
Abstrakt

Účelem této diplomové práce je podrobně rozebrat přístup práva k soubojům v 

českých právních dějinách a dále analýzou vybraných právních textů potvrdit 

předpoklad, že spíše než myšlenka společenského vývoje s ideály lidskosti je to fakt, že 

souboj ze samé své podstaty právu konkuruje, který je určující pro převažující přístup 

práva k soubojům a pro vývoj tohoto přístupu. Tento dynamicky se měnící přístup práva 

k soubojům je sledován zejména z pohledu zákonodárce.

Tato práce je rozdělena do osmi kapitol včetně úvodní a závěrečné části. 

Kapitoly jsou členěny chronologicky s ohledem na převažující vztah právního řádu k 

soubojům (s výjimkou první a druhé kapitoly).

Úvod obsahuje stručný seznam a zhodnocení prací, které se touto problematikou 

zabývají, a představuje metodologii použitou v této práci. 

První kapitola rozebírá význam, původ a vývoj významu slova souboj a jeho 

ekvivalentů. 

Druhá kapitola pojednává o původu soubojů. Je rozdělena do dvou částí. V první 

části jsou představeny hlavní přístupy současné literatury k problematice původu 

soubojů. Druhá část se zaměřuje na jeden z nejdůležitějších předchůdců soubojů -

odvetný boj (soukromou mstu).

Třetí kapitola je věnována souboji, který byl součástí soudního řízení - soudnímu 

souboji. V této kapitole jsou analyzovány nejvýznamnější písemné právní památky 

českého a moravského zemského práva z období středověku, ve kterých se soudní 

souboj objevuje. 

Čtvrtá kapitola se věnuje souboji, který byl mezi stranami předem domlouván

a na jehož konání se významně podíleli nejvyšší zemští úředníci, případně jiní šlechtici. 

Tento typ souboje se konal nejčastěji za účelem řešení sporů o čest mezi stranami. 

Takovýto souboj nebyl právem reflektován, avšak právo ho nezakazovalo. Kromě toho 

je v této kapitole porovnáván tento typ souboje s jinými násilnými činy, které se v této 

době vyskytovaly. Rozebírané jsou převážně písemné právní památky moravského 

zemského práva 16. století. 

Pátá kapitola je zaměřena na zákazy soubojů v panovnických nařízeních

v 16. - 18. století. Tato nařízení souboj zakazovala především pro jeho právu 



konkurující povahu v otázce řešení sporů. Panovník, jenž se považoval za vrchnost 

ustanovenou od boha a za ochránce míru, veřejného pořádku a práva, považoval tyto 

činy za svou osobní urážku a za snižování své autority. 

Šestá kapitola se zabývá právní úpravou souboje v trestních zákonících

18. a 19. století. Důvody, pro které je v nich souboj zakazován, se od předchozího 

období mění, a to od ochrany právního řádu jako takového k ochraně života, zdraví

a tělesné integrity člověka. Od roku 1950 jsou tyto předpisy zrušeny, což s sebou přináší 

konec právní regulace souboje (jako specifického deliktu) v českých právních dějinách.

Závěry jsou nastíněny v závěrečné části práce. Hlavním cílem bylo dokázat 

prvotní hypotézu o přirozeně konkurečním vztahu souboje k právu, který je určující pro 

vývoj přístupu právního řádu k soubojům.
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