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Úvod 

Souboj a jeho vztah k právu je tématem, jemuž je v odborné i populárně-naučné 

literatuře věnována poměrně malá pozornost. Tento stav platí též pro česky psanou 

odbornou literaturu, a to i ohledně tématu souboje obecně.  

Lze říci, že v centru zájmu právních historiků je převážně souboj, jenž je 

součástí důkazního řízení (soudní souboj), dále se odborná i populárně-naučná literatura 

zabývá soubojem jako hlavním, či okrajovým tématem v souvislosti s pojmem cti  

a spory o čest. Kromě toho se téma souboje objevuje v pracích o dějinách šermu  

a šermířských školách. Časté je i beletristické zpracování slavných soubojů, což je 

doménou převážně populárně-naučné literatury, kde je již právněhistorické hledisko 

zastoupeno minimálně. 

Z právních historiků po druhé světové válce sledovali souboj (a to jak soudní 

souboj, tak souboj jako mimosoudní střetnutí k očištění cti) Josef Markov ve svém díle 

o dějinách českého zemského soudního řízení
1 

a Karel Malý ve své práci o trestním 

právu v Čechách v 15. a 16. století.
2 

O soubojích ve sporech o čest pojednává Josef 

Macek v druhém svazku své práce o jagellonském věku.
3
 Ze současné doby je třeba 

uvést obsáhlou historickou studii Jany Janišové, v níž se autorka zabývá souboji 

zejména v souvislosti s pojmem cti, a to soudními souboji i mimosoudními střetnutími, 

převážně v pramenech moravského zemského práva.
4
 Souboj je také zmiňován  

v několika příspěvcích ve sborníku autorského kolektivu Spory o čest ve středověku  

a raném novověku,
5
 který přesahuje rámec českých zemí a poskytuje tak zajímavé 

srovnání ohledně problematiky (nejen) soubojů v rámci střední Evropy. 

Ze zahraniční odborné literatury ze současné doby za všechny jmenujme díla 

autorů Victor Gordon Kiernan
6
 a Ute Frevert.

7
 

Z populárně naučné literatury o soubojích vynikají práce Vladimíra Šindeláře,
8
 

                                                 
1
 MARKOV, J. Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII. - XVII. století, s. 106-119. 

2
 MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, s. 100-101. 

3
 MACEK, J. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 2. Šlechta, s. 127-128. 

4
 Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě: (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava 

z Ludanic z let 1541-1556) : historická studie a edice. Ed. JANIŠOVÁ, J., s. 34-42, 165-172. 
5
 BOROVSKÝ, T., D. JANIŠ, M. MALANÍKOVÁ a kol. Spory o čest ve středověku a raném 

novověku, s. 46-53, 56, 97, 108. 
6
 KIERNAN, V. G. The duel in European history: honour and the reign of aristocracy. 

7
 FREVERT, U. Ehrenmänner: Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. 

8
 Především jde o díla ŠINDELÁŘ, V. Šermíři, rváči a duelanti: encyklopedie evropského šermu 

a ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech. 
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které jsou zaměřeny zejména na dějiny šermu, šermířských škol a příběhy o slavných 

soubojích. Nelze opominout ani dílo Vladimíra Dolínka.
9
 Nejnověji v oblasti populárně-

naučné literatury je třeba uvést trojdílnou publikaci o dějinách evropských duelů  

a šermu autorské dvojice Jiří Kovařík a Leonid Křížek.
10

 

Téma souboje se výjimečně objevuje i v bakalářských a diplomových pracích.  

Z nich vyniká zejména diplomová práce Jany Jůzlové.
11

 

Souboj je jevem, jehož vztah k právu prošel v historii mnoha proměnami. 

Můžeme sledovat společenský a právní vývoj, na jehož začátku je souboj součástí 

soudního řízení (i když ohledně otázky původu souboje je zřejmý jeho mimoprávní 

charakter) a na jeho konci je trestným činem. Cílem práce je takový vývoj alespoň  

v hrubých rysech postihnout a zamyslet se nad jeho příčinami a zákonitostmi. 

Považuji za vysoce pravděpodobné, že vývoj vztahu práva k souboji není 

primárně určován civilizačním vývojem s tím, že jde o vymýcení přežitku „barbarského 

středověku“. I když tyto faktory spolupůsobí, domnívám se, že tím hlavním, co je 

určující pro vztah práva k souboji a pro vývoj tohoto vztahu, je fakt, že souboj ze samé 

své podstaty právní autoritě konkuruje, a to tím, že de facto nahrazuje její rozhodnutí,  

a tím snižuje její vážnost. Předpokládám proto tendenci přísněji omezovat souboje od 

období absolutismu, kdy se stát snaží ovládnout co nejvíc oblastí života a moc 

panovníka oproti dřívějším dobám roste.  

Vývoj přístupu práva k souboji sleduji převážně chronologicky, jednotlivé 

vývojové etapy jsou řazeny podle převažujícího vztahu právního řádu k souboji, a to  

s vědomím jistých nepřesností takového řazení, resp. možnostmi vzájemného prolínání 

takto definovaných etap. Pro dokreslení srovnávám souboj s paralelně existujícími jevy 

téže doby, které se mu podobají. Okrajově jsou porovnávány rysy české právní úpravy  

s úpravou zahraniční.  

                                                 
9
 DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích. 

10
 KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek I. Od středověku k branám 

renesance; KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek II. Čas rváčů 

a duelantů; KŘÍŽEK, L. Historie evropských duelů a šermu. Svazek III. Od duelového ke 

sportovnímu kolbišti. 
11

 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem - Souboje v raném novověku. Z dalších prací, ať už 

pojednávají o soudním souboji či o souboji ve sporu o čest, uvádím ŠÁRO, O. Duely v českých zemích 

raného novověku; MÍČA, L. Ordály a přísaha v českém zemském právu doby předhusitské, s. 64-78; 

HABERMANN, D. Souboj jako běžný prostředek řešení šlechtických sporů, v českých zemích 

v raném novověku. Tento výběr rozhodně není kompletní a byl proveden na základě subjektivního 

hodnocení a dostupnosti textů jednotlivých prací. 
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Jako zdroje jsou použity, kromě odborné a populárně-naučné literatury, edice 

vybraných pramenů a v menší míře archivní prameny. 
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1 K pojmu souboj 

Jako souboj či duel je zpravidla chápáno ozbrojené střetnutí dvou osob podle 

předem určených pravidel. Z důvodu, že jde o legalizované nebo alespoň společensky 

tolerované násilí, je toto téma velmi kontroverzní. 

Samotný výraz duel (včetně jeho ekvivalentů v dalších jazycích) vychází  

z latinského duellum.  Tento pojem souvisí se slovy bellum (válka) a duo (dva).
12

 

Duellum je ranou formou slova bellum (válka), ke změně z duellum na bellum 

došlo kvůli pohodlnější výslovnosti.
13

 Ve středověké latině se začal výraz duellum 

opětovně používat pro označení boje dvou subjektů. Souvislost duellum se slovem duo 

(dva) je patrná až od středověku. Slovo duellum ve starověku v klasické latině 

znamenalo jakýkoli boj či válku, v latině středověké se význam tohoto pojmu rozšířil  

i na označení boje dvou jednotlivců podle určitých pravidel (zejména turnaj a soudní 

souboj).
14

 Z latiny se výraz duellum v různých podobách postupně rozšiřoval do dalších 

evropských jazyků, což trvalo poměrně dlouhou dobu.
15

  

V běžné češtině obvykle považujeme slova souboj a duel za synonyma. Zatímco 

souboj je pojem běžně používaný, duel jako cizí výraz se zde nikdy výrazně neprosadil, 

je chápán jako výraz knižní a archaický.
16 

Čeština se v tom, že pokládá pojmy souboj  

a duel za synonyma, liší od dalších evropských jazyků. Situaci shrnuje ve své práci Jana 

Jůzlová: 

„Většina evropských jazyků používá, podobně jako čeština, nějakou variantu 

latinského slova duellum, ale vedle toho má i svůj domácí výraz pro duel. V češtině duel 

a souboj pokládáme za synonyma, v cizích jazycích je jejich použití často odlišné. ... 

Čeština se v tomto směru poněkud odlišuje od jiných evropských jazyků, kde užívání 

                                                 
12

 KIERNAN, V. G. The duel in European history: honour and the reign of aristocracy, s. 6; JŮZLOVÁ, 

J. Mezi hrdinstvím a zločinem - Souboje v raném novověku, s. 16; ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha 

o soubojích a duelantech, s. 10; ŠÁRO, O. Duely v českých zemích raného novověku, s. 36; 

KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek I. Od středověku k branám 

renesance, s. 9. 
13

 Zweykampf. In: Grosses Vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste. Bd. 64. 

Zum-Zz, s. 1330. 
14

 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 16-17. Dále k pojmu duel a jeho dělení podle Zedlerova 

Lexikonu viz Zweykampf. In: Grosses Vollständiges Universal-Lexikon. Bd. 64. Zum-Zz, s. 1331-

1335. 
15

 ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 10-11. 
16

 Duel. In: Slovník spisovného jazyka českého. 1. díl. A-G, s. 420; Souboj. In: Slovník spisovného jazyka 

českého. 5. díl. R-S, s. 442; JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 13; ŠINDELÁŘ, V. Velká 

kniha o soubojích a duelantech, s. 11. 
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původem latinského slova duel a nějakého jiného domácího výrazu pro souboj má jiná 

pravidla.“
17

 

I když v češtině pokládáme oba pojmy za synonyma, jejich význam se liší. 

Souboj je zpravidla chápán obecněji než duel, a to jako jakýkoli boj dvou subjektů 

(jednotlivců nebo skupin). Oproti tomu duel označuje boj dvou protivníků se zbraněmi 

podle určitých pravidel. Oba výrazy se používají i v přenesených významech.
18

  

Podobný vztah je i mezi německými výrazy Zweikampf a Duell, která jsou  

v němčině zaměnitelná.
19

 Pozoruhodné jsou proměny vztahu mezi oběma pojmy  

v historii, zejména v době, kdy „... pod vlivem protisoubojového tažení se v 19. století 

neněmecký výraz Duell používal pohrdavě pro odsouzeníhodnou neněmeckou aktivitu, 

zatímco slovo Zweikampf označovalo prostě boj dvou. Proto také soudní souboj, plod 

starogermánského práva, je dodnes Gerichtliches Zweikampf, ačkoli jiné jazyky ho mají 

za duel. Toto striktní rozlišení ještě v polovině 18. století neexistovalo ...“
20

  

Ozbrojená střetnutí, která bychom dnes považovali za souboj, bývají  

v pramenech označována jako boj, souboj, dvouboj (dvojboj), bitva, combat, single 

combat, duel (nebo též Duell, duello, duellum), duel of honour, personal duel, fight, 

Kampf, Zweikampf (Zweykampf), Selbst-Kampf, pugna, praelium, ale též jako rvačka, 

bitka, potejkání, různice, šarvátka, půtka, váda, sváda, Balgen, Balgerei (Balgerey), 

Schlägerei, Prügelei, Rauf-Handel, nebo dokonce mord.
21

 Soudní souboj je označován 

jako sedání (sědanie), bitva, bitie, duellum, duel judiciaire, combat judiciaire, judicial 

duel, judicial combat, judicium pugnae, trial by battle, campius, gerichtlicher 

Zweikampf.
22 

V obou případech není výčet výrazů konečný a v pramenech bychom jistě 

našli i jiná označení obou jevů. Terminologie používaná pro jednotlivá ozbrojená 

                                                 
17

 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 13. 
18

 Tamtéž; KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek I. Od středověku 

k branám renesance, s. 9. Podrobněji k významům obou pojmů podle naučných slovníků viz dále. 
19

 K oběma pojmům a jejich českému překladu srov. např. Duell. In: Encyklopedický německo-český 

slovník. Díl I., s. 1342; Zweikampf. In: Encyklopedický německo-český slovník. Díl IV., s. 1535. 
20

 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 14. Podrobněji ke kritice duelu v Německu v 19. století 

viz tamtéž, s. 27-28.  
21

 V dobových pramenech bylo mnohdy obtížné odlišit souboj od rvačky. O nejednotnosti pojmů 

ohledně souboje a jiných forem ozbrojeného střetnutí viz JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, 

s. 14, 17, 18; ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 11; ŠÁRO, O. Duely v českých 

zemích raného novověku, s. 36; KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. 

Svazek I. Od středověku k branám renesance, s. 11; MATYÁŠOVÁ, J. Dačického Paměti jako zdroj 

poznání raně novověkého českého práva, s. 75, 79, 80. K odlišení souboje od zabití ve svádě používá 

Jana Jůzlová kritérium časové prodlevy mezi urážkou a samotným bojem. JŮZLOVÁ, J. Mezi 

hrdinstvím a zločinem, s. 76, 77, 96 (zde pozn. 58). 
22

 ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 11. 
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střetnutí není jednotná. 

Vymezit pojem souboj je problematické. Snahu komplikuje i fakt, že velmi 

dlouhou dobu nebyly v pramenech různé druhy konfliktních situací rozlišovány, jak  

o tom svědčí nejednotnost pojmů používaných pro souboj a jiná ozbrojená střetnutí.  

Do 18. století prakticky nelze rozpoznat rozdíl mezi rvačkou, výtržností, soubojem  

a vraždou. Teprve později se vytvořila jasná pravidla, díky kterým došlo k užšímu 

definování duelu jako střetnutí dvou protivníků ve sporu o čest podle předem určených 

podmínek.
23

 Zpravidla až v této podobě je souboj a duel definován v českých naučných 

slovnících a encyklopediích. 

Slovník česko-německý Josefa Jungmanna z roku 1835 heslo duel nezná, ale  

k heslu bitwa uvádí, že je to mj. „... půtka mezi dwěma, když se dwa sekagj sám a sám, 

duellum, Zweikampf.“
24

 

Ottův slovník naučný, jehož původní vydání je z roku 1905, definuje souboj jako 

„boj dvou soupeřů zbraněmi smrtícími, uspořádaný úmluvami, přede svědky obou stran 

... následkem vyzvání na základě urážky na cti.“ Účelem souboje má být zjednání 

zadostiučinění uraženému. Podle autora je souboj něčím, co se příčí zdravému úsudku  

a bude trvat tak dlouho, dokud „... předsudky stavovské a středověký zvyk hledati budou 

udatnost v krvavém boji, v nevážení si života a zdravých údů ...“ Souboj je doslova 

označen jako „... zbytek surových bojů z dávných věkův a pověrečných soudů božích čili 

ordalií ...“ a jako takový je trestný.
25

  

Obdobně je souboj definován i v Masarykové slovníku naučném, vydaném téměř 

o 30 let později. Souboj je zde chápán jako způsob řešení sporu o čest, který je však 

trestným činem. Na soudní souboj je pak nahlíženo jako na poddruh souboje v období 

středověku.
26

 

V Komenského slovníku naučném z roku 1938 je souboj opět chápán jako 

ozbrojený střet dvou protivníků, kterým se vyřizovaly urážky na cti a jiné spory. 

Tehdejším zákonodárstvím je označen jako trestný čin, kvalifikovaný jako zločin. 

                                                 
23

 ŠÁRO, O. Duely v českých zemích raného novověku, s. 36; MATYÁŠOVÁ, J. Dačického Paměti jako 

zdroj poznání raně novověkého českého práva, s. 79. 
24

 Bitwa. In: JUNGMANN, J. Slovník česko-německý. Díl 1. A-J, s. 128.  
25

 Souboj. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 23. díl. Schlossar-

Starowolski, s. 699. 
26

 Souboj. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl VI. R-S, 

s. 816. 
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Pojmy duel ani soudní souboj ve slovníku nejsou zmíněny.
27

  

Podle Malé československé encyklopedie z roku 1987 se jako souboj či duel 

označoval „v minulosti boj dvou nebo i více soupeřů určenými zbraněmi ... podle 

předem sjednaných podmínek.“ To v zásadě odpovídá předešlým definicím. Soudní 

souboj je zde opět chápán jako zvláštní forma souboje v období středověku. Stručně je 

zde popsán vývoj souboje jako prostředku obrany cti, který je v 19. století již trestným 

činem.
28

  

Encyklopedie Universum ve svých vydáních po roce 2000 pouze stručně 

definuje duel jako starší výraz pro souboj (duel v širším smyslu), nebo jako souboj  

o čest bojovaný podle pravidel (duel v užším smyslu). Ačkoli je duel vymezen ve vztahu 

k souboji, tímto pojmem se již encyklopedie nezabývá.
29

 

Pro srovnání zmiňuji i některé zahraniční naučné slovníky. Souboj je v nich 

vykládán zpravidla šířeji než ve slovnících českých, souboj jako prostředek obrany cti je 

pouze jednou z variant.  

Lexikon des Mittelalters z roku 2003 charakterizuje souboj (Zweikampf) 

poměrně široce – jako střetnutí dvou nebo více osob, ke kterému dochází  

z nejrůznějších příčin – z touhy pomstít se, získat moc, kořist či uznání, rozhodnout 

bitvu, právní při, nebo pro zábavu diváků.
30

 Soudní souboj (gerichtlicher Zweikampf) je 

vydělen zvlášť a dále se dělí.  

Encyklopaedia Britannica z téhož roku definuje duel jako ozbrojený boj mezi 

dvěma osobami podle předem určených pravidel, za účelem vyřešení sporu nebo 

záležitosti cti. Soudní souboj (judicial duel) je pak chápán jako raná forma duelu.
31

 

Oxford studijní slovník z roku 2010 definuje duel stručně jako boj se zbraněmi 

užívaný v minulosti k rozhodnutí sporu mezi dvěma lidmi.
32

 

Lze tedy shrnout, že neexistuje jednoznačná shoda v definování souboje. Z toho 

důvodu je i nejednoznačný vztah pojmů souboj a soudní souboj, souboj a duel. 

Pro účely této práce chápu souboj široce jako ozbrojené střetnutí dvou osob 

                                                 
27

 Souboj. In: Komenského slovník naučný. Svazek X. Slovamy-Žywiec, s. 50-51. 
28

 Souboj. In: Malá československá encyklopedie. Díl V. Pom-S, s. 754.  
29

 Duel. In: Universum: všeobecná encyklopedie. 2. díl. C-E, s. 489; Duel. In: Universum: všeobecná 

encyklopedie. 1. díl. A-F, s. 582; Duel. In: Universum: encyklopedie pro 21. století. 1. díl. A-M, s. 198. 
30

 Zweikampf. In: Lexikon des Mittelalters. Band IX. Werla-Zypresse, s. 723-724. 
31

 Duel. In: The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 4. Delusion-Frenssen. Micropaedia. Ready 

Reference, s. 257. Pro podrobnější verzi hesla duel podle této encyklopedie viz Duel. In: 

Encyclopaedia Britannica. Vol. 7. Daisy-Educational, s. 735-737.  
32

 Duel. In: Oxford studijní slovník: výkladový slovník angličtiny s českým překladem, s. 249. 
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konané z nejrůznějších příčin, nejčastěji jako vyústění sporů nejrůznějšího druhu, pokud 

se zde uplatňují alespoň nějaká pravidla a je zde alespoň přibližná rovnost soupeřů,  

a které je veřejností takto vnímáno a v zásadě veřejným míněním tolerováno. Duel 

považuji pro účely této práce za synonymum souboje a soudní souboj za jeho 

specifickou formu. 
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2 Původ soubojů 

Vzhledem k tomu, že vztah práva k soubojům byl v historii velmi proměnlivý, 

položila jsem si otázku, zda je možné najít společný základ, který je soubojům společný 

pro všechny jejich etapy ve vztahu k právu, a jak se tento základ v soubojích odráží.  

To by dle mého názoru mohlo napomoci k lepšímu pochopení pozice, kterou právní řád  

k souboji zaujímal, i změnám této pozice.  

V literatuře jsem však kromě stručných zmínek nenalezla podrobnější práci na 

toto téma. Mnoho autorů odkazuje na různé formy střetnutí vyskytující se v historii 

dříve jako na původní formu (typicky při hledání původu souboje ve sporu o čest). 

Jednotliví autoři se ve svých závěrech sice podobají, avšak neshodují, ve výjimečných 

případech jsou jejich závěry až protikladné. O něco podrobněji je řešena otázka původu 

soudního souboje, ačkoli ani zde není shoda jednoznačná. Jako nejpravděpodobnější  

a nejvýznamnější původce soubojů se však jeví soukromá msta, jíž je věnována 

převážná část této kapitoly. 

Jako problematické se jevilo zahrnout v jednotném vysvětlení původu soubojů 

právě fakt, že v různých etapách vývoje nahlížel právní řád na souboje různě. Z toho 

důvodu jsem výklad o původu soubojů provedla nejprve vzhledem k soubojům, které 

právní řád zakazoval nebo ignoroval, poté vzhledem k těm, které byly právního řádu 

součástí. Právě souboj, jenž byl součástí právního řádu (soudní souboj), je jedinou 

formou střetnutí, která nestojí vně právního řádu, ani není právem zakazována, proto se 

tato forma ve všech směrech vymyká. To naznačuje, že společný původ souboje  

v soukromé mstě, kterým se dále zabývám, bude mít k soudnímu souboji jiný vztah, 

nebo bude muset být vysvětlen jiným způsobem, než tomu bude u následujících etap, 

kdy již souboj směřuje do své „tradiční“ protiprávní pozice. Považovala jsem proto za 

užitečné zabývat se otázkou původu soudního souboje podrobněji, z důvodu uvedeného 

výše, i z důvodu většího množství právních aspektů, které v sobě tato otázka zahrnuje.  

2.1 Předchůdci soubojů v současné literatuře 

Jak bylo řečeno výše, otázka původu soubojů není v literatuře řešena 

jednoznačně. Panuje přibližná, ne však úplná, shoda v hledání původu souboje ve sporu 

o čest. Jeho původ je spatřován ve více jevech, a to v soudním souboji, turnaji  

a soukromé mstě (zášti, opovědnictví). Jednotliví autoři se však liší v tom, který  
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z uvedených předchůdců duelu považují za nejdůležitější. Někdy se lze setkat  

i s tendencí klást původ soubojů do antiky nebo do biblických dob.
33

  

Podle Victora Gordona Kiernana se duch moderního duelu nachází mezi 

soudním soubojem a turnajem, přičemž se přiklání spíše k turnaji.
34

 Autor zmiňuje  

i vztah duelu k zášti, na duel je pohlíženo jako na prostředek omezení zášti do 

symbolických rozměrů pouze na boj mezi jednotlivci.
35

 Ute Frevert shrnuje převažující 

názor, že původ duelu lze hledat ve středověké zášti, soudním souboji a rytířském 

turnaji, a to díky věcné a formální podobnosti novověkého duelu s těmito středověkými 

formami střetnutí.
36

 Tytéž předduelové formy uvádí Jana Jůzlová. Za zřejmě 

nejdůležitějšího předchůdce duelu považuje soudní souboj, dalšími jsou šlechtické záští 

a rytířský turnaj.
37

 Shodné předchůdce soubojů uvádí i Vladimír Dolínek. Tento autor 

považuje zášť za nejvýznamnější z předchůdců soubojů.
38

 Podle Jiřího Kovaříka  

a Leonida Křížka, ve shodě s předchozími autory, je souboj vedený čestnými prostředky 

„... hybridem mezi turnajem a Božím soudem ...“.
39

 Překvapivý je však tvrzený vztah 

souboje k soukromé mstě, kdy soukromá msta, označovaná jako vendeta, má být, jako 

                                                 
33

 K tomu srov. JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 20. „Historikové, kteří se dějinami duelů 

zabývali, ať již v rámci protisoubojového tažení v minulém století či historikové současní, se vždy 

snažili nalézt historické kořeny tohoto jevu. Často při tom však docházelo k nesmyslným vývodům. 

Snaha o hledání počátků duelu v antickém starověku či dobách biblických svědčí buď o naprostém 

nepochopení smyslu duelu nebo o slepé snaze dokázat dávný původ bez ohledu na historickou realitu. 

... Ještě absurdnější by bylo hledat předchůdce duelu v bojích gladiátorů, to již je souboj v nejširším 

slova smyslu a užití slova duel je v tomto případě možné jen obrazně.“ 
34

 KIERNAN, V. G. The duel in European history: honour and the reign of aristocracy, s. 1-2. 
35

 Tamtéž, s. 12. 
36

 FREVERT, U. Ehrenmänner: Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, s. 20. „Die allermeisten 

zeitgenossischen Autoren votierten für eine Kontinitätstheorie und verwiesen zu ihrer Unterstutzung 

auf formale und sachliche Ähnlichkeiten, die das moderne Duell mit mittelalterlichen Modellen der 

Konfliktregelung verbanden. Es sind im wesentlichen drei Institutionen, denen eine genetische 

Beziehung zum Duell nachgesagt wurde: die Fehde, der gerichtliche Zweikampf und das ritterliche 

Turnier.“ 
37

 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 20. Pokud jde o středověký turnaj a jeho historický 

vývoj, nelze zde pominout rytířský souboj o čest. Tento typ střetnutí, jehož forma zůstává turnajovou 

s prvky soudního souboje, se vyvinul z turnajového klání a lze ho považovat za předchůdce 

novověkého duelu. Viz tamtéž, s. 25. 
38

 DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 16-17. „Na rozdíl od rytířských soubojů a „Božích soudů“ bývá 

třetí jev, který lze považovat za předchůdce soubojů, připomínán jen málokdy. Zřejmě proto, že 

zpravidla nesplňuje podmínku boje dvou osob a už vůbec ne shodnými zbraněmi. Ale svým ideovým 

přístupem, rozhodnutím poškozené osoby zjednat okamžitou nápravu vlastní činností bez ohledu na 

státní či jiné instituce, nepochybně mezi zdroje soubojů patří. ... Jde o dnes již zapomenutý jev z doby 

středověku a raného novověku, nazývaný - dnes již zapomenutým - slovem faida (z německého Fehde) 

nebo také opovědnictví (odpovědnictví).“ 
39

 KOVAŘÍK, J. a L. KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek I. Od středověku k branám 

renesance, s. 11.  
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pozůstatek barbarského středověku, odnoží soubojů.
40

  

Soudním soubojem a jeho původem se též zabývá poměrně málo autorů.  

Z autorů populárně-naučné literatury okrajově soudní souboj a jeho původ zmiňuje 

Vladimír Šindelář, podle něhož vzniku soudního souboje patrně předcházela soukromá 

msta.
41

 Ze současných českých právních historiků se tomuto tématu věnuje nejvíce 

Karel Malý,
42

 jenž jako zdroj svých informací uvádí mj. dílo německého právního 

historika Felixe Dahna.
43

 Díla právě těchto autorů považuji za zásadní pro pochopení 

původu soudního souboje. Nelze opomenout ani dílo Rudolfa Rauschera, jenž se sice 

původem soudního souboje zabýval jen okrajově, avšak v několika větách došel  

k podobným závěrům.
44

 Pro srovnání uvádím i práci Josefa Svátka, jenž nesdílel názor, 

že původ soudního souboje lze spatřovat v soukromé mstě, nýbrž viděl jeho původ  

v božím soudu.
45

 

S přihlédnutím k uvedené literatuře soudní souboj chápu jako jednoho  

z předchůdců moderního duelu, avšak soukromou mstu jako předchůdce souboje obecně 

(tedy včetně soudního souboje). Ze tří předchůdců soubojů uvedených výše se v této 

kapitole již dále nevěnuji soudnímu souboji a turnaji. Soudnímu souboji z důvodu, že 

jde o specifický druh střetnutí, který pro účely této práce řadím do kategorie soubojů, 

tedy i jeho původ sleduji. Turnaji z důvodu, že jde spíše o sportovní utkání či hru, než 

střetnutí v důsledku sporu, proto se domnívám, že mezi souboj, jak je definován pro 

účely této práce, vůbec nepatří. Z těchto důvodů se z předchůdců soubojů zabývám 

pouze soukromou mstou, kterou považuji za nejdůležitějšího předchůdce soubojů. 

2.2 Soukromá msta jako nejvýznamnější předchůdce soubojů 

Soukromá msta je pojem, který se v literatuře, nejen odborné, vyskytuje v mnoha 

variacích.
46

 Tradičně je chápána jako institut práva prehistorických (rodových) 

                                                 
40

 Tamtéž, s. 12. 
41

 ŠINDELÁŘ, V. Cesta na popraviště: Příběhy z českých zemí, s. 14. 
42

 MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, s. 100. „Ve skutečnosti však svou povahou 

i vznikem nebyl souboj ordálem v pravém slova smyslu. Byl spíše přežitkem krevní msty, omezené 

v souboji jen na dva protivníky“. Stejná myšlenka je formulována obdobně v MALÝ, K. a kol. Dějiny 

českého a československého práva do roku 1945, s. 117, 142-143. 
43

 DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen: Separat-Abdruck aus der Deutschen Revue 

über das gesammte nationale Leben der Gegenwart. 
44

 RAUSCHER, R. Usmrcení člověka v českém právu zemském, s. 35. 
45

 SVÁTEK, J. Obrazy z kulturních dějin českých. 2. díl, s. 4-5. 
46

 Dalšími užívanými pojmy jsou zejména krevní msta, soukromá válka, zášť, pomsta, odplata, odveta, 

odvetný boj, Rache, Blutrache, Fehde, revenge, vengeance, private war, feud, blood feud, vendetta, 
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společností, jenž spočívá v právu i povinnosti příbuzných zabitého (nebo toho, na němž 

bylo spácháno násilí) pomstít se na pachateli a jeho příbuzných.
47

 Účelem této msty je 

vyvážení újmy, kterou utrpěl jeden rod, ztrátou rodu druhého. Tím má dojít k obnovení 

narušené rovnováhy.
48 

Původ této povinnosti ke mstě bývá spojován s náboženskou 

vírou, neboť „... mrtvý dojde po smrti pokoje teprve tenkráte, když smrť jeho byla 

pomstěna“.
49

 Často se také hovoří o nejsvětější povinnosti samotného poškozeného  

ke mstě, a to i po jeho smrti.
50

  

Na soukromou mstu je tedy tradičně nahlíženo jako na formu vykonávání 

spravedlnosti v nejstarších lidských dějinách, přičemž pozůstatky této msty v některých 

částech světa přetrvaly dodnes.  

Poněkud jinak nahlíží na soukromou mstu Leopold Pospíšil, zakladatel právní 

antropologie. Jeho závěry v sobě spojují úhel pohledu právníka, antropologa a etnografa 

a dávají nám možnost komplexního náhledu na celou problematiku (i přesto, že autor se 

primárně nezabývá právními dějinami). Autor užívá pojem odvetný boj (feud). V dalším 

textu používám pojem odvetný boj synonymně se soukromou mstou. 

Podstatou odvetného boje je řada násilných činů, jejichž intenzita se pohybuje 

od poranění až po usmrcení, kterých se dopouštějí členové dvou vzájemně blízkých 

skupin, přičemž k takovému jednání dochází na základě skupinové solidarity.
51

 Odvetný 

boj je tak charakterizován několika různými znaky. 

Násilné činy v odvetném boji mohou mít různou intenzitu. Pospíšil konstatuje, 

že „násilí typické pro odvetný boj se může pohybovat v rozsahu od bití, které zanechává 

                                                                                                                                               
vendetta di sangue, faida. Tyto pojmy jsou v literatuře používány v zásadě jako synonyma, výjimečně 

jsou v některých dílech jejich významy odlišeny (např. KANDERT, J. Chápání spravedlnosti 

v různých kulturních kontextech, s. 10). V některých pramenech je zvlášť vydělen pojem zášti (Fehde). 

Jsem si vědoma nepřesností, ale pro zjednodušení užívám v dalším textu pojmy synonymně.  
47

 Msta krevní. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 17. díl. 

Median-Navarrete, s. 829-830; JANKO, J. O pravěku slovanském: pokus o celkový obraz z hruba 

promítnutý, s. 183-189; Blutrache. In: Meyers Lexikon. 2. Band. Bechtel-Conthey. 7. Auflage, s. 539; 

Fehde. In: Meyers Lexikon. 4. Band. Engobe-Germanität. 7. Auflage, s. 528-529; Msta krevní. In: 

Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl 4. Ko-M, s. 1074; Krevní 

msta. In: Všeobecná encyklopedie: ve čtyřech svazcích. Díl 2. g/l, s. 544; Krevní msta. In: Všeobecná 

encyklopedie: v osmi svazcích. Svazek 4. k/l, s. 223. 
48

 JANKO, J. O pravěku slovanském, s. 183-184. Srovnej též KANDERT, J. Chápání spravedlnosti, 

s. 10-11. 
49

 Msta krevní. In: Ottův slovník naučný. 17. díl. Median-Navarrete, s. 829. 
50

 BLOCH, M. Feudální společnost, s. 143. Autor uvádí příklad bohatého Florenťana, který v r. 1310, 

smrtelně zraněn svým nepřítelem, odkázal část dědictví svému mstiteli, pokud se nějaký najde. 

O několik let později se skutečně našel. 
51

 Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia of the social sciences. Vol. 5, s. 392. Podobně, 

avšak stručněji, je odvetný boj vysvětlen v Feud. In: The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 4. 

Delusion-Frenssen. Micropaedia. Ready Reference, s. 754. 
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jen lehká poranění, až po zabití několika členů protější skupiny.“
52

  

Dalším specifikem násilí je to, že jde o dlouhodobou záležitost. Nepřátelské činy 

jsou prodlužované a často přerušované. K dlouhodobosti patří, že musí dojít nejméně  

ke třem případům násilných činů. Jde o způsobenou újmu, odplatu za tuto újmu  

a následnou protiodplatu.
53

  

Podíváme-li se na soukromou mstu z pohledu dotčených skupin, není msta ničím 

jiným, než ukázkou toho, jak se uplatňují skupinové představy o spravedlnosti.
54 

Josef 

Kandert to vyjadřuje tak, že „základem odvetného boje i krevní msty je představa  

o dosažení rovnováhy mezi dvěma politickými skupinami vzájemným vyrovnáním počtu 

jejich členů anebo vyrovnáním velikosti jejich majetku.“
55

  

Snaha o dosažení rovnováhy se projevuje i v předpokladu, že konflikt bude 

probíhat na rovině skupin, které jsou mocensky rovnocenné. Zatažením někoho dalšího 

do probíhajícího konfliktu jednou stranou vyvolá stejný krok i u strany druhé, aby tím 

byla zachována mocenská rovnováha. Tento princip je nazýván pravidlo segmentární 

opozice.
56

 

Pokud jde o čin spravedlivé odplaty, jímž má být obnovena narušená rovnováha, 

Pospíšil vyjadřuje podobnou myšlenku existencí veřejného mínění (public sentiment), 

podle kterého je čin pomsty ospravedlnitelný, pouze když je ekvivalentní k utrpěné 

újmě.
57 

Tímto činem má být dosaženo spravedlnosti a konflikt má skončit. 

Takto však konflikty zpravidla nekončí. Představa o spravedlnosti bude vždy 

závislá na hodnocení poškozené skupiny, což zpravidla povede k sérii dalších násilných 

činů. „Spravedlivou odvetu (bráno z pohledu poškozené skupiny) totiž mohou 

příslušníci trestané skupiny chápat jako své poškození, zatímco čin předcházející odvetě 

nemusí brát vůbec v úvahu.“
58 

Hodnocení toho, co je spravedlivé, se tak dostává na 

výrazně subjektivní rovinu. Lze konstatovat, že existuje obecná tendence 

upřednostňování sebe sama a „své“ skupiny při posuzování toho, co je a není 

                                                 
52

 Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia. Vol. 5, s. 389. 
53

 Jediný čin násilí nebo zabití proto nezakládá odvetný boj. Rovněž pokud nepřátelské činy spočívají ve 

způsobení újmy a následné rovnocenné odplatě, kterou ale obě skupiny vnímají jako konečnou, 

nejedná se o odvetný boj (násilné činy jsou pouze dva). V základu odlišná povaha takových činů vede 

Pospíšila k jejich označení jako internal self-redress. Srov tamtéž, s. 390, 392. 
54

 KANDERT, J. Chápání spravedlnosti, s. 10. 
55

 Tamtéž, s. 11. Jak již bylo řečeno výše, autor rozlišuje pojmy odvetný boj a krevní msta, přičemž 

krevní mstu považuje za těžší variantu odvetného boje. 
56

 Tamtéž, s. 10. 
57

 Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia. Vol. 5, s. 389. 
58

 KANDERT, J. Chápání spravedlnosti, s. 11. 
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spravedlivé.
59

  

Výrazně sebestředné chápání spravedlivé odplaty je v lidech hluboce 

zakořeněno. Posner dokonce hovoří o genetické dispozici lidí se mstít.
60 

Zdá se, že tyto 

genetické základy odplatu nijak nelimitují. „V pojetí msty nebo v jejích emocionálních 

(genetických) základech není nic, co by naznačovalo omezení v rozsahu odplaty. Jakmile 

je člověk zraněn, což vyvolá touhu oplatit, proč by neměl chtít způsobit útočníkovi žádné 

větší zranění?“
61 

Až společenské zvyklosti jsou tím, co zabraňuje mstiteli způsobit větší 

ublížení, než byla křivda.
62

 

Tato tendence mstít se (založená na emocích a z pohledu jedince ne vždy zcela 

rozumná a přiměřená) však zřejmě má své racionální jádro. Vědomí, že se oběť bude 

mstít, když je napadena (a dává to najevo), a to za všech okolností, odrazí agresi 

mnohem efektivněji, než vědomí, že oběť bude pokaždé s chladnou hlavou zvažovat 

přínosy a náklady případné odvety.
63

 

Subjektivní hodnocení spravedlnosti plně odpovídá chápání odvetného boje 

podle Pospíšila. Abychom mohli násilí nazvat odvetným bojem, je třeba zde mít 

nejméně tři případy násilných činů. Pokud by kritérium spravedlnosti bylo objektivní, 

teoreticky by ke třetímu násilnému činu nemělo dojít (obě strany by odplatu za 

nepřátelský čin považovaly za konečnou), tudíž by zde nebyl ani odvetný boj.  

S představou obnovení rovnováhy úzce souvisí skupinová solidarita, tedy 

povinnost členů si pomáhat a nést společnou odpovědnost. Nepřátelský čin namířený 

proti jednotlivci mstí aktivně celá skupina (aktivní solidarita), a to na nepřátelské 

skupině jako celku, tedy nejen na pachateli (pasivní solidarita).
64

 Čin jednotlivce se tak 

                                                 
59

 K subjektivnímu hodnocení spravedlnosti srovnej např. Distributive Justice. In: RITZER, G.. 

Encyclopedia of social theory. Vol. 1, s. 206-209. 
60

 A to v souvislosti s tím, že oběti trestné činnosti často spolupracují s policií v procesu s pachatelem, 

bez nároku na odměnu a s vědomím, že tato spolupráce nebude mít významný vliv na ochranu před 

případnými budoucími trestnými činy na nich spáchanými. POSNER, R. A. The economics of justice, 

s. 213. 
61

 „There is nothing in the concept of vengeance or in its emotional (genetic) underpinnings to suggest 

a limitation on the magnitude of retaliation. Once a man is injured, triggering a desire to retaliate, 

why should he want to inflict no greater injury on the aggressor?“ Tamtéž, s. 215. 
62

 Tamtéž, s. 214-215. K tomu dále srov. např. JANKO, J. O pravěku slovanském, s. 187. 
63

 „Knowledge that a victim will retaliate when attacked  without making a fresh cost-benefit analysis 

will discourage aggression more effectively than knowledge that the victim will respond „rationally“ 

to each act of aggression by weighing the costs and benefits of retaliation as they then appear.“ 

POSNER, R. A. The economics of justice, s. 210. 
64

 Srov. např. Msta krevní. In: Ottův slovník naučný. 17. díl. Median-Navarrete, s. 829; JANKO, J. 

O pravěku slovanském, s. 189; Blutrache. In: Meyers Lexikon. 2. Band. Bechtel-Conthey. 7. Aufl., 

s. 539; Msta krevní. In: Masarykův slovník naučný. Díl 4. Ko-M, s. 1074; Feud. In: SILLS, D. L. 
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týká celého příbuzenstva nebo všech členů skupiny. Na solidaritu lze nahlížet též jako 

na prostředek k tomu, aby byla zachována mocenská rovnováha v probíhajícím 

konfliktu. Pokud jedna strana zatáhne do konfliktu někoho dalšího, učiní to samé  

i druhá strana. Pravidlo segmentární opozice, o němž byla řeč výše, je tak výrazem 

odstupňované solidarity. 

Odvetný boj nemůže vzniknout mezi jakýmikoli dvěma skupinami. Takové 

skupiny musí být podle Pospíšila nějakým způsobem blízké. Obecně je tímto pojítkem 

společné členství ve stejné, nadřazenější skupině, která je alespoň do určité míry 

politicky organizovaná. Kritérium politické organizace nadřazenější skupiny je 

pojímáno poměrně široce. Může jím být existence „... formálně určeného orgánu  

s pravomocí nad oběma bojujícími skupinami; v jiných případech může jít o velmi 

neformální rozhodce či prostředníky, kteří obvykle urovnávají vnitřní politické 

problémy.“
65

 

Takový politicky vlivný orgán, ať už je jeho podoba jakákoliv, se vyskytuje 

všude tam, kde dochází k odvetným bojům. Kvůli jeho slabosti nebo lhostejnosti není 

odvetným bojům zabráněno a jejich trvání se tak prodlužuje. Odvetné boje trvají o to 

déle a jejich ukončení je o to obtížnější, čím slabší je politická kontrola takového 

orgánu.
66

 Tento úzký vztah skupin bojujících v odvetném boji považuji za jednu  

z nejdůležitějších charakteristik odvetného boje, která byla dlouho opomíjena. 

Na rozdíl od tradičního pojetí soukromé msty, které ji považuje za projev práva 

v prehistorické době (viz výše), upozorňuje Pospíšil na zcela odlišnou povahu 

odvetného boje. Důvod řazení odvetného boje mezi právní instituty je podle něho v tom, 

že boje jsou vedeny mezi členy téhož politického celku. To vedlo mnoho autorů  

k závěru, že odvetný boj je primitivním soudním mechanismem.
67

  

                                                                                                                                               
International encyclopedia. Vol. 5, s. 389; Násilí. In: LE GOFF, J. a J.-C. SCHMITT. Encyklopedie 

středověku, s. 428; BLOCH, M. Feudální společnost, s. 143-144. Skupinami jsou v těchto případech 

myšleny rodina a příbuzenstvo, ale nemusí tomu tak být vždy. 
65

 Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia. Vol. 5, s. 390. 
66

 Kritérium nadřazenější politické organizace používá Pospíšil i pro to, aby odlišil odvetný boj od války 

a od jevu, který označuje jako external self-redress. V obou případech se jedná o násilné činy 

spáchané členy politicky nepropojených skupin, tedy každá je členem jiného politického celku. Válka 

je nepřátelství vedené jménem nadřazenějšího politického celku, přičemž obě skupiny jednají jako 

jednotky v organizovaném boji. External self-redress je nepřátelství vedené pouze mezi skupinami, 

avšak každá je členem jiného politického celku. Srov. tamtéž, s. 392.  
67

 „The fact that feuds are fought between subgroups of a more inclusive grouping possessing an over-

all network of political relations has led to the conclusion that feud is a primitive juridical mechanism 

and that it is an expression, or manifestation, of primitive law.“ Tamtéž, s. 391. 
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Spíše než právem je však odvetný boj formou dosahování spravedlnosti mezi 

dvěma skupinami, které ignorují nadřazenější politickou autoritu, a tím je 

meziskupinovým jevem.
68

 Právo
69

 naproti tomu se týká jen určité skupiny a je 

prostředkem urovnávání sporů uvnitř skupiny. Právo předpokládá respekt  

k rozhodnutím právní autority, zatímco odvetný boj tato rozhodnutí ignoruje.
70

  

Může však nastat i případ, kdy rovnocenná odplata za způsobenou újmu je 

nadřazenější politickou autoritou uznána jako spravedlivá. Takto schválená odplata, 

kterou je dotčená skupina nucena přijmout jako konečnou a zdržet se dalších útoků, pak 

zakládá případ právem schválené svépomoci – internal self-redress.
71

 

Lze tedy shrnout, že soukromá msta spočívá v řadě násilných činů spáchaných 

členy politicky blízkých skupin, kteří jednají na základě vzájemné solidarity s cílem 

obnovit narušenou rovnováhu. Zpravidla každá ze stran považuje „své“ násilné činy 

vůči druhé straně za spravedlivé. V současné době převažuje názor, že soukromá msta je 

meziskupinovým jevem, nikoli projevem práva.  

Pokud jde o vztah soukromé msty a souboje jako mimosoudního či 

protiprávního střetnutí, téměř všichni zmiňovaní autoři (viz výše) soukromou mstu (pod 

různými názvy) uvádějí, a to buď jako jediného, nebo jednoho z několika předchůdců 

soubojů. Zdá se, že souboj obecně není nic jiného než soukromá msta redukovaná na 

menší počet jedinců, zřejmě za účelem snížení ztrát na životech za současného 

zachování tohoto způsobu řešení sporu. Souboj podle V. G. Kiernana stejně jako msta 

                                                 
68

 Tamtéž, s. 391-392;  POSPÍŠIL, L. Etnologie práva: teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy, 

s. 20; KANDERT, J. Chápání spravedlnosti, s. 10. 
69

 Atributy práva podle Pospíšila jsou autorita, snaha o univerzální aplikaci, obligatio (definice vztahu 
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70
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s. 33. I podle Vaněčka je msta něco, co samo o sobě nemá s právem nic společného. VANĚČEK, V. 

Počátky práva a státu v Československu, s. 79-80.  
71

 Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia. Vol. 5, s. 390. Pokud danou myšlenku dovedeme 

dále, začíná každý odvetný boj i případ internal self-redress stejnými činy, tedy způsobenou újmou 
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funguje jako ventil násilí ve společnosti, avšak s méně oběťmi na životech.
72

  

Ohledně soukromé msty a souboje je třeba zdůraznit jejich společný znak, tedy 

že oba tyto jevy nemají nic společného s právem jako takovým. Obojí je „... akt 

svépomoci, který ignoruje daný právní systém.“
73

 Oba jevy stojí v opozici ke státní 

moci a řešení sporu právní cestou, neboli jsou spojeny svým „... ideovým přístupem, 

rozhodnutím poškozené osoby zjednat okamžitou nápravu vlastní činností bez ohledu na 

státní či jiné instituce ...“
74

 

To, co soukromou mstu a souboj dále spojuje, je pojem cti. Je zřejmé, že  

v bojích mezi skupinami je útočným činem vychýlena rovnováha v neprospěch 

poškozené skupiny a zejména ve starších dobách toto mohlo mít pro skupinu až 

existenční důsledky. To snad souvisí i s nejsvětější povinností samotného poškozeného 

k obraně a případné mstě. Zřejmě právě z toho důvodu bylo nevykonání odvety spojeno 

se ztrátou rodinné cti nebo cti jednotlivce.
75

 Pojem cti, jenž je později neoddělitelně 

spjat se souboji, je spjat i se soukromou mstou. Kromě toho není pochyb o tom, že čest 

hrála pro člověka tehdejší doby mnohem důležitější roli než dnes. Závažnost cti je 

patrná i z jejího vnímání společností a z toho vyplývající nutnosti její aktivní obrany.
76

 

Domnívám se, že v těchto aspektech je možné hledat původ souboje jako 

mimosoudního střetnutí, jehož účelem bylo očištění cti. Je pochopitelné, že strach nebo 

respekt z právní autority mohl znamenat velmi málo v porovnání s takovýmito nebo 

podobnými motivy. 

U soudního souboje, jak bylo již výše naznačeno, je situace jiná. Soudní souboj 

řadím do kategorie soubojů, proto pro něj platí většina z uvedených závěrů ohledně 

vztahu soukromé msty k souboji obecně. Soudní souboj je však specifický v tom, že 

jako důkazní prostředek byl nařizován soudem, či jinou právní autoritou, což z něj činí 

právní institut. 

Do centra pozornosti právních historiků se soudní souboj dostal patrně z důvodu 

své povahy božího soudu, která jaksi „neseděla“ k jeho skutečné povaze měření sil dvou 
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rovnocenných protivníků. Tímto způsobem došel německý právní historik 19. století 

Felix Dahn (a nejen on) ke hledání původu soudního souboje.  

Dahn ve svém díle
77

 sleduje vývoj vzájemného vztahu soukromé msty
78

  

(Fehdegang) a procesu práva (Rechtsgang), dvou paralelně existujících způsobů řešení 

sporů v nejstarší germánské společnosti (a v později vzniklých státních útvarech),  

a z toho pak vyplývající charakter soudního souboje, jaký byl v jeho původní podobě, 

než byl zařazen mezi ordály. 

Dahn si klade otázku, jak je možné, že i v době historického státu
79

 náleželo 

právo soukromé msty (Fehderecht) všem příslušníkům státu mezi sebou, když taková 

situace stát oslabuje a ohrožuje jeho existenci? 

K vysvětlení tohoto stavu autor předpokládá stav, který tomu patrně předcházel. 

Vychází z představy jedince, ozbrojeného člověka, který sám, pouze vlastními silami, 

včetně násilí, uspokojuje velké množství nejrůznějších potřeb.
80 

Je předpokládána 

existence izolovaných hospodářství, usedlostí, které musejí všechny své hospodářské 

potřeby uspokojovat svépomocí. Tato soběstačnost je nutným důsledkem nemožnosti 

vždy spoléhat na pomoc sousedů, kteří mohli být buď nepřátelští, nebo objektivně 

nedosažitelní.
81

 Tak se izolovaný rod,
82

 pod jehož právní ochranou toto hospodářství je, 

stává i zdrojem práva a právní ochrany pro své členy – rodu samému je určeno, aby se 

bránil příkoří nebo je mstil.
83 

Právní ochrana je tedy omezena na členy rodu, rod proto 

můžeme nazvat právním společenstvím. A to právním společenstvím jediným, neboť 

právo cizího rodu nebylo závazné.  

Spory mezi členy téhož rodu, tedy téhož právního společenství, se nesměly řešit 
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společenstvím spíše nazývat válkou. Srov. výše o odvetném boji podle L. Pospíšila.   
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násilím, trestem byl těžký hněv bohů. Takové spory se řešily právní cestou, a to 

rozsudkem celého společenství pod předsednictvím rodového vůdce. Kdo se takovému 

rozsudku nepodrobil, nebo použil násilí, mohl být z rodu vyloučen. Tím, kromě ztráty 

příslušnosti ke společenství, ztratil veškerou právní ochranu, pro cizí rody byl 

bezprávný, což pro takového člověka prakticky znamenalo zotročení nebo smrt.
84

 

Dahn jako teoretickou konstrukci předpokládá spojování rodů, které považuje za 

vyšší stupně vývoje, který na svém konci směřuje k samostatnému státu. Do té doby 

samostatné rody se spojují v rodovém svazu.
85

 Účelem tohoto svazu je společná obrana 

proti nepřátelům, nebo jiné společné cíle.
86

 Dochází proto k situaci, kdy rodový svaz 

působí vůči cizincům jako jeden celek, avšak v rámci tohoto celku zůstaly jednotlivé 

rody jako relativně samostatné jednotky, doslova jako „malé státy ve státě“. Měly 

vlastní rodinný kult, vlastní rodinnou radu a soud. Vedle toho existoval společný kult, 

shromáždění a soud.
87

 

Při sjednocení rodů v rodovém svazu došlo k sjednocení rodů „zvenku“, avšak 

již nikoli „zevnitř“. Nepředpokládalo se, že spory mezi rody budou řešeny jinak než 

zbraněmi, pokud by nedošlo k dohodě. To bylo zcela v souladu s chápáním práva rodu, 

kdy násilné vybojování sporu mezi členy téhož rodu bylo zavrženo jako zločin proti 

bohům, svědomí a cti, avšak vybojování sporu s někým, kdo není členem rodu, bylo 

považováno za žádoucí, před bohy, svědomím a ctí to bylo zcela dovolené, a to přesto, 

že jsou oba členy stejného rodového svazu.
88

 

Předpokládá se tedy, že v rodovém svazu bylo obvyklé řešit spory buď 

soukromou mstou (záští), nebo právní cestou, což spočívalo v zaplacení pokuty 

                                                 
84

 DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, s. 6-7.  
85

 Autor v textu používá synonymně pojem rodový svaz (Geschlechterverband) i rodový stát 

(Geschlechterstat). Více o tomto pojmu viz Geschlechterstaat. In: GÖTZINGER, E. Reallexikon der 

Deutschen Altertümer, s. 288. 
86

 DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, s. 7, 9. Jak bychom měli chápat povahu 

tohoto rodového svazu? Autor (s použitím tehdejší terminologie) přirovnává rodový svaz spíše 

k alianci, spolku států (Statenbund), který se spojuje a rozděluje podle potřeby a který někdy svým 

vývojem směřuje ke spolkovému státu (Bundesstat), nikoli však zatím k jednotnému státu. 
87

 Tamtéž, s. 10-11. 
88

 Tamtéž, s. 12-13. Avšak ne všechna jednání byla ponechána mstě jednotlivce. Šlo zejména o ta 

jednání, která byla považována za bezprostřední útok na celek, za ně hrozily veřejné tresty. Kromě 

zrady ve válce a vojenských deliktů (které mířily zároveň proti vlastnímu rodu i proti rodovému 

svazu) to byly i zločiny proti bohům (jako rouhání či znesvěcení chrámu), neboť takový zločin vyvolá 

hněv bohů na celé společenství, ke kterému patří pachatel. Zločiny proti státu jsou však současně 

zločiny proti bohům. Rodový svaz je pod ochranou bohů a útok na něj je tak útok na bohy chráněnou 

skupinu. Viz tamtéž, s. 31-32. 
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(náhrady) pachatelem poškozenému.
89

 Vztah obou způsobů řešení sporů prošel jistým 

vývojem. Při vzniku rodového svazu spojením rodů či rozšířením rodu jediného byly již 

stupně příbuzenství mezi jedinci vzdálenější a někdy těžko prokazatelné, vyvstala proto 

volba mezi cestou soukromé msty a procesem práva. Zpočátku, aby k soukromé mstě 

nedošlo, musela být vyloučena oběma stranami. Stranami zvolený proces práva, který 

spočíval ve vyrovnání újmy zaplacením pokuty,
90

 zřejmě v principu vycházel  

ze systému pokut samostatného rodu.
91

 Pozdějším vývojem byla možnost volby odňata 

žalovanému, avšak zřejmě ne pro všechny druhy újmy, nýbrž jen pokud šlo o nejtěžší 

zločiny nebo zločiny ohrožující celé společenství. Možnost volby tak v těchto případech 

zůstala poškozenému a jeho dědicům.
92

 Ještě později, když vzrostl počet deliktů 

postihovaných státem, byla odňata možnost volby oběma stranám. Stát tak nutí obě 

strany, aby spor řešily cestou práva.
93

 

Tato snaha však nebyla úspěšná, o čemž svědčí pozdější zákonodárství, které 

soukromou mstu v principu (znovu) uznává, pouze její vykonávání omezuje řadou 

podmínek.
94

 O nemožnosti podstatu soukromé msty zcela potlačit svědčí opakované 

vydávání věčných zemských mírů.
95

 

Tento naznačený vztah soukromé msty a práva v nejstarších dějinách v mnohém 

odpovídá Pospíšilově chápání odvetného boje. Jednotlivé rody, začleněné do rodového 
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 Tamtéž, s. 37-38. Jak však tento systém pokut, jehož účelem nepochybně bylo vyhnout se soukromé 

mstě, vznikl? Autor hledá odpověď v předstupni rodového svazu, v právním společenství jednotlivého 

rodu. Právo rodu zakazovalo mstu jako řešení sporů mezi svými členy. Pokud jeden druhému způsobil 

újmu (kupř. zabil pacholka), měl tento skutek podle možnosti vynahradit, jako by se nestal. 

Poškozený vznesl žalobu k rodovému soudu, který pak porušiteli vyměřil výši tohoto vyrovnání.  
90

 Z existence do nejmenšího detailu zpracovaných katalogů pokut nelze usuzovat na nemožnost stran 

zvolit soukromou mstu. Jejich účelem bylo spíše usnadnit stranám vyjednávání, aby při zvoleném 

procesu práva byla výše plnění již dopředu stanovena. Viz tamtéž, s. 39-40. 
91

 Tamtéž, s. 38. 
92

 Tamtéž, s. 40. 
93

 Tamtéž, s. 41. Rozdělení deliktů v nejstarších dobách na ty, které stíhá stát, a ty, které „stíhají“ 

soukromé osoby, uvádí i Rudolf Rauscher. Oba autoři se shodují v tom, že rozsah deliktů stíhaných 

státem se postupně rozšiřuje a směřuje ke stíhání všech trestných činů. Jako přechodnou dobu vidí 

Rauscher stav, kdy státní moc dovoluje jednotlivci výběr mezi vykonáním msty a obrácením se na 

státní moc. RAUSCHER, R. Usmrcení člověka v českém právu zemském, s. 33 
94

 Zde pravděpodobně leží rozdíl, díky kterému některé prameny rozlišují mezi krevní mstou (Rache či 

Blutrache) a záští (Fehde). Zášť (Fehde) díky omezujícím podmínkám, díky kterým je její existence 

právem minimálně brána na vědomí, získává charakter právního a politického principu. K tomuto 

pojmu viz Fehde. In: Meyers Lexikon. 4. Band. Engobe-Germanität, s. 528-529; Fehde. In: Lexikon 

des Mittelalters. Band IV. Erzkenzler-Hiddensee, s. 331-334. Přikláním se k Pospíšilovu pojetí 

odvetného boje, jehož znaky vystihují jak podstatu msty (Rache), tak i zášti (Fehde). 
95

 DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, s. 41. K pojmu a vývoji zemských mírů 

(landfrýdů) v zemích Koruny české viz nejnověji BERAN, Z. Landfrýdní hnutí v zemích České 

koruny: snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti. 
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svazu (později státu) odpovídají skupinám, které jsou členy nadřazenějšího politicky 

organizovaného celku. Z posouzení snah státu o omezení možnosti stran volit mezi 

soukromou mstou, a též ze snah potlačit soukromou mstu věčnými zemskými míry, 

můžeme usuzovat, jak silná nebo slabá byla v tom kterém případě jeho politická 

kontrola.
96

  

Při řešení sporu právní cestou byly důkazní prostředky čistě formální povahy.
97

 

Obecně jsou autorem rozděleny na očistnou přísahu, ordál
98

 a soudní souboj.  

Nejobvyklejším důkazním prostředkem byla přísaha žalovaného, který se jí 

mohl po vznesené žalobě očistit. Přísahající musel být člověk svobodný (ženy musely 

být zastoupeny), bezúhonný, musel být členem právního společenství, mít odpovídající 

majetek a mít na své straně odpovídající počet spolupřísežníků (přísežných 

pomocníků).
99 

Ti svou přísahou potvrzovali své přesvědčení o pravdivosti přísahy 

hlavního přísežníka.
100

 U přísahajícího se předpokládala pravdomluvnost, tím jeho jistá 

hrdost a původně i bázeň před bohy. Na konci přísahy přísahající vzýval bohy, aby ho  

v případě, že přísahá falešně, s posledním slovem přísahy bleskem srazili k zemi. 

Přísaha je tak původně chápána jako boží rozsudek. Přísné podmínky pro přísahu byly 

vyváženy domněnkou její pravdivosti. U falešně přísahajícího museli bohové učinit 

zázrak, aby ho usvědčili a současně potrestali, naopak jejich nečinnost mluvila v jeho 

prospěch.
101

 Přísaha byla vyhrazena jen určitému okruhu lidí. Pacholci, lidé bez majetku 
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 Srov. Feud. In: SILLS, D. L. International encyclopedia. Vol. 5, s. 390-391. Vzhledem k tomu, že 

zemské míry za určitých podmínek povolují soukromou mstu, zdálo by se, že po splnění těchto 

podmínek je zde případ právem schválené svépomoci (internal self-redress). Zemské míry však 

stanovují podmínky pro budoucí případy, které teprve nastanou, zatímco právem schválená svépomoc 

spočívá v tom, že právo takto schvaluje konkrétní násilný čin konkrétního člověka či skupiny, a to až 

poté, co se čin stal. 
97

 Charakteristiku důkazního prostředku ve formálním důkazním řízení uvádí kupř. František Storch. 

„Nejde totiž při vedení důkazů ... o to, aby jím přivedeny byly jisté objektivné a věcné momenty, 

z nichžto by bylo lze logicky souditi, že skutečnosť, kterou dokazující tvrdí, jest pravdiva, než jenom 

o to, aby dokazující, proveda řádně před soudem jisté formalné výkony ... které sice s věcí, o niž běží, 

ve vniterném spojení nejsou, subjektivnou svoji hodnověrnosť osvědčil.“ STORCH, F. Řízení trestní 

rakouské. I. a II. díl, s. 44-45. 
98

 Z kontextu díla vyplývá, že autor má na mysli pouze ordál podstupovaný jednou stranou. V dalším 

textu mluvím proto o ordálu právě v tomto významu. 
99

 Jinak též Eidhelfern, aidi, conjuratores. DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, 

s. 43. 
100

 Tamtéž, s. 44-45. Právě přísahami spolupřísežníků byla potvrzována bezúhonnost přísahajícího. Na ně 

byly proto kladeny stejné nároky jako na hlavního přísežníka a v případě, že přísahali falešně, byli 

postiženi stejně těžce jako on. Šlo především o ztrátu možnosti od nynějška podstupovat přísahu jako 

hlavní přísežník či spolupřísežník a také povinnost odškodnit toho, komu falešnou přísahou vznikla 

škoda (proto majetková podmínka u spolupřísežníků). 
101

 Tamtéž, s. 43-44. 
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a cizinci tento prostředek použít nemohli, pokud je žaloval svobodný bezúhonný člen 

právního společenství.
102

 

Tito lidé, kteří se nemohli očistit přísahou, měli možnost podstoupit ordál, aby je 

bohové z pozice předem odsouzených mohli provedením zázraku osvobodit.
103

 

Očistná přísaha a ordál proto tvoří navzájem se doplňující dvojici. Obojí je 

božím soudem (Gottesgericht). U přísahy se přísahající sám zaklínal pro případ falešné 

přísahy, přísaha byla tedy „negativním“ božím rozsudkem - nekonání bohů se vykládalo 

ve prospěch přísahajícího žalovaného. Naproti tomu u ordálu se nečinnost bohů 

vykládala v neprospěch žalovaného, bylo tedy zapotřebí jejich aktivního jednání, 

učinění zázraku, aby tímto „pozitivním“ božím rozsudkem byl žalovaný zachráněn.
104

 

Vedle obou uvedených způsobů stál souboj. Ten, pokud na něj pohlížíme jako na 

ordál v křesťanské době, je měřením sil dvou protivníků za předpokladu, že jednomu  

z nich bůh pomůže zvítězit a poražený je považován za bohem odsouzeného. Toto 

zařazení souboje mezi ordály budí pochybnosti. Souboj se od ordálu, jak byl popsán 

výše, odlišuje v základních podmínkách. 

Ordál byl určen lidem nesvobodným či nepočestným, na které se hledělo jako na 

téměř odsouzené a kteří ke své záchraně potřebovali boží zázrak.
105

 Naproti tomu 

bojovat mohli pouze lidé svobodní a bezúhonní. Nebylo povinností svobodného  
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 Vyloučení mnoha kategorií lidí z možnosti podstoupit přísahu naznačuje z dnešního pohledu jistou 

diskriminaci, ale nemuselo tomu tak být vždy. Ti, kteří ztratili bezúhonnost, zpravidla už dříve falešně 

přísahali, či se jinak provinili, a nemohli proto najít žádného spolupřísežníka. Stejně na tom byli 

i cizinci, ti byli sami o sobě bezprávní. Vyloučení lidí bez majetku se vysvětluje tím, že zcela chudých 

lidí bez půdy mnoho nebylo (každý obdržel při osídlování určité množství majetku) a tito lidé tak 

pozbyli majetku následkem provinění. Tamtéž, s. 45. 
103

 Tamtéž, s. 45. 
104

 Tamtéž, s. 45-46. O ordálové povaze přísahy viz též MARKOV, J. Kapitoly z dějin českého zemského 

soudního řízení XII. - XVII. století, s. 103; MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého 

práva, s. 117-118. Charakteru pozitivního nebo negativního božího rozsudku, který je kritériem k 

odlišení přísahy a ordálu u F. Dahna, též v jistém smyslu odpovídá prvek nejistoty výsledku, jenž je 

kritériem odlišení přísahy a ordálu podle V. Vaněčka. Absence aktivního konání nadpřirozené síly 

(negativní boží rozsudek) u přísahy se prakticky rovná jejímu jistému výsledku. VANĚČEK, V. 

Počátky práva a státu v Československu, s. 106-107. 
105

 Na druhou stranu je třeba říci, že takto striktní odlišení souboje od ordálu (a to zejména při jeho pojetí 

jako posledního prostředku záchrany) neplatí pro každý případ. V tomto je zajímavé srovnání souboje 

s ordálem losu a ordálem kříže. Ordál kříže (obě strany se s rozepjatýma rukama - aby lidská podoba 

tvořila kříž - postaví ke stromu nebo ke kříži, ten, který jako první nechá ruce klesnout, je poražen) 

autor vůbec nepovažuje za ordál v pravém slova smyslu. Je to nekrvavé měření sil dvou protivníků, 

jejichž šance jsou rovné (tím ordál kříže připomíná souboj), ovšem za předpokladu božího rozhodnutí. 

U ordálu losu je situace jiná. Pokud měl žalovaný pouze nepatrnou šanci, že vezme vítězný, očišťující 

los, můžeme ordál losu považovat za ryzí ordál. Pokud byla šance na vzetí takového losu jedna ku 

jedné, byly vyhlídky stejné jako při souboji. DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, 

s. 49-50. 
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a počestného žalobce postavit se v boji nesvobodnému a nepočestnému.
106

 Postavení 

stran je rovněž naprosto odlišné. V případě ordálu žalobci stačí jen nečinně přihlížet, jak 

žalovaný podstupuje boží soud, a pozorovat, zda bohové učiní či neučiní zázrak  

a žalovaného nezachrání. Naopak při souboji je postavení stran rovné. Žalobce je 

vystaven témuž nebezpečí a nemá na své straně žádnou výhodu. Dokonce je u souboje 

patrná maximální snaha vytvořit oběma soupeřům naprosto rovné podmínky. To se 

projevuje nejen v tom, že boje neschopní, ženy a děti museli být v boji zastoupeni,
107

 

ale také ve snaze „rozdělit“ mezi soupeře zcela rovnoměrně, řečeno dnešními slovy,  

i povětrnostní podmínky, aby žádný z bojujících nebyl zvýhodněn či znevýhodněn díky 

slunci nebo větru. Vítr a slunce jsou tak doslova označeny jako „zbraně ochrany“  

i „zbraně odporu“. Pro vytvoření takových podmínek, aby výchozí pozice obou soupeřů 

byla pokud možno rovnocenná a aby tedy měli v boji rovné šance, se dělalo vše, co bylo 

v lidských silách.
108

 

Vzhledem ke zcela odlišným znakům souboje a ordálu, i vzhledem k vnější 

podobnosti se soukromou mstou (uplatní se fyzická síla, odvaha a dovednost se zbraní, 

nikoli boží pomoc), Dahn konstatuje, že souboj původně nepatřil mezi ordály, nýbrž byl 

soukromou mstou omezenou na jeden pár, nebo několik párů protivníků.
109

 Ve prospěch 

takového tvrzení lze uvést i možnost nechat vybojovat soudní souboj bojovníkem za 

mzdu, která se nezdá být slučitelná s boží pomocí typickou pro soudní souboj chápaný 

jako ordál.
110
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 Tamtéž, s. 46. 
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 V tomto směru považuje autor ženský souboj za „umělou“ zvyklost vzniklou až v pozdější době. 
108

 „Mit gröster Sorgfalt sieht man bei der Einrichtung des gerichtlichen Zweikampfs darauf, dass 

Schutz- und Trutzwaffen, Wind und Sonne unter den Kämpfern gleich vertheilt sind; man thut alles 

Menschenmögliche, die Chancen beider Streitenden ganz gleich zu gestalten; Unwehrfähige, Weiber, 

Kinder dürfen nicht etwa selbst fechten, (ganz spat finden sich künstliche Einrichtungen für 

Weiberkampf) für sie kampft der Muntwalt ...“ Tamtéž, s. 47. O tom, jak velice vážně byla tato rovnost 

v souboji brána, svědčí maximální snaha o eliminaci jakékoli myslitelné výhody. Kupř. Edictus 

Rothari zakazuje v čl. 368 používat při soubojích čarovné nápoje. Edictus Langobardorum. Ed. 

F. BLUHME. In: MGH; Legum; Tomus IV, s. 85. Obava z kouzelných prostředků jako pomůcek v 

souboji přetrvala velmi dlouho. Informace o přísaze soupeřů a jejich prohlídce před soubojem, zda 

nemají u sebe nebo pod oděvem kouzlo, se dochovala ještě z 16. století z Francie. ŠINDELÁŘ, V. 

Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 30-31, 191.  
109

 DAHN, F. Fehde-Gang und Rechts-Gang der Germanen, s. 47-48. K podobnému závěru dochází 
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zde důvodem ospravedlnění možnosti vybojovat soudní souboj bojovníkem za mzdu. Zweikampf. In: 
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Vývoj vztahu procesu práva a soukromé msty směřoval kvůli zničujícím 

účinkům soukromé msty k upřednostňování procesu práva. Přesto při řešení sporu 

právní cestou docházelo k situacím, kdy běžné důkazní prostředky selhávaly. Šlo 

především o situace, kdy stejně silné důkazní prostředky stály ve vzájemném rozporu 

(přísaha stála proti přísaze, spolupřísežník proti spolupřísežníkovi, svědek proti 

svědkovi), nebo přísaha byla z různých důvodů vyloučena, nebo šlo o dokazování 

skutečností vymaňujících se holému povědomí soudce, které se samy o sobě dostaly do 

rozporu (otázka pravosti listiny, jejíž pisatel i svědci zemřeli, otázka vybočení z mezí 

nutné obrany, nebo zda narozené dítě zemřelo před, nebo po matce apod.).
111

 

Pro řešení těchto situací se doslova „vkládal kousek soukromé msty jako 

náhrada selhávajícího procesu práva“
112

 v podobě soudního souboje, ale pouze pro 

vyřešení onoho sporného bodu; po jeho vyřešení se dále pokračovalo procesem práva. 

Za ty, kteří v tomto souboji padli nebo byli zraněni, nesměla být požadována pokuta,  

ani nebylo možné se mstít.
113

  

Na soudní souboj v jeho původní podobě bychom tedy měli nahlížet jako na 

spojení do té doby oddělených způsobů řešení sporů; jde o kombinaci práva a soukromé 

msty, o zarámování omezené soukromé msty na pevné místo v procesu práva.
114

 

Takovýto soudní souboj, který byl nejprve omezenou soukromou mstou, byl pak pouze 

„postrčen“ do kategorie ordálů. 

Tomuto závěru se do jisté míry podobá pojetí soudního souboje dle Lexikon des 

Mittelalters, kdy první formou soudního souboje je souboj jako rozhodovací prostředek 

pro řešení sporů mezi rody (namísto obvyklého válečného střetnutí), který se v průběhu 

času mění na druhou formu, na souboj jako důkazní prostředek, tj. na ordál soudního 

souboje v pravém slova smyslu.
115

 Až v křesťanské době se vítězství silnějšího 

odůvodňuje pojetím souboje jako božího rozsudku (Gottesurteil), podle kterého dá Bůh 
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spravedlivému sílu zvítězit.
116

  

Pokud bychom se pokusili aplikovat poznatky Leopolda Pospíšila o odvetném 

boji a multiplicitě právních systémů na soudní souboj jako na omezenou soukromou 

mstu, mohli bychom na soudní souboj v jeho původní podobě nahlížet jako na určitý 

kompromis mezi centrální mocí (politicky vlivným orgánem, státem) a stranami sporu 

(znepřátelenými skupinami či jednotlivci).
117

  

Jestliže byl jedinec členem více skupin, tedy subjektem více právních systémů, 

mohla otázka, zda spor řešit cestou práva, nebo soukromou mstou, znamenat 

slučitelnost pouze s jedním z právních systémů, jichž byl jedinec subjektem. Volba 

soukromé msty pochopitelně nebyla v souladu s právním řádem centrální autority. Tomu 

by odpovídal příklad řešení sporů zbraněmi mezi rody, které byly jinak součástí 

společného většího celku, ať už to byl rodový svaz či později stát, a takový způsob 

řešení sporů tento větší celek ohrožoval. Soudní souboj se mohl vyvinout jako 

kompromisní řešení, které pomáhalo překlenout tento rozpor, a tím udržovat složitý 

systém právních vztahů, ve kterých se jedinec nacházel, vnitřně funkční. Kromě toho 

soukromá msta zařazená do právního řádu v podobě soudního souboje byla způsobem, 

jak čelit situacím, které byly běžnou právní cestou těžko řešitelné. Jeví se proto jako 

pragmatický prostředek odrážející potřeby a rozpory tehdejší společnosti.  

Shrnuji tedy, že souboj a soukromá msta (krevní msta, zášť, opovědnictví, 

odvetný boj apod.) jsou blízce příbuzné jevy. Vzhledem k mnoha společným znakům 

můžeme považovat soukromou mstu za předchůdce souboje (to však neznamená, že 

nemohou existovat nezávisle na sobě). Dá se říci, že souboj obecně je soukromá msta 

omezená na menší počet jedinců. Oba tyto jevy nemají nic společného s právem jako 

takovým. 

Souboj jako mimosoudní střetnutí vychází ze soukromé msty zejména svým 

ideovým přístupem, ve kterém je patrná snaha dosáhnout svépomocí spravedlnosti  

a jakési rovnováhy sil či původního stavu, a to bez ohledu na právní řád. Dále spojuje 

soukromou mstu se soubojem důraz na ochranu cti, neboť vychýlení takové rovnováhy 

(zejména v historicky starší době) mohlo mít reálné existenční důsledky pro dotčenou 

                                                 
116

 Tamtéž. 
117

 Přestože Pospíšilovo a Dahnovo dílo dělí bezmála celé století, oba autory spojuje pohled na 
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skupinu či rodinu. S tím pravděpodobně souvisela i nejsvětější povinnost poškozeného 

k obraně a případné mstě. Snad proto bylo spojeno nevykonání odvety (či nevyhlášení 

nepřátelství apod.) se ztrátou rodinné či skupinové cti. Kromě toho měla čest klíčový 

význam pro život tehdejšího člověka, zejména pro šlechtu. Je to tedy i pojem cti  

a nutnost její aktivní ochrany, co spojuje souboj se soukromou mstou. Tyto aspekty se 

odráží v pozdějších soubojích, jejichž účelem bylo očištění cti, a které právní řád 

ignoruje nebo zakazuje (ať už z důvodu konkurence s právním řádem jako takovým, 

nebo z důvodu ochrany právních statků, jako je veřejný pořádek, život a zdraví 

člověka). 

Soudní souboj sice vychází ze stejných ideových základů, ale jeho vztah  

k soukromé mstě je jiný. Pro pokus o jeho uspokojivé vysvětlení se jeví jako přínosné 

akceptovat pojetí práva Leopolda Pospíšila, jeho teorii o multiplicitě právních systémů  

a poznatek o mimoprávní podstatě odvetného boje (soukromé msty). Ve spojení  

s poznatky právněhistorické vědy 19. století reprezentované dílem německého právního 

historika Felixe Dahna docházím k závěru, že soudní souboj byl ve své původní podobě 

soukromou mstou, která byla omezena a začleněna do právního řádu. Dále se 

domnívám, že se mohlo jednat o způsob, jak překlenout rozpory mezi právními 

systémy, jejichž byl jedinec součástí a jež při volbě práva nebo soukromé msty jako 

způsobu řešení sporu nebyly v souladu. Zarámovat omezenou soukromou mstu na 

pevné místo v právním řádu znamenalo spojit právní i neprávní prvky v jediném 

právním institutu soudního souboje. To mohlo vést k odstranění, nebo alespoň  

ke zmírnění tohoto nesouladu a napomáhat stabilitě právních vztahů, jichž byl jedinec 

součástí. Kromě toho byl soudní souboj prostředkem, jak řešit situace, na které běžné 

důkazní prostředky nestačily.  

Soukromá msta je tedy jevem, v němž má souboj původ ve všech formách, 

kterými se v této práci zabývám. Vztah ke každé z nich lze vysvětlit a svědčí  

o důmyslnosti a flexibilitě tehdejšího práva a společnosti, ale i o důležitosti 

mimoprávních prvků, které nelze přehlížet. 
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3 Souboj jako důkazní prostředek – soudní souboj 

Soudním soubojem (nebo také ordálem soudního souboje) rozumíme ozbrojené 

střetnutí dvou osob konané podle pravidel pod soudním dohledem, sloužící jako 

důkazní prostředek ve středověkém soudním řízení. V této kapitole se zabývám ordálem 

soudního souboje a jeho úpravou ve vybraných pramenech českého práva.  

Souboj, který byl původně omezenou soukromou mstou zařazenou do soudního 

řízení, pravděpodobně neměl s ordálem jako takovým společného téměř nic.
118 

Také se 

uvádí, že ve své původní podobě byl soudní souboj střetnutím většího počtu osob než 

dvou.
119

 Později je soudní souboj chápán jako iracionální důkaz, kdy výsledek sporu je 

určen vítězstvím v boji s tím, že se předpokládalo, že spravedlivému dopomůže  

k vítězství Bůh.
120

 Je zde tedy již ordálová povaha souboje, zabývám se proto i pojmem 

ordál.  

Ordálem, podle definice Karla Malého, je „... iracionální důkaz, kterým strany 

za využití přírodních sil či odvoláním na nadpřirozené mocnosti, v době křesťanské na 

Boha, dokazovaly pravdivost svého tvrzení.“
121

 Jako formální důkazní prostředek není 

nijak spojen s věcí, kterou má dokazovat.
122

 

Uvádí se, že v českých zemích byly kromě soudního souboje a přísahy dále 

užívány ordály studené vody, brodění, žhavého železa (chůze po rozžhavených 

radlicích, ruční železo, později přísaha s prsty přitisknutými na rozžhavené železo)  

a vrhání hřebí.
123

  

Iracionalita ordálu spočívá v tom, že je to nakonec Bůh či jiná nadpřirozená síla, 

která rozhodne o vině či nevině, nebo který ze soupeřů má pravdu, lepší nárok apod. To 

souvisí s předpokladem, že Bůh či jiná nadpřirozená síla nedá zahynout spravedlivému. 
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Soudci pouze sledují, zda jsou dodržena pravidla, a konstatují výsledek. Z toho důvodu 

bývají ordály předmětem kritiky jako pověrečné soudy, jejichž výsledek je víceméně 

nahodilý.
124

  

Václav Vaněček upozorňuje na možné nebezpečí zaměňování ordálů s jinými, 

podobnými jevy.
125

 Nejednoznačný je kupř. pohled na vztah ordálu a přísahy. Podle 

Felixe Dahna je ordál i přísaha božím rozsudkem.
126

 Podobně i podle Josefa Markova 

měla přísaha povahu ordálu.
127

 Oproti tomu Václav Vaněček od ordálu důsledně 

odlišuje přísahu a ještě tzv. kletvu. Rozdíl je shledáván v prvku nejistoty, který je 

typický pro ordál, ale nikoli již pro přísahu a kletvu.
128

  

Ve srovnání s výše uvedenými božími soudy je zřejmé, že soudní souboj, pokud 

ho vůbec mezi ordály lze řadit, tvoří jejich zvláštní kategorii. Je vždy ordálem 

dvoustranným, kde rozhodují primárně přirozené faktory. Otázka boží pomoci je zde 

diskutabilní a je pravděpodobné, že takto na soudní souboje nahlíželi i jejich 

současníci.
129

 

Na boží soudy můžeme nahlížet též jako na obřady.
130

 Totéž platí pro soudní 

souboj, v němž můžeme vidět obřad „horizontální“, jehož účelem bylo umožnit lidem 

vzájemné porovnání mezi sebou.
131 

Charakter obřadu u božích soudů poněkud 
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relativizuje jejich „iracionalitu“ a naznačuje, že ordál mohl mít i jinou funkci, než 

definitivně vyřešit spornou situaci. Podle Encyklopedie středověku účelem božího soudu 

nemuselo být dojití k jednoznačnému a konečnému rozhodnutí, ale spíše zachování 

možnosti dalšího vyjednávání mezi spornými stranami. Kromě toho při posouzení 

výsledku ordálu hrál nezanedbatelnou roli místní společenský a politický kontext,  

v jehož rámci byl boží soud interpretován.
132

 Je však otázkou, do jaké míry uvedené 

závěry mohou platit i pro soudní souboj.
133

 

Tradičně je soudní souboj chápán spíše jako prostředek definitivního rázu. 

Kromě povahy důkazního prostředku měl povahu konečného rozhodnutí a též 

samotného výkonu rozsudku. Tento poslední aspekt uvádí Rudolf Rauscher.  

V souvislosti s tím, že v soudním souboji často dochází k usmrcení protivníka, uvádí 

tento autor spojitost s výkonem trestu smrti. Ten, původně v rukou soukromých osob, 

postupně přechází na státní moc. Usmrcení protivníka v soudním souboji (pokud šlo  

o poškozeného, který se utkává v soudním souboji s pachatelem a zabije ho), znamenal 

podle něj jisté přechodové stádium, v němž se poškozený sice již obrací na státní moc, 

avšak trest smrti vykonává sám, bez rozsudku soudu.
134

  

Povaha souboje jako dvoustranného ordálu nebývá zpochybňována. Má jít  

o střetnutí dvou alespoň přibližně rovnocenných soupeřů. V této souvislosti a pro 

demonstraci toho, jak si mohou být jednotlivá střetnutí navenek velmi podobná (a je 

třeba věnovat pozornost všem jejich znakům), zmiňuji jako kuriozitu tzv. duellum facti 

potentiarii vyskytující se ve středověkém Uhersku. Soudnímu souboji se navenek velice 
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strana žalobce, jejíž bojovník ve většině případů zvítězil nad méně zkušeným bojovníkem žalované 

strany. DVOŘÁKOVÁ, D. Súboj ako zpôsob riešenia sporov o česť ve středovekom uhorskom práve. 

In: BOROVSKÝ, T., D. JANIŠ a M. MALANÍKOVÁ a kol. Spory o čest ve středověku a raném 

novověku, s. 50. Příkladem zasahování do výsledku soudního souboje z nejvyšších míst bylo 

vyhlášení jako vítězné té strany, jejíž pugil ve skutečnosti v soudním souboji prohrál, uherským 

králem Karlem I. v r. 1322. Tamtéž, s. 52. 
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 RAUSCHER, R. Usmrcení člověka v českém právu zemském, s. 63. 
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podobá, avšak jeho povaha dvoustranného ordálu, tedy střetnutí přibližně rovnocenných 

soupeřů, je přinejmenším diskutabilní. Se soudním soubojem měl společné to, že šlo  

o utkání dvou protivníků nařízené právní autoritou. Avšak člověk byl k tomuto souboji 

odsouzen, bojoval s jedním mečem, jen v košili, proti plně vyzbrojenému soupeři,  

o vlastní život. Vzhledem k těmto podmínkám i nemožnosti nechat se v takovém 

souboji zastoupit byly vyhlídky na vítězství prakticky nulové. To také naznačuje, že 

takový souboj měl povahu božího soudu, a to paradoxně spíše božího soudu 

jednostranného (šance odsouzeného na vítězství byly minimální). Přes formální povahu 

důkazního prostředku byl však tento souboj spíše druhem trestu.
135

  

Ohledně zastoupení v souboji je pozoruhodná otázka, jak nahlížet na skutečnost, 

že soudní souboj mohl být vybojován v zastoupení, nebo dokonce profesionálním 

najatým bojovníkem. Podle Felixe Dahna tato skutečnost sama o sobě dokazuje 

neslučitelnost souboje s pojetím ordálu, ve kterém je očekávána boží pomoc.
136

 Naopak 

Lexikon des Mittelalters uvádí, že po pokřesťanštění a zařazení soudního souboje mezi 

ordály je to právě idea, že Bůh propůjčí spravedlivému bojovníku sílu zvítězit, která 

ospravedlňuje možnost vybojovat souboj bojovníkem za mzdu.
137

  

Uvádí se, že původ soudního souboje je třeba hledat na západě od našich hranic. 

Ve starší literatuře je často s jistou nelibostí (danou atmosférou národního obrození) 

uváděno, že přišel do Čech z Německa. Je vnímán jako něco cizorodého a českému 

národu cizí.
138

 V souvislosti s tím jsou uváděna Statuta Konrádova, která obsahují 

ustanovení o souboji s cizinci. To je např. v díle Josefa Svátka interpetováno tak, že 

souboj je připuštěn pouze ve vztahu k cizincům, protože sám je cizího původu.
139

 

Prameny práva a jejich formy, ve kterých se soudní souboj vyskytuje, jsou 

nejrůznějšího druhu. Kromě obyčejového práva zachyceného v právních knihách se 

soudní souboj objevuje v nařízeních panovníků, která byla snahou stávající právo 

změnit, často jen pro určité oblasti a ne vždy úspěšně, a v imunitních privilegiích, která 

stanovovala výjimky z obecného právního režimu.  

                                                 
135
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Soudní souboj a jeho funkce se zhruba od 15. století mění, jeho postavení  

v soudním řízení je oproti předcházejícímu období odlišné. Proto je další výklad  

o soudním souboji v pramenech českého práva rozdělen podle tohoto hlediska. 

3.1 Soudní souboj v předhusitské době 

Velmi pravděpodobně se nejstarší pravidla pro soudní souboj vyskytovala  

v obyčejovém (nepsaném) právu. To lze usuzovat z první nám známé zmínky o soudním 

souboji ve Statutech Konrádových. Jelikož šlo o panovníkovo nařízení s cílem měnit 

stávající obyčejová pravidla, můžeme předpokládat existenci pravidel pro soudní souboj 

v (nepsaném) obyčejovém právu dřívější doby. 

V Dekretech Břetislavových (1039) je ustanovení o božím soudu, který se má 

konat mezi mužem a ženou. Jestliže „... žena prohlásila, že jí muž nesplácí stejnou 

láskou, nýbrž ji nemilosrdně bije a trýzní, bude rozhodnuto mezi nimi božím soudem,  

a kdo bude nalezen vinným, ať trpí trestem vinného.“
140

 Není uvedeno, o jaký boží soud 

jde. Pokud by však šlo o ordál dvoustranný, což z textace článku není vyloučeno, uvádí 

Ladislav Míča možnost, že by se mohlo jednat i o soudní souboj.
141

  

Nejstarším pramenem, o kterém víme s jistotou, že soudní souboj zmiňuje, jsou 

výše zmiňovaná Statuta Konrádova. Jde o nařízení českého knížete Konráda II. Oty, 

které měl vyhlásit roku 1189 na sněmu v Sadské. Původní text není znám, dochovala se 

pouze tři pozdější potvrzení (1222, 1229, 1237). Přestože verze z r. 1222 se dochovala 

až z opisu ze 14. století (verze z let 1229 a 1237 se dochovaly v originále), je právě tato 

verze považována za nejstarší a nejvíce se blížící původnímu znění Statut.
142

  

Účelem Statut bylo pravděpodobně provádění a prosazování změn ve stávajícím 

obyčejovém právu, nikoli zakonzervování obyčeje.
143

 V tomto duchu by také mělo být 

interpretováno jediné ustanovení ve Statutech týkající se soudního souboje, jenž 

předepisuje souboj s kyji ve sporech s cizinci.
144
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Spíše než o omezení soubojů pouze na spory s cizinci
145

 šlo patrně o to, že 

napříště má být souboj s cizinci realizován pomocí kyjů či holí.
146

 Obvykle se soudní 

souboj konal pravděpodobně s meči a snad šlo o snahu tento obyčej reformovat  

ve vztahu k cizincům.
147

 

Je obtížné odhadnout, zda se tato snaha setkala s úspěchem, neboť, jak říká 

Václav Vaněček, „... dobře víme, jak těžké tehdy bylo v živém systému středověkých 

právních obyčejů zaváděti novoty. ... i v t. zv. Statutech Konrádových tak mnohý příkaz  

i zákaz byl ranou do vzduchu, leckterý článek obsahoval spíše přání a program než 

reálně aplikovatelné právní pravidlo ...“
148

  

Ze stejné doby jako Statuta Konrádova se zachovala i některá církevní a městská 

imunitní privilegia, která zmiňují soudní souboj. Z četných církevních imunitních listin 

uvádím privilegium pro klášter Oslavany a Velehrad, obojí z roku 1228, kde je souboj 

uveden vedle ostatních božích soudů.
149

 

Soudní souboj se také objevuje v mnoha imunitních privilegiích, jež byla 

významnými právními prameny pro nově zakládaná města. Nejčastěji je v této 

souvislosti v literatuře zmiňováno jihlavské (1249) a havlíčkobrodské městské právo 

(1278).
150 

Naopak souboj není zmiňován v brněnském městském právu ani v jeho 
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rakouských předlohách, avšak v praxi je připomínán a používán až do 14. století.
151

 

Další městská privilegia z téže doby uvádí Josef Markov.
152

 Jsou dokladem 

snahy měšťanů odstranit souboj ze soudního řízení a nahradit ho jinými prostředky.  

To ukazuje na opouštění souboje jako důkazního prostředku v městském právu dříve 

než v právu zemském.
153

 

Soudní souboj jako důkazní prostředek je na několika místech zmíněn v Knize 

Rožmberské, jež zachycuje nejstarší nám známou podobu zemského práva.  

Doba vzniku této právní památky nebyla dosud plně objasněna. Dílo vzniklo 

patrně kompilací starších předloh, kořeny textu lze velmi pravděpodobně hledat  

v pozdním 13. století, tedy v období počátků samotného zemského soudu.
154

  

V této době ještě Kniha Rožmberská neexistovala jako samostatné dílo, jehož 

podoba je nám známa ze 14. století, nýbrž šlo s největší pravděpodobností  

o neuspořádanou materii záznamů úředníků do register zemského soudu. Dalším  

z možných zdrojů nejstarších částí textu mohly být formulářové sbírky vedené při 

zemském soudu (bohužel se z dané doby nedochovaly) nebo zápisy jednotlivých 

úředníků sestavené pro jejich soukromou potřebu.
155

  

Za nejstarší část Rožmberské knihy je považována část VIII. s názvem  

„V rozličných nárociech které právo“,
156

 a to z důvodu formulářového charakteru jejího 

textu, který pro příslušné nároky pouze určuje počet půhonů a druh důkazního 

prostředku, který měl být použit.
157

  

Právě v této části nacházíme článek o soudním souboji, se zněním: „Z hlavy trój 

póhon; právo s meči sědati. Z příhlavného dobytka trój póhon; právo za kyje sědati.“
158
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Podle tohoto článku byl souboj meči důkazním prostředkem při půhonu z hlavy, 

tedy vraždy.
159

 Toto znění je poměrně jasné a nečiní větší interpretační potíže.  

Souboj kyji je důkazním prostředkem pro případy sporů z příhlavného dobytka. 

O co v tomto případě šlo, není zcela jasné, a prameny se o tom neshodují. Vincenc 

Brandl chápal příhlavný dobytek jako movité věci, které vrah uloupil zavražděnému.
160

 

Většinou je však uváděna interpretace, že jde o tzv. příhlavní peníze, tedy peníze za 

hlavu zabitého. Rudolf Rauscher si všímá, že daný výraz se v pozdější době v jiných 

pramenech nevyskytuje, z čehož vyvozuje jeho jistou starobylost. Usuzoval, že „... se  

v tomto případě připomíná doba, kdy cena za usmrceného platila se v určitém počtu 

movitých věcí. Neboť dobytek značí tolik, co později nábyt, nábytek, věci movité.“
161

 

Naopak v některých rukopisech, ze kterých při tvorbě své edice vycházel František 

Palacký, je použit pojem přihnaný dobytek.
162

 Je proto obtížné dojít k jasnému závěru  

a otázka interpretace tohoto článku zůstává otevřena.  

Dále je v Rožmberské knize souboj zmiňován v souvislosti se šlechtickou ctí, 

konkrétně šlo o nařčení věrnosti a poctivosti.
163

 Důkazním prostředkem byla v takových 

případech obvykle očišťující přísaha pohnaného, kterou skládal sám (sirotčí právo).  

Přísaha pohnaného se uplatnila ve všech situacích, kromě těch, pro které byl 

vyhrazen soudní souboj. Šlo o případy tzv. nevěry,
164

 tedy zrady a porušení věrnosti, 

zejména ve vztahu k panovníkovi. Pojem nevěra je v Knize Rožmberské specifikován 

případy, kterými byly pomluva hospody (ve významu pán či panovník),
165

 pokus o jeho 
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ten jmá lepšie právo brániti právem sirotčím své cti za všelikakú vinu, což neslušie k sědání.“ Kniha 

starého pána z Rožmberka. In: CJB II/2, s. 95, čl. 216; Kniha Rožmberská, s. 69-70, čl. 129. Pro 

podrobný rozbor článku viz Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 34-35. 
164

 K významu tohoto slova viz Nevěra. In: BĚLIČ, J., A. KAMIŠ a K. KUČERA. Malý staročeský 

slovník, s. 207. 
165

 K dalším významům tohoto slova viz Hospoda. In: GEBAUER, J. Slovník staročeský. Díl 1. A-J, 

s. 469-470; Hospoda. In: BĚLIČ, J., A. KAMIŠ a K. KUČERA. Malý staročeský slovník, s. 71. 
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zabití a zrada učiněná s cílem připravit ho o život.
166

  

V souvislosti s nevěrou panovníkovi je souboj zmiňován i v jiném článku 

Rožmberské knihy. Zde se v případě obvinění z nevěry králi soudní souboj uplatnil jako 

důkazní prostředek ze strany žalobce. Žalovanému však byla dána možnost souboj 

odmítnout. V tom případě měla být pře projednána před zemským soudem a důkazní 

prostředky měli určit soudci.
167

 

Kniha Rožmberská uvádí souboj ještě v dalším případě, který se stejně jako 

nevěra dotýkal cti a dobré pověsti osob. V tomto případě šlo o pomluvu, ve které bylo 

jedné osobě druhou osobou oznámeno, že ji chce jiná konkrétní osoba připravit o život. 

Ten, kdo oznamoval, způsobil tímto sdělením újmu na cti osoby, které oznamoval. 

Osoba, která měla usmrcení provést, zde tedy nefiguruje. V tomto závažném případě 

měl pohnaný, jenž hanlivý výrok učinil, podstoupit soudní souboj se žalobcem, jehož 

dobré pověsti se svým výrokem dotkl. Pohnaný v tomto případě patrně neměl možnost 

očistit se přísahou, kterou skládal sám.
168

 

V souvislosti s nevěrou panovníkovi se souboj objevuje i v dalších právních 

památkách. Obvinění z úkladů s cílem ublížit panovníkovi a jeho rodině je jedním ze tří 

případů, ve kterých připouštěl soudní souboj jako důkazní prostředek neschválený 

zemský zákoník Karla IV.  Majestas Carolina. 

Tato právní památka pravděpodobně časově i věcně souvisí s právními knihami 

Ordo iudicii terrae a jejím pozdějším českým zněním - Řádem práva zemského.  

Je pravděpodobné, že všechna zmíněná díla vycházela ze společného základu. 

Zemský zákoník Majestas Carolina
169

 zakazoval v souladu s usnesením pražské 
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 „Prvá nevěra, s hospodú svú léhati; druhá nevěra, chtěl hospodu zabiti; třetie nevěra, jež hospodu 

zradí na bezživotie.“ Kniha starého pána z Rožmberka. In: CJB II/2, s. 95, čl. 217. „Prvá nevěra, 

hospodú svú lháti; druhá nevěra, chtěl hospodu zabiti; třetie nevěra, jež hospodu zradí na bezživotie.“ 

Kniha Rožmberská, s. 70, čl. 130. Vincenc Brandl ve své edici navrhuje znění „hospodú svú lháti“ 

a nahrazuje jím znění „s hospodú svú léhati“ pravděpodobně vzniklé omylem písaře, jež se objevuje 

v předchozích edicích. Tamtéž, s. 70, čl. 130, pozn. 2. 
167

 „Když kto na koho vzmluví rovně na rovni, že jest královi nevěrný, že jsa s ním i byl v boji nebo jeho 

ludé jeho kázaniem, na královu škodu, a chce životem líčiti, tehda proti tomu otpověď: „nevinen jsem 

a chci sě zpraviti, jakž mi kmeté naleznú“.“ Kniha starého pána z Rožmberka. In: CJB II/2, s. 94-95, 

čl. 212; Kniha Rožmberská, s. 68, čl. 124. K rozboru článku viz Šlechtické spory o čest na raně 

novověké Moravě, s. 36. 
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 „Jindřich ze Bečvář mluvil nebo pravil jemu, že jeho Jan z Dobročic chtěl Mikše ze Lhoty zabiti nebo 

toto učiniti, toho chce životem dolíčiti; tehda, když otpovie: „nemluvil sem“ nebo „nepravil sem a 

chci sě toho zpraviti právem“, ale právo, otpřisieci sě sirotčím právem, že toho nenie.“ Kniha starého 

pána z Rožmberka. In: CJB II/2, s. 95, čl. 214; Kniha Rožmberská, s. 68-69, čl. 127. Podrobný rozbor 

článku provádí Jana Janišová. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 36-37. 
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 Pracuji převážně s Hergemöllerovou edicí Maiestas Carolina: der Kodifikationsentwurf Karls IV. für 
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synody (1343) ordály vody a železa. Souboj, jehož se tento zákaz netýkal, byl  

v Majestas omezen na případy, které ohrožovaly život a bezpečnost panovníka a jeho 

rodiny, celistvost země a vážnost královského majestátu.
170

 

Zákoník deklaruje nutnost omezit souboj, zhoubnou a nebezpečnou aktivitu, do 

příslušných hranic, „... ať se věrní našeho království, lidé výjimečného důstojenství,  

po jejichž mírumilovnosti a prospěchu nepřestáváme toužit, nevystavují smrtelnému 

královskému hněvu, ať nenabízejí sebe a všechny své statky zhoubnému nebezpečí  

a konečně ... ať svým potomkům nezůstavují památku na velkou hanbu ...“
171

 

Z toho důvodu je dovoleno konat souboje pouze ve třech výjimečných, 

vyjmenovaných případech. V prvním případě šlo o to, chtěl-li někdo jiného „... obvinit 

ze zrady, že činil nástrahy nebo jednal proti životu královského Majestátu nebo že jinak 

jednal k osobní újmě buď vznešené královny, nebo synů a dcer, nebo také bratrů a sester 

a všech ostatních, pocházejících z královského rodu ...“
172

 

Druhým případem bylo obvinění z nedovolených dispozic s královským 

majetkem a tím ohrožení celistvosti země. Šlo o obvinění z nedovoleného „... darování, 

prodeje nebo libovolného postoupení hradu nebo území královského Majestátu nebo  

z toho, že mezi tím, koho se rozhodl vyzvat na souboj, a libovolnou osobou byla bez 

vědomí a příkazu královské Výsosti vedena jednání či uzavřena dohoda o darování nebo 

přenechání ...“
173

 V tomto případě před samotným soubojem mělo být předvoláno za 

                                                                                                                                               
das Königreich Böhmen von 1355. Ed. HERGEMÖLLER, B.-U., s. 184-191. Hergemöller uvádí 

latinskou a německou verzi textu zákoníku. Cituji pouze německou verzi textu. Zároveň používám 

i její český překlad KAREL IV. Státnické dílo. Ed. BLÁHOVÁ, M. a R. MAŠEK, s. 222-224. 

Informace ke starším edicím viz tamtéž, s. 148. 
170

 MARKOV, J. Kapitoly z dějin, s. 115-116. 
171

 KAREL IV. Státnické dílo, s. 222, čl. 88. Srov. též německé znění: „... so dass unsere getreuen, 

herausragenden Würdenträger ... denen  wir stets Frieden und Wohlergehen wünschen, sich nicht in 

die todbringende Ungnade der königlichen Gebotsgewalt verstricken, sich selbst und all ihre Güter 

nicht der Gefahr der Beschlagnahmung aussetzen und ... ihren Nachkommen nicht den Makel 

schwerer Schmach hinterlassen.“ Maiestas Carolina, s. 185, čl. 88. Tato argumentace, i když stručná, 

se ve svých základech velmi podobá protisoubojové argumentaci používané o tři století později 

v panovnických nařízeních. 
172

 KAREL IV. Státnické dílo, s. 222, čl. 88. Srov. též německé znění: „... wenn er diesen des 

Hochverrats bezichtigen will, weil dieser Nachstellungen ... gegen das Leben oder zum Zweck der 

Verletzung der Person der königlichen Majestät, wie auch der erlauchten Königin oder der Söhne, 

Töchter, der Brüder und Schwestern sowie aller anderen die aus dem königlichen Geschlechte 

abstammen, begangen hat ...“ Maiestas Carolina, s. 187, čl. 88. V Jirečkově edici je český text 

příslušného článku Majestas poměrně stručný a jeho znění zcela neodpovídá německé ani latinské 

předloze: „Ktož by koho nařekl, že by krále nebo královu neb koho jiného z královského rodu zradil 

nebo zrazoval.“ Majestas Carolina. In: CJB II/2, s. 165, čl. 80. 
173

 KAREL IV. Státnické dílo, s. 222, čl. 88. Srov. též německé znění: „(wenn er ihn) wegen einer 

Schenkung, eines Verkaufs oder irgendeiner anderen Überlassung einer Burg oder eines Landes 

ebendieser Majestät (beschuldigen will), weil der, den er zum Duell aufzufordern gedachte, ohne 
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každou stranu devět mužů dobré pověsti, kteří měli jako porotci vyložit právo, a to 

předtím, než je stranám dovoleno bít se v souboji.
174

 

A konečně posledním, nejméně jasným případem, bylo obvinění z morálního 

ohrožení královského domu, což není blíže vysvětleno. „... rozhodne-li se jej obvinit, že 

pošpinil čistotu královského domu, o níž jsme se rozhodli z důvodu počestnosti před 

veřejností pomlčet.“
175

 Je možno zde uvažovat o spojitosti se záležitostí, kterou uvádí 

již Kniha Rožmberská, totiž výše zmiňovaný problém nevěry.
176

 Jestliže Brandlova 

úprava příslušného textu
177

 nebyla důvodná a o omyl písaře ve skutečnosti nešlo, mohlo 

snad jít o cizoložství s královnou. 

Ohledně všech tří případů je zdůrazněno, že účast v souboji musí být 

dobrovolná, musí se jednat o svobodné rozhodnutí každé ze stran. Dále bylo nutné, aby 

se soubojem vyjádřil souhlas sám panovník. Pokud se vyzvaná strana nechtěla souboje 

zúčastnit, měl mít vyzyvatel možnost podle práva obeslat a předvolat vyzvaného před 

krále.
178

 Dále je zdůrazněn požadavek rovnosti stran. Nebylo možné, aby nižší šlechtic 

vyzval vyššího. Pokud by se tak stalo, nebyl výše postavený povinen odpovídat bez 

jakékoli újmy na své cti.
179

 

Podle Majestas bylo možné, aby se šlechtic nechal v souboji zastoupit, a to  

i tehdy, jestliže sloužil jinému šlechtici, který ho svým postavením převyšoval, nebo mu 

                                                                                                                                               
Wissen oder Auftrag der königlichen Majestät gegenüber irgendeiner Person Verhandlungen oder 

Übereinkünfte über Kauf oder Überlassung gemacht hat ...“ Maiestas Carolina, s. 187, čl. 88. Srovnej 

též příslušnou pasáž v Jirečkově edici: „A třetie, ktož by který hrad králóv neb zemi komu prodal, dal, 

zastavil nebo kterak bez kralova vědomie a vóle jinak zavadil.“ Majestas Carolina. In: CJB II/2, 

s. 165, čl. 80. 
174

 „... in diesem Fall sollen neun Männer guten Rufes und Leumundes für jede Seite aufgeboten werden, 

und diese sollen als Geschworene das Recht darlegen, bevor es den besagten Parteien erlaubt ist, sich 

im Zweikampf zu messen.“ Maiestas Carolina, s. 187, čl. 88. „... v takovém případě bude za každou 

stranu, dříve než stranám bude dovoleno bít se v souboji, předvedeno devět mužů, o nichž se dobře 

soudí a dobře mluví, aby, vázáni přísahou, mohli svědčit ...“ KAREL IV. Státnické dílo, s. 222, čl. 88. 

Český překlad příslušné pasáže naznačuje, že šlo pravděpodobně o svědky. Domnívám se ale, že 

slovní spojení „als Geschworene das Recht darlegen“ znamená spíše „jako porotce vykládat právo“, 

než „vázáni přísahou, mohli svědčit“. 
175

 KAREL IV. Státnické dílo, s. 222, čl. 88. Srov. též německé znění: „Oder wenn er beabsichtig, diesen 

wegen sittlicher Gefährdung des königlichen Hauses anzuschuldigen; diesen Punkt aber wollen wir 

den Einsichtigen aus Gründen der Ehre nicht näher erläutern.“ Maiestas Carolina, s. 187, čl. 88. 

V Jirečkově edici se hovoří o znásilnění panny nebo paní na královském dvoře. „Druhé ktožby na 

králově dvoře podávenie neb násilé panně neb paní učinil.“ Majestas Carolina. In: CJB II/2, s. 165, 

čl. 80. 
176

 „Prvá nevěra, s hospodú svú léhati ...“ Kniha starého pána z Rosenberka. In: AČ I, s. 468, čl. 130; 

Kniha starého pána z Rožmberka. In: CJB II/2, s. 95, čl. 217. 
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 „Prvá nevěra, hospodú svú lháti ...“ Kniha Rožmberská, s. 70, čl. 130. 
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 Maiestas Carolina, s. 187-189, čl. 89; KAREL IV. Státnické dílo, s. 223, čl. 89. 
179

 Maiestas Carolina, s. 189, čl. 90; KAREL IV. Státnické dílo, s. 223, čl. 90.  
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byl alespoň rovnocen.
180

 To platilo s omezením pro bývalé služebníky královského 

majestátu, kteří obdrželi souhlas s propuštěním, aby sloužili jinému šlechtici. Tito lidé 

se nechat zastoupit nemohli, neboť jejich postavení bylo sníženo. Avšak naopak, tedy 

přešel-li někdo do královské služby, to možné bylo.
181

 

Jelikož zákoník nebyl přijat, je obtížné zaujmout jednoznačný postoj k výše 

uvedeným pravidlům. Návaznost na některá starší pravidla zde nepochybně byla, 

přestože snahou panovníka byla primárně reforma. 

V souvislosti s tímto neúspěšným zákonodárným pokusem vznikla latinsky 

psaná právní kniha Ordo iudicii terrae a její pozdější česká verze Řád práva zemského. 

Majestas a Ordo pravděpodobně vycházely ze starších společných předloh.
182

 

Řád práva zemského je právní památkou, která nám o pravidlech soudního 

souboje přináší relativně nejvíc informací. Soudní souboj je v Řádu práva zemského 

uváděn jako důkazní prostředek ve velmi závažných případech, při půhonu z hlavy 

(vraždy) a při sporech o příhlavní peníze. V prvním případě se bojovalo meči,  

ve druhém kyji. Šlo tedy o stejné případy, které uvádí i starší Kniha Rožmberská.
183

  

Avšak oproti Knize Rožmberské obsahuje Řád natolik podrobnou úpravu 

pravidel pro soudní souboj, že se zdá, že šlo o víc než o sepsání stávajícího obyčejového 

práva, snad mohlo jít o odraz některých nových pravidel. 

Hlavním pravidlem, které je v Řádu zdůrazňováno stejně jako ve starších 

právních památkách, byla rovnost soupeřů v souboji. Z toho vyplývala i nutnost určit 

pravidla pro řešení sporů mezi osobami (z nejrůznějších důvodů) nerovnými.  

Pohnal-li šlechtic šlechtice, který mu byl urozením roven, měli bojovat meči  

a štíty.
184

 O rovnost šlo i v boji mezi sedlákem a měšťanem, měli spolu bojovat kyji,  

„... neb jsta oba jednoho řádu chlapského.“
185

 

Stejně jako v Majestas mohl podle Řádu vyšší šlechtic, který byl pohnán nižším, 

odmítnout souboj z důvodu svého vyššího postavení, tzv. ohradit své právo. V takovém 

případě skládal očistnou přísahu se šesti pomocníky. Pokud však výslovně souboj 
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 Maiestas Carolina, s. 189, čl. 91; KAREL IV. Státnické dílo, s. 223, čl. 91. 
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 Maiestas Carolina, s. 191, čl. 92; KAREL IV. Státnické dílo, s. 224, čl. 92. 
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 Řád práva zemského - Ordo iudicii terrae. In: CJB II/2. Ed. JIREČEK, H., s. 203-204, čl. 5, s. 213, čl. 
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185

 Tamtéž, s. 216, čl. 29. 
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neodmítl, měl povinnost se s žalobcem utkat.
186

 

Avšak možný byl i opačný postup, kdy žalobce vyššího postavení žaloval 

nižšího. I tehdy si vyšší šlechtic mohl vymínit před žalobou svou urozenost a skládal 

přísahu místo souboje. Přísahat měl i pohnaný. Ten však mohl přísahu odmítnout  

a žádat souboj se žalobcem, pokud se bál, že přísahu splete. Takový souboj žalobce,  

i když byl vyššího postavení, nemohl odmítnout.
187

 

Možnost ohradit své právo a odmítnout souboj se svým žalobcem měl i šlechtic, 

jenž byl pohnán měšťanem nebo sedlákem. Místo souboje měl opět skládat přísahu se 

šesti pomocníky.
188

 

V případě, že nedospělý poháněl z vraždy příbuzného, „... řečník jeho má jemu 

sirotčie právo ohraditi.“ Důsledkem toho mohl „... kterýžkoli přietel jeho vstúpiti a zaň 

súd vésti až do bitvy. ... i bíti sě zaň s jeho vrahem až do skonánie ...“
189

 Sirotek měl 

možnost bojovat také sám, pokud mu jeho řečník neohradil sirotčí právo a on s tím 

výslovně projevil souhlas. 

Pokud poháněla žena, Řád rozlišoval tři situace. Výše uvedené sirotčí právo 

měla užít i panna, pokud někoho poháněla z hlavy. Jestliže dosáhla věku osmnácti let 

nebo vyššího, měla možnost zvolit si, zda se nechá v souboji zastoupit, nebo bude 

bojovat sama.
190

 V tom případě bojovala s pohnaným ve vykopané jámě, stejně jako 

vdova (viz dále). 

Pokud by poháněla vdaná žena, měl pohnaný přísahat na svou nevinu se šesti 

pomocníky.
191

 To platilo patrně i v opačném případě, tedy když vdaná žena byla  

v pozici žalované strany.
192

  

Pokud poháněla vdova, za podmínek, že pohnaný jí byl urozením roven, měla se 

s ním utkat. Pohnaný měl „... v dole vykopaném státi až po pás s mečem a se štítem 

velikým, a v tom dole obraceti sě ... . A ona má také býti s mečem a se štítem v šranciech 

v okrúhlých ... . A on z dolu, ani ona ze šrankóv nemá vyníti, dokudžby jeden druhého 

nepřemohl.“
193
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 Tamtéž, s. 214, čl. 24. 
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Další případy zastoupení ve sporech o hlavu nebyly přípustné. Jinak bylo další 

zastoupení přípustné pouze ve sporech o příhlavní peníze.
194

 

Autor Řádu popsal velmi podrobně pravidla, která s konáním souboje byla 

spojena. Každou ze stran měl celým procesem, který byl velmi složitý a formální, 

provázet řečník a též úředník od soudu, který měl být rádcem strany v celém procesu. 

Nejprve měl žalobce přednést žalobu a prokázat, že se stal skutek a okolnosti  

s ním spjaté (svědectvím komorníka, nebo zápisem v zemských deskách). Pohnaný 

mohl buď tvrdit svou nevinu, nebo že jednal v nutné obraně, tedy „... že jest to musil 

učiniti, bráně sě jeho násilí, a bráně života svého ...“
195

 

K souboji mělo dojít teprve tehdy, „... když páni potaz naleznú a vynesú, že by 

jměli o to sědati a životem pokázati ...“
196

 Před samotným soubojem musely obě strany 

uzavřít smlouvu o souboji a přednést přísahu. 

Uzavření smlouvy o souboji bylo složitým a formálním aktem, který je Řádem 

podrobně popsán.
197

 Šlo o smlouvu, jež měla nadcházející souboj zaručovat. Pro 

pohnaného to znamenalo ručení veškerým jeho jměním i jeho osobou (viz dále).  

Celý akt spočíval v tom, že strany měly přistoupit před soudce přesně 

stanoveným způsobem, nejprve žalobce,
198

 po něm pohnaný,
199

 poté přednést svá 

tvrzení – tedy žalobcovo prohlášení, že viní pohnaného z vraždy svého příbuzného,
200

  

a prohlášení pohnaného o své nevině,
201

 nebo o tom, že jeho čin byl nutnou obranou.
202

 

Dále Řád předepisuje, aby oba aktéři „... tehdy ihned klíny v hromadu třikrát 

udeřiti jmáta: a oba buďta pilna, abyšta upřiemo udeřila proti sobě ...“
203

 Pokud někdo 

udeřil chybně, ztrácel při. 

                                                 
194

 Tamtéž, s. 212, čl. 22. 
195

 Tamtéž, s. 205, čl. 9. 
196

 Tamtéž, s. 206, čl. 10. 
197

 Tamtéž, s. 206-209, čl. 10-17. 
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 „... kdyžť káži do šrankóv vstúpiti, jmáš pravú nohú napřed kročiti a levú potom; a když před pány 

přijdeš, jmáš na pravém koleně pokleknúti, i más pravú rukú s pravé strany za klín sukni vzieti, i jmás 

držeti, dokudž nekáží páni tím klínem svého vraha udeřiti.“ Tamtéž, s. 207, čl. 12. 
199

 „... kdyžť káži v šranky vstúpiti, jmáš levú nohú napred vkročiti a pravú potom; a když přijdeš přede 

pány, jmáš na levé koleno pokleknúti i jmáš sě ujieti levú rukú za klín z levé strany ...“ Tamtéž, s. 207, 

čl. 13. 
200

 „... ty Petře (nebo kterak jemu jméno dějí) slyš! pravímť, žes mój vrah, neb si zabil ... bratra mého 

vlastnieho ... na pokojné cestě bezpravně; a to chci pokázati mým životem na tvój život, jakž mě právo 

zemské a páni naučie.“ Tamtéž, s. 208, čl. 15. 
201

 „... slyš Jene neb Jakube! jakož mi vinu dáváš, bych já zabil bratra tvého ... na pokojné cestě 

bezpravně: tiem jsem tobě nevinen, a to chci pokázati mým životem na tvój život, jakž mi právo zemské 

a páni naleznú.“ Tamtéž, s. 208, čl. 15. 
202

 „... to sem musil učiniti pro jeho počátek, bráně svého života ... “ Tamtéž, s. 209, čl. 17. 
203

 Tamtéž, s. 209, čl. 17. 
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Udeřením cípu (klínu) šatu o sebe se zaručovala smlouva o souboji.  Smlouva  

o souboji byla smlouvou vadiační a cíp šatu byl v tomto případě symbolickým vadiem 

pro zřízení záruky. Zaručovacím gestem bylo bití cípů suknic třikrát o sebe.
204

 Kromě 

toho měl cíp šatu též funkci samotného uzavření závazku.
205

  

Symbolický střet cípů suknic o sebe připomíná nadcházející střet zbraní, je proto 

pravděpodobné, že cíp šatu symbolizoval samotnou zbraň.
206

 Theodor Saturník  

v souvislosti se symbolikou celého aktu upozorňuje na možnost jeho mylné 

interpretace. Vzhledem k tomu, že úder cípy suknic o sebe představuje obrazný souboj, 

„... vlastní povaha toho aktu – poskytnutí obrazné zástavy – je velmi setřena.“
207

 

Dále Saturník uvádí, že „... český akt symbolický nemá již výlučnou povahu aktu 

vadiačního, nýbrž že současně hraje roli významného aktu procesního ...“ Jeho povaha 

je antagonistická - kromě toho, že bití cípů suknic o sebe mělo souboj zaručovat, díky 

možnosti ztráty pře při jeho chybném provedení působil tento akt zároveň proti konání 

souboje.
208

  

Možnost ztráty pře, kterou s sebou chybné provedení úderů cípy suknic o sebe 

přinášelo, kritizoval jako nepřiměřenou tvrdost již Tomáš Štítný.
209

 

Po úspěšném provedení tohoto rituálu měl soudce oběma stranám „... rok 

položiti, a miesto ukázati, kde jmáta proti sobe přisahati, a potom sě bíti.“
210

 

Přísaha byla posledním předstupněm samotného souboje a konala se 

bezprostředně před jeho konáním.
211

 Přísahu, jejíž znění určovali soudci, konal nejdříve 

                                                 
204

 SATURNÍK, T. Klín šatu jako symbol v právu českém. In: VANĚČEK, V. Miscellanea historico-

iuridica: sborník prací o dějinách práva napsaných k oslavě šedesátin JUDra Jana Kaprasa, s. 253-

254. Obecně při uzavírání vadiačních smluv mohlo být jako vadia užito i „... rukavice, praporce, kusu 
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se souboje. DVOŘÁKOVÁ, D. Súboj ako zpôsob riešenia sporov o česť ve středovekom uhorskom 
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206
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 To však podle Saturníka nic nemění na tom, že tento akt je svou povahou zaručovací. „Řád práva 

zemského mluví výslovně o zaručovací povaze toho aktu ... Pojímati pak obrazný souboj jako akt 

zaručovací bylo by jistě nemístné.“ SATURNÍK, T. Klín šatu jako symbol v právu českém, s. 254. 
208

 Tamtéž. 
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 „A kak-li to móž dobré býti ... když zarukují: vezma klín sukně neb pláště, hne-li jím za sě, chtě snad 

rozvesti, aby udeřil k onomu klínu, tehdy jest ztratil!“ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO, T. Knížky šestery 

o obecných věcech křesťanských. Ed. ERBEN, K. J., s. 148. 
210

 Řád práva zemského. In: CJB II/2, s. 209, čl. 18. 
211

 Josef Markov uvádí, že tato přísaha měla povahu tzv. iuramenti calumniae. MARKOV, J. Kapitoly 

z dějin, s. 108. Tento typ přísahy spočíval v tom, že „... strany sporné přísahou stvrzují, že poctivě 

spor svůj vésti chtějí a že úskočně jednati nebudou.“ Juramentum. In: Ottův slovník naučný. 13. díl. 
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žalobce, poté pohnaný. Neúspěšné složení přísahy znamenalo pro žalobce ztrátu pře, 

pro pohnaného ztrátu pře i života.
212

 Později byla sankce ztráty života pro pohnaného 

zmírněna tak, že „... tento pohnaný jmá dán byti do věčneho žaláře, aby jeho purkrabie 

Pražský choval až do smrti ...“
213

 

Po úspěšném složení přísah obou stran mělo ihned nastat samotné střetnutí. 

Avšak v této fázi kupodivu měly obě strany možnost se souboji vyhnout, a to dříve, než 

vešly do šraňků. Po vynesení potazu měl být ten, jenž se souboje nechtěl účastnit, 

bezpečně doveden purkrabím pražským tři míle od Pražského hradu.
214

 

Jestliže tato situace nenastala, vlastní souboj měl probíhat „... bez oděnie, jedno 

v sukniech a v nohaviciech, s mečmi a za štíty v šranciech jim připravených, jako jest 

obyčej.“
215

 Během souboje měli soupeři nárok na odpočinek, a to třikrát po jedné 

hodině. V tom případě vkládal purkrabí mezi oba soupeře sochor, aby k sobě neměli po 

tuto dobu přístup.
216

 

Pokud souboj neskončil „...  s královú volí a s panským povolením ...“ smírem 

mezi soupeři, měl končit smrtí jednoho z protivníků. Vítěz měl poraženého „... svú ruku 

stieti, a hlavu jemu mezi nohy vložiti ...“ a pak „... pokleknúti na jednom koleně  

a poděkovati králi a pánóm z pravého práva, a dva haléře naň vložiti, a těmi jej 

ofěrovati.“
217

  

Ohledně těchto dvou haléřů se nabízí vícero vysvětlení. Mohlo jít, podle Rudolfa 

Rauschera, o veřejnoprávní pokutu placenou vrchnosti jako náhradu za porušení 

                                                                                                                                               
Jana-Kartas, s. 691. 

212
 „... póvod, hotov jsa k bitvě, jmá napřed přisieci, jakž jemu páni rotu vydadí. A když by tu přísahu 

zmátl, tehdy by svú při ztratil. §. Pakliby přisahaje prošel: tehdy pohnaný, hotov jsa také k bitvě, jmá 

přisahati za svú nevinu. Pakliby přísahu zmátl, tehdy by tu při i život ztratil.“ Řád práva zemského. In: 

CJB II/2, s. 210, čl. 18. 
213

 Tamtéž, s. 210, čl. 19. Pokud byl tento pohnaný navíc příbuzný purkrabího pražského, „... tehdá jmá 
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neviny neoptali úplně, aneb dokudžtby ten póvod a jeho přietelé jemu té viny neotpustili ...“ Tamtéž. 
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tak aby mohl utéci před násilím svých nepřátel.“  Tamtéž, s. 211, čl. 20. Podle Josefa Markova svědčí 

tato praxe o nedůvěře k souboji jako důkaznímu prostředku. MARKOV, J. Kapitoly z dějin, s. 116-

117. Rudolf Rauscher vykládá smysl ustanovení jako podporu uzavření smlouvy mezi stranami za 

současné ochrany pohnaného před příbuznými žalobce (Rauscher hovoří pouze o ochraně pohnaného). 

RAUSCHER, R. Usmrcení člověka v českém právu zemském, s. 36.  
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 Řád práva zemského. In: CJB II/2, s. 210, čl. 18. 
216

 Tamtéž, s. 211, čl. 20. 
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 Tamtéž, s. 211, čl. 21. V této souvislosti je třeba připomenout Rauscherovo pojetí usmrcení protivníka 
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veřejného pořádku,
218

 nebo, podle Karla Malého, šlo o symbolický výkup z krevní 

msty.
219

 Josef Markov uvádí, že snad měly význam památného.
220

 

Jestliže se pohnaný soudu nebo souboji vyhýbal, a žalobce proto zvítězil  

tzv. právem stanným, po neúspěšném upomínání pohnaného mohl žalobce „... kdežby 

kolivěk nalezl pohnaného, má jej jieti nebo zabiti, a prokole jemu stehně, i má jej  

k ocasu koňskému za nohy přivázati ... i vléci jej pod Pražskú šibenici.“
221

 Po ohledání 

komorníkem toto mělo být zapsáno do zemských desek, aby nebylo možné se mstít. 

Tyto neblahé důsledky, jež pohnanému hrozily, odpovídaly rozsahu jeho ručení  

z uzavřené smlouvy o souboji.
222

 

Výsledek souboje byl vkládán do zemských desk a bylo zakázáno se mstít za 

toho, kdo byl v souboji poražen.
223

  

Řád práva zemského zůstává nejpodrobnějším známým pramenem pro poznání 

pravidel soudního souboje. V těchto pravidlech jsou na mnoha místech zřetelné znaky 

soukromé msty, které se v rituálu soudního souboje odrážejí. Ty můžeme vidět už  

v samotném faktu, že o účasti v souboji se uzavírala smlouva, i v aktu uzavírání této 

smlouvy, zejména v rituálu bití suknic o sebe. Dále pak jsou zřejmé ve zneucťujícím 

nakládání s mrtvým tělem poraženého protivníka, vložení dvou mincí na jeho hlavu
224

  

a konečně ve faktu zveřejnění výsledku souboje (zápisem do zemských desk) a z toho 

plynoucího zákazu msty za zabitého soupeře. 

Právní kniha nejvyššího zemského sudího Ondřeje z Dubé Práva zemská 

česká
225

 z přelomu 14. a 15. století, která přebírá ustanovení Řádu práva zemského,
226

 

uvádí souboj již jako výjimečný důkazní prostředek, a to, v souladu se zněním Řádu,  
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 MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, s. 100. 
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 Řád práva zemského. In: CJB II/2, s. 212, čl. 22. 
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ani jeho děti nejměli by práva zemského užívati.“ Tamtéž, s. 211, čl. 21. 
224

 Ohledně tohoto znaku panuje shoda v jeho úzkém vztahu k soukromé mstě, avšak není zde 

jednoznačný pohled na povahu tohoto vztahu. Podrobněji výše. 
225
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226

 MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, s. 100; Šlechtické spory o čest na raně novověké 
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v případě vraždy, pokud je žalobcem nezletilý sirotek.
227

  

Dále je, dle informací z úvodu k Čádově edici Ondřejových Práv zemských 

českých, souboj uváděn jako důkazní prostředek i v případě únosu a znásilnění, což však 

spíše splývá se samotným výkonem rozsudku, neboť jde o setnutí hlav příslušným 

provinilým osobám.
228

 

Ondřejova právní kniha dokládá tendence opouštění souboje jako důkazního 

prostředku, avšak nikoli jeho úplné odstranění ze soudního řízení, ale jeho zachování 

pouze pro mimořádné situace.
229

 Navíc mělo jít o staré právo, a soudci proto mohli 

rozhodnout i jinak. 

Uvádí se, že po této době souboj jako důkazní prostředek ze soudního řízení 

mizí a je nahrazen jinými prostředky. Do dalšího období má přecházet pouze jako 

mimosoudní prostředek pro obranu cti.
230

 Přesto však se souboj ojediněle objevuje  

v soudním řízení i v 15. a 16. století. 

3.2 Soudní souboj v 15. – 16. století 

Soudní souboj v této době je výjimečným důkazním prostředkem pro řešení 

některých sporů týkajících se cti a koexistuje s jinými, mimosoudními, společensky 

reflektovanými střetnutími. Protože výskyt soudního souboje v této době je velmi 

ojedinělý, je zde i velmi málo záznamů v pramenech.  

V pramenech českého i moravského zemského práva máme doložen výskyt 

souboje při řešení některých případů sporů o čest. Často šlo o skutkově podobné 

případy s těmi, které se strany rozhodly řešit mimosoudním střetnutím. Proto lze někdy 

soudní souboje odlišit od mimosoudních střetnutí ve sporech o čest jen s velkými 

obtížemi. 

Stejně jako pro starší období i zde platí, že souboj byl důkazním prostředkem 

opravdu výjimečným. Pokud jde o spory o čest řešené před moravským zemským 

soudem, v Knize Tovačovské, sepsané na konci 15. století, jsou vyjmenovány jiné 

                                                 
227

 Nejvyššího sudího Království českého, s. 129-130, čl. 19-20. 
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důkazní prostředky (přísahy, listiny, svědectví, zemské desky apod.), souboj se jako 

důkazní prostředek vyskytoval ojediněle.
231

  

Pro české země máme zachován případ nářku cti z roku 1456, který měl být 

řešen soudním soubojem, neboť svědkové žalovaného nebyli přijati. Souboj byl oběma 

stranami zaručen a měl se konat na Pražském hradě.
232

  

Jak již bylo řečeno, pokud jde o moravské zemské právo, Kniha Tovačovská  

ve výčtu důkazních prostředků soudní souboj výslovně neuvádí, ale přesto s ním  

v důkazním řízení počítá. Použití soudního souboje v procesu obnovy šlechtické cti 

uvádí Kniha Tovačovská jako jeden z důvodů, proč spory o čest nebylo možné žalovat 

půhonem.
233

 

Na rozdíl od českých poměrů bylo pro moravské prostředí specifické výjimečné 

postavení zemského maršálka ve sporech o čest. Tyto spory mohly být podle 

Tovačovské knihy řešeny pánem země, zemským hejtmanem, nebo zemským 

maršálkem. Právě maršálek měl zřejmě zpočátku ve sporech o čest, na rozdíl od 

českého prostředí, poměrně širokou působnost. Při řešení těchto sporů měly strany 

povinnost složit peněžní závazek a vyčkat na termín, který jim maršálek určí.
234

 

Máme doložen případ soudního souboje z roku 1459, který se měl konat  

ve sporu o čest mezi Václavem z Rojetína a Janem z Radkova a který odpovídá výše 

uvedeným pravidlům. Spor byl řešen před zemským maršálkem, na kterého se obě 

strany obrátily, aby jim místo položil pro konání souboje. Zároveň obě strany složily 

záruku pod pokutou, že počkají s řešením svého sporu na termín, který jim maršálek 

určí. To se však nestalo, neboť Jan z Radkova nevyčkal na tento termín, a svého soupeře 
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 Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 165, 172, 228; Kniha Tovačovská, aneb Pana 
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proti tomu odepříti.“ Kniha Tovačovská. Ed. DEMUTH, K. J., s. 126. Srov. též Šlechtické spory o čest 

na raně novověké Moravě, s. 165. Oproti tomu v Knize Drnovské není soudní souboj řazen 

k důkazním prostředkům pro řešení sporů o čest, ovšem příslušné ustanovení Ctibora z Drnovic je 

poměrně nejasné. Kniha Drnovská. Ed. BRANDL, V., s. 40. 
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 Kniha Tovačovská. Ed. DEMUTH, K. J., s. 124-125; Šlechtické spory o čest na raně novověké 

Moravě, s. 80. 
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zajal a věznil.
235

 

Kniha Drnovská, právní kniha z 16. století, jež vychází z Knihy Tovačovské, 

uvádí na více místech souboj v souvislosti se soudním řízením. Jak bylo řečeno výše, 

podle Ctibora Drnovského neměl být ve sporech o čest souboj jako důkazní prostředek 

používán.
236

 Jeho argumentaci rozebírá Jana Janišová a považuje příslušný text 

Drnovské knihy za poněkud zmatený a vnitřně rozporný.
237

 

Dále jsou však v Drnovské knize vylíčena pravidla pro konání soudního souboje, 

který se měl konat před zemským hejtmanem. Patrně šlo o krajní prostředek používaný 

v případech, kdy nebylo možné strany smířit a jiné důkazní prostředky nestačily.  

Po složení roku a neúspěšném pokusu o smíření stran určil hejtman stranám čas a místo 

konání souboje a podrobnosti stanovil v cedulích řezaných, které oběma stranám vydal. 

Souboj se měl konat na koních, což bylo typické pro moravské prostředí.
238

 

Došlo k několika soubojům před moravským zemským hejtmanem podle těchto 

pravidel. Ctibor z Drnovic uvádí tři případy z let 1517 a 1521.
239

 

Nejlépe zdokumentovaný je však případ rozepře mezi Jiříkem Štosem z Kounic 

a Jiříkem Rozhonem z Kopřic z roku 1549. Na počátku celého konfliktu bylo svědectví 

Jiříka Štose zemskému hejtmanovi, v němž se Štos vyjádřil „... proti Jiříkovi 

Rozhonovi, vyznávajíc, že jest týž Rozhon před ním panu hajtmanovi šíbaly dával ...“
240

 

Tato svědecká výpověď se patrně odehrála v rámci roku mezi Rozhonem a zemským 

hejtmanem, který je zapsán v rokové knize Václava z Ludanic.
241

 Jelikož Rozhon 

popíral, že by toto o hejtmanovi tvrdil, a svědkové obou stran se ve svých výpovědích 
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neshodovali, navrhl Štos konání souboje, s čímž Rozhon souhlasil. „A pan Štos dal od 

sebe pověděti, že ... to chce na Rozhona rukou vésti a za pravé učiniti. A od Rozhona též 

zase povědíno, že ... též chce panu Štosovi rukou odpírati a slova svá za pravé 

učiniti.“
242

 Hejtman oběma stranám určil den a místo konání souboje a vydal cedule  

k bitvě, které specifikovaly i oděv a vybavení obou soupeřů.
243

 Je však velmi nejasné, 

zda k bitvě nakonec došlo, či nikoli.
244

  

Jana Janišová uvádí dva sporné případy z roku 1515, u kterých není jasné, zda se 

jedná o mimosoudní řešení pře, nebo o soudní souboj. V obou případech jde 

pravděpodobně o vzájemné zhanění, kdy zemský hejtman a soudci spor urovnali bez 

nutnosti konání souboje, neboť konstatovali, že žádná ze stran neutrpěla újmu na své cti. 

Prvním případem je spor mezi Janem Kunou z Kunštátu a Janem ze Žerotína,  

ve kterém šlo o vzájemné slovní urážky. Obě strany se obrátily na zemského hejtmana, 

aby jim poskytl dvůr ke konání souboje, což on učinil. Na základě královské žádosti se 

však souboj nekonal a pře byla přátelsky urovnána. Zemský hejtman a soudci 

konstatovali, že nedošlo k újmě na cti žádné ze stran. Podle Janišové šlo spíše o soudní 

souboj než o mimosoudní řešení pře, neboť psaní od krále bylo adresováno hejtmanovi 

a soudcům. 

Ve druhém případě, v rozepři Mikuláše z Rynarče a Jana z Kostník šlo opět  

o vzájemné slovní urážky. Stejně jako v předešlém případě zemský hejtman a soudci 

věc smírně urovnali a potvrdili, že k újmě na cti žádné ze stran nedošlo, a souboj se tedy 

nekonal.
245

 

Shrnuji, že soudní souboj plnil ve středověkém soudním řízení úlohu důkazního 

prostředku, a to vedle ostatních důkazních prostředků, zejména přísahy a ordálů. Jeho 

postavení mezi nimi bylo vždy považováno za výjimečné a po celou dobu jeho 
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existence zde byly snahy o jeho omezení.  

Pravidla soudního souboje se v průběhu doby pravděpodobně vyvíjela, jejich 

podrobná úprava je nám známa až od 14. století. Podle rozboru těchto pravidel byl 

souboj ve svém jádru soukromým střetnutím v rámci soudního řízení, o kterém se mezi 

stranami uzavírala smlouva. V mnoha znacích celého rituálu soudního souboje se odráží 

rysy omezené soukromé msty. 

Soudní souboj byl vyhrazen pro nejzávažnější typy sporů, jakými byly vraždy, 

zvláštní a nejednoznačně chápaný případ tzv. příhlavného dobytka (k tomu podrobněji 

výše), dále rozličné případy týkající se cti - ohrožení cti a bezpečnosti panovníka 

(zejména zrada vůči němu) a některé spory spojené se ctí šlechticů. V pozdější době byl 

soudní souboj jedním z krajních prostředků řešení sporů týkajících se cti jednotlivých 

šlechticů. 

Soudní souboj, přestože po celou dobu své existence byl omezován, udržel se 

déle než ostatní ordály. V zemském právu existoval déle než v právu městském. Případy 

soudního souboje se nám zachovaly ještě ze 16. století, kdy kromě toho, že jde již  

o opravdu výjimečný prostředek, koexistuje s jinými typy střetnutí, které již nemají 

oporu v právním řádu. 
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4 Souboj jako mimosoudní řešení sporu 

Předmětem této kapitoly jsou mimosoudní střetnutí šlechticů, která neměla 

oporu v právním řádu, avšak právo je nezakazovalo. Šlo o střetnutí předem domlouvaná 

a konaná na dvorech velmožů, či domlouvaná předem přáteli obou stran, nebo konaná 

bezprostředně na základě pobídky, se kterou druhá strana souhlasila. V těchto typech 

střetnutí vidím z hlediska právní regulace přechodový článek, a to mezi právem 

nařizovaným soudním soubojem, na který pravděpodobně mimosoudní střetnutí 

navazovala, a právem zakazovaným soubojem v panovnických nařízeních.  

Mimosoudní střetnutí, kterými se zabývám, jsou upravena v právních památkách 

českého i moravského zemského práva, úprava v moravském zemském právu je však 

starší a relativně podrobnější než v právu českém, proto se na prvním místě zabývám 

právními památkami moravskými. 

Dále se mimosoudní střetnutí pokouším zařadit do širšího rámce podobných 

násilných činů existujících v téže době. Ty byly právem nějakým způsobem 

reflektovány, přesto se v realitě tehdejší doby od nich souboj ve výše uvedeném smyslu 

(zejména střetnutí předem nedomlouvaná) dal odlišit velmi těžko. Jednání mající znaky 

souboje mohlo být podle okolností hodnoceno i jako vražda, nutná obrana, nebo 

výtržnost. 

Pokud jde o návaznost mimosoudních střetnutí na soudní souboj, nepanuje v této 

otázce shoda. Uvádí se, že soudní souboj přešel po zániku ordálů do dalšího období jako 

mimosoudní prostředek pro řešení sporů o čest. Avšak soudní souboj se v pramenech 

vyskytuje i po této době a existuje tedy nějakou dobu souběžně se soubojem jako 

mimosoudním střetnutím (podrobněji viz předchozí kapitolu). 

Přesto je pravděpodobné, že zde je určitá návaznost souboje jako mimosoudního 

střetnutí na soudní souboj. Převážně se v literatuře hovoří o tom, že do stavovského 

období měl soudní souboj přejít již ve formě mimosoudního střetnutí za účelem obrany 

cti.
246

 Dále se uvádí, že rozmach mimosoudních soubojů ve sporech o čest 

pravděpodobně souvisel, a to nejen v českých zemích, s postupným zánikem soudních 
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soubojů, opovědnictví a rytířských turnajů, jež jsou považovány za předchůdce soubojů 

ve sporech o čest.
247

 Právě fakt, že takovýmto soubojem bylo možné očistit uraženou 

čest, bývá vysvětlován návazností na soudní souboj, u něhož byly patrné snahy omezit 

ho na případy nevěry a crimen laesae maiestatis, tedy vesměs případy, kde čest hraje 

významnou roli.
248

 Na druhou stranu, právě pro nesmírnou důležitost cti a dobré pověsti 

pro člověka tehdejší doby nemůžeme zavrhnout ani možnost, že se souboj jako 

mimosoudní prostředek obrany cti mohl vyskytovat i v dřívějších dobách, pouze o něm 

nemáme zmínky v právních památkách.
249

 

Mimosoudní střetnutí, která byla předem domlouvaná a konala se na dvorech 

vysoce postavených šlechticů, byla výjimečným prostředkem řešení sporů, včetně sporů 

o čest. Mimoprávní charakter tohoto typu střetnutí není v literatuře formulován 

jednoznačným způsobem. Lze se setkat s vyjádřením, že takovýto souboj by jedním „... 

ze způsobů mimosoudního, státem trpěného vyřizování sporů o šlechtickou čest ...“,
250

 

který „... nenachází oporu v právním řádu ...“,
251

 nebo jde o „... zvláštní, právně 

uznaný, mimosoudní prostředek obrany cti ...“, u kterého „... státní orgány hrály dlouho 

významnou roli při jeho povolování.“
252

 

Pokud jde o samotný průběh střetnutí, souboj se měl konat po vzájemné 

domluvě obou šlechticů, že chtějí svůj spor řešit právě tímto způsobem. Následně měl 

být zvolen dvůr velmože, u kterého mělo k bitvě dojít, jestliže on s tím souhlasil, byl 

ochoten souboj uspořádat a nést s tím spojené náklady. Mohlo jít v podstatě  

o jakéhokoli vysoce postaveného šlechtice, ale zpravidla se souboje konaly na dvorech 

nejvyšších zemských úředníků, připuštěna byla i možnost konat souboj u krále. Právě 
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tyto osoby konání souboje často zabránily tím, že dosáhly smírného řešení.
253

 

Kniha Tovačovská hovoří o těchto střetnutích jako o bitvách nebo pobídkách. 

Ohledně těch je řečeno, že „jsú páni v nich svobodní“, dále je zdůrazněna svobodná 

vůle stran i mimoprávní povaha tohoto střetnutí. „A bitva nebo pobiedka na dobré vuoli 

záleží, a z práva nesnadně se nalézá.“ Strany se měly předem domluvit na místě konání 

souboje, tedy na dvoře koho se má střetnutí odehrát. „Pobiedka, když se stane, muož od 

obojich stran svolena býti na kteréhož koli zemského pána chtie ...“ Jestliže se o tom 

strany neshodly, měl podle Knihy Tovačovské přednost zemský hejtman před zemským 

maršálkem a tento zase před jiným velmožem. Ovšem souboj mohl být uspořádán  

i jiným šlechticem, který „... chce praci tu na se vzieti, a nákladu dvoru svého 

nelitovati, svoboden jest pustiti bitvu každú na svém dvoře ...“
254

 

Na vůli vyzvané strany bylo určení způsobu souboje, obstarání potřebného 

vybavení bylo úkolem vyzyvatele. Nesplnění této povinnosti bylo ovšem právem 

reflektováno, neboť „... neučinil-li by tomu dosti, ktož pobiezel, ten jej z škody 

nákladuov slušných pohnati muož a právem sobě toho dovésti. A za klamaře takový 

zuostane, nedostojí-li ...“ Povinností vyzvaného bylo se k souboji dostavit. Pokud se 

nedostavil, „... v tej pokutě stojí a hanbu sobě nese.“
255

 

Bez významnějších odchylek přebírá text Tovačovské knihy pozdější Kniha 

Drnovská.
256

 Zemská zřízení pro Moravu z 16. století ustanovení o souboji neobsahují 

(narozdíl od těch českých, viz dále). Obsahově nejblíže je ustanovení o soukromém 

nepřátelství mezi šlechtici.
257

 V konceptu právní knihy Karla staršího ze Žerotína  

z počátku 17. století patrně mělo být původně o souboji pojednáno, avšak zůstalo jen  

u nadpisu rubriky O bitvě.
258

  

Kvůli mimoprávní povaze tohoto typu střetnutí se zachovalo jen velmi málo 

příkladů těchto soubojů. Kniha Tovačovská a Kniha Drnovská uvádějí souboj na dvoře 

Jana Tovačovského „o hrdla v šrankové zbroji“ mezi soupeři, kteří jsou jmenováni jako 
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Roman a Krčma.
259

 Pravděpodobně šlo o Beneše Krčmu z Konipas a Petra Romana  

z Vítovic, bitva mezi nimi se odehrála nejpozději v 60. letech 15. století.
260

 

Ohledně dvou sporů z roku 1515, o kterých byla řeč v předchozí kapitole, není 

jasné, zda šlo o mimosoudní řešení pře, nebo o případ souboje v rámci soudního řízení. 

Šlo o případy vzájemných slovních urážek, které se udály v prvním případě mezi Janem 

Kunou z Kunštátu a Janem ze Žerotína, ve druhém případě mezi  Mikulášem z Rynarče 

a Janem z Kostník. Spory měly být řešeny bitvou na dvoře zemského hejtmana,  

na něhož se strany obrátily. Ani k jedné z bitev však nedošlo, oba spory byly vyřešeny 

smírnou cestou a konstatováním, že žádná ze stran neutrpěla újmu na své cti.
261

 Tyto 

dva konkrétní případy ukazují, jak obtížně odlišitelné může být mimosoudní střetnutí od 

soudního souboje. V obou typech střetnutí mohlo jít o řešení stejného typu sporu, strany 

se mohly obrátit na stejné osoby, tedy obvykle na zemského hejtmana a soudce, a právě 

to mohlo zdůvodňovat i skutečnost, že domlouvání souboje probíhalo velmi podobným 

způsobem.  

Pokud jde o České království, případ bitvy se měl odehrát v roce 1499 mezi 

Janem Merklínským a Jetřichem Šenkem kvůli urážce na cti. Strany se obrátily na 

českého zemského hejtmana, avšak ten konání souboje nepovolil, neboť k tomu 

neshledal dostatečný důvod. „... seznav, že jest ta ruoznice mezi nimi z lehkých řečí  

a příčin přišla, kdež žádný jeden druhému řečí ani ničímž na jeho čest ani dobrú pověst 

nesáhl jest ... že neznaje toho žádné hodné příčiny, aby se jim ta bitva dopustiti měla, že 

ji zdvihá a v nic obracie ...“
262

 

V roce 1508 posílá Hendrich z Gutštejna potupný list Jaroslavovi ze Šellenberka, 

v němž v reakci na předchozí urážky své osoby, ke kterým mělo dojít před pány  

v zemském soudu, uráží adresáta a zpochybňuje jeho šlechtický původ. Dále pak, 

protože Jaroslav ze Šellenberka již dříve naznačil svou ochotu řešit tento spor bitvou, 

obrací se Hendrich z Gutštejna na dvůr krále. „... v slušném miestě svoliti chceš a konec 

vzieti o svú počestnost i bitvu: i podávámť toho na krále JM dvór ... s tu se s tebú bíti 
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chci, nedávaje tobě pobiedky napřed, také ji od tebe nežádám ...“
263

 

Pro České království je souboj jako mimosoudní prostředek zmiňován  

v zemských zřízeních z let 1530, 1549 a 1564. Je v nich stanovena nezpůsobilost 

souboje jako prostředku k očištění cti pro případy nařčení z podporování (fedrování) 

zločinců a loupežníků.
264

  

Jestliže „... nařčený z takového nářku nechtěl se podlé práva vyvoditi, než toliko 

bitvú ... očistiti; že by pak jemu kto té bitvě povolil: by pak vyhrál neb prohrál, ten 

nařčený tím své cti neočistí, a purgrabie pražský najvyšší nemá takové bitvě dvoru 

propustiti a té bitvy dopustiti, ani žádný jiný v tomto království ...“ Souboj se však mohl 

uskutečnit, pokud předtím došlo k očištění cti nařčeného právní cestou, „... leč by on 

prvé z takového nářku se očistil.“ Pokud by však nařčený „...  mstil se toho jinde bitvú 

na tom, kdož by jej v takové věci nařekl: že ten a takový každý má za nešlechetného  

a zlého člověka od každého držán býti, poněvadž jest se na své poctivosti tu a v tom 

místě nevyvedl a neočistil ...“
265

 

Z textace těchto článků je zřejmé, že v případě, že byl někdo obviněn  

z podporování zločinců, bylo preferováno očištění cti nařčeného právní cestou. Pokud 

by k tomu nedošlo a mezi stranami se konala bitva na dvoře nejvyššího purkrabího nebo 

jiného šlechtice, neměla mít tato bitva žádných účinků pro obnovení cti. Pokud by však 

mezi stranami k souboji došlo na jiném místě, a to z iniciativy nařčeného, který se chtěl 

mstít, měl být tento navíc považován za „nešlechetného a zlého člověka“. Zemská 

zřízení o jiných případech nezpůsobilosti souboje pro očištění cti nehovoří. 

Důvody, které vedly k domlouvaným střetnutím na dvorech velmožů, mohly 

vést též ke střetnutím, která byla mezi aktéry předem domlouvaná prostřednictvím 

přátel, nebo ani předem domluvená nebyla. Oba typy uvádí Kniha Drnovská. 

Souboj předem domlouvaný přáteli obou stran je označován jako souboj  

s tzv. výminkou („... pobídky napřed nedávám, než jakž nás o bitvu přátelé smluví, 

kteréž vydáme ...“). Takto domluvený souboj je preferován jako vhodnější a moudřejší 

řešení oproti okamžitému střetnutí a povahou má blízko k souboji na dvoře velmožů. 

Střetnutí předem nedomlouvané je uváděno jako protiklad. K takovému střetnutí 
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mělo dojít na základě pobídky jedné strany, kterou druhá strana přijala a souboj se měl 

konat bezprostředně poté. Takový souboj je v Knize Drnovské hodnocen velmi 

negativně, zejména kvůli pravděpodobné absenci rovných podmínek pro oba soupeře 

nebo vhodného prostředí pro konání souboje. „Ale to jest zlé, kdož koho zhola pobídne 

bez výmínky; neb již se s nim tak bij jakž on vydá tref se tobě neb netref odění, neb on 

rovně jedno jako druhé vydá a na suše anebo snad v vodě neb v blátě.“
266

 Přesto  

i takový souboj měl mít určitá pravidla. Výsledek takovéhoto střetnutí, se kterým obě 

strany souhlasily,  nebyl právem nijak reflektován.
267

  

Avšak podle povahy pobídky i dalších okolností mohla být situace hodnocena 

zcela jinak. Jestliže v reakci na urážlivé jednání jedné strany nebo na její nedůvodnou 

pobídku došlo ke střetu, v němž byla tato strana protivníkem usmrcena, jednalo se  

o nutnou obranu. V takovém případě se na jednání toho, kdo byl zraněn nebo zabit, 

pohlíželo jako na počátek a obránci jeho čin přinášel beztrestnost. Zmínek o takových 

případech se zachovala celá řada.
268

 

O nutnou obranu se jednalo v případě činu Jiříka Štibíče, jenž v roce 1524 

usmrtil Václava Čejku. Celá událost měla začít tím, že Jiřík Štibíč před Václavem 

Čejkou jakožto úředníkem zamkl zámek. Po vpuštění mu Čejka „... nalál od mateře řka 

zvyjebený chromče proč si mne na zamek pustiti nechtěl, a že jim postrčil ... a nalál mu 

a on Jiřík dobyv tesáku i probodl jej Václava až od té rány umřel ...“ Za tento čin byl 

Štibíč beztrestný, neboť jednání Čejky bylo považováno za počátek. „... Václav naň 

počátek hanebnými slovy i skutkem, a Jiřík jej proto zabil, že tomu Jiřík odpovídati 

nemá ...“
269

 

Ve sporu Jiříka Puzmana z Perštorfu a Jana Dubňanského z Bačic z roku 1547 to 

byl Dubňanský, kdo učinil počátek, a to tím, že „... svývolně příčiny k svádě Jiříkovi 

Puzmanovi činil i ven z světnice jeho pobídl ... lži dával a z ručnice k němu udeřil ...“  

Z toho důvodu byl Puzman beztrestný za zranění, které Dubňanskému za toto jednání 

způsobil.
270
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Ve stejném roce došlo ke střetu mezi Janem Tochorským a Bohuslavem 

Drahanovským, který skončil smrtí Tochorského. Příčinou byla nedůvodná pobídka od 

Tochorského, neboť ten Drahanovskému „... nejednou příčinu k svádě dával a když  

s nim Bohuslav o to mluvil, nebožtík Jan Bohuslava před město Tovačov pobídl a za 

rukáv vedl ...“ V následném střetu byl Tochorský zabit, za což Drahanovský neměl 

odpovídat („... a v té pobídce před městem se zranili a Tochorský od těch ran umřel, že 

jest tu Bohuslav nic neučinil, cožby učiniti neměl“).
271

 

V případě známého souboje mezi Janem Šemberou z Boskovic a Zikmundem 

Prakšickým ze Zástržil z roku 1581 Prakšický urážel Šemberu před jeho domem  

a vyzýval ho k souboji. „Pojď, hrome panský, zvyjebaný; jestli v tobě dobrá žíla, braň 

se ...“ K souboji skutečně došlo a Zikmund Prakšický v něm byl Janem Šemberou zabit. 

Další výklad již není jednoznačný. Velmi pravděpodobně bychom mohli jednání 

Prakšického považovat za počátek, jehož se dopustil slovy i skutkem, jednání Šembery 

bylo nutnou obranou.
272

 

V podání Jindřicha Prakšického, bratra zabitého, jenž žaloval Šemberu před 

zemským soudem, byl jeho bratr před soubojem tak opilý, že se sotva držel na nohou, 

na to byl prý Šembera také upozorňován. Ten však přes toto varování s Prakšickým 

bojoval. Poté prý došlo k tomu, že Šembera měl Zástržilovi vyrazit zbraň z ruky a poté 

ho probodnout ve chvíli, kdy se pro svou zbraň shýbal. „Když potom po několika 

vzájemných ranách Zikmundovi vypadla zbraň, měl se na něj Šembera obrátit se slovy: 

„Vezmi zbraň svou zase, netřeba se báti, neudělám ti nic,“ ovšem když se ten sehnul, 

aby si rapír podal, byl svým sokem se slovy „již máš dosti“ probodnut.“
273

 Podle 

svědků události, kteří stáli na straně Jindřicha Prakšického, mělo tedy dojít k usmrcení 

soupeře, který byl neozbrojen. Jestliže by k této situaci došlo, byla by celá událost 

hodnocena jako vražda.  

Jan Šembera pochopitelně celou událost interpretoval zcela odlišně. Poté, co byl 

Zikmund Prakšický vykázán z hostiny v domě Jana Šembery, na ulici pokračoval  
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v nadávkách vůči pánovi domu. Ve chvíli, kdy Prakšický kromě nadávek také tasil 

zbraň, se Šembera „nejdříve několikrát dotázal, zda byla výzva směřována k němu,  

a teprve když Zikmund přisvědčil, popadl od svého pacholete zbraň vlastní a seběhl 

dolů před dům.“ Přítomní šlechtici se snažili Zikmunda Prakšického odvést, avšak 

bezúspěšně, ten navíc pokračoval v nadávkách. „Na tato jeho slova a chování prý 

reagoval Šembera pobídkou přítomným: „Poněvadž se tak hrubě na mne trhá a bez toho 

býti nechce, prosím Vás, pusťte jeho, vždyť mne nesežere.“
274

 Smrtelnou ránu Šembera 

Prakšickému skutečně zasadil, ale rozhodně to nemělo být za situace, kdy byl jeho 

protivník neozbrojen.
275

 

Případ nakonec zůstal nedořešen, neboť Jindřich Prakšický byl nedlouho poté 

nalezen mrtev na svých vlastních panstvích, proboden svou vlastní zbraní. Příbuzní 

obou mrtvých bratrů ve vedení sporu vůči Šemberovi dále nepokračovali.  

Podobný vývoj událostí se patrně odehrál v případě souboje Mikuláše Dačického 

s Felixem Novohradským z roku 1582. Mikuláš Dačický tento souboj zmiňuje ve svých 

Pamětech.
276

 Celou událost, jež se odehrála v jednom z kutnohorských hostinců, měl 

vyvolat opilý Novohradský svým požadavkem, aby před ním Dačický veřejně smekl 

klobouk. V následném souboji byl Novohradský zabit. Podle svědků se to však mělo 

stát až ve chvíli, kdy byli již oba soupeři ostatními od sebe odtrženi a souboj byl tedy 

považován za skončený. Dačického čin byl tedy původně hodnocen jako vražda.
277

 

Nedůvodná pobídka k souboji mohla být hodnocena také jako výtržnost. Delikt 

výtržnosti byl koncipován poměrně široce a kazuisticky. V zásadě šlo o některá méně 

nebezpečná násilná jednání nejrůznějšího druhu, která však nedosahovala určité 

intenzity.
278

 Výtržnost byla upravena v zemských zřízeních,
279

 tato úprava byla později 
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převzata do Koldínových Práv městských.
280

 

Výzva na souboj, jestliže byla bez vhodné příčiny, byla považována za 

výtržnost.
281

 Výtržné jednání spočívalo v tom, že někdo na jiného „... [z]braně své 

dobyl ... nemaje k tomu hodné příčiny“, nebo se za ním „... s dobytou [z]braní sháněl 

bez příčiny hodné.“
282

 Kromě toho spadala podle zemských zřízení i Práv městských 

neoprávněná výzva „měj na mne péči, když se s tebou shledám, že tě bíti budu“ pod 

delikt moci.
283

 

Na okraj dodávám, že jestliže k pobídce (důvodné či nedůvodné) nedošlo vůbec, 

ze strany útočníka šlo o pokus o vraždu.
284

 V takovém případě byla ze strany 

napadeného přípustná nutná obrana a beztrestné zabití útočníka, tedy toho, kdo učinil 

počátek. 

Na závěr shrnuji, že o souboji jako mimosoudním předem domlouvaném 

střetnutí je sice v pramenech velmi málo záznamů (snad právě z důvodu mimoprávního 

charakteru tohoto střetnutí), přesto jde o důležitý mezičlánek mezi soudním soubojem  

a soubojem, jenž je zakazován panovnickými nařízeními.  

Souboje jako mimosoudní střetnutí šlechticů (domlouvaná i náhodná) zařazená 

do kontextu násilných činů podobné povahy ukazují několik věcí. Předně je velmi 

obtížné odlišit jednotlivé typy násilných činů v pramenech podle jejich pojmenování. 

Používaná terminologie nebyla jednotná a často nebyl rozdíl pro pojmenování souboje  

i vraždy.  Dále, v poměrně krátkém časovém úseku 15. a 16. století téměř současně 

vedle sebe existují výjimečně konané soudní souboje, právem ignorovaná náhodná  

                                                                                                                                               
českého: edice s komentářem. Ed. MALÝ, K. a kol., s. 658. 
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 Práva a zřízení zemská Království českého z léta 1549. In: CJB IV/1, s. 323-324, čl. Q.14-Q.20; Práva 

a zřízení zemská Království českého z léta 1564. In: CJB IV/1, s. 612, čl. L.34-L.40. 
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 Práva městská Království českého: edice s komentářem. Ed. MALÝ, K. a kol., s. 283-285, čl. 

N.XVIII-N.XXVI. Později se delikt výtržnosti objevuje v Obnoveném zřízení zemském. Obnovené 

Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého. - Verneuerte Landes-Ordnung des Erb-

Königreichs Böhmen. 1627. Ed. JIREČEK, H., s. 562-567. 
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 MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, s. 100; MALÝ, K. a kol. Dějiny českého 

a československého práva, s. 145. Dále srov. RAUSCHER, R. Usmrcení člověka v českém právu 

zemském, s. 12-13. 
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 Práva a zřízení zemská Království českého z léta 1549. In: CJB IV/1, s. 323, čl. Q.15-Q.16; Práva 

a zřízení zemská Království českého z léta 1564. In: CJB IV/1, s. 612, čl. L.35-L.36; Práva městská 

Království českého. Ed. MALÝ, K. a kol., s. 283-284, čl. N.XIX-N.XX. Příslušné citované články 

mají stejný význam, přesto je jejich znění v Právech městských oproti zemských zřízením mírně 

odlišné. 
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zemská Království českého z léta 1564. In: CJB IV/1, s. 605, čl. L.12; Práva městská Království 
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284

 Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 167. 
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i domlouvaná mimosoudní střetnutí i zakazované nedůvodné pobídky. Kromě toho jsou 

zde patrné snahy nejvyšších zemských úředníků i panovníka směřující k zabránění 

konání některých konkrétních střetnutí. 

Tato koexistence a poměrně rychlý vývoj směřující k zákazu soubojů by snad 

mohly být vysvětleny složitým procesem přeměny středověké společnosti ve společnost 

novověkou a s tím souvisejícími změnami společenských poměrů. Zároveň docházelo  

k procesu vzestupu panovnické moci na našem území, zejména v osobě Ferdinanda I.  

a jeho úspěšným bojem s českými stavy a prosazováním absolutismu. Dalo by se říci, že 

i tak marginální záležitost, jako byl souboj, mohla svým způsobem odrážet tento složitý 

politický vývoj. Jsou to právě panovníkovy zákazy konání konkrétních soubojů, které 

naznačují, jakou cestou se bude další vývoj ubírat.  
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5 Souboj jako delikt proti vážnosti právního řádu 

Tato kapitola je věnována soubojům, jež byly předmětem zákazů  

v panovnických nařízeních 16. - 18. století.
285

 Ta postihovala širokou škálu násilných 

činů, které byly často bez dalšího odlišení pojmenovány jako bitky, souboje, rvačky, 

pobídky, výtržnosti, někdy též vraždy. 

V protisoubojových nařízeních bylo zpravidla vyjádřeno osobní rozhořčení 

panovníka nad zmařenými lidskými životy, ohrožováním veřejné bezpečnosti, ale 

především se ho osobně dotýkala podstata soubojů jako aktů nahrazujících soudní 

rozhodnutí nebo jiné akty práva, za jehož ochránce se z boží milosti považoval.  

Z toho důvodu se domnívám, že cílem patentů bylo chránit více právních statků. 

Byly jimi zejména život a zdraví člověka, veřejná bezpečnost, nicméně to vše spojeno  

a zastřešeno hodnotou, jež bychom mohli nazvat vážností k právnímu řádu, kterou  

v dané době panovník spojuje s vážností ke své vlastní osobě. Právě ochrana tohoto 

statku je dle mého názoru klíčovým ukazatelem pro převažující vztah práva k soubojům 

v této době a vodítkem pro pojmenování této kapitoly. 

V dalším textu se zabývám pouze některými aspekty zákazů soubojů  

v panovnických nařízeních, a to těmi, které jsou vzhledem k tématu práce nejvíce 

relevantní, tzn. v patentech tvrzenými důvody pro zákaz těchto násilných činů i tím, jak 

jsou v patentech charakterizovány. Nevěnuji se již podrobněji trestům, které duelantům, 

jejich sekundantům a pomocníkům hrozily (zpravidla trest smrti s některými 

odchylkami), procesním pravidlům a společenským dopadům těchto zákazů (které byly 

vzhledem k opakovanému vydávání protisoubojových nařízení zřejmě mizivé). 

Nejstarší panovnická nařízení proti soubojům se objevují v 16. století. V jistém 

smyslu bychom však mohli považovat za předchůdce těchto nařízení zákazy soubojů  

ve středověkých vojenských řádech.
286

 Jejich účelem bylo na rozdíl od panovnických 

zákazů soubojů udržení vojenské disciplíny a bojeschopnosti, přesto šlo i v tomto 

případě o autoritativní zákaz řešit spory vzájemnými násilnými střety s cílem ochrany 

jisté kázně a řádu. 
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 Panovnická nařízení byla vydávána pod různými názvy. Nejčastěji používané byly edikt, mandát 

a patent. 
286

 Tyto zákazy obsahují nejstarší dochované české vojenské řády, Žižkův vojenský řád a Vojenské zřízení 

Hájka z Hodětína. Staročeské vojenské řády: Hájek, Vlček; Žižka, listy a kronika. Ed. SVEJKOVSKÝ, 

F., s. 26, 37. Souboje ve svém vojsku zakazovali též např. Petr Vok z Rožmberka nebo Albrecht 

z Valdštejna. DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 25. 
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Jako o nejstarším protisoubojovém nařízení na našem území se v literatuře 

hovoří o zákazu soubojů Ferdinanda I. z roku 1527.
287

 Jde patrně o první nařízení 

panovníka s cílem zakázat pod trestem smrti souboje, kterým by strany daly přednost 

před řešením sporu právní cestou. Ferdinand I. tímto nařízením otevírá dlouhou řadu 

budoucích zákazů soubojů svých nástupců až do 18. století. 

Za vlády Rudolfa II. došlo k vydání dvou protisoubojových ediktů, a to v letech 

1591 a 1606 (nebo 1607).
288

 K porušení prvního z nich došlo již několik dní po jeho 

vydání soubojem známého anglického alchymisty na císařském dvoře, Edwarda 

Kelleyho, s úředníkem Jiřím Hunklerem, kterého Kelley v souboji zabil.
289

  

Z nespočtu dalších násilných činů porušujících císařská nařízení uvádím případ  

z roku 1598, kdy v Praze došlo k bitce Jana Zikmunda Paukara a Kryštofa Kryšpína.
290

 

K celé události došlo za potenciálně nebezpečné situace, během průchodu vojska 

(rejtarů) městem a velkého shromáždění lidu. Purkmistr a konšelé Starého města 

pražského o celé události informovali císaře. Podle jejich líčení celá událost začala tak, 

že  „... mezi takovým lidem ... jmenovaný Paukar, jsa vopilý, šarvátku s nadepsaným 

Kryštofem Kryšpínem začal ...“
291

 Paukar později tvrdil, že pouze reagoval na pobídku 

od svého protivníka. 

Mezi oběma soupeři došlo k souboji („... dobyvše zbraní svých, a několik ran ... 

na sebe udělavše, spolu se sekali, a bili“), který byl též hrozbou pro veřejnou 

bezpečnost, neboť takové počínání obou protivníků mohlo vést k daleko větší roztržce 

(„... oba dva, neohledavše se na to, že by z toho, v takovém shluku lidí, zvláště kdyby se 

ten lid vojenský, k tomu byl přitrefil, něco horšího se zběhnouti bylo mohlo ...“). Kvůli 
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 ŠINDELÁŘ, V. Šermíři, rváči a duelanti, s. 114; ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích 

a duelantech, s. 102; DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 25. 
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 Vladimír Šindelář a Vladimír Dolínek uvádějí rok vydání 1606. ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha 
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290
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této bezprostřední hrozbě skončili oba protivníci ve vězení staroměstské radnice  

(„... vidělo se nám v té kvapnosti a chvíli nebezpečné, při nich obou týmž způsobem to 

opatřiti, do vězení dáti ...“). 

Ve zprávě císaři je zdůrazňováno, že oba protivníci jednali proti císařskému 

zákazu („... ani na takovou přísnou, vaší císařské milosti zápověď, netoliko 

nepamatovavše, ale jí dokonce zlehčivše, a potupivše ...“) a zejména Paukar velice 

nadával a urážel boha, úředníky i císařské nařízení tím, že se „... právu protivil,  

a hrozná zlořečení, jak proti panu Bohu, tak proti nám všechněm, a právu, jak sice 

obyčej, takový zhovadilý při něm se nachází, z úst vypouštěl.“ 

K tomuto případu dodávám, že jádrem problému byl nepochybně souboj, byla 

řešena otázka pobídky (Paukar tvrdil, že pouze reagoval na pobídku svého protivníka)  

i samotné pozdější usmíření soupeřů. Přesto konání souboje samo o sobě by 

pravděpodobně nevedlo k zásahu úředníků. Soupeři byli dáni do vězení ne kvůli souboji 

samému, ale, jak je na mnoha místech dokumentu úředníky zdůrazňováno, kvůli jeho 

konání na veřejném místě a za nebezpečné situace. Dokonce je přímo řečeno, že 

střetnutí protivníků, ke kterému by došlo v ústraní, by nevedlo k těmto důsledkům.
292

  

Se soubojem, který právo reflektovalo, je v tomto případě neodmyslitelně spojeno 

ohrožení veřejného pořádku, znevažování úředních osob a zlehčování práva. 

Nedlouho před vydáním dalšího protisoubojového nařízení Rudolfa II., v roce 

1605, byl odsouzen k trestu smrti polní maršál Heřman Kryštof Rusworm, který měl 

usmrtit ve vyprovokované potyčce s pomocí svých služebníků italského hraběte 

Belgiojosa. Šlo patrně o spiknutí jeho nepřátel a úmyslné zpožděné doručení císařské 

milosti, což se stalo Ruswormovi osudným.
293

  

S dalším protisoubojovým nařízením Rudolfa II. je spojeno také to, že bylo 

vydáno jako protiváha priviligiím pražskému šermířskému řádu federfechtýřů, která 

císař řádu udělil ve stejné době.
294
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 „... měl-li jest co s odporníkem svým, mohl jest to v místě tom kdež nebylo se takového nebezpečenství 

obávati, vykonati, a ne tu kdež od V. C. M. vysoce zapovědíno ...“ Tamtéž. 
293

 Této události se věnuje ve svém díle Josef Janáček (JANÁČEK, J. Rudolf II. a jeho doba, zejména 

strany 364-366), zpracována je i v dalších dílech populárně-naučné literatury (ŠINDELÁŘ, V. 

Šermíři, rváči a duelanti, s. 89-91; ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 233-235; 

ŠINDELÁŘ, V. Cesta na popraviště: Příběhy z českých zemí, s. 211-212; KOVAŘÍK, J. a L. 

KŘÍŽEK. Historie evropských duelů a šermu. Svazek II. Čas rváčů a duelantů, s. 34). Zmínku 

o Ruswormově souboji, jeho uvěznění a popravě obsahují též Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. 

DAČICKÝ Z HESLOVA, M. Paměti. Ed. MIKULEC, J., s. 162-163. 
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 TUČEK, J. Pražští šermíři a mistři šermu, s. 41; ŠINDELÁŘ, V. Šermíři, rváči a duelanti, s. 79. Více 
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Další nařízení proti soubojům bylo vydáno v roce 1617 císařem Matyášem pod 

názvem Edikt wider das Balgen.
295

 Císař v ediktu vyjadřuje osobní rozhořčení nad tím, 

že šlechtici a jiné osoby „... na našem císařském a královském dvoře, takřka před 

našima očima, se opovažují provádět zakázané boje ...“
296

  

Zakazovaná střetnutí jsou v ediktu specifikována jako „... boje, souboje a bitky 

... všechna tasení mečů a ozbrojená střetnutí ...“
297

 Kromě střetnutí samotného edikt 

dále zakazoval výzvy i domluvy soubojů a bitek, pomoc radou nebo skutkem od 

požádaných patronů či svědků i jiných přítomných osob.
298

 Dodávám, že edikt výslovně 

ze zakázaných střetnutí vyjímá jednání v právem uznané nutné obraně. 

V ediktu je zcela jasně odsuzován souboj zejména pro jeho povahu konkurující 

právu, s čímž je spojeno i pohrdání právním řádem jako takovým. Je vyjádřeno 

odsouzení takového konání, kdy účastníci si „... ustanovují mezi sebou sami zcela 

nevhodné, nezákonné, opovážlivé, krvavé samosoudy a svévolná vyřízení svých 

sporů.“
299

 Opovrhování právem jako takovým, tedy „... soudy a vrchnostmi, policií  

a všemi pořádky ...“, je podle panovníka také tím, co způsobuje ztrátu rytířských  

a šlechtických ctností. Kromě toho vedly souboje pro panovníka ke zbytečným ztrátám 

významných osob u jeho dvora, byly příčinou „... vymření šlechtických rodů a jiných 

osob, na jejichž zachování nám velmi záleží ...“
300

 

To, co císař dále uvádí, je skutečnost, že souboj je zakazován právem božským, 

duchovním i světským. Tím se stává těžkou urážkou boha, jehož místo v tomto případě 
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právě panovník zastává.
301

 Argumentace označující souboj jako zločin proti právu, cti  

i bohu (zastoupeného panovníkem) se objevuje víceméně ve všech dalších zákazech 

soubojů.  

Protisoubojový patent Ferdinanda II. z roku 1624
302

 téměř doslovně (až na 

několik gramatických a stylistických odchylek) přebírá text ediktu císaře Matyáše  

z roku 1617. Oba tyto patenty byly určené pro všechna dědičná království a země 

panovníka. 

Pouze pro České království byl vydán Ferdinandem II. protisoubojový mandát  

v roce 1625.
303

 Císař v něm zakazuje širokou škálu násilných činů - rvačky a násilné 

útoky, výzvy na souboj i jeho domlouvání prostřednictvím kartelů nebo odpovědních 

listů.
304

 V mandátu jsou taková jednání označena jako nanejvýš nevhodné 

nezodpovědné svévolné činy s obzvlášť nebezpečnými a nanejvýš škodlivými 

důsledky,
305

 a to pro společnost i pro aktéry samotné. U těch má jít (kromě záhuby těla) 

rovněž o záhubu duše, která přijde o možnost věčného spasení.
306

 Dále je apelováno na 

lásku k bližnímu a svornost mezi poddanými všech stavů.
307

  

Stejně jako v předchozích nařízeních bylo i zde cílem udržení pořádku, klidu  

a bezpečnosti
308

 a povinného respektu k vrchnosti.
309

 Důraz na respekt k právnímu řádu 

jako takovému je zřejmý i z části, ve které je nařizováno každému, kdo by se cítil od 

jiného ukřivděn, aby se místo násilného střetu obrátil řádnou právní cestou na vrchnost 

a vyčkal na rozhodnutí.
310

 Stejně jako v předchozích případech je ze zákazu výslovně 

                                                 
301

 „... dergleichen Frevel, welcher in allen Göttlichen, geist- und weltlichen Rechten, an Kayser- und 

Königl. Satzungen und Statuten ... gantzlichen verboten ist, würchlichen abzustellen, sintemal 

hierdurch GOtt der Allmächtige (dessen Stelle wir dissfalls versehen) höchlichen beleidiget ...“ 

Zweykampf. In: Grosses Vollständiges Universal-Lexikon. Bd. 64. Zum-Zz, s. 1370. 
302

 NAP, Patenty, sg. 1624, květen 13., č. 265.  
303

 NAP, Patenty, sg. 1625, červenec 5., č. 291. Jana Janišová uvádí, že souboje na Moravě byly 

definitivně zakázány patentem téhož panovníka z r. 1625. Z důvodů odlišného územního určení šlo 

patrně o jiné nařízení než toto. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 171. 
304

 „... Palgen / Gewaltthätige angrieff / Ausforderungen / zueschickungen der Cartell und AbsagBrieff 

...“ NAP, Patenty, sg. 1625, červenec 5., č. 291. 
305

 „Wann Wir dann dergleichen hochärgerlichem unverantwortlichem Muthwillen ... umb deren darauss 

entstehenden sonders gefährlichen und höchstschädlichen ungelegenheiten ...“ Tamtéž. 
306

 „... nicht allein gemeine Leibs verwundungen / sondern offtmals wie die erfahrung mehr denn zuviel 

mit sich bringt / gähe und und vorsetzliche Todtschläge / und Lebens beraubungen / mit schaden und 

verlust der Seelen ewigen hails und seeligkeit erfolgen ...“ Tamtéž. Tato argumentace se objevuje 

v protisoubojových nařízeních velmi často. 
307

 „... die Liebe gegen dem Nechsten / wie auch die Einigkeit zwischen Unsern Underthanen / was 

Hohen oder Nidrigen Standts dieselben sein mögen / angerichtet ...“ Tamtéž. 
308

 „... damit das allgemaine Wesen in gueter Policey und erwünschtem Friedstandt erhalten ...“ Tamtéž. 
309

 „... der gebürliche Respeƈt gegen der vorgesetzten Obrigkeit eingepflantzet ...“ Tamtéž. 
310

 „... da einem oder dem andern an seinen Ehren / Leib oder Guet / was unbilliches oder 
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vyjmuto jednání v nutné obraně. Patent rovněž stanoví, že nedostavení se k souboji 

nepůsobí nikomu újmu na cti.
311

 Odkazy na protisoubojové patenty Ferdinanda II. se 

objevují v Obnoveném zřízení zemském.
312

  

Jako další v pořadí je v literatuře uváděn protisoubojový patent vydaný roku 

1651 císařem Ferdinandem III.
313

 Nicméně patent z tohoto roku se nepřipomíná ani  

v později vydaném patentu císaře Leopolda (1682), ačkoli v tomto je výslovně 

připomínán patent z roku 1625,
314

 ani v patentu Marie Terezie (1752), který výslovně 

připomíná pouze patenty let 1625 a 1682.
315

  

Přesto se protisoubojový patent z roku 1651 připomíná na jiných místech, a to 

kupř. v textech dokumentů, které se zachovaly o násilném střetu Zikmunda Karla  

ze Svárova a Karla Adama z Říčan z téhož roku. V tomto střetu Zikmund Karel  

ze Svárova utrpěl zranění, na která nedlouho poté zemřel. Celá událost i zmínky  

o patentu jsou popsány v dopise, který posílá Johana ze Svárova, vdova po Zikmundu 

Karlovi, císaři, a v připojeném obeslání, kterým jménem svého zemřelého manžela 

obesílá na zemský soud Karla Adama z Říčan. Pro velkou vypovídací hodnotu se 

zabývám tímto případem podrobněji. 

Ke sporu mezi výše uvedenými aktéry došlo v lednu 1651 v Praze na hostině  

v domě Jana Millera, při karetní hře. Byl to právě Karel Adam z Říčan, na jehož popud 

se začalo se hrou. Zikmund Karel ze Svárova se původně nechtěl účastnit, avšak po 

úspěšném přesvědčování souhlasil a poslal ke své manželce pro peníze. Ta s nimi patrně 

přišla osobně, neboť detaily, s jakými popisuje další dění (obeslání Karla Adama  

z Říčan je psáno její rukou), naznačují její osobní účast při následných událostech. 

                                                                                                                                               
Gewaltthätiges zuegefüegt würde / derselbte solches an dess Gewaltübers und Injuriantens 

vorgesetzte Obrigkeit / durch ordentliche Mittel gelangen lasse / vund allda dess Endtschiedts und 

gebürlichen Ausstrags erwartte ...“ Tamtéž.  
311

 „... auch die nicht erscheinung einem jeden an seinen Ehren / Leinmuth oder Adelichen herkommen / 

und Nahmen / keines weges verletzlich ...“ Tamtéž.  
312

 Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého. - Verneuerte Landes-Ordnung des 

Erb-Königreichs Böhmen. 1627. Ed. JIREČEK, H., s. 568-569. Srov. též TUČEK, J. Pražští šermíři 

a mistři šermu, s. 47. 
313

 ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 104; DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 25. 

V obou těchto dílech je bohužel patent jmenován bez uvedení zdrojů. 
314

 „... předkové Naši římští císařové / obvzláštně slavné a svaté paměti pan děd Náš Ferdinand toho 

jména druhý / ještě v létu 1625. pátého dne měsíce července / anobrž následovně i My ... patenty / 

zápovědi a mandáty / vydati ráčili ...“ NAP, Patenty, sg. 1682, září 23., č. 625.  
315

 „... Kterak tak již Naši slavní předkové / jakož slavné paměti císař a král Ferdinand druhý / též také 

nasledovně Náš slavný pan děd / císař Leopold / rozličné veřejné patenty ... projíti dali ...“ NAP, 

Patenty, sg. 1752, červen 12., č. 1425. 
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Rozepře začala podezřením z falešné hry, které se měl dopustit Karel Adam.
316

  

S tím ho Zikmund Karel okamžitě konfrontoval, ale Karel Adam to popřel.
317

 Zikmund 

Karel dále trval na svém tvrzení, což nařčeného ještě více popudilo k dalším 

nadávkám
318

 a agresivnímu vystupování.
319

 V takové situaci nechtěl Zikmund Karel 

zůstat neozbrojen a vzal si od svého služebníka kord, avšak nechal ho hrotem obrácený 

k zemi („... nebo na ty slova k zbrani sve syce šahl, aj také obnažil, avšak na zŘíčana 

nejmenší útok neučinil, nýbrž na svém místě státi zůstal, kord špicí k zemi obrátil ...“). 

Právě v tomto momentu je v textu zmíněn také protisoubojový patent. Pán domu 

Miller upozornil Zikmunda Karla na zákaz soubojů v císařském patentu, což on 

respektoval a nepodnikl v té chvíli vůči Karlu Adamovi již žádné kroky („... když 

nejvyšší Miller patenty J. Mi[losti] Cí[sa]ře k paměti přivedl, ihned [Zikmund Karel] 

řekl ... tu máš můj kord, já nežádám žadný zlý vůle začíti, týž kord nejvyššímu Millerovi 

od sebe dal ...“). 

Poté, co odevzdal kord, jej fyzicky zdatnější Karel Adam fyzicky napadl. Začal 

ho škrtit a způsobil mu několik zranění.
320

 V dopise císaři i v obeslání vdova 

zdůrazňuje, že právě tento okamžik byl počátkem, neboť její muž v tomto momentě 

nebyl ozbrojen a navíc v předešlé chvíli prohlásil, že nechce začínat žádnou rozepři. Až 

poté, co se Zikmund Karel pokusil útočníkovi domluvit, jej tento nechal být.
321

 

Napadený pak odešel do vedlejší místnosti, aby ohledal svá zranění. Tam na něj vzápětí 

Karel Adam opět zaútočil. Tentokrát již měli oba soupeři zbraně a Zikmund Karel, který 

byl v té chvíli značně fyzicky oslaben, skončil proboden.
322

  

                                                 
316

 „... když původu [tj. Zikmundu Karlu ze Svárova] štěstí šlo, dostavši dobrou kartu, o dukát pitoval, 

Karel Adam z Říčan když pašoval, nato jemu původ svou kartu ukázal, nejvyšší Miller se rozmejšleje, 

držeti chtěl, ale majíce sobě mrknutím očí, návěstí od zŘíčana dáno, držeti přestal a také pašoval ...“ 

NAP, Stará manipulace, inv. č. 3195, kart. 2194, sg. S 77/14. 
317

 „... na to původ k zŘíčanovi řekl, hleď Karle, když jsem já tobě svou kartu ukázal, ty jsi na něj okem 

mrkl, on na to že nejni pravda odpověděl, nežli že jen ramenem potáhl, původ ta slova opakoval, že 

pravda jest neb jsem to viděl, když jsi na něj okem mrkl, a návěšti dal ...“  Tamtéž. 
318

 „... ty mne sakramente svarova lhářem neuděláš ...“ Tamtéž. 
319

 „... tu se zŘíčan ihned na něj s hněvem obořil ... původ to težce nesl, a vyvstal, a že se tak k zlému od 

zŘíčana schyluje ...“ Tamtéž. 
320

 „... na to ihned zŘíčan v hněvu rozpálený s původem od nemoci prve zemdleným, tak silně strčil, až 

k stěně vrávoral, a dale popadši ho za krk, tak náramně škrtil, že zkřiknouti nemohl, kolenem mezy 

nohy v lůno ho uhodil ... potom k kordu se chopil, a vytahši jej, držíce původa za krk pozadú ...  

a v ruku ho pořezal pravíce, hleď sakramente, kdy bych chtěl, že bych tě uškrtil ...“ Tamtéž. 
321

 „... původ pak sotva zkřikl, pamatuj se Karle co děláš, na kteréžto slovo teprva ho pustil ...“ Tamtéž. 
322

 „... původ pak vystoupivši ode dveří, u kterýchž se zastavil, pro obhájení života svého, teprve se 

zbraně své chopil, a mocí jeho jak mohl odpiral, v kteréžto půtce, Karel Adam z Říčan, původu jednu 

ránu v prsy, druhý dvě když se levou rukou za rameno pochytil, pod pupkem do břicha až do kosti 

prohnal, až se kord jemu na kosti zastavil, a tak smrtelně ho ranil, že jest zkřikl již mám dost, kněze 
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Pokud jde o zmiňovaný protisoubojový patent, nabízí se otázka, zda není v textu 

odkazováno na patentů několik. V obeslání je zmiňován císařský patent proti 

výtržnostem, skutky Karla Adama, jimiž přivodil smrt jejího manžela, vdova označuje 

jako „násilné vejtržnosti“ a „vejstupky vi privatae“. V dopise císaři vdova již celou 

událost označuje jako mord („... nyní pak smrtí svou mord nad sebou provedený patrně 

dokázal ...“). V psaní, v němž se následně císař obrací na úředníky s dalšími pokyny,  

je však zmíněn patent proti soubojům („... aby vedle Duell Patentu smrt smrtí pomstěna 

...“).
323

 Domnívám se, že nejpravděpodobnější možností zůstává, že šlo o patent pouze 

jediný. Zmínky o patentu se v textu objevují v souvislosti stále se stejnou událostí,  

i když se liší pojmenování toho, proti čemu patent směřuje. Mimoto Johana ze Svárova, 

ač na jiných místech hovoří o výtržnosti či mordu, specifikuje předmět zákazu v patentu 

také obecněji („... patenty od Vaší Císařské Mi[losti] vnově vydané, nimiž všeliké 

různice, (nadto pak mordy), pod skutečným hrdla ztracením zapověděné jsou ...“), 

patent tedy pravděpodobně zahrnoval všechna výše uvedená násilná jednání. To by 

odpovídalo obsahu starších i novějších protisoubojových nařízení. Kromě toho v tomto 

období je pojmové rozlišování jednotlivých násilných činů v pramenech stále velmi 

mlhavé. Dodávám, že Karel Adam z Říčan zůstal za tento skutek nepotrestán a zemřel  

o více než dvacet let později.
324

 

Roku 1682 byl vydán pro České království patent císaře Leopolda. Kromě výše 

zmíněného v něm obsaženého výslovného odkazu na patent Ferdinanda II. z roku 1625 

je zde zřejmá i textová návaznost na tento patent. Lze pochopitelně uvažovat  

i o návaznosti na patent z r. 1651, i když jeho text nemáme k dispozici.  

Zakazovaná střetnutí jsou podobně jako v předchozích nařízeních vymezena 

poměrně široce jako „... rvačky / násilní autokové / vypobídky / posílání cartelů ... 

vysoce zapovědění vejstupkové / vypobídky / dueli, bitvy / rvačky / ano i častokráte 

mordové ...“
325

 Zakázány byly též široce míněné „... všeliké skutkem neb slovem jedněm 

od druhých činěné křivdy a bezpráví ...“.
326

 O soubojích se v patentu s nelibostí praví, 

                                                                                                                                               
žádal ...“ Tamtéž. 

323
 Tamtéž. 

324
 Říčanský. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 21. díl. R(Ř)-

Rozkoš, s. 696-697.  
325

 „... das Balgen / gewaldthätige Angriffe / Aussforderungen / Zuschickung der Chartell ... höchst 

verbottene Excessus, Aussforderungen / Duel, Rauffhändel / und Balgereyen / ja so gar Todtschläge 

...“ NAP, Patenty, sg. 1682, září 23., č. 625. 
326

 „... auch allerhand Real- und Verbal-Injurien ...“ Tamtéž. 
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že „... téměř dokonce v zvyk a obyčej přicházeti chtějí“.
327

  

Důvody, pro které panovník zakazuje výše uvedená jednání, jsou v zásadě stejné 

jako ve starších patentech. Kromě ztrát pro panovníka důležitých lidí jsou důvody 

shledávány zejména v tom, že uvedené činy se hluboce příčí křesťanským hodnotám.
328 

 

Jsou také hrozbou pro vztahy mezi poddanými, mír a bezpečnost v zemi, panovník 

proto vnímá jako svou povinnost proti nim zasáhnout. Rozměr takto chápané povinnosti 

je také osobní, souvisí s tím, že panovník byl vrchností představenou od boha, 

nerespektování patentu tedy chápal jako porušení povinného respektu ke své vlastní 

osobě.
329

  

Obdobně jako ve starších nařízeních je souboj spjat se svévolným vyřizováním 

sporů či křivd. Křivda učiněná slovem či jinak patřila mezi jednání, která patent 

zakazoval. Kdo se cítil od jiného jakkoli ublížen, měl se řádnou právní cestou s žalobou 

obrátit na vrchnost a vyčkat na její rozhodnutí, nikoli svévolně urovnávat křivdu 

soubojem („... staloliby se komu od koho koliv / buď na poctivosti jeho jaká auhona / 

neb na těle a jmění jeho jaké neslušné bezpráví / ten každý takovau křivdu svau na 

představenau vrchnost / ... protivníka svého / skrze zřízené právní prostředky vznésti /  

a tu spravedlivého rozeznání / a náležitého opatření očekávati hleděl ...“).
330

  

Stejně jako ve starších patentech i zde je výslovně ze zákazu vyjmuto jednání  

v nutné obraně. Co je ovšem nové a ve starších nařízeních se neobjevuje, je výslovný 

zákaz praxe, kdy soupeři obcházeli zákaz domlouvaných soubojů tím, že předstírali, že 

ke střetu došlo znenadání, v nutné obraně, bez předchozí domluvy. V takovém případě 

muselo být dokazováno, že k souboji došlo náhle, „ex motu primo, totiž z prvního 

                                                 
327

 „... fast gemein werden sollen ...“ Tamtéž. 
328

 „... obvzláštně čest Boží se uráží / svrchovaný Bůh / k spravedlivému hněvu popuzen / též obecný 

pokoj rušen / a láska křesťanská vykořeniná bývá / a skrze takové zaumyslné krve lidské prolévání / 

obyčejně celé země pomsta / a těžké rány Boží následují ...“ Srov. též německé znění: „... dass 

dadurch die Ehre dess Allerhöchsten verletzet / Gottes gerechter Zorn erwecket / der allgemeine 

Ruhstandt zerrüttet / die Christliche Liebe vertilget / und durch so vorsetzliche Vergiessung dess 

Menschlichen Bluts gemeiniglich schwehre Landt-Straffen nach-und zu gezogen werden ...“ Tamtéž. 
329

 „... a vedle toho nám jakožto od Boha jim představené nejvyšší vrchnosti / náležitý a povinný respeƈt 

zase vštipen a vpevněn býti mohl;“ Srov. též německé znění: „... auch mithin der schuldige Respeƈt 

gegen Uns / als ihrer von GOTT vorgesetzten höchsten Obrigkeit wieder eingeführet und stabiliret 

werde.“ Tamtéž. 
330

 „... da einen oder dem andern an seinen Ehren / Leib / oder Blut was unbilliches und gewaldthätiges 

zugefügt wurde / derselbe solches an dess Gewaldt-übers und Injurianten vorgesetzte Obrigkeit durch 

ordentliche Weeg und Mittel gelangen lassen / und sich allda Gleich und Rechtens erholen solle ...“ 

NAP, Patenty, sg. 1682, září 23., č. 625. 
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pohnutí“ a nikoli „præmeditate, aneb ex condiƈto, totiž s rozmyslem“.
331

 Takové 

jednání v sobě zahrnovalo znaky souboje i podvodu („... ob concurrens duplex deliƈtum 

Duelli & Doli ...“),
332

 bylo proto hodnoceno přísněji. Patent zavádí povinnost stíhat 

zakázaná jednání z úřední povinnosti (ex officio), pokud by k žalobě oprávněná strana 

svého protivníka nežalovala.
333

 Je pamatováno též na čest jednotlivce a výslovně uvádí, 

že odmítnutí výzvy na souboj či nedostavení se k němu nepůsobí nikomu újmu na jeho 

cti.
334

  

Za vlády Karla VI. došlo k vydání protisoubojového patentu v roce 1712.
335

 

V červnu 1752 vydává Marie Terezie dva protisoubojové patenty, jeden určený 

všem poddaným,
336

 druhý vojenským osobám.
337

 Oba patenty Marie se obsahově až na 

drobné detaily téměř neliší od starších nařízení, zejména od patentu císaře Leopolda  

z roku 1682. Podnětem pro rozhodnutí panovnice vydat protisoubojová nařízení byla 

prý událost z 29. března 1752, kdy apelační rada František Antonín Nostic smrtelně 

postřelil v souboji apelačního radu Karla Filipa Vršovce.
338

  

Patent pro poddané z 12. června 1752 ve shodě se staršími nařízeními zakazuje 

                                                 
331

 „... pod prætextem simulirovaného rencontre, neboližto náhlé svády a půtky / opravdovy formal 

duellové a rvačky / vykonáváni bývají ... však ti kteří by se na takový spůsob z náhlé svády potýkali / ... 

/ a že to ex motu primo, totiž z prvního pohnutí / a ne præmeditate, aneb ex condiƈto, totiž s rozmyslem 

se stalo / to vyvésti / a prokázati povinní budau ...“ Srov. též německé znění: „... untern Vorwandt 

eines simulierten rencontre rechte formal Duella verübet werben ... Es sollen aber dannoch die / 

welche dergestalt rencontriren, die Umbstände / und dass solches ex motu primò primo, und nicht 

præmeditatè oder ex condiƈto geschehen / ausszuführen schuldig ...“ Tamtéž. 
332

 Tamtéž. 
333

 „... pakliby injurirovaní ... též provocirovaní / a vypobídnutí ... z jakého koliv ohledu sami žalovati 

pominuli: Tehdy vejsadní práva (!) a podřízené vrchnosti proti takovým přestupníkům skrze Naše 

královsky fiscali hleděti / aneb dle povahy Osob jinák neprominutelně mocí uřadu na ně vzložených 

pokračovati ...“ Srov. též německé znění: „... Dafern auch die Injuriati und Provocati ... selbsten zu 

klagen unterlassen solten / so werden Unsere nachgesetze Gerichte und Obrigkeiten wider 

dergleichen Verbrecher durch Königliche Fiscales, oder nach gestaltsambe der Persohnen in andere 

Wege unaussetzlich ex officio zu verfahren ...“ Tamtéž. 
334

 „Jakož pak na takové zapověděné vypobídky / ani vypobídnutá strana / ani žádný jiný / na místě jeho 

se stavěti povinen není / a takové nepostavení žádnému na poctivosti / dobré pověsti / neb stavu / a 

jménu jeho žádným spůsobem k auhoně a urážce / méněji na jaký koliv spůsob vytejkáno býti nemá 

...“ Srov. též německé znění: „Wie dann auff solche verbottene Aussforderung / weder der provocirte - 

oder aussgeforderte Theil / noch jemandt ander an seiner statt zu erscheinen schuldig / auch die nicht 

Erscheinung einem jedem an seinen Ehren / guten Leymuth / und Adelichen Herkommen und Nahmen 

/ keines weegs verletzlich / noch in einigerley weeg vorwürfflich seyn solle ...“ Tamtéž. 
335

 ŠINDELÁŘ, V. Šermíři, rváči a duelanti, s. 120; ŠINDELÁŘ, V. Příběhy zpod šibenice, s. 129; 

ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 104; DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 25. 

Informace o patentu je v těchto dílech bohužel uvedena bez odkazů na další prameny. 
336

 NAP, Patenty, sg. 1752, červen 12., č. 1425; ANM, Sbírka E - Patenty a cirkuláře, č. kart. 10, 1752-

VI-12. Dále je použita již jen citace z Národního archivu.  
337

 NAP, Patenty, sg. 1752, červen 20., č. 1426. 
338

 ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 104, 347-349. Důvodem souboje bylo, že 

Nostic se dvořil Vršovcově manželce. 



 

70 

širokou škálou násilných jednání.
339

  Rovněž uváděné důvody pro zákaz těchto jednání 

se prakticky od starších nařízení neliší.
340

 Stejné závěry platí o hodnotách, které se 

patent snaží chránit, a o cílech, kterých se snaží dosáhnout, zejména pokud jde  

o obnovení povinné vážnosti k panovnici jako nejvyšší vrchnosti.
341 

 

Patent dále stanoví povinnost řešit spory nikoli svévolně a násilím, nýbrž právní 

cestou.
342

 Ze zákazu je výslovně vyjmuto jednání v nutné obraně,
343

 rovněž je zakázáno 

předstírat, že k předem domluvenému souboji došlo náhle.
344

 Stejně jako v patentu 

císaře Leopolda je takové jednání hodnoceno přísněji než souboj samotný, jelikož je 

hodnoceno zároveň jako podvod (což už ovšem z povahy věci nemohlo zpřísnit hrdelní 

trest).
345

 Shodně se staršími patenty je zde výslovně řečeno, že kdokoli se k souboji 

                                                 
339

 „... různice / násilné zálohy / vyzvání / přisílání vyzvacích a odpovědních psaní / tež také skutečná / 

neb v slovech se obsahující urážlivá bezpráví ... vejstupky / vyzvání / duele / neb spolu-potýkání / 

rvanice a různice / ano i mordy ...“ Srov. též německé znění: „... das Balgen, gewaltthätige Angriffe, 

Ausforderungen, Zuschickung der Cartel- und Absags-Briefe, auch allerhand real- und verbal- 

Injurien neben anderen thätlichen Zunöthigungen ... Excessus, Ausforderungen, Duel, Rauff-Handel 

und Balgereyen, ja so gar Todtschläge ...“ NAP, Patenty, sg. 1752, červen 12., č. 1425. 
340

 „... an skrz to čest svrchovaného urážena / spravedlivý hněv Boží rozlícen / všeobecní pokoj rušen / 

láska křesťanská vyvrácena / a skrz tak svývolně vylitau lidskau krev obyčejně těžké pokuty na zem 

uvalene bývají ...“ Srov. též německé znění: „... dass dardurch die Ehre des Allerhöchsten verletzet, 

GOttes gekechter Zorn erwecket, der allgemeine Ruhe-stand zerrüttet, die Christliche Liebe vertilget, 

und durch so vorsetzliche Vergiessung des menschlichen Bluts gemeiniglich schwere Land-Straffen 

nach - und zugezogen werden ...“ Tamtéž. 
341

 „A aby také vše-obecní dobré v náležitém pořádku / v žádostivém pokojném stavu zachováno / láska 

bližního i svornost mezi našimi poddanými ... vštípena / požehnání Boží vyhledáváno / pak povinná 

vážnost proti nám / jakožto od Boha představené nejvyšší vrchnosti / zase uvedena a ustanovena byla 

...“ Srov. též německé znění: „Also und damit das gemeine Weesen in guter Policey und gewünschten 

Frieden-Stand erhalten, die Liebe gegen den Nächsten, wie auch die Einigkeit zwischen Unseren 

Unterthaten ... ein- und fortgepflanzet, der Göttliche Seegen erworben, mithin der schuldige Respect 

gegen Uns, als ihrer von GOtt vorgesetzten höchsten Obrigkeit wieder eingeführet, und stabiliret 

werde  ...“ Tamtéž. 
342

 „... pokudž někomu na cti / těle / neb krvi neslušně a násilně ublíženo bude / takový ono při vrchnosti 

násilu činícího pořádně udati / a sebe tamž právně zaopatřiti má ...“ Srov. též německé znění: „... da 

einen oder dem anderen an seinen Ehren, Leib, oder Bluts was unbilliges, und gewaltthätiges 

zugefüget wurde, derselbe solches an des Gewalt- übers und Injurianten vorgesetzte Obrigkeit durch 

ordentliche Weeg-und Mittel gelangen lassen, und sich alda rechtens erhollen solle ...“ Tamtéž. 
343

 „... krom právy dovolujícího přinuceného a potřebného bránění / kdežto sice od nastupitele ani první 

rány očekávati povinen není ...“ Srov. též německé znění: „...  ausser der ordentlichen in Rechten 

erlaubten Noth-Wehr, darzu einer in continenti äusserist genöthiget wurde, auch sonsten von de 

Aggressore den ersten Streich zu erwahrten nich schuldig ist ...“ Tamtéž. 
344

 „... Poněvadž se take častěji udá / že pod fochem nejaké skryté nevole duel, neb spolní potýkání se 

stává / tu se sice nevyhnutedlně potřebná bránění každému připauští / však ale ti takovým spůsobem 

v roztržitosti stojící / mají okolostojičnosti / a že se to z první pohnutky / ale ne předzvěděně / ani 

umluveně stalo / proukázati povinni ...“ Srov. též německé znění: „... Nachdeme sich auch zum 

öffteren zuträgt, dass unterem Vorwand eines simulirten Rencontre rechte formal - Duella verübet 

werden, so lassen Wir zwar jedermänniglich die unumgängliche Noth-wehr und Defension zu: Es 

sollen aber dennoch die, welche dergestalt rencontriren, die Umstände, und dass solches ex motu 

primò primo, und nicht præmeditatè oder ex condiƈto geschehen, auszuführen schuldig ...“ Tamtéž. 
345

 „... a pokudž  pak v nejakém podvodu vynalezeni budau / teměř strany dvojnásobního provinění / totiž 

strany spolního potýkání a podvodu / na hrdle trestáni býti ...“ Srov. též německé znění: „... und da 
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nedostaví, není to nijak na újmu jeho cti. 

Textace patentu určeného vojenským osobám je velmi podobná. Mezi důvody, 

pro které panovnice patent vydává, je však daleko více zdůrazněna nepostradatelnost 

osob v armádě, neboť tyto osoby mohly ještě dlouho vykonávat pro císařovnu a stát 

mnoho užitečných služeb.
346

 Mezi jednotlivými hodnotami, které patent chrání a které 

se víceméně ve všech patentech opakují, je zde navíc uvedena jednota císařsko-

královské armády.
347 

 

Na souboj stručně pamatuje také hrdelní řád Marie Tererezie, Constitutio 

Criminalis Theresiana. Souboj se v Theresianě objevuje ve výčtu různorodých těžkých 

deliktů (kromě souboje sem patřilo např. i kacířství, čarodějnictví, falšování mince, 

otrávení a zjednaná vražda), u kterých musel být rozsudek před vyhlášením  

a vykonáním potvrzen vrchním právem.
348

 Jiné informace o souboji v Theresianě 

nejsou. 

Theresianu jsem zařadila do této kapitoly jako poslední právní pramen. 

Domnívám se, že právě v této době se pojem souboje v právních pramenech začíná 

měnit a jeho převážné pojetí jako jednání ohrožující vážnost k právnímu řádu a autoritu 

panovníka začíná pomalu ustupovat do pozadí. 

Na závěr této kapitoly shrnuji, že protisoubojová nařízení 16.-18. století jsou 

skupinou právních pramenů, které není věnována v literatuře příliš pozornost. Z důvodů 

absence sekundární literatury, která by se systematicky zabývala těmito druhy pramenů, 

je můj výklad problematiky nutně nekompletní, zaměřený pouze na některé aspekty 

textů těchto nařízení.  

Nařízení panovníků z této doby jsou unikátními druhy právních pramenů, které 

nemají obdobu v době pozdější ani dřívější. Struktura jejich textu připomíná jediné 

dlouhé prohlášení určené k přednesení široké veřejnosti, k čemuž byla tato nařízení 

nepochybně určena. Často v jediné dlouhé větě nařízení se střídala právně závazná 

                                                                                                                                               
sie in einen Betrug ergriffen wurden, gleichfahls ob concurrens duplex Deliƈtum Duelli & Doli mit der 

Leib-und Lebens-Straff zu belegen seyn ...“ Tamtéž. 
346

 „... an denen Persohnen / welche Uns / der Christenheit / und dem gemeinen Weesen / um ihrer 

Tapferkeit  / und guten Qualitäten willen / sowohl in Militar- und Civil- als anderen Staats-Sachen viel 

lange / nutzliche / ersprichessliche Dienste hätten leisten können ...“ NAP, Patenty, sg. 1752, červen 

20., č. 1426. 
347

 „Also / und damit das gemeine Weesen in guter Policey ... die Liebe gegen den Nächsten / wie auch 

die Einigkeit bey Unserer Kayserl. Königl. Armada ...“ Tamtéž. 
348

 Constitutio Criminalis Theresiana oder der Majestät Mariä Theresiä peinliche Gerichtsordnung, s. 

48, čl. 21, § 5; Constitutio Criminalis Theresiana aneb Milosti Marie Terezie hrdelní Právní Řád, s. 

49, čl. 21, § 5. 



 

72 

pravidla s právně sice nezávaznými, ale velmi emotivně působícími morálními výzvami 

pro jeho adresáty. Častá vydávání protisoubojových patentů však svědčí o tom, že tato 

protisoubojová argumentace valný úspěch neměla. 

V době vydávání protisoubojových nařízení byl souboj již ve své „tradiční“ 

pozici, kdy na něj jeho aktéři i společnost hledí převážně jako na soukromou záležitost 

jednotlivce týkající se jeho osobní cti. Je proto pozoruhodné sledovat argumentaci  

v textech patentů, kde se právě o cti, často podrobně, hovoří. V textech patentů je 

reflektována čest jednotlivce přesně opačně, než bylo mínění nemalé části společnosti, 

totiž zdůrazňováním toho, že nikdo nepřijde o čest, jestliže odmítne výzvu na souboj či 

se k souboji nedostaví. Dále jsou argumentačně propojeny hodnoty křesťanské morálky, 

lásky k bližnímu, boží cti, míru a bezpečnosti a respektu k panovníkovi. Tyto hodnoty 

jsou přímo spojeny se ctí jednotlivce. Sankce, kterými patent hrozí v případě jejich 

porušení, jsou primárně neprávního charakteru (rozlícení božího hněvu, duše člověka 

nebude spasena). 

V patentech jsou vesměs zakazovány souboje a bitky za účelem vyřizování 

sporů a křivd. Tím zřetelně vystupuje do popředí povaha souboje jako prostředku, který 

konkuruje právnímu řádu, nahrazuje řešení sporu právní cestou. Tato skutečnost je dle 

mého názoru jedním z nejvýznamnějších důvodů, pro které patenty souboje zakazují, 

přestože není mezi ostatními důvody výslovně takto pojmenována.
349

 

Domnívám se, že právě tento důvod, ačkoli to není v textech patentů uvedeno, 

lze pojímat jako zastřešující hodnotu, případně ho řadit vedle hodnot, které se patenty 

snaží chránit a výslovně je uvádějí, tedy vedle ochrany křesťanských idejí, míru  

a bezpečnosti v zemi a náležitého respektu k vrchnosti a panovníkovi. 

Pozoruhodná argumentace, která je v patentech použita a která na první pohled 

vypadá jako morální apel s cílem působit na svědomí lidí v zájmu obecného dobra,  

ve skutečnosti však promyšleně propojuje a řadí za sebou jednotlivé chráněné hodnoty 

tak, že se prolínají v osobě panovníka a v povinném respektu k jeho osobě. Právě to 

mohlo pro současníky znamenat totéž, co bychom dnes nazvali respektem k právnímu 

řádu. 

Přes úctyhodné množství vydaných protisoubojových nařízení byli účastníci 

souboje skutečně potrestáni jen málokdy. Na protisoubojová nařízení téměř nebyl brán 

                                                 
349

 Srov. též JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 55-56. 
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zřetel a jejich skutečné uplatňování v soudní praxi bylo také spíše výjimečné.
350

 

To platilo pochopitelně především pro osoby šlechtického stavu, které díky 

svému postavení, rodinným vazbám či mocným přímluvcům často dosáhly 

příznivějšího rozhodnutí nebo mimosoudního vyrovnání.
351

 

Souboj byl nepochybně stále pro většinu společnosti přijatelnou, široce 

tolerovanou či dokonce žádoucí formou řešení konfliktů. Souboje, rvačky a jiná násilná 

střetnutí byla víceméně obvyklou součástí běžného života.
352

 

Přibližně od doby Josefa II. se pojetí souboje v právních pramenech začíná 

měnit, ochrana vážnosti k právnímu řádu ve vztahu k souboji ustupuje do pozadí (ale 

nevytrácí se zcela), naopak je více zdůrazňován aspekt souboje jako jednání, které 

ohrožuje kromě veřejné bezpečnosti zejména život a zdraví člověka. Uvedená časová 

hranice je primárně nastavena pro účely přehlednosti práce a byla odhadnuta pouze 

subjektivně s jistou mírou pravděpodobnosti. Domnívám se, že souboj, byl-li považován 

za delikt, ohrožoval vždy větší množství chráněných právních statků zároveň a bude 

vždy věcí diskuze, který z nich byl v té které době vnímán jako nejvýznamnější. Přesto 

se domnívám, že právě doba Josefa II. tvoří onen pomyslný předěl, od kterého již 

význam ochrany vážnosti právního řádu klesá, snad proto, že v době osvícenského 

absolutismu stát již ovládá většinu oblastí lidského života, proto souboj již prakticky 

nemůže právní autoritě účinně konkurovat. 
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 JŮZLOVÁ, J. Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 55-56; DOLÍNEK, V. Kniha o soubojích, s. 25-26; 

ŠINDELÁŘ, V. Velká kniha o soubojích a duelantech, s. 114. Situace by se dala shrnout slovy 

Vladimíra Šindeláře: „Ale i ty sebedokonalejší právní normy byly k ničemu, pokud je úřady potichu 

ignorovaly.“ Tamtéž. 
351

 K tomu viz např. zápisky anglického cestovatele Fynese Morysona. „V Praze páni zabíjejí cizince 

a sprostné lidi mnohem hojněji než v Němcích, neb je může soudit pouze parlament, který se neschází 

tak často, a krom toho pak pány soudí páni, takže soud je k nim v běžných věcech vlídně zaujatý 

a obvykle je zprostí viny, či obejde spravedlnost odkladem.“ MORYSON, F a J. TAYLOR. Cesta do 

Čech. Ed. BEJBLÍK, A., s. 94.  
352

 O tom svědčí i množství záznamů o proběhlých soubojích v Pamětech Mikuláše Dačického, který 

zaznamenával každodenní dění i významnější události ze svého okolí. Ze třiceti případů soubojů z let 

1543 až 1625, které autor uznal za hodné zaznamenání, šlo nejčastěji o stručnou zmínku, že proběhla 

sváda či pobídka mezi konkrétními osobami, a její výsledek. Takto je tomu u dvou třetin všech 

případů soubojů, které jsou v Pamětech zaznamenány. DAČICKÝ Z HESLOVA, M. Paměti. Ed. 

MIKULEC, J., s. 100-290. V poznámce k souboji z roku 1610 je znát autorovo rozhořčení nad 

množstvím u nás konaných soubojů: „Neslejcháno jest, aby se v jiných zemích sami svoji tak v 

domácích ničemných šarvátkách o hrdla připravovali jako páni Čechové.“ Tamtéž, s. 230. 
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6 Souboj jako delikt proti životu a zdraví 

Tato kapitola se zabývá soubojem, jenž byl upraven v trestních předpisech  

18. a 19. století. Konkrétně jde o úpravu deliktu souboje v kodifikacích trestního práva  

z let 1787, 1804, 1852 a 1855. Domnívám se, že uvedené předpisy odráží vývoj, který 

na konci 18. století a zejména ve století 19. směřuje od převažujícího chápání souboje 

jako deliktu ohrožujícímu vážnost právního řádu k pojetí souboje jako deliktu proti 

životu a zdraví člověka. Souboj je buď výslovně řazen mezi delikty proti životu  

a zdraví, nebo toto sice není v předpisu uvedeno výslovně, nicméně úprava souboje je 

systematicky zařazena mezi činy, které právě tyto hodnoty porušují či ohrožují. 

Podle Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech na ně Josefa II. z roku 1787, 

jenž byl na svou dobu velmi pokrokový a vyznačující se jasnou systematikou, patří 

souboj výslovně do skupiny deliktů proti životu a tělesné integritě člověka, a to spolu  

s různými typy vražd, sebevraždou, ublížením na zdraví, potratem a odložením dítěte.
353

  

Ve srovnání s úpravou v pozdějších kodifikacích je však pouze ve Všeobecném 

zákoníku Josefa II. uveden další aspekt souboje, charakteristický spíše pro dobu dřívější, 

totiž ten, že souboj je faktickou konkurencí řešení sporu právní cestou. V textu zákoníku 

se uvádí, že je to vážnost právních předpisů, které ochraňují každého, kdo je jiným 

poškozen na cti nebo majetku, a dále zachování veřejného pořádku, míru a bezpečnosti, 

které nedovolují, aby si jednotlivec silou zbraní tvořil právo. Jestliže právní řád 

ochraňuje ty, kteří utrpěli újmu na cti či majetku, nemají tito brát do svých rukou právo 

a tím narušovat kromě klidu a pořádku také reputaci zákonů jako takových.
354

 Kromě 

toho také vídeňský Nejvyšší kasační dvůr delikt souboje ve Všeobecném zákoníku, přes 

jeho jasné systematické zařazení mezi delikty proti životu a tělesné integritě člověka, 

řadil pro jeho povahu spíše mezi delikty ohrožující veřejný pořádek.
355

  

                                                 
353

 „Criminal-Verbrechen, welche auf das menschliche Leben und die körperliche Sicherheit unmittelbare 

Beziehung haben, sind: a) gemeiner Mord, b) Raubmord, c) Meuchelmord, d) Bestellung zum Morde, 

e) Zweykampf, f) Abtreibung der Leibesfrucht, g) Weglegung der Kinder, h) gewaltsame Verwundung, 

i) Gewalt an sich selbst durch Selbstmord.“ Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben 

Bestrafung, s. 25, § 89. 
354

 „Denn das Ansehen der öffentlichen Gesetze und Rechtsverwaltung, welche jeden Beleidigten, sein 

Vermögen und seine Ehre gegen jeden Beleidiger in Schutz nehmen und vertheidigen, die 

Aufrechthaltung der gemeinen Ordnung, Ruhe und Sicherheit gestatten nicht, dass sich ein einzelner 

Bürger mit gewaffneter Hand selbst Recht schaffe, und sein und das Leben seines Gegentheiles und 

Mitbürgers auf die Spitze setze.“ Tamtéž, s. 28, § 105. 
355

 FINGER, A. Das österreichische Strafrecht mit Berücksichtigung des Entwurfes und des deutschen R. 

St. G., s. 157-158.  
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Toto zákonodárné řešení považuji za logické, neboť od vydání posledních 

protisoubojových patentů Marie Terezie (1752) uběhlo pouhých třicet pět let, nemohlo 

být tedy v nové právní úpravě naprosto ignorováno pojetí souboje, které bylo vytvořeno 

protisoubojovými nařízeními za poslední dvě století. Proto svým způsobem tato 

kompromisní úprava stojí na pomezí a je věcí diskuze, zda označit souboj  

ve Všeobecném zákoníku spíše za delikt proti vážnosti právního řádu, pořádku  

a bezpečnosti, nebo za delikt proti životu a zdraví. Osobně se přikláním k druhé 

možnosti, a to kvůli jasnému systematickému zařazení souboje mezi delikty proti životu 

a tělesné integritě člověka. 

Souboji samotnému se věnují § 105 až 111. Podle § 105 se zločinu souboje 

dopouští ten, kdo jiného vyzve k půtce se smrtící zbraní, a to z jakékoli příčiny.
356

  

Je tedy primárně stanovena trestnost vyzyvatele, a to za pouhou výzvu, k souboji vůbec 

dojít nemuselo. Toto základní pravidlo, na kterém je konstrukce deliktu souboje 

postavena, se objevuje i v pozdějších kodifikacích. 

Dále je stanoveno, že zločin souboje je dokonán pro obě strany také již tím, že se 

na jeho konání domluvily, bez ohledu na to, jaké byly další následky.
357

 Stranám 

souboje hrozil trest, dokonce i když se k souboji vůbec nedostavily.
358

 Jestliže v souboji 

vyzyvatel usmrtil vyzvaného, bylo toto jednání posuzováno jako vražda. Pokud 

vyzvaný usmrtil vyzyvatele, měl být potrestán žalářem a veřejnými pracemi.
359

 Jako 

účastníky zákoník označuje sekundanty a také ty, kteří jakkoli přispěli k výzvě nebo  

k jejímu přijetí, nebo projevovali opovržení nebo jím hrozili těm, kteří se výzvu na 

souboj snažili odvrátit.
360

 Za své působení měli být potrestáni mírnějšími tresty než 

strany souboje.
361

 Vdova a děti po usmrceném měly právo na plné odškodnění vůči 

přeživšímu.
362

  

Všeobecný zákoník Josefa II. a úprava souboje v něm obsažená tvoří základ,  

ze kterého vychází a na nějž navazuje podrobnější úprava v dalších kodifikacích, 

přičemž konstrukce samotného deliktu se nijak zvlášť nemění.  
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 „Des Zweykampfs ist schuldig, der Jemanden zum Streite mit tödtlichen Waffen ausfordert, was immer 

für eine Ursache die Ausfforderung veranlasset habe.“ Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und 

derselben Bestrafung, s. 28, § 105. 
357

 Tamtéž, s. 28, § 106. 
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 Tamtéž, s. 29, § 109. 
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 Tamtéž, s. 28-29, § 107. 
360

 Tamtéž, s. 29, § 110. 
361

 Tamtéž, s. 29, § 111. 
362

 Tamtéž, s. 29, § 108. 
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Dále obsahuje úpravu deliktu souboje Zákoník o zločinech a těžkých policejních 

přestupcích (Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen) z roku 

1803. Jeho český překlad vyšel pod názvem Kniha práv nad přečiněními hrdelními  

a těžkými řádu městského, (totiž policie) přestupky o rok později. 

Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích rozděluje v hlavě šesté 

prvního dílu zločiny podle toho, zda ohrožují zájmy společnosti jako celku, nebo 

soukromé zájmy jednotlivce.
363

 V návaznosti na toto dělení následuje seznam 

jednotlivých zločinů, v první řadě jsou uvedeny ty z nich, které ohrožují veřejný zájem 

zcela nebo z větší části oproti zájmu soukromému. Z jednadvaceti vyjmenovaných činů 

je souboj na čtrnáctém místě („14) Zweykampf“).
364

  

I když to zákoník výslovně neuvádí, vzhledem k výše uvedenému umístění 

souboje v seznamu činů podle převažujícího ohroženého zájmu i vzhledem  

k samotnému umístění úpravy souboje mezi dalšími činy můžeme usoudit, že souboj je 

řazen mezi delikty, které ohrožují soukromý zájem, kterým je život a zdraví člověka.  

V Zákoníku o zločinech a těžkých policejních přestupcích jsou těmito dalšími činy 

vražda a zabití, potrat (vyhnání plodu ze života), odložení dítěte a ublížení na zdraví, 

jejichž regulace předchází úpravě souboje.
365

  

Samotné úpravě souboje jsou věnovány § 140 až 146 v hlavě dvacáté prvního 

dílu zákoníku. Podle § 140 „Wer jemanden aus was immer für einer Ursache zum 

Streite mit tödtliche Waffen herausfordert, und auf eine solche Herausforderung sich 

zum Streite stellet, begeht das Verbrechen des Zweykampfes.“
366

 Tento text v sobě 

                                                 
363

 „Die Verbrechen greifen entweder die gemeinschaftliche Sicherheit unmittelbar in dem Bande des 

Staates, in den öffentlichen Vorkehrungen, oder dem öffentlichen Zutragen an, oder sie verletzen die 

Sicherheit einzelner Menschen, an der Person, dem Vermögen, der Freyheit, oder andern Rechten.“ 

Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen. In: Seiner Majestät des Kaisers 

Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache. Für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen 

Monarchie. Von dem Jahre 1798 bis 1803, s. 326, § 50. „Zločinové sáhají buďto na bezpečnost 

společnau neprostředlně v svazku vlasti, totiž společnosti městské, v přípravách a zřízeních veřejných 

... anebo urážejí bezpečnost každého zvlášť na osobě, na jmění a zboží, na svobodě, anebo na jiných 

právech.“  Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského, (totiž policie) přestupky, 

s. 33-34, § 50.  
364

 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 326, § 51. „14) Dvauboj, 

neboližto vyzvání na kordy, na pistole, neb na kyje.“ Kniha práv nad přečiněními hrdelními, s. 34-35, 

§ 51. 
365

 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 336-339, § 117-139; Kniha práv 

nad přečiněními hrdelními, s. 65-75, § 117-139. 
366

 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 339, § 140. „Kdo koho 

z jakékoli příčiny k boji se zbraní smrtedlnau (na kordy, na šavle, na pistole a kyje) vyzve, a kdo na 

vyzvání takové k boji se postaví, páchá zločin dvauboje.“ Kniha práv nad přečiněními hrdelními, 

s. 75, § 140. 
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obsahuje dvě skutkové podstaty. Vyzyvatel se dopouští zločinu souboje pouhým 

uskutečněním výzvy. Vyzvaný se dopouští zločinu souboje až svou účastí v něm. 

Dále se zákoník věnuje kvalifikaci jednání duelantů a stanovení trestů zpravidla 

na základě následku, ke kterému jejich jednání vedlo. Jestliže souboj, ačkoli se konal, 

neměl žádných následků, přesto zde byla sankce - trest těžkého žaláře v rozmezí 

jednoho roku až pěti let. Došlo-li při souboji ke zranění, výměra trestu se zvyšovala na 

pět až deset let těžkého žaláře. Při usmrcení protivníka se výměra trestu pro přeživšího 

zvyšovala na deset až dvacet let těžkého žaláře. Tělo toho, kdo byl v souboji usmrcen  

a byl mrtev na místě, mělo být co nejdříve pohřbeno, avšak mimo hřbitov.
367

  

Dále je stanovena zásada, že vyzyvatel má vždy být potrestán přísnějším 

trestem, než jaký by za stejné jednání hrozil vyzvanému.
368 

 

Stejně jako ve Všeobecném zákoníku Josefa II. jsou i v trestním zákoníku z roku 

1803 stanoveny tresty pro další účastníky, jimiž jsou sekundanti (český překlad hovoří  

o zástupnících) a ti, kteří jakkoli přispěli k výzvě nebo k jejímu přijetí, nebo hrozili 

potupou či ji projevili tomu, kdo se snažil výzvě na souboj zabránit.
369

  

Delikt souboje je dále upraven v trestním zákoníku z roku 1852 (Zákon trestní  

o zločinech, přečinech a přestupcích). Zákoník o zločinech a těžkých policejních 

přestupcích z roku 1803 však můžeme považovat za základ trestního práva na našem 

území až do poloviny 20. století, neboť trestní zákoník vydaný roku 1852 byl v podstatě 

jen jeho novelizací. Rovněž ustanovení o souboji se oproti předchozí úpravě vyznačují 

jen malými změnami.  

Ve shodě s předchozí úpravou trestní zákoník z roku 1852 v hlavě šesté prvního 

dílu provádí dělení zločinů podle toho, zda ohrožují převážně veřejný nebo soukromý 

zájem a na základě toho provádí řazení jednotlivých činů. V tomto řazení je souboj na 

třicátém prvním místě z třiceti devíti.
370

 Samotné úpravě souboje předchází ustanovení 

o ostatních deliktech proti životu a zdraví, konkrétně jde o zločiny „vražda a zabití“, 
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 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 339, § 141-143; Kniha práv nad 

přečiněními hrdelními, s. 75-76, § 141-143. 
368

 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 339, § 144; Kniha práv nad 

přečiněními hrdelními, s. 76, § 144. 
369

 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, s. 339-340, § 145-146; Kniha práv 

nad přečiněními hrdelními, s. 76-77, § 145-146. 
370

 Rakouské císařství. Zákon č. 117 ze dne 27. května 1852, Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und 

Uebertretungen / Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích. In: Allgemeines Reichs-Gesetz- 

und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich / Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro 

císařství Rakouské. 1852, Díl první, částka 36, s. 506-507, § 56-57. V citacích z tohoto předpisu 

pracuji pouze s českou verzí textů. 
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„vyhnání plodu ze života“, „zanešení dítěte“ a „těžké uškození na těle“.
371

  

Souboji se věnují § 158 až 165 v hlavě devatenácté prvního dílu.
372

 Téměř 

doslovné znění s předchozí úpravou mají obě základní skutkové podstaty: „Kdo někoho 

z jaké koliv příčiny vyzve k půtce se smrtící zbraní, a kdo na takové vyzvání k půtce se 

postaví, dopustí se zločinu souboje.“
373

 

S předchozí úpravou se téměř shodují také ustanovení určující tresty pro 

duelanty na základě následků, které jejich jednání mělo. Nedošlo-li v souboji  

ke zranění, byl trestem žalář od šesti měsíců do jednoho roku.
374

 Trest žaláře od jednoho 

roku do pěti let byl stanoven v případě, že v souboji došlo ke zranění. Nicméně oproti 

starší úpravě je nově zavedeno, že s určitými těžšími následky, ke kterým v souboji 

došlo a které zákoník výslovně vyjmenovává, byla spojena těžší sankce, a to trest 

těžkého žaláře od pěti do deseti let.
375

 Byl-li jeden z duelantů v souboji svým 

protivníkem usmrcen, přeživší měl být potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti 

let.
376

 Oproti předchozí úpravě je zde patrné, kromě případu usmrcení protivníka, 

výrazné snížení výměry trestů pro duelanty. Ustanovení o účastnících a trestech pro ně 

jsou též v zásadě shodná s předchozí úpravou.
377

 Dále je ve shodě s předchozí úpravou 

v zákoníku opět uvedena zásada přísnějšího postihu vyzyvatele oproti vyzvanému za 

stejné jednání.
378

  

Co se ovšem od předchozí úpravy liší, je nově zavedená možnost zániku 

trestnosti souboje. Možný zánik trestnosti souboje se týkal jak strany vyzyvatele  

a vyzvaného, tak i ostatních účastníků. Zákoník stanoví odlišné podmínky zániku 

trestnosti zaprvé pro vyzyvatele samotného, pak pro vyzyvatele a vyzvaného, nakonec 

pro ostatní účastníky. Pro vyzyvatele samotného byly splněny podmínky zániku 

trestnosti, jestliže „... se nepostaví k půtce“.
379

 Pro vyzyvatele i vyzvaného platilo, že 

trestnost jejich činu zanikne, „... když oba k půtce se postavivše, od boje samochtíc 

upustí, dříve než byl počal“.
380

 Zánik trestnosti pro ostatní účastníky vyžadovala, aby 
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 Tamtéž, s. 521-525. 
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 Tamtéž, s. 525-526. 
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 Tamtéž, s. 525, § 158. 
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 Tamtéž, s. 525, § 159. 
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 Tamtéž, s. 525, § 156, 160. 
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 Tamtéž, s. 525, § 161. 
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 Tamtéž, s. 526, § 163-164. 
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 Tamtéž, s. 526, § 162. 
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 Tamtéž, s. 526, § 165, písm. a). 
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 Tamtéž, s. 526, § 165, písm. b). 
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„... s činnou horlivostí o to se přičiňovali, aby se od boje samochtíc upustilo, a když 

skutečně s boje sešlo.“
381

  

Konstrukce zániku trestnosti zločinu souboje je v mnoha směrech pozoruhodná. 

Její podmínky byly odlišné jednak pro různé časové fáze souboje, jednak pro každou  

ze stran souboje i ostatní účastníky. Relativně nejjednodušší pozici měl vyzyvatel, 

kterému k zániku trestnosti stačilo pouhé nekonání, naopak zánik trestnosti ostatních 

účastníků vyžadoval jejich aktivní konání a navíc splnění podmínky, že toto jejich 

jednání povede k výsledku zákonem předvídanému. 

Domnívám se, že přidáním ustanovení o zániku trestnosti souboje došlo  

k dosažení jisté rovnováhy, zejména ohledně podmínek pro vyzyvatele, neboť byla 

zmírněna přísnost, se kterou zákon hodnotí pouhou výzvu jako dokonaný zločin. 

Zároveň tato úprava i lépe odpovídá účelu trestnosti deliktu souboje, kterým je v této 

době již především ochrana života a zdraví člověka. Všechny případy zániku trestnosti 

jsou vázány na situace, kdy k porušení těchto hodnot nedošlo. 

Delikt souboje je upraven také ve Vojenském trestním zákoně o zločinech  

a přečinech z roku 1855, a to na více místech předpisu. Podle § 155 v hlavě druhé 

druhého dílu zákona je zákázána už pouhá výzva na souboj, jestliže byla učiněna vůči 

představenému ve službě nebo za příčinou služby, kvůli domněle utrpěnému bezpráví. 

Mohlo se přitom jednat jak o předem domlouvaný souboj, tak o bitku na místě 

(rencontre).
382

 Toto jednání bylo považováno za porušení vojenských služebních 

povinností, konkrétně šlo o porušení subordinace. 

Dále je souboj upraven v hlavě čtrnácté mezi ostatními delikty proti životu  

a zdraví.
383

 Tato úprava je svou koncepcí velmi podobná úpravě souboje v Zákonu 

trestním o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852.  

Hlavní rozdíl spočívá v odlišném pojetí vojenské cti, které se odráželo v praxi 

konání soubojů mezi členy armády, a to pochopitelně nejen v našich, ale i v dalších 

evropských zemích. Pro ilustraci uvádím známý případ z roku 1846, kdy pruský poručík 
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 Tamtéž, s. 526, § 165, písm. c). 
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 „Wer seinen Vorgesetzten im Dienste oder aus Anlass eines vorausgegangen Dienstverhältnisses, um 

sich für ein vermeintlich erlittenes Unrecht Genugthuung zu verschaffen, zum Zweikampfe, oder zu 

einer Schlägerei auf der Stelle (rencontre) herauszufordern sich erkühnt, ist schon dieser blossen 

Ausforderung wegen, wenn es auch zum Zweikampfe oder zur Schlägerei nicht gekommen wäre, mit 

Kerker von einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“ Rakouské císařství. Zákon č. 19 ze dne 15. ledna 

1855, Militär-Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen. In: Reichs-Gesetz-Blatt für das 

Kaiserthum Oesterreich. 1855, částka 6, s. 97, § 155. Dále srovnej tamtéž, s. 155, § 446. 
383

 Tamtéž, s. 154-156, § 437-447. 
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Fritz Anneke byl propuštěn z pruské armády proto, že odmítl výzvu k souboji, což bylo 

shledáno jako nedbání důstojnické cti a porušování tradice.
384

 Přestože jde o případ  

z Pruska, ilustruje velmi jasně, jak vážně byla brána čest členů armády. 

Toto se v ustanoveních o souboji ve Vojenském trestním zákoně projevuje  

v několika odchylkách oproti úpravě v trestním zákoníku z roku 1852. V souladu  

s úpravou v trestním zákoníku z roku 1852 je i zde stanoveno, že zločinu souboje se 

dopustí ten, kdo jiného k souboji vyzve, a ten, kdo se k souboji dostaví.
385

 Co je ovšem 

odlišné, je stanovení mírnější sankce pro důstojníky v případě výzvy na souboj. Pokud 

se výzvy na souboj dopustil důstojník a nedošlo k dostavení se k souboji, byl tento čin 

hodnocen jako přečin a byla rovněž stanoven mírnější trest.
386

  

Obdobně jako v trestním zákoníku z roku 1852 jsou ve Vojenském trestním 

zákoně odstupňované sankce podle následků, ke kterým při souboji došlo. Úprava je 

však odlišná pro případ zranění s těžším následkem
387

 a pro případ usmrcení soupeře.  

V případě usmrcení protivníka zákon rozlišuje situace, kdy úmluva soupeřů o budoucím 

souboji směřovala k usmrcení, nebo zde taková dohoda nebyla. Kdo v souboji usmrtil 

svého protivníka a předtím žádal, aby souboj byl veden až k tomuto výsledku, měl být 

potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, což je nejpřísnější sankce, kterou 

ustanovení o souboji v tomto předpise obsahují.
388

 Rovněž ustanovení o sankcích pro 

pomocníky a sekundanty jsou odlišná. Úprava je daleko přísnější než ve starších 

předpisech, neboť tyto osoby mohly být podle vážnosti následku potrestány stejnými 

tresty jako sami soupeři.
389

  

Od všech předchozích předpisů se liší úprava zásady přísnějšího postihu 

vyzyvatele. Neplatí totiž bez výjimek, ustanovení zohledňuje případné vysoce trestné 

nebo zlomyslné chování vyzvaného, kterým výzvu na souboj mohl vyvolat.
390
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Úprava přísně postihující pomocníky a sekundanty je částečně vyrovnána 

mírnějšími požadavky pro splnění podmínek zániku trestnosti. To se však týkalo pouze 

sekundantů, kteří byli důstojníky, pokud byl zároveň alespoň jeden ze soupeřů také 

důstojnického stavu. Pro splnění podmínek zániku trestnosti sekundanta důstojnického 

stavu bylo třeba, aby se tento co nejhorlivěji přičiňoval, aby ze souboje sešlo nebo aby 

se soupeři smířili. Zánik trestnosti nastával i v případě, že se mu přes veškerou snahu 

nepodařilo tohoto výsledku dosáhnout.
391

  

Zákon dále stanoví sankce pro bitku na místě (rencontre), jestliže se jí dopustí 

důstojníci. Ve srovnání se soubojem jsou zde mírnější sankce.
392

  

Konečně je stanovena povinnost nadřízených zabraňovat soubojům a bitkám. 

Velitel sám se stával trestným, jestliže úmyslně opomenul zabránit souboji či bitce,  

o které se dozvěděl a zabránit jí mohl.
393

  

Vojenský trestní zákon je posledním předpisem obsahujícím úpravu souboje. Oba 

posledně jmenované trestní předpisy, tedy Zákon trestní o zločinech, přečinech  

a přestupcích z roku 1852 a Vojenský trestní zákon z roku 1855 byly zrušeny až trestním 

zákonem z roku 1950.
394

  

Od té doby trestní předpisy delikt souboje neznají. Při zvažování teoretické 

otázky, jak bychom dnes při neexistenci speciální úpravy měli souboj kvalifikovat, by 

podle okolností přicházela v úvahu ustanovení o vraždě či ublížení na zdraví.  
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Závěr 

Souboj jako kontroverzní a společensky tolerované násilí, jenž je pouze 

okrajovým tématem pozornosti právních historiků, prošel ve vztahu k právu cestou,  

na jejímž počátku byl (přes neprávní původ) součástí právního řádu v podobě soudního 

souboje, na jejím konci byl pak právem zakazován a zařazen mezi delikty proti životu  

a zdraví člověka. 

Samotný výraz souboj a jeho latinská varianta duel jsou v literatuře a v naučných 

slovnících definovány rozličně, stejně jako vztah mezi oběma pojmy. V českém jazyce 

mají oba pojmy víceméně stejný význam. Pojem souboj (včetně jeho latinské varianty 

duel) je pro účely této práce chápán jako ozbrojené střetnutí dvou jedinců, konané podle 

určitých pravidel při alespoň přibližné rovnosti soupeřů, nejčastěji jako způsob řešení 

konfliktu, nejčastěji sporu týkajícího se cti. Významným aspektem je zde to, že souboj 

je takto většinou společnosti přijímán a tolerován, někdy dokonce vnímán jako žádoucí 

forma řešení konfliktů. Do této definice je zahrnut i soudní souboj, který považuji  

za specifickou formu souboje. V historických pramenech je možné se setkat  

s nejrůznějšími pojmenováními pro takto definovaná ozbrojená střetnutí, která bychom 

označili za souboj. 

V otázce původu souboje je pojednáno převážně o souboji ve vztahu k soukromé 

mstě, neboť ta je považována za jeden z nejvýznamnějších předchůdců soubojů. 

Vzhledem k tomu, že souboj a soudní souboj mají z povahy věci zcela odlišný vztah  

k právu, je pro každé z těchto střetnutí řešen jeho původ, zejména jeho vztah  

k soukromé mstě, odděleně. Obecně můžeme říci, že souboj je soukromou mstou 

redukovanou na menší počet jedinců. Stejně jako ona je souboj zjednáním nápravy 

vlastní činností a svémocným aktem, který ignoruje právní řád. Oba jevy jsou také 

neodmyslitelně spojeny s osobní či rodinnou ctí. Naopak pro soudní souboj, jehož 

specifikum je právě v jeho povaze právního institutu, platí, že byl opět v jádru 

soukromou mstou, avšak omezenou, svázanou pravidly a danou pod soudní dohled. 

Takový vývoj lze dle mého názoru zdůvodnit potřebou řešení situace, kdy byl jedinec 

tehdejší společnosti zároveň členem více právních systémů (přijmeme-li teorii  

o multiplicitě právních systémů Leopolda Pospíšila), jejichž pravidla ohledně způsobu 

řešení sporů nebyla v souladu. Soudní souboj se mohl vyvinout jako kompromisní 
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řešení.  

Soudní souboj plnil ve středověkém soudním řízení úlohu důkazního prostředku. 

Mezi ostatními důkazními prostředky měl výjimečné postavení. Byl prostředkem pro 

řešení nejzávažnějších typů sporů týkajících se života a cti člověka. V českém prostředí 

se soudní souboj připomíná v pramenech až do raného novověku. Přestože soudní 

souboj byl nepochybně upraven již obyčejovým právem, jsou nám jeho pravidla známa 

až od 14. století, jejich podrobnou úpravu obsahuje Řád práva zemského. Postavení 

souboje v soudním řízení se zhruba od 15. století začíná měnit, oproti období 

předcházejícímu je soudní souboj výjimečným důkazním prostředkem v některých 

případech sporů týkajících se cti. Po celou dobu své existence byl soudní souboj  

ze soudního řízení vytlačován, a to nejprve městským, poté zemským právem. 

Ojediněle se vyskytují zmínky o soudním souboji v 16. století, kdy je však již těžko 

odlišitelný od předem domlouvaného mimosoudního střetnutí šlechticů.  

Mimosoudní, předem domlouvaná střetnutí na dvorech vysoce postavených 

šlechticů byla výjimečným prostředkem řešení některých sporů, včetně sporů o čest. 

Nejčastěji se konala na dvorech vysokých zemských úředníků, pokud tito s konáním 

souboje na svém dvoře souhlasili a byli ochotni nést náklady s tím spojené. Tato 

střetnutí nenacházela oporu v právním řádu, nebyla však ani právem zakazována.  

S tímto typem střetnutí koexistovala řada dalších typů násilných činů, ať už šlo  

o výjimečně konané soudní souboje, náhodná mimosoudní střetnutí, nedůvodné pobídky 

a s tím související jednání v nutné obraně, výtržnosti, nebo vraždy. Uvedené typy 

násilných činů je však velmi obtížné vzájemně rozpoznat podle jejich pojmenování  

v pramenech. Používaná terminologie nebyla jednotná, pojmenování uvedených jednání 

se od sebe často příliš nelišila. Tato právem nereflektovaná mimosoudní střetnutí tvořila 

dle mého názoru přechodový článek mezi soubojem, jenž byl součástí soudního řízení,  

a soubojem, který právo zakazovalo.  

Souboje byly předmětem zákazů v panovnických nařízeních vydávaných  

v 16. až 18. století. Vydávání protisoubojových nařízení souviselo s procesem vzestupu 

panovnické moci na našem území a se snahou o její posílení zejména vůči šlechtě.  

V textech nařízení jsou vedle sebe postaveny hodnoty ochrany míru a bezpečnosti  

v zemi, křesťanských idejí a náležitého respektu k vrchnosti. Panovník se považoval  

za ochránce těchto hodnot, souboje proto představovaly znevažování jeho autority a tím 
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i autority práva jako celku. Skutečný důvod zákazů soubojů, totiž jeho faktická 

konkurence s řešením sporů právní cestou a tím snižování autority právního řádu,  

v nařízeních není takto výslovně uveden, ale z jejich obsahu jednoznačně vyplývá. 

Souboje byly obvyklou součástí běžného života, z pohledu většiny společnosti šlo navíc 

o tolerovaný, někdy dokonce žádaný prostředek řešení konfliktů. Nehledě na množství 

vydávaných protisoubojových nařízení na ně téměř nebyl brán zřetel a jejich skutečné 

uplatňování v soudní praxi bylo spíše výjimečné. Ke skutečnému potrestání účastníků 

souboje docházelo jen zřídka.  

Přibližně v období vlády Josefa II. začalo docházet ke změně pojetí souboje  

v právních normách. Do popředí začal vystupovat aspekt souboje jako jednání, které 

kromě veřejného pořádku a bezpečnosti ohrožovalo především život a zdraví člověka. 

Ochrana těchto hodnot se pozvolna prosazovala na úkor ochrany vážnosti právního 

řádu, jež byla nejdůležitější chráněnou hodnotou v protisoubojových nařízeních 

předcházejícího období. Na konci 18. a po celé 19. století však již nemohlo konání 

souboje autoritu právního řádu fakticky ohrozit, delikt souboje byl proto „přesunut“ 

mezi ustanovení trestních předpisů proti životu a zdraví člověka. Tento stav trval až do 

poloviny dvacátého století, kdy byly trestní zákoníky, jež u nás byly v platnosti téměř 

sto let, zrušeny. Od té doby až do dnešních dnů se v českém právním řádu delikt souboje 

nevyskytuje. Dnes bychom teoreticky pro kvalifikaci jednání majícího znaky souboje 

mohli podle okolností použít ustanovení o vraždě či ublížení na zdraví.  

Na závěr shrnuji, že cíl práce, tedy potvrzení předpokladu, že určující pro přístup 

práva k soubojům je fakt, že souboj ze své podstaty právu konkuruje, se podařilo 

naplnit. Pro posouzení vývoje vztahu práva k soubojům má tento aspekt své místo, a to 

v každé fázi tohoto vývoje. V případě odvetného boje (soukromé msty) šlo o způsob, 

který konkuroval řešení sporů právní cestou, na jehož vymýcení nebyla právní autorita 

dost silná, což pravděpodobně vedlo k jeho přijetí do právního řádu v omezené podobě 

soudního souboje. V dalších fázích vývoje konkureční vztah soubojů k právnímu řádu 

vedl k jejich zákazům. 

Potvrdil se také předpoklad, že souboje byly omezovány přísněji v období 

absolutismu, kdy souboj, který je faktickou konkurencí řešení sporu právní cestou, 

znevažuje autoritu panovníka a tím i právního řádu, a to přestože skutečné prosazování 

těchto zákazů bylo spíše výjimkou. 
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V dalším období je právní autorita již natolik silná, že jí souboj prakticky již 

nemůže konkurovat, což vedlo prostřednictvím norem trestního práva nejprve  

k postupnému přehodnocení chráněných hodnot, které souboj ohrožuje, a nakonec  

ke zrušení specifického deliktu souboje. Pro jednání mající znaky souboje lze i dnes 

podle okolností využít výklad ustanovení některého z deliktů proti životu a zdraví 

člověka.  

Vzhledem k dalším novým poznatkům, které při tvorbě práce vyvstaly (jde 

zejména o pojetí práva podle Leopolda Pospíšila) a které přinášejí na téma nový úhel 

pohledu a uvádějí je do nových souvislostí, do budoucna zasluhuje tato problematika 

podrobnější pozornost a výzkum. 
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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 
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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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Abstract 

The purpose of the thesis is to analyse the law approach to duels in Czech law 

history and by analysis of selected legal texts to confirm the hypothesis that rather than 

idea of social development with ideas of humanity it is the fact that duel by its nature is 

competing with the law that determines the prevailing law approach to duels and the 

progress of this approach. This matter, the law approach to duels changing dynamically 

in history, is observed particularly from a law-giver point of view. 

The thesis consists of eight chapters, including introductory and ending part.  

The division into chapters is made chronologically with respect to prevailing law 

approach to duels (with the exception of the first and second chapter).  

In Introduction are briefly listed and evaluated works dealing with the 

abovementioned matter as well as introduction to the methodology used in the thesis. 

Chapter One examines meaning, origins and development of meaning of the 

word duel („souboj“ in Czech) and its equivalents. 

Chapter Two deals with origins of the duel. It is divided into two parts. Part One 

presents the main approaches in recent literature to the matter of duel origins. Part Two 

focuses on one of the most important sources of duel - a feud. 

Chapter Three is addressed to the duel as a part of legal proceedings - judicial 

duel. It this chapter the texts of the most important written sources of Bohemian and 

Moravian land law of the Middle Ages where judicial duel is mentioned are analysed. 

Chapter Four pays attention to the duel which was arranged-in-advance by the 

parties with assistence of high land officer or another member of nobility. This type of 

duel took place mostly to solve disputes over honour between the parties. It was not 

reflected by the law however not considered illegal. This chapter also compares this 

type of duel with another coexisting violent acts. Analysed written sources are mostly of  

Moravian land law of 16th century. 

Chaper Five concentrates on duel-abolishing regulations issued by the monarch 

from 16th to 18th century. In these regulations duel was prohibited mostly for its nature 

that was in competition with the law over the matter of settling disputes. The monarch, 

who considered himself to be representative of God and protector of the peace, public 

order and law, felt personally offended by these acts and considered them as disrespect 
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for his authority. 

Chapter Six deals with the regulation of duel in the criminal codes of 18th and 

19th century. In these codes the main purpose of prohibiting duel has changed from 

protection of the law itself to protection of life, health and integrity of an individual 

person. From 1950 the codes prohibiting duel are no longer in effect which means the 

end of duel regulation (as a specific offence) in Czech law history. 

Conclusions are drawn in the ending part of the thesis. The main aim of the 

thesis was to prove the initial hypothesis of the nature of duel as competitor of law 

which determines the development of law approach to duels. 
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