupující titul koupě prokázat povoláním těchto svědků, 

ztrácel k tomuto majetku jakákoli další práva.
74
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2.3. Withred 

Král Withred, který byl, jak je zmíněno výše, bratrem Eadrica, tedy rovněž 

synovcem krále Hlothara, vládl v Kentu po bratrově smrti, a to po výrazně delší dobu, a 

o mnoho poklidněji než jeho předchůdci. Začátky jeho vlády však tak poklidné nebyly. 

Eadric zemřel pravděpodobně v roce 686 či 687, a z důvodu politických bouří, které v té 

době panovaly na území království a souvisely s úpadkem Kentské hegemonie, kterou 

bylo možno pozorovat počátkem sedmého století a s nárůstem moci ostatních 

anglosaských království, zejména Mercie, můžeme vysledovat nástup Withreda na trůn 

až roku 690 či 691. Podle Bedy docházelo v mezidobí mezi úmrtím Eadrica a nástupem 

Withreda k několikaletému plundrování království cizími vládci a nejrůznějšími 

uzurpátory, až dokud se na trůn nevrátil právoplatný král, tedy Withred, kterému se 

podařilo získat na svou stranu podporu arcibiskupa v Canterburry a tím pádem celé 

tamní církve. V době nástupu na trůn, byl stále ještě velmi mladý, bylo mu kolem 

dvaceti let, a tak není příliš překvapivé, že jeho vláda byla jednou z nejdelších 

v dějinách Kentských králů, neboť Withred pak vládl až do roku 725.
75

  

V počátcích vlády musel Withred čelit náporu Ineho, krále Wessexu, autorem 

dalšího z anglosaských zákoníků, o kterém pojednáme v další kapitole. Konflikt mezi 

Wessexem a Kentem se podařilo zažehnat roku 694, kdy Withred zaplatil Inemu 

značnou částku, aby zajistil mír a pojistil si uznání svého nároku na trůn. Tato platba 

byla označena jako wergelt za bratra krále Wessexu a Ineho předchůdce Caedwalla, 

který se jmenoval Mul a byl v roce 687 zabit „muži z Kentu“. Tímto aktem uplatnil Ine 

svou moc nad Kentem, který se dostal do pozice jisté závislosti na svém silnějším 

sousedovi, nicméně se stále jednalo o samostatné království. Po dosažení míru mezi 

těmito dvěma královstvími a jejich vládci se mohla naplno uplatnit spolupráce na 

textech zákoníků obou mužů.
76

 

2.3.1. Úvod zákoníku krále Withreda 

Zákoník krále Withreda byl vydán v pátém roce jeho vlády, jejíž počátek můžeme 

mimochodem odvodit i přímo z textu zákoníku, když se v úvodním prohlášení, v jakési 

svého druhu preambuli, dočteme: 
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„These are the decrees of Wihtred, King of Kent. 

During the sovereignty of Wihtred, the most gracious king of Kent, in the fifth year of 

his reign, the ninth Indiction, the sixth day of Rugern, in a place which is called Barham 

there was assembled a deliberative council of the notables. There were present there 

Berhtwald, the chief bishop of Britain, and the above-mentioned king; the bishop of 

Rochester, who was called Gefmund; and every order of the Church of the province 

expressed itself in unanimity with the loyal laity“
77

  

 

Z těchto dovodíme počátek vlády krále skutečně k roku 690, když tímto pátým 

rokem vlády byl s největší pravděpodobností rok 695, přičemž měsíc označený jako 

Rugern se vztahoval ke sklizni obilí (Rugern - rye harvest – sklizeň žita). Datum, které 

se jeví jako nejpravděpodobnější, co se týče konkrétního dne vyhlášení zákoníku je tedy 

6. srpna nebo září 695. 
78

 

 Úvodní ustanovení nám dává nahlédnout i způsob, jakým byl zákoník projednáván 

a přijat. Stalo se tak v rámci jednání mezi nejvyššími církevními i světskými hodnostáři 

království, nicméně rozhodující a zákoník výrazněji ovlivňující je jistě vliv zástupců 

kléru, neboť zákoník se týká převážně oblastí, která spadaly do oblasti církevního práva, 

nebo se nějakým způsobem dotýkaly úpravy právních poměrů církve a jejích 

představitelů. 

2.3.2. Provázanost zákoníků Ineho a Withreda 

Jak jsem již zmínil výše, v této době se začíná výrazně mocensky pozvedávat 

království západních Sasů, tedy Wessex. Zákoníky králů Withreda z Kentu a Ineho z 

Wessexu vznikaly takřka najednou a snad s jistou mírou spolupráce, která se projevila i 

na konkrétních ustanoveních jejich zákoníků. Právní knihu Withredovu jsme zařadili do 

roku 695 n. l., původ zákoníku krále Ineho je o něco málo ranější, a to z roku 694 n. l. 

nebo byl sepsán ještě o něco dříve. Můžeme si tedy dovolit tvrdit, že Withredův zákoník 

byl ovlivněn zákoníkem Ineho, což dává smysl i z hlediska mocenské závislosti, kterou 

si na Withredovi Ine vynutil.
79

   

O této spolupráci svědčí ustanovení v posledním, dvacátém osmém článku 

Withredovy knihy zákonů, které zní: 
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„If a man from afar, or a stranger, quits the road, and neither shouts, nor blows a 

horn, he shall be assumed to be a thief, [and as such] may be either slain or put to 

ransom.“
80

 

Ustanovení dopadá na situaci, kdy se osoba, která je v dané oblasti cizincem, tedy 

není ostatním místním známa, sejde z cesty a nedá nějakým způsobem najevo, svou 

přítomnost. V tomto případě ji právo postihuje právní fikcí, že se jedná o zloděje a je 

možno jej na místě i usmrtit, případně jej zadržet a vymáhat za něj výkupné. V zákoníku 

krále Ineho se pak nalezneme takřka totožnou normu v článku dvacátém, a to v tomto 

znění: 

„If a man from afar, or a stranger, travels through a wood off the highway and 

neither shouts nor blows a horn, he shall be assumed to be a thief, and as such may be 

either slain or put to ransom.“
81

 

2.3.3. Zákoník krále Withreda 

V jednotlivých dvaceti osmi ustanoveních zákoníku (podle Attenborougha 

rozdělení) nalezneme úpravu, která dále rozvíjí a doplňuje Kentské obyčejové právo i 

úpravu starších legislativních počinů králů Ethelberta, Hlothara a Eadrica.   

Většina ustanovení upravuje postavení a moc katolické církve, nebo alespoň církev 

zapojuje do právního života, když jí přisuzuje postavení rozhodce či soudce v řadě 

konkrétních případů. První dva články se týkají majetkově – právního postavení církve. 

Prvé z nich osvobozuje církevní majetek od daní, za to však ukládá církvi povinnost 

modlit se za krále během náboženských obřadů. Ve druhém je stanoven mundbyrd 

církve, jako takové, ve stejné výši, jako je přiznáván králi.  

Následující ustanovení se týkají manželství a přikazují všem mužům, aby žili pouze 

v církví posvěceném svazku, jiných neměli, a to pod trestem exkomunikace, tedy 

vyloučení ze společenství křesťanů. Stejné pravidlo je uplatňováno i na cizince, kterým 

by v případě, že by své sňatky neuzavřeli podle norem církevního práva hrozilo, že 

budou nuceni království opustit, dle dikce zákoníku „se svými majetky i svými hříchy 

(…shall depart from the land with their possessions and with their sins)“
82

 Církevní 

sňatek musí uzavírat i Kentští šlechtici podle článku pátého, který odkazuje na normy 

„beca dom“, které vykládá Attenborough jako normy psaného práva a dovozuje, že se 
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jedná právě o právo církevní.
83

 V případě protivení se těmto ustanovením hrozila 

šlechtici pokuta ve výši sto šilinků. 

Nacházíme zde povinnosti kněží a mnichů vykonávat řádně svěřené povinnosti, 

zastávané úřady a dodržovat církevní předpisy. Tato ustanovení mají velký význam 

z hlediska posílení církevní autority i majetkového postavení církve v celé Anglii, kdy 

se kláštery často stávaly dominantními hospodářskými jednotkami celých rozsáhlých 

oblastí.
84

 

Článek osmý je mimořádně zajímavý, neboť se týká tzv. manumise, tedy propuštění 

otroka z otroctví na svobodu. Jak bylo zmíněno výše, otroci byli běžnou součástí 

anglosaské společnosti, a některé zákoníky, jako třeba ten krále Ethelbertha I., zejména 

však pozdější právní kniha krále Alfréda Velikého jejich právní poměry upravovala 

podrobněji. Z Ethelberthova zákoníku již víme, že i na území Kentu existovala vrstva 

osob nacházející se mezi plnoprávnými a neplnoprávnými obyvateli, se statusem 

bývalých otroků, tedy propuštěnci (laet) – (vizte rozbor zákoníku Ethelbertha 

v podkapitole 2.1.1). Prozatím však nebylo úplně zřejmé, jakým způsobem docházelo 

v konkrétních případech k propouštění otroků na svobodu a zjevně se tak dělo podle 

práva obyčejového. Withredovo ustanovení je vůbec první zmínkou o manumisi 

v anglosaském psaném právu. Jedná se o formu propuštění veřejně a v kostele, známou 

již v pozdním období římského práva pod názvem manumissio in sacrosanctis ecclesiis, 

kterou tento zákoník inkorporoval do práva Kentského a stanovil tak výjimku z pravidla 

o neuplatňování římského práva na území anglosaské Anglie.
85

 Bývalý pán otroka si 

však ponechával k této osobě určitá práva, zejména práva k jeho majetku, pokud by 

propuštěnec trvale opustil království.
86

 Je obtížné rekonstruovat, jak mohla takováto 

manumise konkrétně probíhat, dobové záznamy se o jejím průběhu nezmiňují. 

Nacházíme však záznam z roku 1090 n. l. který popisuje proces tak, že nejprve došlo 

k formálnímu a obřadnému prodeji otroka u dveří chrámu, kdy jej následně kupující u 

oltáře po provedení nějaké formy rituálu či obřadu za přítomnosti svědků, kleriků i laiků 

propustil na svobodu.
87
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K církevnímu právu se vztahují i následující články, které upravují povinnost ctít 

neděli jako den odpočinku, zákaz pracovat během dalších církevních svátků pod sankcí 

zaplacení plného wergeltu, zákaz dodržování pohanských rituálů, či zákaz pojídání 

masa během půstu.
88

 

Důležitými ustanoveními jsou články šestnáct až dvacet čtyři, které upravují 

vyvinění se prostřednictvím přísahy, což je typický a důležitý institut anglosaského a 

středověkého práva vůbec. Zákoník stanoví, že slovo krále a biskupa je považováno za 

nevyvratitelné, ačkoli není podpořeno přísahou. Toto ustanovení podporuje postavení 

krále a upevňuje i pozici nejvyšších církevních hodnostářů jako zástupců božích na 

zemi, jejichž slovo je takřka zákon. Představení klášterů a kněží měli vlastní obřadní 

formuli, která sloužila již jako vlastní přísaha. Kněz ji musel pronést před oltářem ve 

svém posvěceném rouchu a pronést: „Veritatem dico in Christo, non mentior" (Mluvím 

pravdu v Kristu, nelžu). Dále jsou upraveny přísahy a počty svědků pro jednotlivé 

skupiny osob, kdy se povětšinou vyžadovali tři hodnověrní svědci stejného postavení, 

jako byl přísahající a k přísaze docházelo opět před oltářem v kostele.
89

  

Závěrečná ustanovení Withredovy právní knihy obsahují úpravu postihování zlodějů 

za spáchané krádeže. Poprvé je zde v článku dvacátém pátém definován princip, že kdo 

přistihne zloděje při krádeži, smí jej beztrestně zabít a nebude nucen zaplatit jeho 

wergelt. Pokud by byl při krádeži přistižen svobodný muž (freeman) a byl zadržen, 

mohla podle zákoníku nastat trojí situace, o které měl rozhodnout samotný král. Král 

zde měl možnost uvážení okolností případu a posouzení spravedlnosti uděleného trestu, 

když mohl zloděje odsoudit k smrti, rozhodnout o jeho prodeji do otroctví „za mořem“ 

(sold beyond the sea), nebo jej zadržet až do doby, kdy za něj jeho rodina zaplatila jeho 

cenu tedy částku peněz odpovídající jeho wergeltu.
90

 Poněkud překvapivé je ustanovení 

dvacáté sedmé, které stanovilo částku za propuštění otroka, který byl přistižen a zadržen 

při krádeži na sedmdesát šilinků, v případě, že by však měl být otrok při krádeži zabit, 

náležela jeho pánu částka poloviny hodnoty zabitého otroka.
91

 

Úpravou postavení církve a dopadů křesťanské mise, které měla v raném středověku 

na anglosaské právo, se uzavírá kapitola o třech nejstarších zákonících kentského 
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království. V té následující se přesuneme do nejvýznamnějšího státního útvaru pozdního 

anglosaského období, kterým je království Wessex.  
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3. Zákoníky králů Wessexu 

Království západních Sasů založili podle Ctihodného Bedy vládci původního 

Britonského území, kterému se říkalo Gevisse. Tito vládci z Gevissu dokázali zachovat 

svou moc a ovládnout saské kmeny, které na západ Anglie doputovali, přesné zprávy o 

tom, jak se jim to podařilo, nicméně chybí. V prostředí Wessexu nacházíme od počátku 

silnou Keltskou stopu, neboť i první králové nesli až do určitého období keltská jména. 

Zakladatelem království tak byl vládce Cerdic, nacházíme zde však i jména jako 

Ceadwalla a mnohá jiná. Království Wessex mělo od počátku značně bouřlivou historii, 

v raném období zde často docházelo k rychlému střídání králů, někdy bylo údajně i více 

králů zároveň, nicméně anglosaská kronika vždy uvádí v jednom čase pouze jedno 

jméno.
92

 Zajímavostí je, že se jedná o jedinou zemi heptarchie, kde po jistou dobu 

vládla jako královna žena, a to královna Seaxburh po smrti svého manžela v letech 672–

673. (Další slavnou vládkyní anglosaského období je známá Ethelfled z Mercie, která 

nicméně nikdy nebyla nazvána královnou, a navíc i ona původně pocházela z Wessexu, 

protože byla dcerou Alfréda Velikého). Stability dosáhlo království až koncem 7. století 

za vlády krále Ineho, který je zároveň autorem nejstaršího zákoníku tohoto království.   

Zákoníky králů z království západních Sasů, tedy z Wessexu, představují těžiště a 

vrchol anglosaského zákoníkového práva v období mezi 7. a 10. stoletím. 

V předcházející kapitole jsme již částečně zmínili některá důležitá ustanovení z dále 

rozebíraných zákoníků králů Ineho a Alfréda Velikého, která nám pomáhají osvětlit 

špatně dochované a obtížně komentovatelné pasáže z Kentských zákoníků. Zákoník 

Ineho je nejranějším zákoníkem králů tohoto království a datum jeho vydání je kladeno 

do roku 694, jak bylo zmíněno výše. Druhým a nejvýznamnějším zákoníkem z Wessexu 

je Právní kniha (Doom book) krále Alfréda Velikého. 

3.1. Ine 

Ine, král Wessexu je považován za prvního z velkých králů tohoto anglosaského 

království, který si svou mocí dokázal podmanit vládce přilehlých území, jak bylo 

zmíněno výše v části práce o Withredovi z Kentu. Ine se narodil kolem roku 670 a 

Wessexu vládl mezi lety 687–726. Království vystavěl na pevných základech 

politických i právních, díky čemuž vydrželo nezávislé i během období tzv. mercijské 

nadvlády v 8. století, a mohlo se stát rozhodující mocí v Anglii v 9. století. Ine vskutku 
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slavil značné válečnické triumfy, když byl úspěšným bojovníkem proti Kentu a 

východním Anglům, ale i dalším vladařům menších království, která posléze splynula 

do větších celků v rámci heptarchie. Krom toho jistě vybojoval vítězství a minimálně na 

čas ovládl západní části ostrova, a to na úkor keltů, kteří byli vytlačeni na území 

dnešního Walesu. Tyto úspěchy jej zřejmě vedly k tomu, že věnoval část svého 

zákoníku úpravě právního postavení ovládaného keltského - Britonského obyvatelstva, 

jak jsem blíže popsal v kapitole 1.1.  Nejvýznamnějšími počinem jeho vlády, minimálně 

z hlediska právní historie, je rozhodně, navzdory jeho válečným úspěchům, Ineho 

právní kniha, tedy zákoník, který po vzoru starších králů z Kentu nechal Ine sepsat.
 93

 

Ctihodný Beda o Inem uvádí, že byl následníkem Cenreda, který mu přenechal vládu 

nad královstvím a odešel na pouť do Říma. Stejným způsobem učinil na konci svého 

života i Ine, když přenechal vládu „mladším“ a odešel k hrobům apoštolů.
94

  Podle 

Bedy se tehdy jednalo o populární aktivitu mnohých obyvatel, bez ohledu na věk, 

pohlaví a postavení. 

Ineho kniha zákonů pochází z roku 694 n. l. a o její provázanosti se zákoníkem 

krále Withreda již bylo hovořeno výše, neboť ten byl přijat jen o něco málo později 

roku 695. Samotný text Ineho zákoníku se ovšem nezachoval v jiné formě než jako 

příloha k zákoníku Alfréda Velikého, a to v několika verzích včetně slavného a dříve 

zmiňovaného Textus Roffensis z 12. století, ze kterého čerpáme, co se týče práva 

Kentských králů. Další zachované fragmenty pocházejí nicméně i z dřívějších časů, což 

souvisí s významem a dobou vlády Alféda velikého. Znění Ineho zákoníku tak 

nalezneme i v souboru spisů z anglosaského období pod názvem (Cambridge, Corpus 

Christi College, MS 173), který pochází jistě z 11. století, zde má Ineho zákoník také 

podobu přílohy k zákoníku Alfrédovu.
95

 Nemáme tedy přesnou představu o tom, zda je 

Ineho zákoník zachován v kompletní podobě, nebo jej král Alfréd, jak ostatně 

v úvodním ustanovení svého zákoníku prohlašuje, nějakým způsobem proškrtal.
96
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Provázanost obou zákoníků je nicméně očividná, zákoníky akcentují podobná 

témata, jsou obdobně strukturovány a nepochybně došlo k pozdější editaci textu Ineho 

zákoníku, ze které Alfrédova právní kniha významně čerpá.
97

 

3.1.1. Úvodní ustanovení zákoníku krále Ineho 

Právní knihou Ineho z Wessexu počíná období kodifikací na území tohoto později 

nejvýzněmějšího z anglosaských království. V úvodním ustanovení, opět v podobě 

krátké preambule, se Ine odkazuje na svého otce Cenreda, biskupy Heddeho a 

Erconwalda, velmože (eorls) a „hlavní rádce svého lidu“, zejména členy kléru (jeho 

velkého shromáždění), s jejichž pomocí a přispěním byl text zákoníku sepsán. Důvodem 

sepsání zákoníku je v Ineho preambuli:  

„…salvation of our souls and the security of our realm, in order that just law and 

just decrees may be established and ensured throughout our nation, so that no 

ealdorman nor subject of ours may from henceforth pervert these our decrees“.
98

 

 Zákoník obsahuje celkem sedmdesát šest ustanovení a již z výše popsaného stylu 

a dopadu Ineho vlády se tento právním dokument stal do značné míry vyjádřením a 

potvrzením moci a významu tohoto krále Wessexu, zároveň se ovšem jedná o další 

z důkazů vlivu církve na panství anglických vladařů. Již v preambuli, odkazem na dva 

biskupy a dále důrazem na fakt, že k přijetí zákoníku došlo na shromáždění kléru, 

můžeme tento církevní vliv vytušit, samotný obsah zákoníku nám toto tvrzení nicméně 

do jisté míry naruší, jak uvidíme v následující podkapitole.
99

  

Zákoník byl tedy přijat během shromáždění a v psaném anglosaském právu se tak 

poprvé objevuje popis poradního sboru nazývaného Witan, neboť přesně splňují denici 

shromáždění „moudrých mužů“, jak ji popisuji v kapitole první. V zákoníku 

Withredově nalezneme obdobné ustanovení také, nesmíme nicméně zapomínat, že 

Ineho zákoník je o něco starší.  

Vzhledem k většímu množství článků tohoto zákoníku, rozdělím popis jednotlivých 

ustanovení do podkapitol, kde se budu věnovat tematickým celkům v zákoníku 

obsažených. 
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3.1.2. Úprava poměrů církve 

V celém zákoníku pozorujeme Ineho snahu rozšířit královskou jurisdikci a posílit 

tak své postavení. Navzdory silnému akcentu na církevní účast při přijímání zákoníku, 

v samotném textu dokumentu najdeme jen relativně málo ustanovení poměry církve 

přímo upravujících. Obecně se jim věnuje prvních pět článků a následně nalezneme 

určité odkazy v zákoníku průřezově. Nalézáme zde příkaz, aby církevní představitelé 

(servats of God) dodržovali svá vlastní pravidla v rámci své řehole. Pod pokutou třiceti 

šilinků je také uloženo, aby bylo nově narozené dítě pokřtěno do třiceti dní od narození. 

Tuto pokutu zaplatí „zákonný zástupce“ (guardian) dítěte.
100

 Stejnou pokutu měl 

zaplatit pán otroka, který mu přikázal pracovat v neděli. Tento otrok se navíc tímto 

stával svobodným. Pokud by však otrok pracoval v neděli bez vědomí pána, měl být 

zbičován. Svěcení neděle jako dne odpočinku a bohoslužby se týkalo i svobodného 

obyvatelstva (freemen). Pokud tento svobodný pracoval v neděli, musel zaplatit pokutu 

60 šilinků, nebo upadl do otroctví. V článku pátém nalézáme tzv. právo bezpečného 

útočiště, kdy ten, kdo byl odsouzen k smrti, ale „uprchl do kostela“ (případně vyhledal 

útočiště na území kláštera) zaplatil pouze pokutu ve stanovené výši svého wergeltu, ale 

životem nepropadl.
101

 Významným pro majetkové zajištění církve v článku šedesátém 

prvním, je stanovení povinnosti platit církevním institucím „dues“ tedy svého druhu 

desátky a to vždy podle místa bydliště konkrétního povinného na „midwinter“, tedy 

označení specifického dne v roce, který bychom dnes mohli ztotožnit se zimním 

slunovratem.  

3.1.3. Trestní právo  

Lze konstatovat, že nejvýznamnější část zákoníku je věnována právě úpravě 

trestního práva, a to v jeho hmotné i procesní podobě. Nalézáme zde jak četné skutkové 

podstaty jednotlivých zločinů a pokuty či jiné tresty za ně, tak úpravu procesního 

postupu, zejména na straně toho, kdo se protiprávního jednání dopustil.  

V článku šestém a jeho jednotlivých paragrafech je vypočtena výše pokut začal-li 

někdo v přítomnosti ostatních bojovat s druhou osobou, přičemž výše je určena podle 

toho, kde se tato rvačka udála. Za boj v královských síních hrozilo sto dvacet šilinků 

pokuty, stejně bylo trestáno tasení meče v kostele nebo v klášteře. Zajímavostí je 
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paragraf pátý článku šestého, který stanoví, že pokud začne hádka dvou mužů „over 

their cups“ tedy při popíjení alkoholu, nebude k pokutě povinný ten, kdo trpělivě 

vydržel napadání druhého.
102

 

V zákoníku také nalézáme úpravu vloupání (do dnešní doby typický institut 

angloamerického práva: breaking and entering), když jsou stanoveny pokuty, které 

musí osoba, která se takového jednání dopustí, zaplatit. Pokuty jsou odstupňovány 

podle postavení poškozeného, od krále, přes biskupy a eorly až po nižší pozemkovou 

venkovskou „šlechtu“.
103

 

Několik článků je věnováno různým typům krádeží a loupeží, kdy se zákonodárce 

snaží kazuisticky popsat typizované případy protiprávního jednání, za které přichází 

trest. Krádež může v Ineho zákoníku spáchat muž s vědomím, či bez vědomí své rodiny 

(článek sedmý), kdy, pokud by o krádežích věděli všichni členové domácnosti, upadá 

zloděj to otroctví. Ustanovení článku dvanáct zavádí v anglosaském právu novinku, 

když na rozdíl od předešlých zákoníků umožňuje zloději, který byl přistižen při činu (a 

mohl by být tedy na místě zabit), aby se vyvinil zaplacením své ceny, tedy svého 

wergletu. Procesní článek třináct pak určuje, že skupina zlodějů, kde je více než sedm 

mužů, se již nazývá „bandou lupičů“ (band of marauders) a následně je popsán proces, 

kterým se může hájit ten, kdo je obviněn, že do takové bandy náleží, nebo se účastnil 

loupeživé výpravy (raid). V obou případech skládá přísahu a složí peněžní částku, ve 

druhém případě až ve výši svého wergeltu. Podle článků třicet pět a třicet šest, je možné 

zloděje, který prchá z místa činu, beztrestně zabít, přičemž příbuzní tohoto zloděje musí 

přísahat, že nebudou uplatňovat krevní mstu.
104

 Poprvé se také v anglosaském právu 

objevuje definice recidivisty, když je stanoveno, aby tomu, kdo je opětovně přistižen při 

krádeži, byla useknuta ruka nebo chodidlo. Toto pravidlo se ovšem týkalo pouze 

neurozeného obyvatelstva (commoners).
105

 Zároveň zde máme první přímou zmínku o 

ordálu, jako o iracionálním důkazním prostředku, neboť pro usvědčení takového zloděje 

se vyžaduje buďto přistižení při činu, nebo právě neúspěšné ordálové řízení. To mělo 

v této době podobu ordálu horkou vodou (couldron), spočívalo v ponoření ruky do kotle 

s velmi horkou až vařící vodou v kotli, do kterého byl ponořen např. kámen nebo mince. 

Pokud se obviněnému předmět z vody vytáhnout nepodařilo, byl vinen. Celý proces 
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probíhal za přítomnosti biskupa či šerifa a odehrával se v kostele.
106

 Množství vody 

v kotli bylo dáno hodnotou věci. Jednalo-li se o věc menšího významu, stačilo do vody 

ponořit dlaň, u drahého předmětu však mohlo dojít i k ponoření ruky až po loket. 

V této části znovu připomeneme provázanost zákoníků Kentského krále Withreda 

a Ineho, neboť ustanovení, které se týkalo povinnosti troubit na roh při procházení 

temným lesem (v Inem článek 20), souvisí s úpravou loupežných přepadení a krádeží 

v zákoníku, a proto nesplnění této povinnosti neslo těžkou sankci v podobě možnosti 

usmrcení toho, který měl dout.  

3.1.4. Wergelt v Ineho zákoníku 

Zákoník krále Ineho je značně poctivý ve výpočtu wergeltu pro jednotlivé skupiny 

obyvatel. Jak jsem popsal výše v kapitole první, v Ineho době došlo zřejmě k ovládnutí 

části dnešního Walesu, kde žilo původní britonské (keltské) obyvateltsvo. Zákoník se 

tak věnuje výčtu wergeltů pro dva národy žijícím na jednom území, kdy Anglosasové, 

stojící obecně ve společenské hierarchii výše, mají i vyšší „cenu“.
107

 Pro přehled 

wergeltů ve Wessexu, odkazuji opět na tabulku v Příloze 1.  

Výpočet konkrétních částek ceny muže má význam pro další ustanovení zákoníku, 

kde je wergeld používán jako sazba pokuty za nejzávažnější zločiny, může však sloužit i 

jako „jistota“, kterou zaplatí osoba, pokud chce proti jinému vznést žalobu 

prostřednictvím přísahy. 

3.1.5. Právo soukromé v Ineho zákoníku 

Zákoník Ineho je prvním z anglosaských právních dokumentů, který obsahuje 

úpravu soukromoprávních poměrů ve své podstatné části. V zákonících předcházejících 

se objevovala úprava manželství, postavení osob, odpovědnosti za škodu, tedy obecně 

práva občanského, pouze dílčím způsobem a v relativně malém počtu ustanovení. 

V Ineho zákoníku tvoří soukromoprávní úprava takřka jednu třetinu textu. 

 V článku dvacet pět nalézáme situaci, kdy bylo u prodejce nalezeno kradené 

zboží. V takovém případě musel prodejce složit přísahu, že sám není zlodějem, o 

krádeži dané věci nevěděl a v takovém případě je i tak povinen zaplatit pokutu třiceti 

šesti šilinků.  
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Článek dvacátý šestý dopadá na situace, kdy je nalezeno dítě a jsou vyměřeny 

peněžní částky nutné pro jeho výživu. Ustanovení přikazuje vyšší výživu pro nalezence 

„podle jeho podoby“ (according to his appearance), Attenborough se domnívá, že se 

mohlo jednat buď o konstatování toho, že starší dítě potřebuje více výživy, nebo 

případně větší finanční zajištění pro dítě, pokud by se jevilo, že je urozené.
108

 Ochrany 

dítěte se týká i následující článek, který stanoví, že kdo zplodí nemanželské dítě a 

zřekne se jej, nemá v případě smrti dítěte nárok na jeho wergelt. Obdobně jako 

v zákoníku Withredově, nalézáme i v Inem pokutu za slíbené, a nakonec neuzavřené 

manželství. 

Zákoník věnuje mnoho ustanovení také zvířatům, když přikazuje, aby byly domy 

commoners vždy oploceny z důvodu možného útěku hospodářských zvířat. Pokud by 

domácnost nebyla oplocena a na pozemek vniklo cizí zvíře, nemá vlastník domácnosti 

nárok na náhradu škody, kterou takové zvíře způsobí. Z následujících ustanovení 

(čtyřicet až čtyřicet dva) se můžeme dozvědět více o anglosaském systému hospodaření 

prostřednictvím tzv. obecných luk či polí (common meadow), které se nacházely 

v jistém typu spoluvlastnictví zúčastněných rolníků (ceorls). Zákoník přikazuje nahradit 

škodu ostatním, pokud zvířata jednoho rolníka sežrala úrodu obilí, či trávu na jiné části 

společně obdělávaného území, než která již patřila do podílu daného rolníka. Co se týče 

společného obdělávání polností, z historických pramenů víme, že k tahu anglosaského 

pluhu bylo zapotřebí osm volů, nicméně jistě ne každý ceorl takovýmto množstvím 

dobytka disponoval. Aby tedy mohl obdělat své pole, musel si pronajmout voly svých 

sousedů, někdy si musel pronajmout i samotný pluh a jho. Tento typ nájmu volů 

upravuje článek šedesátý, který říká, že platbou za tuto transakci je krmivo pro voly, 

pokud by však daný rolník nemohl zaplatit celou hodnotu „nájemného“ v krmivu, má 

tak zaplatit pouze polovinu a zbytek doplnit v jiném zboží (other goods).
109 

 

Zvířecí část zákoníku souvisí s logickým významem dobytka a zemědělství pro 

ranně středověkou agrární společnost. Z tohoto důvodu Ineho zákoník jako jediný 

z anglosaských právních dokumentů v článcích padesát osm, padesát devět a šedesát 

vypočítává kompenzace za „poškození“ zvířat, kdy za ztrátu volského rohu stanovuje 

částku šesti pencí (paeningas), za ocas vola jeden šilink. Ovčí vlna má cenu dvou pencí 
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a zákoník také stanovuje, že je možné vlnu ovci ostříhat nejdříve po letním slunovratu. 

110
 

3.2. Alfréd Veliký 

Předtím než se pustíme do detailního rozboru právní knihy krále Alfréda, je třeba 

zmínit další zákoníkový počin, který se nicméně nezachoval jinak, než jako zmínka a 

vybraná ustanovení právě v textu sbírky Alfrédovy, který však vyplňuje mezeru, kterou 

nalézáme v právu anglosaských zákoníků v 8. století n. l. Z těchto výše popsaných 

důvodů jsem se rozhodl nevěnovat mu samostatnou kapitolu této práce, ale rozebrán 

bude zde, jako jistý před-úvod k Alfrédovi Velikému a jako čestná zmínka.  

3.2.1. Zákoník krále Offy z Mercie v textu zákoníku Alfréda Velikého 

Jedná se o slavný zákoník krále Offy z Mercie, který vládl mezi lety 757 až 796 

n. l. a byl podle všeho nejmocnějším vládcem anglosaských království v daném období, 

který svou mocí a věhlasem značně přesahoval i hranice britských ostrovů a byl jistě 

nejmocnějším anglickým králem v době před Alfrédem Velikým. Offa obnovil a 

potvrdil hegemonii Mercie jako určující síly mezi ostatními útvary heptarchie, když si 

svou mocí vojenskou i diplomatickou zajistil de facto přímou podřízenost králů 

ostatních království (s výjimkou Northumbrie a Wessexu), kteří jej uznávali za 

bretwaldu. Užívá také jako první jednoduchého, leč efektního titulu: král Anglie. 

Ostatní vládce ovládal do té míry, že byl schopen zrušit rozhodnutí, které některý z nich 

učinil, což je možno demonstrovat na příkladu krále Egberta z Kentu, který přidělil 

některému svému služebníkovi půdu, aniž by se jej otázal na svolení. V anglosaské 

kronice je také zaznamenána událost, jak Offa nechal roku 794 popravit stětím nějakého 

krále Ethelberta.
111

 

Offovou zásluhou se také v podstatě na území celé Anglie začala používat stříbrná 

mince denár, kterou nechal razit Offa po franckém vzoru, v souvislosti rozvojem 

vnitřního i zahraničního obchodu. Dále král rozvíjel vztahy se zahraničím. Jsou 

prokázány jeho styky s papežským stolcem i Karlem Velikým, který poslal Offovi 

osobní dopis, ve kterém jej tituluje jako svého rovného a nazývá jej bratrem. Roku 786 

zorganizoval Offa dokonce první koncil na anglickém území, na který byli vysláni i 

                                                 
110

 John Hines, Units of account in gold and silver in seventh-century England: scillingas, scaetas and 

paeningas, The Antiquaries jurnal, The society of antiquaries of London, 2010, str. 155 
111

 Johnson, Paul. Dějiny anglického národa. Přeložila Věra Lamperová, přeložil Jan Lamper. Voznice: 

Leda, 2012. str. 72. 



 

40 

 

 

legáti přímo z Říma. Bohužel obecně o kultuře a zákonech Mercie víme jen velice málo, 

neboť o její osud se kronikáři jako byl ctihodný Beda (Northumbriec) nezajímali 

v takové míře a Mercie byla později velmi vážně poškozena vpády skandinávských 

dobyvatel. Možná i proto, se nezachoval text zákoníku, který nechal král Offa sepsat a 

na který se v úvodu své právní knihy odkazuje Alfréd Veliký.
112

 

Jde bohužel jen těžko odhadovat, které části Alfrédova zákoníku jsou Mercijského 

původu. Pouze v promulgačním ustanovení Alfrédovi knihy zákon čteme:  

„Now I, King Alfred, have collected these laws, and have given orders for copies 

to be made of many of those which our predecessors observed and which I myself 

approved of…. but those which were the most just of the laws I found — whether they 

dated from the time of Ine my kinsman, or of Offa, king of the Mercians,“
113

 

Offův zákoník byl tedy tak významný nebo kvalitně sepsaný, že jej Alfréd prostě 

nemohl pominout, což vzhledem k Offově inspiraci v Karlu Velikém, není až takovým 

překvapením. Je smutným historickým faktem, že se nejspíš nikdy nedozvíme, co bylo 

jeho obsahem, tušíme pouze to, že některá ustanovení zákoníku Alfrédova z Offofa 

zákoníku vycházejí. 

3.2.2 Historický kontext vlády Alfréda Velikého 

 

Budoucí král Wessexu Alfréd, se narodil někdy mezi lety 847-849 n. l. a na trůn 

nastoupil roku 871 po smrti svého bratra Ethelreda. Byl synem bojovníka proti Dánům, 

krále Ethelwulfa, syna legendárního krále Egberta, dosáhnuvšího za svého života titulu 

Bretwalda – tedy krále všech Anglosasů, a díky kterému dosáhl Wessex svého 

tehdejšího významu, za což mohl být Egbertovi vděčen i samotný Alfréd.
114

   

Již v prvním roce své vlády musel Alfréd prokázat mimořádnou rozhodovací 

schopnost, nucen hájit Wessex proti takzvané Velké armádě dánských Vikingů (Great 

army of the Vikings), proti níž svedl Wessex v roce 871 devět velkých bitev. Díky 

Alfrédově snaze dospěly obě strany konfliktu ke křehkému míru, jež byl však roku 878 

Skandinávci porušen a Alfréd byl po překvapivém útoku donucen opustit své tehdejší 

hlavní město Chippenham a uchýlit se do pevnosti v močálech Somersetu.
115
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Odtud (prý posílen zjevením sv. Cuthberta, které zmiňuje Anglosaská kronika) 

zorganizoval Alfréd mohutnou ofenzivu, jež přivedla armádu Wessexu k rozhodujícímu 

vítězství nad skandinávci u Edingtonu (12. května 878). V důsledku těchto událostí 

přijal dánský vůdce Guthrum křest a stáhl svá vojska z Wessexu. Král Alfréd uzavřel 

s Dány mírovou smlouvu (touto smlouvou s Guthrumem se bude zabývat část práce 

pojednávající o dánském právu v Anglii) a Dánové následně vytvořili ze značného 

území Anglie, avšak už mimo území ovládané Wessexem, oblast dánského práva 

nazývanou Danelaw. Staly se tak Alfrédovými přímými sousedy a významným 

způsobem ovlivnili historii ostrova na příštích několik staletí.  

Aby zajistil bezpečnost v následujících letech, začal král vybírat zvláštní daň, jež 

měla sloužit jako poplatek Dánům za udržení míru – tzv. Danegeld. Zajímavostí je, že 

ona daň byla vybírána i nadále po zažehnání Dánského nebezpečí a stala se později 

základem pro výběr majetkové daně v Británii.
116

  

Alfréd následně posílil vojensky svou zemi tím, že nechal zřídit systém 

opevněných měst a osad zvaných burhs (system of brughal defences), ze kterých se 

leckteré následně proměnilo ve středověké anglické město (např. Oxford). 

Modernizoval také armádu a námořnictvo. Díky zabezpečení svého území mohl král 

Alfréd obrátit svou pozornost mimo hranice Wessexu, roku 886 dobyl Londýn dosud 

ovládaný Skandinávskými dobyvateli a dosáhl tak toho, že všichni anglosaští obyvatelé 

Anglie, kteří se nenacházeli pod vládou Dánů, podléhali jemu.
 117

  

Král Alfréd fyzicky zajistil bezpečnost zbytků anglosaských království na 

ostrovech, rozhodl se však zabezpečit také morální a kulturní obrodu svého lidu. Alfréd 

reflektoval existenci starých anglosaských zákoníků sepsaných z popudu králů 

Ethelbreda z Kentu, Ineho z Wessexu a Offy z Mercie, které byly rozebrány či zmíněny 

výše a rozhodl se právo Anglosasů revidovat a modernizovat ve vlastní právní knize. 

Alfréd byl na svou dobu velkým vzdělancem, nejen, že uměl číst i psát, ale dle pramenů 

i sám překládal z latiny do jazyka Anglosasů, staré angličtin. Existují i důkazy 

Alfrédova úsilí o dosažení vyššího vzdělání a gramotnosti tehdejších nejvyšších 

úředníků. V dobové zprávě od velšského mnicha Assera, kterého si král Alfréd jako 

předního vzdělance vyvolil a pozval jej ke svému dvoru, je naznačeno, že snad 

šlechticům, kteří by se číst nenaučili, hrozila ztráta úřadů, jež zastávali.  Faktem 
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nicméně zůstává, že většina obyvatel Anglie 9. století, včetně předních šlechticů a 

králových blízkých spolupracovníku byla, ne příliš překvapivě, negramotná.
118

  

Alfréd si nicméně také dobře uvědomoval, že zákoníky představovaly sbírky 

obyčejových právních norem tří nejvýznamnějších anglosaských království. Vzhledem 

k univerzalistické Alfrédově snaze stát se neoddiskutovatelným vládcem celé Anglie, je 

nasnadě, proč zvolil v úvodu svého zákoníku právě cestu odkazů na dřívější významné 

krále různých království. Tyto starobylé zákoníky se staly tak staly minimálně ideovým 

podkladem nového zákoníku Alfrédova nazývaného nejčastěji Book of Laws – Kniha 

zákonů.
119

  

3.2.3. Zákoník krále Alfréda velikého 

Samotný zákoník (nazývaný též seo domboc; law/judgement book) začal být 

připravován jistě v průběhu 80. let devátého století a byl vydán někdy kolem roku 893 

poté, co Alfréd zkonsolidoval svou moc po porážce Skandinávců. 

 Kniha zákonů je uvedena odstavcem, který je zároveň důvodovou zprávou, 

preambulí a úvodním ustanovením. Alfréd zde prohlašuje, že se jedná buďto zákony, 

které sám vydal, anebo zákony staršího data podléhající jeho autorizaci. Zajímavá je 

Alfrédova pokorná úvaha, že to, co on považuje za spravedlivé, nemusí považovat za 

spravedlivé jeho nástupci a může se tedy stát, že časem dojde k derogaci takových 

předpisů.
120

 Alfréd se dále odvolává na zákoníky svých předchůdců Ethelbreda, Ineho a 

Offy, jak bylo zmíněno v předešlé podkapitole. Výběr zákoníků, kterými se řídila 

nejmocnější anglosaská království, dokládá jeho pokus sjednotit takto fakticky právo 

anglosaských kmenů, což by králi usnadnilo stát se takto vládcem všech Anglosasů. 

(Stejně jako kdysi Egbert a králové před ním, i Alfréd se nakonec stal Bretwaldou). 

Přesto Alfréd zakončuje úvodní ustanovení tím, že se poněkud skromně označí pouze za 

krále západních Sasů (westseaxna cyning - king of west saxons)
121

. V úvodu zákoníku 

nalezneme velmi dlouhý úvod, který se věnuje desateru božích přikázání a výkladu 

biblického práva, které z něj vzešlo. Nachází se zde stručná historie apoštolů a obsažen 

je výčet koncilů, na kterých se probírala a stanovila materie kanonického práva. Tato 

úvodní ustanovení společně s celkovým vyzněním zákoníku tak akcentují apel na 
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dodržování zásad křesťanství v anglosaské společnosti konce devátého století. Tímto 

výrazným přihlášením se ke křesťanským hodnotám dodává Alfréd ustanovením 

obsaženým v zákoníku de facto povahu univerzálně a věčně platných norem. 
122

 

 Krom úvodu sestává zákoník ze sedmdesáti sedmi článků, některé z nich se dále 

dělí na pododstavce, které budu opět podle vzoru Attenboroughova výboru nazývat 

paragrafy, jako u všech ostatních rozebíraných zákoníků.
 123

 V následujících 

podkapitolách popíši jednotlivá ustanovení zákoníku, a to obdobně jako u zákoníku 

krále Ineho nikoli v chronologickém řazení, ale vzhledem k většímu rozsahu tohoto 

právního počinu oproti zákoníkům předcházejícím, rozdělím úpravu v něm obsaženou 

na tematické celky, kterým bude věnován podrobnější rozbor. Počtem ustanovení se 

Ineho a Alfrédův zákoník takřka shodují, nicméně Alfrédovo dílo je co do rozsahu 

obsažnější, díky většímu počtu paragrafových ustanovení jednotlivých článků. Musíme 

mít nicméně na zřeteli, že Ineho zákoník se zachoval pouze jako příloha Alfrédovy 

právní knihy, úprava tak byla jistě použitelná i za Alfrédových časů, proto je třeba brát 

oba zákoníky za jeden celek, tak jako tomu bylo u zákoníků Kentských. 

3.2.4. Ustanovení chránící panovníka a jeho majetkové zájmy 

Zákoník zmiňuje panovníka hned v několika ustanoveních. U Alfréda Velikého 

můžeme již hovořit o pojetí krále franckého typu a král tak dostává nejvyšší možnou, 

v podstatě posvátnou ochranu. Článek třetí upravuje institut nazývaná ve Wessexu 

cyninges borg, který odpovídá mundbyrdu, jak byl popsán výše. Jedná se tedy o 

panovníkovu „ochranu“ jejíž porušení bylo zvláště sankcionováno nad rámec obvyklého 

kompenzačního mechanismu. V článku sedmém je zakotven zákaz tasit zbraň v 

králových síních pod trestem zatčení a soudu panovníkova. Pokud by takovýto zločinec 

uprchl, měl po dopadení zaplatit sumu odpovídající jeho wergeltu a navíc i pokutu. 

Wergelt je v souvislosti s panovníkem zmiňován i nadále – v ustanovení třicátém prvém 

je zakotveno právo panovníka obdržet polovinu wergeltu za zabitého, nemá-li 

příbuzných, kteří by jej mohli obdržet. Překvapivý není ani článek čtyřicátý, které pod 

pokutou brání nedovolenému vstupu do královských opevněných sídel.
124

 Co se týče 

výpočtu wergeltu v Alfrédově zákoníku, jeho výše odpovídá částkám, jak je popsal 

zákoník Ineho, už jen z toho důvodu, že je Ineho text jako příloha k Alfrédovu zákoníku 
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připojen jako nedílná součást a Alfrédem upraven. Bylo by tedy zbytečné wergelt 

stanovovat ještě zvlášť podrobně v novém zákoníku. Pro jednotlivé částky je tedy opět 

možno nahlédnout do tabulky v Příloze 1. 

3.2.5. Soukromé právo v Alfrédově zákoníku 

První článek, obsahující osm paragrafů, zdůrazňuje důležitost dodržování přísah a 

slibů – tedy formulace zásady obecně platné i dnes: závazky je třeba dodržovat. Hned v 

prvním paragrafu je však zásadě nastaven určitý limit v podobě zákazu dodržení slibu, 

kterým by se kdo zavázal ke zradě svého pána nebo k něčemu nezákonnému. Opět 

vyjádření principu ovládajícího i moderní právo nejen anglické. V anglosaském právu je 

také poprvé v Alfrédově zákoníku zmíněno, že je možné omezit svobodu člověka jeho 

uvězněním v královském žaláři. Tento trest měl dopadnout právě na toho, kdo nedostál 

svému slibu. Další paragrafy se týkají úpravy poměrů odsouzeného ve výkonu trestu. 

Tento spočíval v držení odsouzeného v královském žaláři po dobu čtyřiceti dní, přičemž 

výdaje na jeho výživu měl nést on sám nebo jeho příbuzní. V ustanovení třicátém třetím 

se dále hovoří o jisté zajímavosti při dodržování „posvátných“ přísah, tedy uzavřených 

dovolávaje se boha. Chtěl-li kdo jiného osočit z porušení takové přísahy, musel se jí 

dovolat ve čtyřech kostelích, zatímco žalovaný se na svou obranu musel dovolávat ve 

dvanácti kostelích, že slib neporušil.
125

   

V zákoníku nalézáme také řadu ustanovení, které chrání ženy jako zvláštní skupinu 

osob v dnešním právu označovaných jako slabší strana. Zejména se jedná o ochranu žen 

těhotných. Významným ustanovením chránícím těhotenství ženy je článek devátý. 

Tento stanoví, že zabití těhotné ženy v sobě nese následek v podobě zaplacení wergeltu 

za ni a také polovičního wergeltu za nenarozené dítě.  

V desátém článku je chráněno manželské lože a jsou stanoveny pokuty za ulehnutí 

s manželkou jiného odvisle od manželova wergeltu. Dále je v zákoníku v článku 

čtyřicátém druhém stanoveno, že kdo přistihne svou ženu s jiným mužem, smí jej 

vyzvat na souboj a v případě, že jej zabije, není povinen k platbě wergeltu a rodina 

zemřelého jej nesmí jako vraha stíhat. Jedenáctý článek potom chrání čest mladých žen, 

zakazující, co bychom dnes nazvali sexuálním obtěžováním či znásilněním (v originále: 

Seizing by a clothes or by a breast a rape). Různě jsou pak odstupňovány kompenzace, 

které takto napadená žena obdrží. Za „osahávání“ částka nejnižší za dokonané 

znásilnění nejvyšší. Zajímavostí je, že žena dříve již s nějakým mužem ulehnuvší, měla 
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o polovinu sníženou kompenzační částku za pokus jiného muže ji takto obtěžovat, a 

pokud byla obviněna, že dříve ulehla s mužem, který ji pak obtěžoval, nárok na 

kompenzaci byl opět pouze ve výši jedné poloviny jinak jí náležející kompenzace.  

Za znásilnění nedospělé dívky, ukládá článek dvacátý devátý stejnou částku, jakou 

přiznává právo dospělé ženě. Zvýšené ochrany se netěší pouze světské ženy, ale i 

jeptišky v klášterech, které požívají dokonce ochrany zvýšené. V sedmnáctém článku se 

píše o dvojnásobné pokutě za prohřešky zmíněné v ustanovení o ochraně světských žen. 

V osmém pak právo zakazuje unášet jeptišky z klášterů, poměrně přísně dále stanoví, že 

dítě zplozené s takto unesenou jeptiškou nemá nárok na dědictví po otci.
126

 

I v anglosaském právu je život chráněn i před narozením, když je stanoveno, že 

zabije-li někdo těhotnou ženu, zaplatí kromě hodnoty jejího wergeltu i hodnotu 

nenarozeného dítěte, který odpovídá hodnotě otce takového dítěte.
127

 

Některá ustanovení dopadají na škodu způsobenou věcí. Takto je v článku 

třináctém stanoveno, že pokud někdo omylem zabije jiného tím, že na něj při kácení 

shodí strom, musí daný strom odevzdat rodině poškozeného. 

Poměrně značnou pozornost věnuje zákoník úpravě odpovědnosti za škodu 

způsobenou zvířaty, kdy za hlavní hrozbu si bere anglosaský zákonodárce psa. V článku 

dvacátém třetím se dočteme o pokutě za pokousání nebo potrhání člověka psem, 

přičemž zajímavý je postupný růst této pokuty, pokud útočil pes, který již v minulosti 

někoho pokousal a pán si jej ponechal. Za třetí takové napadení hrozila již pokuta 

v pětinásobné výši oproti pokutě za napadení první. Co se týče dalších zvířat, zákoník 

stanoví v článku dvacátém čtvrtém, že pokud zraní zvíře člověka, musí mu jej jeho 

vlastník předat nebo se s ním jinak domluvit.
128

 

3.2.6. Církevní právo a bezpečné útočiště 

Na zákoníku je od samého začátku patrno, jak velký vliv měla církev na Alfrédovu 

vládu a tím pádem i na celé jím ovládaném území. V mnoha ustanoveních, kde se 

hovoří o králi, je církev a její představitelé zmiňována hned na druhém místě ještě před 

světskými šlechtici. Náhrady škody a pokuty za útok proti církvi, jejím členům a jejího 

majetku jsou většinou jen o málo nižší než ty stanovené za rušení zájmů krále. Klér se 

tedy těšil značné ochraně a privilegiím, bylo dokonce možno, aby kněz, který zabije 
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jiného člověka, byl potrestán pouze zaplacením pokuty a laicizován bez jakéhokoli 

jiného postihu, nicméně i tomu se mohl kněz vyhnout, pokud za něj biskup zaplatil 

wergelt zabitého.
129

 

Dalším bodem hodným zájmu je úprava související s církevními budovami a 

právem bezpečného útočiště, které je typickým institutem středověkého, a nejen 

anglosaského práva. Právo bezpečného útočiště (upraveno v článku pátém) v klášteře 

nebo kostele umožňovalo tomu, kdo prchal před nepřáteli, uchýlit se do kostela nebo 

kláštera vysvěceného biskupem. Z tohoto místa pak nesměl být vyvlečen po dobu sedmi 

dní, a to pod pokutou rušiteli zákona. Po tuto dobu však neměl dostávat od obyvatel 

kláštera nebo kostela žádné jídlo. Zajímavý je paragraf čtvrtý, který stanoví, že kdo se 

uchýlí do kláštera kvůli spáchání zločinu, který však zatím zůstal neobjasněn, a ze 

svého činu se zde vyzpovídá, stihne jej pouze trest v poloviční výměře. Tedy zřejmě 

snaha zvýšit objasněnost zločinů, které by jinak trestem stiženy nebyly vůbec, třebaže 

za cenu nižší trestní sazby. 

Významnou součástí zákoníku je pak článek čtyřicátý třetí, ve kterém panovník 

stanovuje dny volna pro všechny svobodné muže, ne však pro otroky a nesvobodné. 

Tyto dny volna kopírují nejvýznamnější křesťanské svátky a jedná se o dobu dvanáct 

dní během Vánoc dále například sedm dní před Velikonocemi a sedm dní po nich. Dále 

den volna na svátek sv. Řehoře, na den Všech svatých a některé další významné svátky. 

Pro otroky jsou vyhrazeny jako dny volné určité speciálně vyznačené dny, během 

kterých mohou prodat to, co svou prací získali nebo si vydělali – tzv. ember days.
130

 

 

3.2.7. Ustanovení trestněprávní 

Bezpochyby největší část materie obsažené v zákoníku tvoří normy nějakým 

způsobem upravující zločiny, tresty a proces u soudu.
131

 Mezi ty nejvýznamnější patří 

článek devatenáctý, jenž se dotýká toho, co bychom dnes nazvali účastenství či pomoc 

při trestné činnosti. Zakazuje půjčení zbraně za účelem spáchání trestného činu. 

Umožňuje však vyvinění se, pokud půjčitel prokáže, že o úmyslu pachatele nevěděl. 

Dále dvacátý šestý článek upravující vraždu, kterou provedla skupina lupičů (band of 

marauders), kdy ten, kdo zasadil smrtící ránu, měl zaplatit celý wergelt a všichni 

účastnící se pak každý ještě pokutu, tato byla odvislá od základního wergeldu.  
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Dále je upraveno například nactiutrhání (za které hrozil trest vyříznutí jazyka), 

nebo zákaz nezákonného omezování osobní svobody. V mnoha dalších článcích jsou 

upraveny výše pokut a kompenzací za zabití jiného člověka, opět většinou závisející na 

výši jeho wergeltu, který je určen podle sociálního postavení a původu poškozeného. Za 

trestněprávní můžeme označit i články o znásilnění, které jsem však zařadil do jiného 

oddílu.  

Krádežím se ve značné míře věnoval zákoník krále Ineho. V Alfrédově právní 

knize však nalézáme úpravu tohoto trestného činu rovněž, zejména je zde v článku 

pátém stanoveno, že kdo se dopustí krádeže v neděli nebo ve svátek, zaplatí 

dvojnásobnou pokutu. Za krádež v kostele hrozilo zaplacení hodnoty ukradené věci a 

useknutí ruky. Zákoník zde dává možnost vykoupit se z trestu useknutí ruky zaplacením 

svého wergeltu.
132

 Upravena je krádež krávy a telete, pokutována jedním šilinkem,  

V ustanovení článku čtrnáct se nachází úprava, kterou bychom dnes mohli 

označit za úpravu odpovědnosti v trestním právu, kdy se stanoví, že narodí-li se někdo 

hluchý nebo hloupý (dumb or deaf), odpovídá za jeho protiprávní jednání jeho otec v té 

podobě, že je povinen platit v zákoníku určené kompenzace.  

Posledních třicet tři článků v sobě pak obsahuje konkrétní pokuty, tresty a 

náhrady škody za jednotlivá protiprávní jednání, odstupňovány dle závažnosti, kdy 

například za vyražený zub je náhrada menší než za useknutí nosu. Opět jsou zde 

vypočteny části těla, které je možno poškodit a stanoveny peněžní částky jako 

kompenzace, které je nutno za toto poškození zaplatit. Podobný seznam nalezneme 

jinak pouze v zákoníku krále Ethelberta I. z Kentu.Velkým nešvarem bylo zřejmě 

v království západních Sasů nošení nechráněného kopí přes rameno, neboť zákoník 

stanovil zvláštní pokuty za propíchnutí jiného, tedy jeho zabití tímto na zádech neseným 

kopím, v článku třicátém devátém, kdy pokutou byl čistý wergelt zabitého. 
133

 

Procesní úprava v zákoníku se týká zejména postupu, jak pohnat protivníka 

(adversary) před soud, když je stanoveno, aby dříve, než by kdo svého protivníka 

fyzicky napadl, musí jej nejprve vyzvat, aby se dostavil k soudci. V případě, že by tento 

obžalovaný nesouhlasil, může si žalobce vyžádat pomoc místního ealdormana.
134

 

Zákoník krále Alfréda Velikého představuje vrchol dosud rozebírané anglosaské 

normotvorby a v kontextu dřívějších zákoníků dává nahlédnout do právních poměrů 
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anglosaské Anglie 9. století v nejširší míře. V průběhu několika desetiletí před sepsáním 

zákoníku, zasáhla však Anglii vlna společenských změn způsobená invazí převážně 

dánských a norských dobyvatelů, která se projevila i na anglosaské právní úpravě v 10. 

století. Proto bude poslední část práce věnována fenoménu nazývanému Danelaw, 

specifičností a zvláštnostmi, které v právu Skandinávců nalézáme, a které ovlivnili 

vývoj práva na území Anglie.  
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4. Danelaw 

V této části práce se zaměřím na příchod Skandinávských dobyvatelů a kolonistů do 

Anglie a pokusím se rekonstruovat, co je možno s jistotou povědět o právním systému, 

který na ovládaném území uplatňovali. Hned na úvod bych však chtěl vymezit termín 

viking a vysvětlit, proč se mu budu v práci spíše vyhýbat. Oproti rozšířené představě, že 

každý, kdo pochází ze států dnešní Skandinávie, může být nazýván vikingem, toto slovo 

označuje pouze válečníka, který nastoupil na loď a vyrazil na loupeživý nájezd (raid). 

V tomto kontextu tak slovo viking znamená spíše pirát než cokoli jiného. Je pravdou, že 

zejména v počátku procesu kolonizace Británie, byla velká část přišedších osob 

opravdovými vikingy v tomto smyslu slova. V pozdější době, kdy došlo k ovládnutí 

části území ostrova pod dánskou nadvládou, by však již tento pojem působil spíše 

problémy, neboť Anglii kolonizovalo značné množství lidí různých profesí, postavení i 

etnik. Jistě by byla naivní představa, že všichni lidé ze Skandinávie, kteří do Anglie 

přišli, byli čistě válečníky a piráty. Do Anglie přicházeli řemeslníci, zemědělci, muži, 

ženy, děti i starci. V práci tedy budu o těchto nových obyvatelích Anglie hovořit jako o 

Skandinávcích, případně o Dánech (což je ostatně termín, kterým byly nazýváni i ve 

mnou rozebíraných časech, ačkoliv, jak uvidíme dále, ne všichni dobyvatelé pocházeli 

skutečně pouze z Dánska).
135

 Také je třeba mít na paměti, že jak Anglosasové, tak 

Dánové byly národy germánského původu, do jisté doby uctívali i stejná božstva a 

jejich jazyky si byly také v něčem podobny.
136

  

Chtěl bych tedy rozporovat obecně přijímanou představu o Dánských dobyvatelích 

jako barbarském lidu takřka zvířecího chování a krutosti, neboť z písemných pramenů i 

archeologických nálezů je dobře zřejmá značná kulturní i řemeslná vyspělost 

Skandinávců, kteří však na rozdíl od Anglosasů ještě nebyli christianizováni.
137

 

Z pramenů, které ovšem nepocházejí z území Anglie a nebudu se jim proto v této práci 

věnovat, krom toho vidíme i značně rozvinutý právní systém, který Skandinávci 

uplatňovali na jiných místech, zejména na Islandu.
138

 Těžko si tedy představovat 

„vikinga“ jako v kůži oblečeného nemytého barbara. 
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4.1. Příjezd Skaninávců do Anglie 

Podle zpráv z anglosaské kroniky připluli první Skandinávci – vikingové do Anglie 

roku 789, když ve Wessexu vládl král Beothric. Ten vyslal k prvním třem lodím, které 

měli připlout z Horthalandu v Norsku, svého posla, a vikingové jej zabili.
139

 Ke konci 8. 

století se loupeživé výpravy vikingů zaměřovaly převážně na severnější království 

Northumbrie a Mercie. Právě v Northumbrii se nacházel klášter Lindisfarne, který 

Dánové vyplenili roku 793, jejich loupení nebyly ušetřeny ani kláštery Jarrow a Iona. 

Tyto akty násilí však byly spíše ojedinělé a představovaly pouze předzvěst událostí, 

které nastaly v 9 století.  

Skutečná historie dánské kolonizace se začíná psát až roku 865, kdy do East – 

Anglie přitáhla (připlula) mohutná ozbrojená síla nazývaná Great army of the Vikings 

nebo The Great Heathen army. Po následujících třináct let pak tato zbrojná síla 

procházela Anglií a podmanila si v podstatě celé území Northumbrie, Mercie a East-

Anglie.
140

 V průběhu dalších desetiletí se tento vojenský úspěch stal základem pro 

masivní kolonizaci Skandinávců do Anglie, která byly dána i politickou nestabilitou 

doma v Dánsku a růstem počtu obyvatel ve Skandinávii v průběhu 9. století, když v této 

části Evropy, vyznačující se náročnějšími zeměpisnými podmínkami, pouze obtížně 

hledali obživu. Dánové, kteří do Anglie přitáhli pod vedením vojevůdců Ivarra 

Bezkostného (Ivar the Boneless) a Halfdana, poměrně snadno dobyli město York a 

nechali mučit a popravit krále Edmunda z East-Anglie.
141

 V Yorku a jeho okolí, 

nazývaném království Jórvík, následně vládla skoro století takřka nepřerušená řada 

vládců původem převážně z Norska. Poslední z nich Erik, zvaný Krvavá sekera, syn 

Haralda Krásnovlasého, který proslul jako postava severských ság, zemřel v roce 954 a 

poté bylo království Jórvík opět připojeno k Anglii.
142

 

Království Wessex dokázalo výzvě dobyvatelů z počátku čelit úspěšněji, králové 

Egbert, Ethelwulf a konečně Alfréd Veliký dokázali Dány střídavě porážet, až došlo 

nakonec k porážce Velké armády vojskem Alfrédovým u Edingtonu roku 878, když se 

mu podařilo sjednotit proti Skandinávcům celou ozbrojenou sílu království. Poražený 
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vůdce části dánského vojka, Guthrum, následně přijal křest a Alfréd se stal jeho 

kmotrem. Zároveň došlo k uzavření mírové smlouvy mezi Guthrumem a Alfrédem 

(Alfred-Guthrum treaty), která položila právní základ legitimní dánské přítomnosti 

v Anglii.
143

 Alfréd za svého života dokázal ještě vydobýt na Dánech Londýn a údolí 

Temže. Po jeho smrti roku 899 převzal otěže vlády a znovudobytí anglosaských 

království do rukou jeho syn Edward nazývaný Starší. V Mercii zase úspěšnou ofenzívu 

vedla Alfrédova dcera Ethelfled, vdova po mercijském vládci Ethelredovi. Po její smrti 

roku 918 anektoval Edward území Mercie a jeho nástupce Athelstan se po připojení 

Northumbrie stal prvním králem celé Anglie. Jeho dědicové pak vládli již jako králové 

angličtí a tento titul začal nabývat svého pozdějšího významu.
 144

 Století 10. bylo tak 

poznamenáno snahou dobýt na Dánech zpět jimi dobyté části Anglie, což se 

Alfrédovým potomkům podařilo, nicméně později v 11. století Anglie opět podlehla 

dánské moci, manifestované v osobě krále Knuta Velikého.
145

 

4.2. Specifika dánského práva a správního uspořádání 

Již samotný název Danelaw je v něčem problematický. Jeho přesný překlad do 

češtiny (dánské právo či území dánského práva) nás k jinému právnímu systému přímo 

vybízí. Termín sám však nejspíše pochází až ze zákoníků z 11. století. Poprvé se termín 

Dena lege (pod dánským právem) objevil v tzv. zákonech Edwarda a Guthruma, které 

kolem roku 1008 zkompiloval arcibiskup Wulfstan z Yorku. V době, o které pojednává 

tato práce, tak slovo jen těžko sloužilo k popisu geografické či politické entity, ale mělo 

vyjádřit personalitu práva, kdy Dánové používali na svém území dánské právo, 

Anglosasové však nehledě na to, kde se nacházeli, používali právo anglosaské.
146

 

S termínem Danelaw pracuje ve větší míře až zákoník krále Knuta, který na čas 

sjednotil Anglii, Dánsko a Norsko v personální unii v 11. století.
147
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4.2.1. Five Boroughs v Danelaw 

Pokud bychom však uvažovali o Danelaw jako o geografickém celku, narazíme 

v pramenech nejčastěji na termín Five Boroughs of Danelaw, což bylo pět 

nejvýznamnějších Dány ovládaných městských pevností, nacházejících se na území 

Mercie. Slovo borough pochází ze staroanglického slova burh a znamenalo doslova 

opevněné město, které sloužilo jako základna vojenské moci, ale i účelům 

nevojenským. Jednalo se o dnešní města Leicester, Lincoln, Nottingham, Stamford a 

Derby. Tato města měla administrativní význam pro Dány ovládané území a krom 

Stamfordu dala název i historickým hrabstvím. Přes jejich nepochybný historický 

význam však nemůžeme o Five boroughs hovořit jako o centrále Dánské moci v Anglii, 

jednak z důvodu nedostatku spolehlivých pramenů, a také proto, že z archeologických 

zdrojů poznáme i další centra, jako byly tzv. Southern boroughs (Cambridge, 

Northampton), významným centrem bylo i město York.
148

 

Co však můžeme o správním uspořádání Danelaw říci s jistotou? Po konsolidaci 

moci Wessexu a následkem uzavření smluv mezi Anglosasy a Dány došlo k legitimizaci 

uplatňování práva Dánů v Danelaw. To se projevilo kupříkladu tím, že anglosaské kraje 

byly rozděleny na skandinávské správní jednotky nazývané wapentakes, místo 

obvyklých setnin (hundreds), namísto nejmenších jednotek hid (hides), používali 

Dánové termín carucates.
149

 Anglosaský velmož neboli eorl (ealdorman) odpovídá 

skandinávskému šlechtici zvanému jarl. Konkrétním specifikacím Dánských právních 

obyčejů se budu věnovat v následujících kapitolách, které rozeberou nejdůležitější 

právní dokumenty uzavřené mezi Anglosasy a Dány. 

4.2.2. Sokemen a Freemen v Danelaw 

Asi nejvýraznějším rozdílem, který můžeme zaznamenat v Danelaw oproti 

zbytkům Anglosaských království je právní postavení osob – zemědělců v této 

geograficky vymezené oblasti. Z období 9. a 10. století však nenalézáme dost informací 

o těchto statusových rolnících, a pro informace musíme sáhnout až k dokumentu 

pozdějšího data, kterým je slavná Domesday Book Viléma Dobyvatele, která 

zaznamenala tyto skupiny obyvatel pro Normanské daňové účely. Původ tohoto 
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statusového obyvatelstva nicméně musel být nutně starší a spadá proto do problematiky 

vývoje práva v danelaw v 10. století.  

Sokemen a Freemen, označovaní také jako sochemanni a liberi homines, 

představují skupinu relativně svobodných sedláků a vyskytují se výlučně v regionech, 

ve kterých se rozprostíralo Danelaw. Tyto statusové osoby byli potomky Dánů, 

usazených k trvalému žití na území Danelaw a v jiných částech anglosaské Anglie 

bychom je tedy nenašli. Tvořili vyšší vrstvu obyvatel mezi závislými rolníky, kteří se 

zodpovídali šlechtici, který vlastnil půdu, kterou tito rolníci obdělávali, a obyvatelstvem 

plně svobodným. Oproti závislým rolníkům byli sokemen a freemen na dominantním 

šlechtici relativně nezávislí, měli více práv, zejména co se týče možnosti prodeje a 

dalšího nakládání se svou půdou a konečně jim bylo možno ukládat jen omezené 

penzum povinností nevojenského charakteru.
150

  Toto privilegované postavení osob na 

úrovni prostých sedláků podporuje tradiční pohled na Danelaw jako na oblast v dané 

době mimořádně svobodnou, což mělo být způsobeno implementací sociálního pořádku 

Skandinávců na jimi obsazeném území. Emma Day ve své disertační práci hovoří 

dokonce o „méně závislých nájemnících půdy“.
151

  

Označení Sokemen se vztahuje k termínu Soke či Soc, které znamená muže, který 

žil a „vlastnil“ půdu na území svého Soke – půdy kterou udělil vládce, a se kterou byla 

spojena výše popsaná privilegia. Hovoříme tak o svobodném rolníku v rámci Soc, tedy 

jurisdikce nebo moci svého pána.
152

  

Freemen tvořili skupinu osob ještě vyššího ranku, mělo se jednat o naprosto 

svobodné nešlechtické vlastníky půdy. Přesné rozdíly mezi osobami těchto statusů však 

lze jen těžko odhadovat. Objevují se názory, že tito svobodní sedláci vůbec nespadali do 

jurisdikce místního velmože, a často se od drobné pozemkové šlechty ani jiným 

výrazným způsobem nelišili.
153
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4.3. Anglosaské smlouvy s Dány 

4.3.1. Smlouva Alfréda s Guthrumem 

Nejvýznamnějším pramenem práva, který nám dává poznat vztahy mezi 

Anglosasy a Skandinávci v Anglii konce 9. a začátku 10. století, jsou dvě smlouvy 

uzavřené mezi králi Wessexu a dánským vládci, nejprve králem Guthrumem, posléze 

jeho nástupci. Guthrum byl jedním z vůdců Great army of the Vikings, která se kolem 

roku 875 rozdělila na dvě části. Guthrum vedl válečníky, kteří si za cíl vzali napadnout 

a vyvrátit království Wessex.
154

 Jak již bylo popsáno výše, Guthrumova armáda byla 

nakonec poražena vojskem Alfréda Velikého u Edingtonu a stáhla se na území East 

Anglie, kde se usadila. V následujících letech uzavřeli Alfréd a Guthrum smlouvu, 

kterou upravili podmínky vzájemného soužití Dánů a Anglosasů v Anglii. Anglosaská 

kronika uvádí jako datum uzavření míru rok 895.
155

 Přesné datum nicméně známo není. 

Guthrum se stal králem Dánů v East Anglii, a pod jménem Æthelstan, které získal při 

křtu, nechával dokonce razit mince po Alfrédově vzoru.
156

 Smlouva byla, jako všechny 

ostatní dokumenty zákoníkové povahy, napsána ve staré angličtině a zachovala v opisu 

v Corpus Christi College Cambridge Manuscript 383.
157

 

Obsah smlouvy mezi oběma muži, se týká vymezení a vzájemného respektování 

hranic mezi Wessexem a Danelaw a postavení osob. Hned v preambuli je zmíněno, že 

smlouva byla uzavřena za přispění witanu a ku prospěchu lidu žijícímu na ovládaném 

území. Attenborough toto ustanovení vykládá tak, že mělo zabezpečit osoby v postavení 

anglosaských freemanů, kteří nyní podléhali Guthrumovi.
158

 

Smlouva je oproti Alfrédovu zákoníku poměrně stručná, obsahuje jen pět 

ustanovení. V prvém se dočteme k hranicím obou „království“ toto: „…as to the 

boundaries between us. [They shall run] up the Thames, and then up the Lea, and along 

the Lea to its source, then in a straight line to Bedford, and then up the Ouse to Watling 

Street“. Zmíněná Watling street je od římských časů používaná silnice, která spojovala 

východ ostrova se západem a byla nejdůležitější dopravní tepnou anglosaské Anglie. 

                                                 
154

 MORGAN, Kenneth O., Martin KOVÁŘ a Josef POLIŠENSKÝ. Dějiny Británie. 2., dopl. vyd. 

Přeložil Ivo ŠMOLDAS. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států, str. 79 
155

 ATTENBOROUGH, F. L. The laws of the earliest English kings. London: Cambridge University 

Press, 1922. str. 96. 
156

 Lapidge, Michael; et al. (eds.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Blackwell 

Publishing. str. 119 
157

 https://parker.stanford.edu/parker/catalog/mv340ty8592 
158

 ATTENBOROUGH, F. L. The laws of the earliest English kings. London: Cambridge University 

Press, 1922. str. 201. 

https://parker.stanford.edu/parker/catalog/mv340ty8592


 

55 

 

 

Dále je stanoven wergelt Dánů a Anglosasů v měně Dánů – markách a jeho hodnota je 

pro oba národy stejná: osm marek. Hodnota tohoto wergeltu v šilincích zřejmě 

odpovídala hodnotě pro anglosaského thana, která je stanovena na 1200 šilinků. 

Hodnota wergeltu, který požívají jak dánští, tak anglosaští neurození je 200 šilinků.
159

  

Dále je uparveno, jak je možno pohnat králova thana před spravedlnost, je-li 

obviněn z vraždy. Slovo thana zde má hodnotu dvanácti commoners, které musel 

případný žalobce jako své svědky povolat. Je zakázáno, aby osoby v závislém postavení 

otroků a propuštěnců opouštěli území, na kterém se nachází proti vůli svých pánů, a to 

opět recipročně z Dánské i Wessexské strany. Je stanoveno, že za účelem zajištění 

smírného vyřešení sporů, které by mohli vyplynout ze vzájemného obchodu mezi 

dánskou a anglosaskou stranou, je možno si vyměňovat rukojmí.
160

 

4.3.2. Zákoník Edwarda a Guthruma II? 

Další zákoník, která byl tradičně brán za pramen práva mezi Anglosasy a Dány je 

právní počin nazývaný Laws of Edward and Guthrum a v rukopise Corpus Christi 

College Cambridge Manuscript 383 přímo navazuje na Smlouvu Alfréda s Guthrumem. 

Zde je třeba nezaměňovat dříve zmíněného Gutrhruma, s tímto údajným králem Dánů 

v East Anglii, který vládl někdy ze začátku 10. století (Guthrum I. zemřel roku 890, 

tedy o devět let dříve než Alfréd Veliký, a jen těžko by mohl tedy spolupracovat 

s Alfrédovým nástupcem Edwardem)
161

, proto jej budu nyní nazývat Guthrum II. Druhý 

právní dokument, upravující právo Dánů a Anglosasů, měl nicméně projednat a vyhlásit 

právě Alfrédův syn a budoucí král Edward zvaný Starší. Tato právní kniha však byla 

podrobena řadě kontroverzí a pochybnosti o její pravost ji provázeli dějinami. Zaprvé 

není jisté, zda nějaký další Guthrum (II.) existoval, neboť spolehlivě doložen je mezi 

vládci Danelaw pouze Guthrum I. Attenborough se v poznámkách ke svému překladu 

nicméně domnívá, že tento král skutečně na území East Anglie vládl, uzavřel 

s Edwardem mír roku 905 a zákoník společně připravili na dílčím shromáždění (witanu) 

East Anglie. Za neautentickou bere pouze preambuli zákoníku a přisuzuje jí éře 

pozdějšího krále Athelstana.
162
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Profesorka Univerzity v Cambridge Dorothy Whitelock však v roce 1941 vydala 

studii Wulfstan and the So-Called Laws of Edward and Guthrum
163

, ve které dokázala, 

že zákoník ve skutečnosti pochází ze začátku 11. století a jeho autorem je právě 

arcibiskup Wulfstan II. z Yorku.
164

 Tento názor v současné akademické obci dosud 

převládá.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o neautentický dokument, nebudu se mu věnovat 

s takovou podrobností jako předešlým zákoníkům, nicméně vzhledem k jeho stáří jej 

zde zmiňuji, už proto, že se v něm poprvé vyskytl termín Danelaw.  

Arcibiskup Wulfstan byl každopádně významnou osobností Anglie na přelomu 10. 

a 11. století, a právě díky jeho práci na řadě právních i církevních dokumentů se mnoho 

Skandinávských výrazů dostalo do anglosaské právní terminologie a něco z nich 

přetrvalo i v současné právní angličtině. 

Zákoník výrazným způsobem akcentuje postavení církve a vyzývá všechny, aby se 

zřekli pohanských náboženských praktik. Vyskytují se zde i termíny čistě 

Skandinávského původu jako je například lahslit, který je uveden v souvislosti 

s pokutou za výše zmíněné uctívání pohanského kultu a znamená doslova porušení 

práva.
165

 V anglosaské části Anglie se daná pokuta nazývá fine, v Dány obsazené oblasti 

je pro stejnou finanční sankci používán právě termín lahslit. Zákoník se ve svých 

dvanácti článcích povětšinou věnuje pokutě za nedodržení nějakého náboženského 

pravidla, ať už se jedná o přikázaný povinný půst, zákaz ordálů během církevních 

svátků, či obchodování během neděle.
166

 Jako určitou zajímavost bych zmínil článek 

jedenáctý, který přikazuje vyhnat ze země všechny čarodějnice a černokněžníky a „they 

who secretly compass death“, případně takové osoby usmrtit, pokud nepřestanou se 

svými temnými praktikami. Z hlediska vývoje anglosaských království, můžeme 

z článku dvanáctého vytušit, kdy asi došlo k definitivnímu zániku království East 

Anglie, neboť je zde uvedeno, že správou „země“ je pověřen ealdorman (earl of the 

province).
 167
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V následující kapitole se budu věnovat vlivu, který mělo dánské právo na vývoj 

práva Anglosasů a jakými terminologickými zvláštnostmi do této právní mozaiky 

přispělo. 

4.4. Vliv dánského práva na právo anglosaské 

Skandinávci, kteří se usadili na území Anglie, používali s největší 

pravděpodobností právní obyčeje a pravidla, která znali již ze své domoviny. Podle 

principu personality práva, který byl v této době z pragmatických důvodů zvolen a 

proklamován i výše zmíněnými dokumenty (Smlouva Alfréda s Guthrumem), se tedy 

obyvatelstvo nacházelo v situaci, kdy na jednom území žili minimálně dvě skupiny 

osob, které se řídili rozdílnými právními pravidly.  

Skandinávské právo bylo velmi tradiční, vycházelo často z osobní cti zúčastněných 

osob a pro nechristianizované Dány mělo až náboženskou, posvátnou povahu, 

odkazující na dávné doby ve staré vlasti. Možná i z tohoto důvodu je zaznamenáno, že 

právní koncepty používané v dánské Anglii, již někdy i vyšly z užívání v samotném 

Dánsku.
168

 

Co se týče konkrétních Skandinávských právních institutů, zejména je důležité 

zmínit, že samotný pojem Law má zřejmě skandinávský původ
169

, a to ve slově lagu, 

které pocházelo z východní Skandinávie (ve staré norštině je pak sloveso leggja, jehož 

význam je: stanovit či určit). U tohoto slova nicméně narážíme i na latinský pojem lex 

(pl. leges), tedy ke konečnému přijetí do staré angličtiny mohlo dojít kombinací užití 

obou těchto termínů.
170

  

Výše zmíněný termín lahlslit je od slova lagu odvozen. Znamená doslova 

prolomení práva (breach of the law) a je užíván buďto v tomto významu, nebo jako 

název finanční sankce, která za porušení práva následovala.  

S pojetím skandinávské osobní cti souvisí institut psanectví (outlaw – ve staré 

angličtině utlah), který se začíná v zákoníkové tvorbě anglických králů objevovat právě 

až po dánské kolonizaci. Nalézáme jej například v zákoníku krále Ethelreda zvaného 

Nepřipravený (Æthelred the Unready), který byl vzdáleným potomkem Alfréda 
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Velikého a vládl Anglii po úpadku dánské moci na přelomu 10. a 11. století, před její 

reinstalací dánskými králi v 11. století. Za psance je v jeho zákoníku prohlášen 

například ten, kdo jiného ubije k smrti a následně může být beztrestně kýmkoliv 

pronásledován a usmrcen, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost.
171

 

Ze skandinávského práva přešla do Anglie úprava vraždy, s typicky severským 

institucionálním uchopením. Dánové, na rozdíl od dnešních časů, kdy v trestním právu 

sledujeme primárně úmysl jednajícího a podle toho hovoříme o vraždě či zabití atd., 

posuzovali vraždu z hlediska toho, zda se k ní dotyčný přiznal, (respektive, zda o ní 

komunita, ve které se vražda udála, věděla) a přijal svůj trest, kterým bylo často 

psanectví, nebo zda se v opačném případě jednalo o zabití neobjasněné, skryté. Pro oba 

typy usmrcení jiného používali Skandinávci slova ze staré norštiny, a to víg pro první 

případ a morð pro případ druhý. Až do dánské kolonizace znalo anglosaské právo pouze 

jeden typ zabití člověka a nerozlišovali mezi tím, co bychom dnes nazvali rozdílem 

mezi zabitím a vraždou (homicide vs. murder v moderním anglickém právu). V době po 

dánské kolonizaci začíná i do anglosaského práva pronikat dychotomie usmrcení jiného 

člověka, kdy staroanglický výraz mansliht odpovídá skandinávskému víg, slovo morð, 

které zůstalo v původním skandinávském znění, někdy také v anglosaské variantě weorc 

se používalo pro skryté usmrcení (zabití). Zvláště tento druhý institut byl v anglosaském 

právu novinkou.
172

 

4.4.1.Dánské právo v legislativě Ethelreda Nepřipraveného 

Král Ethelred, respektive jeho normotvorba je významným zdrojem poznání o 

úpravě poměrů mezi Anglosasy a Dány, neboť tento král, který vládl po „znovudobytí“ 

Anglie pod vládu panovníků z wessexského královského rodu, proslul vydáním rozsáhlé 

legislativy, tvořící dohromady až šest zákoníků. Ne u všech je nicméně možno 

spolehlivě prokázat, že pocházejí z doby vlády tothoto krále a u dalších panuje obava, 

že nebyly sepsány z jeho vůle, neboť součástí Ethelredova witanu byl výše zmíněný 

arcibiskup Wulfstan II., který mohl některé ze zákoníků, které se soustředí primárně na 

problematiku postavení církve v Anglii, napsat sám.
173

 Zákoníky z doby Ethelredovy 

vlády byly nicméně vydávány pro jednotlivá území, některé se dotýkají jen práva 
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Anglosasů, další pouze dánských oblastí. Jeden ze zákoníků, nazývaný The Wantage 

Code, jinak třetí v řazení Ethelredových zákoníků je právním kodexem pro oblast Five 

Boroughs of Danelaw. Zajímavostí je, že zákoník pochází nejspíše z roku 997, kdy 

došlo k také k promulgaci Ethelbertova zákoníku nazývaného Æthelred’s Woodstock 

code, dopadajícím pouze na oblast „anglického“ práva.  Wantage Code obsahuje výše 

popsané skandinávské právní termíny, které inkorporuje do anglosaského právního 

prostředí.
174

 

 Zákoník je významný také z toho důvodu, že poprvé na území Anglie upravuje 

zárodek institutu významného pro další právní vývoj, a to porotu (jury), tento 

symptomatický znak anglosaského a později anglického práva, v podobě panelu osob 

stejného postavení, které rozhodují o vině obžalovaného či o jeho povinnosti k náhradě 

případné škody. Porota jako taková byla takto pojmenována a upravena samozřejmě 

mnohem později. V Ethelbertově třetím zákoníku se však dočteme toto:  

„Let there be a meeting in each wapentake; and let the twelve senior thegns go out 

and swear on the relics … that they will not accuse any innocent man nor accuse any 

guilty one. And let them then take the suspect men against whom the reeve 

proceeds…“
175

 

Těchto dvanáct thanů plnilo tedy v podstatě obdobnou funkci jako pozdějších 

dvanáct členů poroty a ustanovení upravilo již existující praxi nejen v oblasti Danelaw, 

kdy pro jednotlivé wapentakes (hundreds), existovaly jakési „stálé komise“ dvanácti 

svědků pod přísahou. Zde se jedná naopak o případ, kdy právo anglosaské ovlivnilo 

právo Dánů, neboť se jedná o procesní institut anglosaského práva, který bylo třeba 

utvrdit i v oblasti Danelaw.
176
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl popsat vývoj práva na území dnešní Anglie mezi 7. a 

10. stoletím n. l., a jako opěrné body si vzala nejstarší anglosaské zákoníky, kterými 

převážně králové Kentu a Wessexu, těchto tradičních království heptarchie 

v anglosaském období anglické historie, upravili právní poměry osob, sepsáním dosud 

jen ústně přenášeného obyčejového práva.  

V první části jsem pojednal o institutech anglosaského práva, které jsem 

považoval za nutné objasnit předtím, než jsem se pustil do rozboru zákoníků. To se dle 

mého názoru ukázalo jako taktické, neboť s tímto slovníkem anglosaského práva bylo 

následně daleko snazší uchopit texty zákoníků, vědomí historického kontextu 

anglosaské přítomnosti v Anglii bylo zase důležité pro porozumění politickému vývoji 

na ostrově ve sledovaném období, což bylo pro tvorbu zákoníků rozhodné. I z toho 

důvodu jsem následně v dalších částech práce kladl důraz na historické pozadí vlády 

jednotlivých králů i následné skandinávské kolonizace, neboť zákoníky často ve svých 

ustanoveních tuto společenskou realitu reflektovaly. 

U nejstarších právních knih pocházejících z Kentu ze 7. století, pozorujeme 

snahu upravit základní problematické body tehdejšího práva. Zákoník krále Ethelberta, 

tohoto prvního pokřtěného vládce na anglické půdě, nám umožňuje nahlédnout do 

uspořádání anglosaské společnosti, upravuje postavení jednotlivých sociálních tříd a 

s tím související instituty, jako je wergelt či mundbyrd. Dočteme se o netypičtějších 

protiprávních jednáních – vraždě, krádeži a stanoveny jsou také kompenzace za 

poškození částí anglosaského těla, doslova od hlavy až po paty. 

Zákoník doplňuje navazující právní kniha Hlothara a Eadrica, která zavedla do 

primárně hmotněprávní úpravy Ethelbertova zákoníku i procesní instituty přísahy, 

svědectví a vůbec postupu, jak pohnat druhého před spravedlnost. Oba první zákoníky 

nejsou moc rozsáhlé a používají krátké a jednoduše stavěné věty. Zároveň je v nich 

patrný vzrůstající vliv církve v Anglii, a to nejen tím, že k sepsání zákoníků docházelo 

často za konzultací a přispění jejích představitelů, ale církev dokázala následně i do 

textů zákoníků vpravit řadu ustanovení, které její postavení posilovaly, nebo přinášely 

pro zástupce kléru určité výhody. 

Třetím z rozebíraných kentských zákoníků byl zákoník krále Withraeda, který se 

svou datací shoduje s wessexským zákoníkem krále Ineho. Ovlivněny specifickou 

mocenskou situací na ostrově, zákoníky v sobě nesou stopy spolupráce a dokládají tak 
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vzrůstající moc království Wessex jako budoucího hegemona ostatních anglosaských 

království. Withraedův zákoník obsahuje řadu ustanovení upravujících poměry církve a 

jako první z anglosaských právních kodexů se vyjadřuje k tzv. manumisi propuštění 

otroka z otroctví. Reflektuje tak společenskou realitu a možnosti členů sociálních tříd 

stoupat ve společenské hierarchii, zároveň nám nabízí k porovnání rozdíly v postavení 

plnoprávných a neplnoprávných osob, které ke konci 7. století Anglii obývaly. 

Práce se následně zaměřila na nejstarší zákoníky králů z Wessexu, Ineho a 

Alfréda Velikého. Zákoník krále Offy z Mercie se nezachoval, odkazuje na něj pouze 

Alfréd ve své právní knize. Ineho zákoník z konce 7. století se ovšem zachoval také 

pouze jako příloha k tomu Alfrédovu (konec 9. století), ve kterém se výslovně stanoví, 

že Alfréd použil jenom ty části starého práva, které se mu jevili jako spravedlivé. Není 

tedy možno se spolehlivostí tvrdit, že Ineho zákoník je zachován ve své originální 

podobě. Oproti starým Kentským právním knihám jsou wessexské zákoníky co do 

rozsahu mnohem obsáhlejší a nalézáme v nich úpravu pro řadu situací, spadajících do 

různých právních odvětví (z dnešního hlediska).  

Zákoníky dodržují princip typický pro právní dokumenty raného středověku, 

když kazuisticky popisují jednotlivé situace. V Ineho zákoníku nalézáme opět výraznou 

stopu a vliv církve a jejích zástupců. Zákoník upravuje wergelty pro jednotlivé skupiny 

obyvatel, nacházíme v něm rovněž keltskou stopu, když jsou stanoveny hodnoty 

wergeltu v nižších výměrách pro potomky původního keltského – britonského 

obyvatelstva, které ostrovy obývalo před anglosaskou kolonizací. Kniha zákonů se ve 

značné míře věnuje problematice práva trestního v hmotné i procesní podobě, upraveno 

je mnoho typů loupeží a krádeží na majetku různých skupin osob. V souvislosti 

s usvědčením zloděje se poprvé v anglosaském právu objevuje popis iracionálního 

důkazního řízení – ordálu, v tom to případě určeného jako tzv. ordál horkou vodou. 

Ordálové řízení je následně stabilním institutem anglosaského práva, při jeho provádění 

hraje významnou roli církev, která zaručuje spravedlivé provedení a konečné posouzení 

výsledků těchto „božích soudů“.  

Významnou část zákoníku bychom však z dnešního hlediska zařadili do práva 

soukromého, řada ustanovení se například týká náhrad škod způsobených zvířaty a 

z dalších můžeme nahlédnout do systému anglosaského hospodaření, když je stanoveno, 

kdy je možné ovcím stříhat vlnu nebo jak si pronajmout k orbě cizí voly. Ineho zákoník 

je značně specifický také v tom, když vypočítává výše náhrad za poškození zvířat, což 

nám umožňuje zorientovat se lépe v anglosaském měnovém systému, když víme, že 
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například volský či kraví roh měl hodnotu šesti pencí (poenningas). Jak vidíme, 

wessexské zákoníky obsahují úpravu daleko podrobnější, než tomu bylo u těch 

kentských. 

Zákoník Alfréda Velikého je nejvýznamnějším právním dokumentem 

přednormanské Anglie, což souvisí i postavením Alfréda jako svého druhu Karla 

Velikého pro Angličany. Jeho kniha zákonů je výsledkem mnohaleté práce na 

pozvednutí anglosaské kultury a je projevem i Alfrédova vítezství nad dánskými 

nepřáteli, jejichž postup dokázal Alfréd Veliký zastavit. Společné s Ineho zákoníkem 

jako přílohou, obsahuje Alfrédův zákoník podrobnou a komplexní úpravu anglosaského 

práva 9. století. Alfréd představuje již pravého krále v tradičním smyslu slova, je 

ochráncem církve a „otcem“ svého lidu, byl vzdělaný a sám překládal z latiny do staré 

angličtiny. Co do rozsahu je Alfrédův zákoník nejrozsáhlejším právním dokumentem 

dosavadním vývoji, akcentuje postavení církve, utvrzuje postavení krále a rozvíjí 

problematiku dodržování slibů a posvátných přísah.  Významná část se týká trestně-

právních norem, obdobně jako v dřívějších zákonících jsou stanoveny pokuty za řadu 

typizovaných protiprávních jednání, od krádeží, ublížení na zdraví až po vraždy. 

Pozornost je opět věnována i právu soukromému a jistou zvláštností je zvláštní ochrana 

žen a těhotenství. 

V závěrečné části práce jsem pojednal o specifikách a rozdílech mezi právem 

Anglosasů a do Anglie přitáhnuvších Skandinávců, převážně Dánů. Dánská hrozba 

výrazně zasáhla do situace vývoje Anglie nejen z hlediska právního, v dobových 

dokumentech však musela řada vládců novou skutečnost přítomnosti dvou různých 

„národů“, řídících se různými právními předpisy, reflektovat.  

Pohanští Dánové přinesli do Anglie řadu svých právních institutů i nových 

termínů, vždyť i samotný termín law je skandinávského původu. V zákonících 

posledních wessexských králů tak nacházíme specifickou úpravu pro Anglosasy i Dány. 

Nicméně řada typicky dánských institutů pronikla i do práva anglosasů, jedná se 

kupříkladu o pojetí psanectví (outlaw), nebo o dichotomii v pojetí zabití a vraždy. 

Dánové také přejali část anglosaského správního uspořádání, nicméně instituce uchopili 

po svém vlastním způsobu. 

Alfréd Veliký stál u zrodu tzv. kvazistátního útvaru Danelaw, když na základě 

smlouvy mezi ním a náčelníkem Dánů Guthrumem byly stanoveny hranice mezi oběma 

celky. Normotvorba následujících vladařů Wessexu, snažících se obsáhnout celé území 

Anglie, pak vždy už jen brala existenci této výrazné skupiny obyvatel na vědomí. 
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Dánská přítomnost byla tak silná, že i po normanské kolonizaci Anglie bylo ve slavné 

Domesday Book Viléma Dobyvatele reflektováno specifické postavení osob žijících a 

hospodařících v Danelaw pro normanské daňové účely.  
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Příloha 1. – Tabulka Wergeltů pro Britony a Anglosasy podle 

zákoníku krále Ineho z Wesexu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglosasové Wergelt (v šilincích) Britoni (Waelh) 

Geneat (člen královy 

domácnosti) 
1200  

Urozený, vlastník půdy 600 
Vlastník více než 

5 hid 

Neurozený 200 

Horswealh 

(jezdec 

v královské 

službě 

 120 

Vlastník 1 hidy; 

gafolgelda 

(nájemník této 

půdy) 

 100 Syn gafolgedy 

 80 

Vlastník půdy 

nedosahující 

výše 1 hidy 

 60 Nevlastnící půdu 
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Příloha 2. Tabulka wegreltu a mundbyrdu království Kent podle 

zákoníků Ethelberta a Hlothara a Aedrica 

 

 Wergelt (v šilincích) Mundbyrd (v šilincích) 

Král ?? 50 

Eorl (nobleman) 300 12 

Ceorl (freeman) 100 6 

Laet 80/60/40
177

 ?? 

  

                                                 
177

 Podle třídy, ve které se nachází 
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Název práce v českém jazyce: 

 

Vývoj anglického práva v 7. – 10. století na příkladu nejstarších 

anglosaských zákoníků s přihlédnutím k právnímu vývoji v oblasti 

Danelaw 

Abstrakt v českém jazyce 

Tato diplomová práce si vytkla za cíl popsat vývoj práva na území Anglie mezi 7. a 10. 

stoletím, tedy v takzvaném anglosaském období anglické historie. V tomto období se, 

zejména v 9. a 10. století, dostávají k moci střídavě jak anglosaská království, tak 

skandinávští dobyvatelé. Zároveň je pro toto období typická tvorba zákoníků 

v jednotlivých královstvích, kterými tehdejší králové upravovali nejproblematičtější 

právní otázky. 

 V práci jsem postupoval chronologicky, co se týče práva Anglosasů. Nejprve 

jsem provedl historický úvod anglosaské kolonizace s využitím primárních i 

sekundárních pramenů a poskytl vysvětlení nejdůležitějších institucí, které se 

s drobnými obměnami vyskytovaly ve všech anglosaských státních útvarech. Následně 

jsem se zaměřil na jednotlivá království, ve kterých se dochovaly písemné prameny 

v podobě původních zákoníků. Zákoníky jsem na základě těchto primárních i 

sekundárních pramenů podrobil rozboru, kdy jsem se věnoval právním institutům v nich 

obsažených, následně jsem zákoníky mezi sebou porovnal a poukázal na případné 

provázanosti, které se mezi některými zákoníky vyskytly. U pozdějších obsáhlejších 

zákoníků jsem zvolil postup rozboru konkrétních ustanovení v rámci moderně pojatých 

odvětvích práva. Z hlediska práva Anglosasů je vrcholem práce rozbor zákoníku krále 

Alfréda Velikého. 

 V poslední části práce jsem se zaměřil na skandinávskou přítomnost v Anglii. 

Dobyvatelé převážně z Dánska, ale i z Norka přivezli do Anglie své právní zvyklosti, a 

ty se projevili i v zákoníkové tvorbě. V práci tedy poskytuji krátké vysvětlení toho, 

jakým způsobem se Dánové v Anglii etablovali na základě smluv uzavřených 

s anglosaskými králi. Následně si všímám odlišností mezi právem používaným mezi 

Anglosasy a Dány, a nakonec poskytuji krátkou analýzu toho, jakým způsobem právo 

Skandinávců ovlivnilo právo anglosaských království a jejich prostřednictvím tak 

budoucí právo anglické. 
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Title in English: 
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Abstract in English 

This diploma thesis aims to describe the development of law in England between the 

7th and 10th century, i.e. in the so-called Anglo-Saxon period of English history. 

During this period, especially in the 9th and 10th century, both the Anglo-Saxon 

kingdoms and the Scandinavian conquerors came to power alternately. At the same 

time, this period is characterized by the creation of Legal Codes in the individual 

kingdoms, by which the kings of the time regulated the most problematic legal issues. 

In my work, I proceeded chronologically in terms of the law of Anglo-Saxons. 

Firstly, I made a historical introduction to Anglo-Saxon colonization using primary and 

secondary sources and provided an explanation of the most important institutions that 

occurred with minor variations in all Anglo-Saxon kingdoms. Subsequently, I focused 

on individual kingdoms, in which written sources in the form of the original Legal 

Codes have been preserved. Based on these primary and also secondary sources, I 

analysed the Codes, where I dealt with the legal institutes contained in them, then I 

compared the codes with each other and pointed out possible interconnections that 

occurred between some codes. For later, more extensive codes, I chose the procedure of 

analysing specific provisions within modern branches of law. From the point of view of 

Anglo-Saxon law, the culmination of the work is the analysis of the Code of King 

Alfred the Great. 

In the last part of the work, I focused on the Scandinavian presence in England. 

Conquerors, mostly from Denmark, but also from Norway, brought their legal customs 

to England, and these were also reflected in the Codes. In this work, I provide a brief 

explanation of how the Danes established themselves in England on the basis of treaties 

concluded with the Anglo-Saxon kings. Subsequently, I note the differences between 

the law used between the Anglo-Saxons and the Danes. Finally, I provide a brief 

analysis of how the law of the Scandinavians affected the law of the Anglo-Saxon 

kingdoms and, through them, the future English law. 
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