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ABSTRAKT

HIRČÁK, Juraj : Súboj ako riešenie sporov v stredoveku na Slovensku, [Bakalárska
práca]. Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta, Katedra histórie. Vedúci
bakalárskej práce: Mgr. Martin Tibenský, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár
v odbore história. Trnava: FFTU, 2012, 43 s.
Cieľom bakalárskej práce je predstaviť súboje ako riešenie súdnych sporov
v prostredí stredovekých miest na Slovensku. Práca objasňuje používanie tejto
špecifickej súdnej praxe na Slovenku predovšetkým v období vrcholného stredoveku.
Autor vychádzal hlavne z písomných prameňov, v ktorých sa prax súdneho súboja
spomína. Jedná sa konkrétne o Žilinskú právnu knihu, ktorá má najväčšiu výpovednú
hodnotu, a preto je pre túto prácu najdôležitejšia. Ďalej sa práca zameriava na súboj
v Spišskom práve a porovnáva ho so spomenutým žilinským právom. V poslednej časti
je priestor venovaný privilegiálnym listinám uhorských panovníkov a ich vzájomnému
porovnaniu. Práca sa zameriava na súboje vykonávané v mestách. Šľachtické súdne
súboje nie sú predmetom tejto práce. V práci sú opísané príčiny, priebeh i výsledky
súdnych súbojov. Podrobnejšie sú analyzované a porovnávané zbrane, užívané pre tento
účel. Autorovou snahou bolo syntetizovať a analyzovať všetky zmienky o súbojoch
v mestách, ktoré sa dochovali v prameňoch právneho charakteru. Práca sa snaží podať
pravdivý obraz o užívaní súboja ako súdnej praxe v prostredí miest vrcholného
stredoveku.

Kľúčové slová: súboj, spor, súd, mesto, právne knihy, listiny.
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ABSTRACT

HIRČÁK, Juraj: Duels as solution of legal disputes in the medieval age in Slovakia,
[Bachelor work]. Trnava University in Trnava, Faculty od Philosophy, Department of
History. Thesis Supervisor: Mgr. Martin Tibenský, Phd. Professional Qualifications
Degree: Bachelor of History. Trnava: Faculty of History, Trnava University, 2012, 43
pg.
The aim of the thesis is to present duels as solution of legal disputes in
environment of medieval towns in Slovakia. The work clarifies application of this
specific judicial praxis in Slovakia, especially in the period of High Middle Ages. The
author used mainly ancient texts, in which a practice of judicial duels is mentioned. It is
primarily Žilina’s legal book (Žilinská právna kniha), which has the biggest statement
value and therefore is the most important for the work. The thesis further focuses on
duel in the law of Spiš and compares it to already mentioned law of Žilina. In the last
part we concentrate on Hungarian rulers’ privileged documents and compare them. The
work specializes in duels in towns. Aristocratic judicial duels are not object of interest.
It deals with causes, development and the results of duels. Weapons used for this
purpose are analysed and compared in detail. The author’s effort was to synthesize and
analyse all mentions of duels in towns, which have remained in existence in legal
sources. We try to give a truthful image of duels as judicial practice in environment of
High Middle Ages towns.

Key words: duel, legal dispute, law court, legal book, document.
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ÚVOD

Cieľom tejto práce je priblížiť problematiku súdnych súbojov v mestách na
Slovensku približne od polovice 13. do 14. storočia. Téma súdnych súbojov je veľmi
pozoruhodnou témou, ktorá si zaslúži pozornosť. Napriek tomu, v prostredí slovenskej
historiografie systematické práce na túto tému do veľkej miery absentujú. Väčšina
publikácii, ktoré vyšli na túto tému, sa zaoberajú šľachtickými súbojmi, o ktorých sa
písomné pramene zmieňujú pomerne často. Iné je to v prípade súbojov, ktoré sa
vykonávali v mestách. Okrem niektorých prác, ktoré sa tejto téme venujú len okrajovo,
systematická práca o súbojoch v mestskom prostredí chýba. Preto aj pri výbere témy pre
bakalársku prácu sme si zvolili súdne súboje konané v mestách, aby sme aspoň
čiastočne túto medzeru vyplnili.
Súdny súboj má svoj pôvod v Božích súdoch. Boli to súdy, pri ktorých bol Boh
najvyšším sudcom a sprostredkovateľom spravodlivosti. Súboj ako súčasť Božích súdov
pochádza z nemeckého prostredia, kde bola vojenská tradícia veľmi silná. V spojitosti
so šírením kresťanstva sa vytvára špecifická forma riešenia sporu súbojom. Súboj
nadobúda magické prvky. V neskoršom období sa začína cirkev od súbojov dištancovať
a súboj sa transformuje na profánnu záležitosť pod dohľadom svetských predstaviteľov.
Súboj, ako súčasť práva, sa začal šíriť aj do iných krajín. Šírili ho najmä nemeckí
osadníci, ktorí sa usádzali v Uhorsku a v neskoršom období tvorili významnú časť
obyvateľstva miest, predovšetkým na území dnešného Slovenska.
Najdôležitejším zdrojom informácii pri súbojoch vykonávaných v mestách sú právne
knihy. Boli to mestské knihy, v ktorých bolo spísané právo a týmto právom sa riadili
mestá. Vytvárali samostatný právny okruh, ktorý bol nezávislí od krajinského práva
užívaného na celom území Uhorska. Prvá kapitola sa preto zameriava na Žilinskú
právnu knihu, v ktorej odsekoch sa nachádzajú najdôležitejšie zmienky ohľadom súboja
v meste Žilina. V tejto kapitole sú analyzované dôvody pre súboj, ako aj jeho samotný
priebeh a výsledky, ktoré ďalej určovali rozsudok súdu. V práci sú bližšie špecifikované
druhy zbraní, ktoré sa používali v súboji. Súčasťou tejto kapitoly sú aj odseky, ktoré sa
nepriamo dotýkajú praxe súdneho súboja v žilinskom práve.
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Druhá kapitola sa bližšie venuje súbojom založeným na spišskom práve. Tento
zvláštny typ práva sa vyvinul z pôvodného nemeckého, konkrétne saského práva.
Nemecké právo priniesli na Spiš nemeckí kolonisti, ktorí toto územie doosídlili hlavne
od polovice 13. storočia. V nemeckom prostredí bol súdny súboj často používaný ako
riešenie sporu, preto niet divu, že sa v neskoršom období spomína aj v spišskom práve.
Nemecké zvykové právo sa na Spiši transformovalo a v takejto podobe bolo zapísané do
spišskej právnej knihy nazývanej Zipser Willkühr. Táto časť práce sa zameriava na
súboje opisované v tejto právnej knihe. Je spracovaná s ohľadom na predošlú kapitolu.
Porovnáva súboje v Žiline a súboje na Spiši a podrobnejšie analyzuje rozdiely medzi
nimi.
Posledná kapitola sleduje súdne súboje v kráľovských privilegiánych listinách. Tieto
listiny boli určené významným uhorským mestám a zaručovali im rôzne výsady oproti
zvyšnej časti kráľovstva. Ako písomnosti prevažne právneho charakteru, upravovali
právo používané v mestách a vynímali ich spod krajinskej správy. Zmienky o súbojoch
v týchto privilegiálnych listinách sú skromné. Každopádne podávajú dôležitú
informáciu pri skúmaní problematiky mestských súbojov. Súboje sa spomínajú pri
mestách Trnava, Krupina, Banská Bystrica a Košice. Okrem Banskej Bystrice sú
v ostatných mestách súboje zakázané. Táto časť práce venuje pozornosť aj možným
dôvodom prečo je súboj zakázaný či, ako v prípade Banskej Bystrice, povolený.
Súčasťou práce sú aj obrazové prílohy. Pochádzajú prevažne z kníh, v ktorých sú
popísané šermiarske techniky. Aj napriek tomu, že sú novšieho pôvodu ( prevažne 15.
storočie) a pochádzajú prevažne z územia Nemecka či Talianska, dá sa predpokladať, že
techniky opísané v týchto knihách sa rozšírili aj na územie Uhorska. Preto súboje
konané v prostredí slovenských miest sa do veľkej miery približujú súbojom z týchto
kníh.
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1. Súboje v Žilinskej právnej knihe

1.1 Vznik a charakteristika Žilinskej právnej knihy

Žilinská mestská kniha je najstaršou a najvýznamnejšou právnou pamiatkou
Slovenska. Táto významná právna zbierka zachytáva magdeburské právo z roku 1378,
ktorým sa riadili žilinskí mešťania. Preklad tohto práva do slovakizovanej češtiny je
zachytený z roku 1473. Predstavuje dôležitú jazykovednú písomnosť z obdobia pred
užívaním spisovnej slovenčiny.1
Pre Žilinu bolo obdobie od druhej polovice 14. storočia veľmi významné. Napriek
tomu, že sa jej nedarilo získať postavenie slobodného kráľovského mesta, už roku 1369
odporučil uhorský kráľ Ľudovít I. mešťanom Žiliny, aby sa začali v právnych
záležitostiach riadiť mestským právom niektorého uhorského mesta. Žilinčania si zvolili
magdeburské právo mesta Krupiny, ako vzor pre svoju budúcu právnu zbierku. Kódex
magdeburského práva Žilinskej právnej knihy bol odpísaný pre žilinských mešťanov
pravdepodobne roku 1379 v meste Krupina. Neskôr roku 1381 vznikajú výsady pre
slovenských mešťanov žijúcich v Žiline.2
Na základe sociálneho a národnostného vývoja v prostredí Žiliny sa onedlho (1473)
toto významné nemecké právo prekladá do slovenčiny. Deje sa tak z iniciatívy
žilinského richtára Václava Pangráca.3 Žilinská právna kniha je delená na dve časti.
V prvej časti je už vyššie spomenuté magdeburské právo. V druhej časti sú Zápisy zo
súdnych konaní pochádzajúce z neskoršieho obdobia (1451 – 1561). Pre nás je dôležitá
práve prvá časť. Spomenuté magdeburské právo je tu rozdelené na odseky či paragrafy.
V týchto zákonných článkoch sa nachádzajú viaceré zmienky o súdnom súboji, ale aj
zmienky, ktoré okrajovo súvisia s touto právnou obyčajou. Žilinská právna kniha venuje

1

KUCHÁR, s. 7.
KUCHÁR, s. 11.
3
KUCHÁR, s. 11.
2
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pozornosť súbojom, tiež s nimi súvisiacimi prostriedkami a okolnosťami, približne
v desiatich zákonných článkov.4

1.2 Zmienky o súboji v žilinskom práve

V Žilinskej právnej knihe je teda povolené využívať možnosť súdneho súboja
ako riešenie sporu. Pozoruhodným sa stáva fakt, že napriek odpisu krupinského práva
pre Žilinčanov, Krupinčania majú spôsob riešenia sporov súdnym súbojom zakázaný.5
Svedčí to pravdepodobne o fakte, že Žilinčania používali súboj ako riešenie sporu aj
pred prijatím nemeckého práva Krupiny v dobe, keď sa riadili ešte tešínským právom.
Možno tiež predpokladať, že aj zastúpenie obyvateľstva nemeckého pôvodu muselo byť
v Žiline značné. Takéto súdenie súbojom bolo povolené, ale len za presne stanovených
podmienok a len v závažných prípadoch, kedy nebolo možné rozhodnúť iným
spôsobom. V týchto závažných prípadoch boli jasne definované príčiny, ktoré
oprávňovali začať takéto konanie.
Odsek 245 pojednáva o tých osobách, ktoré chcú s druhými bojovať. V tomto
prípade prichádzajú dvaja muži pred právo. Hádajú sa a chcú sa biť. To znamená, že sa
nevedia nijakým spôsobom dohodnúť, pretože každý tvrdí niečo iné. Východiskom
z tejto situácie sa pre nich stáva súboj, ktorý má určiť, kto má pravdu. Ak sa preukáže
pred súdom oprávnenosť žaloby, ktorá bola v tomto prípade zrejme veľmi závažná,
vtedy dajú obidvom pokoj. To znamená, že dostávajú súhlas k súboju podľa práva. Toto
povolenie na súboj vydáva richtár mesta.6
Príčin riešenia sporov cestou súboja bolo viacero. Jednalo sa o veľmi závažné
zločiny, ktoré boli po dokázaní viny obžalovanému trestané najčastejšie smrťou.
V Žilinskom mestskom práve sú tieto dôvody pre konanie súboja označované slovom
kusy.7 Toto pomenovanie pre príčiny je pravdepodobne odvodené od nemeckého slova
Stuck. Sú tu menované konkrétne tri dôvody. Prvým dôvodom bolo rušenia pokoja na
4

KUCHÁR, s. 11.
V listine Bela IV. z roku 1244, ktorá obnovovala mestské práva Krupiny, sa súdny súboj zakazuje. CdSI
II. s. 113-114.
6
KUCHÁR, s. 63, č. 245.
7
KUCHÁR, s. 26. č. 44.
5
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kráľovskej ceste. Znamenalo to páchanie trestnej činnosti na veľmi dôležitej
komunikácii a preto už len fakt, že sa to dialo práve na tomto mieste, znamenal veľký
prečin. Ďalší dôvod už konkrétnejšie definuje zločin na tejto ceste. Je ním prepad, pri
ktorom došlo k fyzickému násiliu. Posledným dôvodom je krádež. Po zbití a zranení
svojej obete, ju páchateľ okradol o istý majetok.
Popis týchto príčin a následne spôsob riešenia sporu súdnym súbojom je najlepšie
opísaný v odseku 205. V tomto odseku sa spomína zločin rušenia pokoja a následne
jeho riešenie v boji, ktorý má vyjaviť pravdu. Muž, ktorý by chcel do takéhoto boja
vyzvať druhého, ktorý mu spôsobil krivdu, mal by o to požiadať richtára. Na richtára sa
muž obracia preto, lebo je najvyššou súdnou autoritou v meste. Je najvyšším sudcom,
ktorý vyhovuje jeho žiadosti o súboj, prípadne ju zamieta. Muž žiada richtára, aby bol
vinník označený za jeho nepriateľa a aby sa táto krivda dostala pred právo. Tu sú už
vyššie spomínané tri dôvody, pri ktorých môže žalobca žiadať od richtára súboj.
Žalujúci muž richtárovi objasňuje tieto tri dôvody a svedčiť by mal presne tak, ako sa to
udialo. Žaluje, že obvinený rušil pokoj na kráľovskej ceste. Ďalej spomína ďalší dôvod
pre súboj. Páchateľ ho zbil a zranil. Dôkazom toho sú suché alebo mokré rany, ktoré by
to mali preukázať. A nakoniec mu pobral množstvo jeho vecí, ktoré boli jeho majetkom.
To znamená, že všetky tri podmienky k povoleniu súboja sú splnené a žalujúci má
právo dostať toto povolenie. Zaznamenaný je ďalej, už aj vyššie spomínaný oprávnený
trest, ktorý je tu vyjadrený výrazom slušne hrdlom propadl. To znamená, že ak by sa
vinníkovi dokázala vina, bude za to popravený. V prípade, ak by poškodený zamlčal
tieto tri prečiny, stratil by przi, vo význame, že by stratil právo na súboj, ktorý žiada. To
je ďalším dôkazom toho, že pokiaľ nie sú splnené tieto podmienky, nesmie sa pristúpiť
k súboju. Následne vypovedá, že ho videl na tej ceste, kde volal o pomoc.8 To
vyjadruje, že pozná páchateľa a žiada, aby sa pred súdom priznal. Ak by však toto
obvinenie obžalovaný odmietol, žalobca môže ďalej trvať na svojej žalobe a požadovať
súboj, ktorý vyjaví pravdu. Znamená to, že ho vyzýva na boj, na ktorý vsádza svoj život
a týmto spôsobom sa chce dovolať spravodlivosti. Má to urobiť so všetkým právom,
ktoré mu dali božejníci.9 V Žilinskom práve sa pojem božejníci využíva na označenie
prísažných, ktorí spolu s richtárom súdili. Boli prísediacimi na súde. Poškodený žiada,
8

„tu sem geho widiel sam geho sameho y wolal sem ku pomoczy, to mi gest milo, acz to chcze poznati.“
KUCHÁR, s. 56, č. 205.
9
„Pakli nechcze, ja geho chczy przeswiedczizi swym zywotem nad geho y ze/wssie(m) prawem, czoz mi
bozeyniczy nadieli.“ KUCHÁR, s. 56, č. 205.
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aby mu súd zaistil právo viesť súboj a tým pádom donútiť obžalovaného nastúpiť do
boja proti nemu, za účelom získania pravdy. Vtedy, ak by im richtár tento súboj povolil,
majú ísť opásaní mečmi na kolbište, kde zvedú boj. Richtár z pozície hlavného sudcu
zaručuje priebeh boja. Žalobca chce v boji, ktorým porazí obvineného, dokázať jeho
vinu. Obvinený chce poraziť žalobcu a tým dokázať svoju nevinu. K tomu mu má
pomôcť Božia milosť.
Ďalej žilinské právo opisuje možné výsledky súboja a z neho vyplývajúce tresty pre
stranu, ktorá bude porazená. V prípade, keď bude v boji porazený obžalovaný, bude
popravený. Boj preukázal, že žaloba bola pravdivá a obvinený je spravodlivo
potrestaný. No v prípade, keď obvinený porazí žalobcu, má byť tento obvinený
slobodne prepustený. Obvinený je prepustený pred súdom, ktorý ďalej pokračuje.
Žalobník sa musí najprv dostaviť pred súd, ktorý zrejme ďalej rieši jeho krivú obžalobu.
Žilinské právo opisuje aj prípad, kedy by obžalovaný neprišiel na vyzvanie žalobcu
k súdu a k boju. V takomto prípade, keď sa obvinený nedostaví k súboju, richtár má
poslať dvoch poslov a spolu s nimi dvoch božejníkov na miesto, kde býva. Ak by ho tam
nenašli, súd má rokovať druhý i tretí krát. To znamená, že obžalovaný je volaný k
súboju druhý i tretí krát. Ak by sa nedostavil ani tretí krát, žalobca má povstať
a svedčiť, že obvinený naozaj spáchal činy, spomenuté v jeho žalobe a má byť
popravený. Obvinený sa nedostavil k súboju, preto je považovaný za vinného a
popravený má byť podobne ako v prípade, keď by bol premožený boji.10
Každý muž, ktorého takto nařeknú, čiže obvinia, môže dostať povolenie podľa práva,
aby bojoval. Bojovať sa nariaďuje popoludní a to z toho dôvodu, aby v tom boji bola
priazeň. Pravdepodobne sa ňou myslí Božia priazeň, ktorá je nevyhnutná. Každý muž,
ktorý je nižšieho postavenia má právo podstúpiť boj. V prípade, kedy by jeden muž
vyzval druhého k súboju, musí sa obvinený nastúpiť do tohto boja. Avšak ten, ktorý je
vyššieho postavenia, nemôže podstúpiť skúšku bojom. Táto časť odseku pravdepodobne
svedčí o rodových rozdieloch, kedy pod pojmom menšieho vrozeni sa myslí mešťan,
čiže obyvateľ mesta Žiliny, riadiaci sa týmto mestským právom. Pod pojmom lepe
vrozeni sa tu zrejme myslí príslušník šľachtického stavu, ktorý sa riadil iným právom
než právom mestským. Napriek tomu, že by sa šľachtic dopustil trestného činu na
10

„A potom gma naň zatiti dwakrat a trzeti raz zabosti na sweho neprzitele a tym g(es)t zawazal taku
zalobu, ktera sie od/nieho bola stala, czoz g(es)t byl nan zalowal a gma nad/nim poprawiti, iakzto by
bogem byl přemozeny.“ KUCHÁR, s. 57, č. 205.
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území, ktoré spadá pod jurisdikciu žilinského práva, nemôže byť nútený do súboja.
Súboj zakotvený v žilinskom práve je teda určený výhradne pre mešťanov Žiliny.
K vybojovaniu súboja sú nevyhnutné prostriedky, pomocou ktorých je vedený.
V Žilinskom práve, v spomínanom odseku 205, sú tieto prostriedky presne opísané.
Jedná sa o výzbroj, ktorá zahrňuje oblečenie a zbrane bojujúcich. Týmto prostriedkami
i ďalšími spôsobmi sú v tomto odseku jasne stanovené pravidlá, ktorými sa vedie súboj.
Richtár má mať pre tento súdny prípad u seba v držaní jeden meč a pavézu. Tieto
zbrane má vlastniť, aby ich mohol požičať tomu, ktorý žaluje, ak by on vlastné nemal a
potreboval. Ďalej má poskytnúť dvoch poslov medzi sporné strany chystajúce sa k boji.
Títo poslovia plnia s najväčšou pravdepodobnosťou funkciu uzmierovateľov, ktorí majú
presvedčiť sporné strany, aby sa nejakým spôsobom dohodli.11 (Obr. 1)
Zbroj majú mať železnú i koženú. Tým sú pravdepodobne myslené všetky veci
potrebné k boju a majú byť teda z koženého či železného materiálu. Týchto vecí môžu
mať na sebe oblečených len také množstvo, aby zostala hlava a nohy nahé.12 Takýto
spôsob výbavy je charakteristický pre šerm typu Bloßfechten, pri ktorom sa bojuje bez
zbroje, zvyčajne len v špecifickom type vypasovaných a vypchávaných kabátcov. Tieto
kabáty mávali oblečené spolu s úzkymi obtiahnutými nohavicami. Súčasťou tohto
oblečenia boli niekedy aj špecifické zobákové topánky podliehajúce vtedajšej móde.
(Obr. 2) Žilinské právo špecifikuje oblečenie pre bojujúcich ako suknice, ktoré siahajú
až po lakte. S takýmto druhom výbavy sa zvyčajne vykonávali súdne súboje ustanovené
saským právom. Na tomto mieste je zreteľná podobnosť s listinnými prameňmi
vypovedajúcimi o šľachtických súbojoch. Je v nich spomínaný prípad, kedy dvaja
šľachtici riešili svoj spor súbojom a pri tejto príležitosti mali v boji oblečené len
košele.13 To znamená, že bojovali bez akéhokoľvek brnenia. To je pozoruhodný rozdiel

11

Z listinných prameňov, ktoré zachytávajú súboje medzi šľachticmi máme podobnú analógiu, kedy
v mnohých prípadoch boli súboje zastavené ešte pred začatím aj vďaka vyjednávačom. Napr. Dvořáková
Daniela v súbojoch o česť v uhorskom práve hovorí: „Poslednou šancou vyriešiť spor zmierením bol
krátko pred vstupom na kolbisko. Pri súboji boli totiž prítomní nielen sudcovia (často kráľ a kráľovná),
ale aj zmierčí sudcovia. Takýchto prípadov zmieru tesne pred súbojom bolo viac ako tých, keď sa sporné
strany skutočne pustili do boja.“ DVOŘÁKOVÁ, D. : Súboj ako riešenie sporov o česť v stredovekom
uhorskom práve. In: BOROVSKÝ, T. et al. Spory o česť v stredoveku a rannom novoveku. Brno : Matica
moravská, 2010, s. 51.
12
„a zbrogi aby gmieli, iakz prawo g(es)t, řemenne y zelezne wieczy; to mohu na sie obleczy tak mnoho,
ze hlawu y nohy to gma byti nahe.“ KUCHÁR, s. 56, č. 205.
13
„..súperi museli bojovať len v košeliach veľmi ostrými mečmi.“ DVOŘÁKOVÁ, D. : Súboj ako
riešenie sporov o česť v stredovekom uhorskom práve. In: BOROVSKÝ, T. et al. Spory o česť
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v porovnaní so súbojmi šľachticov v nemeckom prostredí. Tieto súboje vedú nemeckí
šľachtici odetí v plátovom brnení, ktoré bolo zaiste drahé a jeho používanie v takomto
boji vyplývalo aj z ich vyššieho postavenia. Spôsob boja vedený v takomto ťažkom
brnení je charakteristický pre šerm typu Harnischfechten.
Ďalšou výbavou v súboji sú zbrane. Bojujúci má mať v ruke jeden vytasený meč
a druhý meč má mať opásaný okolo seba. Právo povoľuje mať opásané aj dva meče. To
už záleží na tom, ako si zvolia. Svedčí to pravdepodobne o tom, že počas boja sa jeden
meč mohol zlomiť, prípadne meč mohol byť vyrazený z ruky. Preto mal bojujúci
v zálohe ďalší, aby mohol pokračovať v boji. Zrejme sa nejednalo o typy mečov, ktoré
boli využívané na vojenské účely. Vojenské druhy mečov boli totiž stavané na
rozdávanie sečných rán, ktoré boli zamerané hlavne na prerazenia brnenia tela či hlavy.
V súbojoch sa presadzovali skôr tie typy mečov, ktoré boli uspôsobené predovšetkým
pre rozdávanie bodných rán.14 K tomu majú mať na rukách plechowicze, ktoré sú tu
pravdepodobne myslené vo význame železných rukavíc, ktoré chránia ruky a hlavne
prsty, pretože nie raz sa stalo, že v zápale boja o ne bojujúci prišiel. V ľavej ruke má
mať pavézku, ktorou sa myslí istotne pästný štít. Je to malý štít zvyčajne okrúhleho
tvaru určený najčastejšie na vykrývanie úderov i na možné zasadzovanie tupých úderov
kovovou puklicou súperovi, prípadne aj viazanie jeho meča. Takéto viazanie súperovho
meča sa mohlo udiať napríklad v prípade, že sa do tohto pästného štítu, ktorý bol
z dreva, zabodol meč a následne získal jeden z bojujúcich nachvíľu veľkú výhodu.
Vyplýva to z faktu, že v neskoršom období celokovové pästné štíty mali radu výhod
oproti starším typom, no aj jednu nevýhodu. Tou bola práve neschopnosť viazať
súperov meč, pretože kov vždy odrazil súperovu čepeľ.15 Pästný štít sa podľa žilinského
práva skladá z dreva, kože a kovovej puklice. Drevené jadro je obalené surovou kožou,
niekedy aj viacerými vrstvami. V strede je kovová puklica, ktorá zabezpečovala
priestor, do ktorého sa vkladala päsť. Úchop štítu bol riešený pravdepodobne drevenou
či kovovou rukoväťou upevnenou v priestore puklice.16 Na tomto pästnom štíte nie je
povolené podľa tohto odseku 205 nič železné okrem puklice. Tá mohla byť tradične
kovová, kde vidíme podobnosť s vojenskými štítmi aké používali starí Rimania či
severské národy a neskôr i normandské štíty mandľového tvaru. U všetkých
v stredoveku a rannom novoveku. Brno : Matica moravská, 2010, s. 49. pozri aj DVOŘÁKOVÁ, D.
Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Rak, 2003, s. 221.
14
VAVERKA, s. 3.
15
VAVERKA, s. 14.
16
VAVERKA, s. 4.
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spomenutých sa nachádza v strede takáto kovová puklica. Okrem puklice nie je
dovolené mať nič železné na štíte zrejme z toho dôvodu, že na takýto štít sa dali
pripevniť rôzne ostré predmety ako napríklad hroty a podobne. Takéto spôsoby sa
považovali zrejme za príliš zákerné preto boli zakázané.
Žilinské právo sa zmieňuje aj o pravidlách, podľa ktorých prebieha súboj a tieto
nariadenia sa týkajú tak bojujúcich ako aj iných ľudí, ktorí sú prítomní pri tejto udalosti.
Počas boja je nariadený prísny pokoj, tak aby nikto nezasahoval do súboja a aby ani
slovne nejakým spôsobom neútočil proti nim. Trestom za neposlúchnutie tohto
nariadenia je poprava.17 Tento príkaz pokoja je už spomenutý aj v druhej časti odseku
245. Hovorí o tom, že ak by niekto zasahoval do súboja a tým ho narušil, bude za to
popravený.18 Richtár ma ďalej ustanoviť jedného muža, ktorý v ruke nesie drevenú
palicu či drúk. Tento muž im nemá prekážať v boji, ale ak by jeden druhého oboril, to
znamená zrazil na zem alebo dostal do nejakej inej patovej situácie, má tento prihliadač
vstúpiť medzi nich.19 (Obr. 3) Avšak urobiť to môže len na richtárove povolenie.
V tomto okamihu je zrejmé, že súboj končí a na mieste súboja má zavládnuť pokoj.
Svoje zbrane majú na richtárove povolenie zložiť. Následne predstúpia pred richtára
a ten potvrdí rozsudok, ktorý bol pred chvíľou potvrdený v boji.
V odseku 302 sa nachádza konkrétny príklad riešenia sporu súbojom podľa pravidiel,
ktoré spomína odsek 205. Táto časť žilinského práva sa zaoberá sporom dvoch osôb,
z ktorých jedna navrhuje spôsob riešenia sporu súbojom a udáva aj dôvody, pre ktoré
žiada takéto rozsúdenie. Istý Henrich (Emrych) žaluje na Jána (Hanusa) Bohu a nášmu
kráľovi a tiež richtárovi, a mestu, celej obci, chudobným i bohatým i všetkým tým, ktorí
milujú právo, že on prišiel v Božom pokoji a on (Ján) ho napadol a premohol na
kráľovskej slobodnej ceste s nespravodlivým úmyslom. Zranil ho a okradol o jeho
majetok, ktorý v tomto prípade činí 10 hrivien a iné veci. Týmto spôsobom ho poškodil
a priviedol k núdzi. Rovnako ako v odseku 205 sa tu spomínajú tie isté tri dôvody, pre
ktoré má poškodený právo domáhať sa spravodlivosti prostredníctvom súdneho súboja.
Ďalej tvrdí, že to môže dobre dokázať. Spomína, že ho videl z očí do očí vtedy, keď ho
17

„A take w ten buog magi przikazati pokog kazdemu wedle hrdla, aby gim zadny neprzesskazel na gich
bogi ani sie gim protiwiti gma.“ KUCHÁR, s. 56, č. 205.
18
„ A pakli bude ten, czoz pokog lamal, gaty w tem skutku, poprawi na niem po pokognem prawie“
KUCHÁR, s. 63, č. 245.
19
„A rychtarz gma gim dati gednoho muze, kteryzto nese w ruku gedno drzewo anebo druh, a ten gim
nicz negma przesskazeť, nez gestli by geden druheho oborzil, tehdy aby on s tym drzewem wstupil mezy
nie.“ KUCHÁR, s. 56-57, č. 205.
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napadol na tej ceste a spoznáva ho, že je to práve on. A rovnako ako v ustanovenom
odseku 205, v prípade ak by obvinený Ján odmietol túto vinu, vtedy spomenutý Henrich
chce dokázať jeho vinu vlastným životom nad jeho život, svojim hrdým mečom a svojou
červenou pavézou a všetkým svojim svedomím, ktoré mu v tom sluší a so všetkým
právom, ktoré mu prisúdia. Týmto spôsobom namluwa súboj, ktorý má zjaviť jeho
pravdu. A ak presvedčil richtára i ostatných, mali by mu tento súboj povoliť a následne
ide za obžalovaným volajúc a svedčiac proti nemu. Obvinený sa musí zodpovedať
z toho, z čoho bol obvinený a dôležitá je práve zmienka o mieste, na ktorom sa majú
prieť.20 Tá vypovedá o istom pevne stanovenom mieste určenom práve pre takéto
prípady. Pravdepodobne sa jedná o miesto, na ktorom sa súboj pravidelne vykonával.
Toto miesto malo presne určenú polohu a mali k nemu prístup zrejme všetci obyvatelia
mesta. K miestu súboja sa viaže aj ďalší odsek. V odseku 43 je pozoruhodný údaj o tzv.
šránkoch.21 Išlo pravdepodobne o drevený kolový plot, ktorý ohraničoval priestor kde
sa odohrával súdny súboj. Tento súboj mal byť vedený len v priestore týchto šránkov.
Mimo nich nebolo povolené viesť boj. Súvisí s tým aj fakt, že ten muž, ktorý sa ocitol
mimo týchto šránkov bol porazený. (obr. 4)
V prípade súdnych súbojov ale dochádzalo aj k situáciám, pri ktorých nemohla jedna
zo sporných strán vykonať boj, ktorý mal rozhodnúť. Aj napriek splneniu všetkých
podmienok pre povolenie na

rozsúdenia súbojom a samotnom povolení boja od

richtára, dochádzalo k situáciám kedy jedna strana nemohla vybojovať boj z rozličných
dôvodov.
Tieto dôvody spomína práve odsek 294. Vypovedá o boji, ktorý sa má konať, ale
žalobca pre svoje rany, ktoré utŕžil od obvineného, nemôže podstúpiť tento súboj. Deje
sa tak z dôvodu závažnosti rán, ktoré nedovoľujú viesť boj, ktorý bol určite veľmi
namáhavý. Tento fakt svedčí o prihliadaní na konkrétne fyzické schopnosti osôb, ktoré
sa majú rozsúdiť súbojom a ide o známky istej snahy, aby bol konečný výsledok
spravodlivý. Prvou možnosťou ako riešiť takúto situáciu bolo zohnať si náhradníka za
seba. Ten mal bojovať namiesto neho v jeho záležitosti. Náhradník bol pravdepodobne
rodinný príslušník či blízky známy osoby, ktorá ho potrebovala a v boji ju zastupoval.
Na druhej strane to ale mohol byť zrejme aj celkom cudzí človek – profesionál, ktorý sa
touto činnosťou živil a dostal za to dobre zaplatené. Je v tom istá podobnosť so
20
21

„Tedy on ge(m)v musy boge stati a odmluwati na/tem mieste. KUCHÁR, s. 71, č. 302.
„ O bogech, czo se w ssranczych bogi.“ KUCHÁR, s. 26, č. 43.
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zmienkami o súbojoch mimo mestského prostredia. Ide hlavne o zástupné súboje
vyskytujúce sa v listinných prameňoch.22 V takýchto zmienkach sú spomínané hlavne
šľachtické súboje a práve v týchto prípadoch sa často vyskytujú takýto profesionálni
zápasníci, ktorí sú tu označení ako pugili. Ich výskyt je v týchto súbojoch značný.
Bojovali automaticky v prípadoch zastupovania žien, duchovných či mešťanov. Ale
funkciu náhradníkov plnili hlavne pre šľachticov, ktorí častokrát nechceli stáť osobne
v boji, ale niekedy ani nemali povolené viesť súboj osobne.23 Druhou možnosťou ako
riešiť spor, v ktorom jedna strana nemohla podstúpiť boj, bolo tento boj odložiť –
odročiť ho. Toto riešenie sa prijímalo vtedy, keď ranený za seba nenašiel náhradníka.
Súboj bol odložený na dobu, kedy sa ranený zotaví zo svojich rán a bude môcť viesť boj
osobne. 24
Odsek 237 sa zmieňuje o boji, do ktorého majú nastúpiť božejníci. Podľa tohto
ustanovenia na mieste cudzieho richtárstva žiadny božejník nemôže vyzvať iného
božejníka k boju.25 Jedná sa zrejme o prípady kedy božejník vykonal nejaký zločin no
nemohol byť volaný k súboju, pretože svoju funkciu nevykonával na mieste, kde sa stal
ten čin. Mohol byť súdený pravdepodobne len podľa práva miesta odkiaľ pochádzal
a kde plnil svoju významnú funkciu.
Paragraf 359 vypovedá o rane utŕženej v boji, za ktorú je niekto obžalovaný. Tento
paragraf zrejme neobjasňuje prípad, kedy sa jednalo o ranu utŕženú v súboji.
Pravdepodobne sa jedná o nejakú bitku či šarvátku, ktorá končí zranením. Ak bude istý
človek v boji ranený, môže za to obviniť druhého, ktorý mu to mal spôsobiť. Ak sa
druhý bráni proti tomu obvineniu, musí sa tento spor dostať na súd. Svedčiť má spolu so
šiestimi dobrými ľuďmi, ktorým sa všeobecne verí, čiže sú spravodliví. On má byť
siedmy. Alebo môže prísť tiež s jedným prísažným, ktorého slovo má vďaka svojej
22

Takýmito zástupným súbojom sa venuje DVOŘÁKOVÁ, D. : Súboj ako riešenie sporov o česť
v stredovekom uhorskom práve. In: BOROVSKÝ, T. et al. Spory o česť v stredoveku a rannom novoveku.
Brno : Matica moravská, 2010, s. 50-51; DVOŘAKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a
Žigmund Luxemburský. Budmerice : Rak, 2003, s. 222.
23
„Osobná účasť na súbojoch bola skôr výnimkou, vyslovene stanovenou súdom. Naopak, v niektorých
prípadoch súd dokonca vyslovene nariadil, že účastníci súboja nesmú bojovať osobne, ale len
prostredníctvom pugilov.“ Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, D. : Súboj ako riešenie sporov o česť v stredovekom
uhorskom práve. In: BOROVSKÝ, T. et al. Spory o česť v stredoveku a rannom novoveku. Brno : Matica
moravská, 2010, 253 s. pozri aj DVOŘÁKOVÁ, D. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund
Luxemburský. Budmerice : Rak, 2003, s. 222.
24
„Narzekl by geden ranieny muz toho k bogi, kterzyz by ge(h)o ranil, a nemohl by pak pro obtiezeni
tiech ran swe(h)o zywota ten boy prowesti a nemiel by zadneho, ktoz by to zaň odwedl, magi ge(m)v
odloziti den prawnie, az on sam moczy bude ten boy westi.“ KUCHÁR, s. 69, č. 294.
25
„V czyzem ffoytstwi nebo rychtárstwi nevstawi zadny bezeynik zadneho k bogi nez w prawie, kdez_to
geho ruka malowana lezi.“ KUCHÁR, s. 62, č. 237.
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funkcii oveľa väčšiu váhu ako slovo obyčajného človeka. Spolu s menovanými
svedkami skladá prísahu o tom, že to nevykonal. Ak by mu ale ten čin predsa dokázali,
príde o ruku alebo sa odmení siedmimi hrivnami. Čiže svoj trest za zločin môže vykúpiť
peniazmi.26
Rovnako odsek 26 hovorí o ranách utŕžených v boji. I v tomto odseku ide o boj,
ktorý s legálnym súdnym súbojom nemal nič spoločné. Jedná sa o pouličnú bitku, bitku
v pohostinstve či na inom mieste. V prípade kedy sa dvaja rania, jeden mečom a druhý
nožom a budú tie rany smrteľné, prídu obaja pred súd. Súd rozhodne, že ten, ktorý
bojoval s nožom má byť popravený a ten, ktorý bojoval mečom, tomu hrozí strata jednej
ruky. Odôvodňuje sa to zrejme tým, že nôž bol najčastejšie zbraňou zlodejov
a vrahov.27 Nôž je považovaný za zákernú zbraň a preto zločin, ktorý bol s ním
spáchaný, je väčší. Súvisí to zrejme aj s dôstojnosťou človeka, ktorý použil v boji meč.
Meč totiž nemal právo používať každý.
Hoci žilinské právo umožňuje súboj ako riešenie sporu, nosenie a používanie zbraní
v iných prípadoch malo striktné pravidlá. Svedčí o tom viacero zákonných článkov
tohto práva, napríklad odsek 143 či 271.
Odsek 143 je venovaný rušeniu pokoja. Pre nás je ale zaujímavý spomenutý zákaz
nosenia zbraní, ktorý je ďalej v tomto odseku 143 jasne stanovený. Píše sa v ňom, že v
čase pokoja, čiže v období, keď sa nedeje žiadne bezprávie, nesmie nikto žiadnu zbroj
nosiť. Právo nosiť zbroj má len richtár, či ním poverený človek, ktorí to nevyhnutne
potrebujú k zaisteniu spravodlivosti. To znamená, že zbrane týchto osôb slúžia
k zaisteniu poriadku a preto sú jediné povolené. Je ním jeden meč, ktorý majú
pripravený k boju.28 Ďalej sa píše o krutom treste pre toho, ktorý by toto nariadenie
neuposlúchol a nosil by pri sebe meč. Každý človek, ktorý by nosil zbroj mimo
richtárskej služby, ten má byť popravený. Meče sa nesmú nosiť na miestach, ktoré
obývajú ľudia, či v miestach pohostinstva. Toto nariadenie pomáha udržať pokoj
v meste. Výnimkou z toho sa stáva miesto, na ktorom prebiehajú súboje jednotlivých
sporných strán. Užívanie zbraní na tomto mieste je úplne legálne a v súlade s právom
mesta.
26
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Odsek 271 taktiež vypovedá o nosení zbrane. V tomto prípade, sa ale jedná
pravdepodobne o skryté nosenie zbrane.29 Zrejme sa v ňom pojednáva o prípade, kedy
by niekto nosil meč v skrytosti a bol by pri tom odhalený. Má sa za to zodpovedať
a polepšiť božejníkom a richtárovi pravdepodobne vo význame zaplatenia pokuty.
Trestom za neoprávnené nosenie zbrane je podľa tohto odseku zaplatenie istej sumy.30
Nosenie zbrane v prostredí mesta mal povolené, ako už bolo spomenuté vyššie, len
richtár alebo človek, ktorého on poveril nejakou úlohou či funkciou, pri ktorej bolo
nosenie zbrani nevyhnutné.

29
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2. Súboje v spišskom práve

Táto kapitola sa venuje súbojom v prostredí Spiša, kde mal tento špecifický
právny akt veľkú tradíciu. Súviselo to so skutočnosťou, že Spiš bol oblasťou s tradične
vysokým zastúpením nemeckých kolonistov, ktorí toto územie v priebehu 13. storočia
dosídlili. Ich nemecké právne zvyky, ktoré si zo sebou priniesli z nemeckých krajín, dali
základ k vytvoreniu samostatného právneho okruhu. Súčasťou tohto špecifického
spišského práva boli aj ustanovenia o súdnom súboji.

2.1 Vznik a vývoj spišského práva

Spišské právo bolo po stáročia základom veľmi špecifickej politickej a kultúrnej
jednoty spišských Nemcov. Napriek tomu, že sa z obdobia pred polovicou 13. storočia
nezachovali písomné pamiatky zo Spiša, je možné predpokladať, že spišskí Nemci
už vtedy žili podľa svojho vlastného práva, ktoré bolo odlišné od krajinského práva
užívaného v celom Uhorsku. Dôkazom tejto existencie spišského práva môžu byť
privilégiá uhorských kráľov, ktoré spišské právne zvyky potvrdzovali a do veľkej miery
legitimizovali.31
Uhorskí králi, predovšetkým Belo IV., po tatárskom vpáde udeľovali kolonistom na
Spiši rôzne privilégiá, ktoré mali napomáhať rozvoju aj v tejto oblasti. Pomocou týchto
výsad poskytovali panovníci právne záruky osadám i mestám na Spiši. Tým ich chránili
a ekonomicky dvíhali. Králi si boli dobre vedomí toho, že ekonomicky vyspelé mestá sú
schopné zásadným spôsobom podvihnúť úroveň celej krajiny.
Základným zdrojom rozsiahlych práv spišských Nemcov stala privilegiálna listina
Štefana V. z roku 1271.32 Toto je prvé písomné potvrdenie privilégií pre spišských
Sasov. V období pred vydaním tejto listiny, vlastnili pravdepodobne len ústne
privilégiá. Listina Štefana V. bola najdôležitejšia a platila pre všetkých Sasov na Spiši.
31

MERTANOVÁ, Š. Vznik a vývoj spišského práva. In MARSINA, Richard (ed.). Spišské mestá v
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Spišské práva boli aj naďalej potvrdzované a upravované.33 Tieto privilégiá z obdobia
13. a začiatku 14. storočia sa podieľali vo veľkej miere na utváraní spišských právnych
zbierok.
Spišskí Nemci žili pred rokom 1370 podľa nepísaných zvykov. Tieto zvyky sa v roku
1370 spísali do právnej knihy nazývanej Zipser Willkühr. Táto právna kniha sa nám
nezachovala. Zachovali sa ale viaceré jej odpisy. Pre utvorenie obrazu o súboji
v spišskom práve sú dôležité 3 odpisy spišského práva, v ktorých je súboj podrobnejšie
spomínaný.34 Dôležitý levočský rukopis z roku 1552, levočský rukopis z 18. storočia
a kežmarský rukopis z roku 1770.35

2.2 Súboj v odpisoch právnej knihy Zipser Willkühr

Napriek tomu, že spišská právna zbierka Zipser Willkühr sa skoncipovala v roku
1370, je nesporné, že právne ustanovenia, ktoré sú v nej zakotvené, boli používané
Sasmi na Spiši už v dávnej dobe od ich príchodu do tejto oblasti. Preto aj riešenie sporu
súbojom má starú tradíciu, ktorú možno postrehnúť v niektorých pravidlách pri jeho
vedení. Aj napriek tomu, že súboj zaužívaný medzi Nemcami na Spiši je v spišskom
práve celkom dobre opísaný, na začiatku úplne absentujú príčiny, ktoré majú viesť
k súboju. Spišské právo sa zmieňuje v tomto smere len o tom, že dve sporné strany sa
prostredníctvom boja odplácajú medzi sebou.36 Na tomto mieste je vidieť rozdielnosť
v porovnaní so žilinským právom, ktoré veľmi presne definuje príčiny vedúce
k súboju.37 To, že v spišskom práve nie sú príčiny súboja zachytené, svedčí zrejme
33

Alžbeta roku 1280 znovu potvrdila výsady spišských Nemcov a stanovila platiť desiatok. Karol Róbert
roku 1328 opäť potvrdil spišské privilégiá a ustálil okruh spišského práva. Spišské právo sa vzťahovalo
na 44 obcí. Ďalšie potvrdenie práv spišským Nemcom vykonal Žigmund roku 1434. Ďalej Ľudovít II.
v roku 1526, Ferdinand III. v roku 1638 a Leopold I. v roku 1669. Zdroj: MERTANOVÁ, Š. Vznik
a vývoj spišského práva. In MARSINA, Richard (ed.). Spišské mestá v stredoveku. Košice :
Východoslovenské vydavateľstvo, 1974, s. 92-93.
34
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Edične publikoval prof. Ilpo Tapani Piirainen. PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser
Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2003. 277 s.
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37
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o fakte, že boli medzi Sasmi na Spiši všeobecne známe a preto nebolo dôležité ich
zaznamenávať do právnej knihy. Každopádne je ale skoro isté, že sa jednalo o veľmi
závažné dôvody, keď boli riešené takýmto, dá sa povedať, radikálnych spôsobom.
Boj bol spôsob odplaty za krivdu, ktorá sa udiala jednej strane a krv, ktorá sa
v takomto boji preliala mala byť odplatou za neprávosť. Odplata sa v spišskom práve
definuje v dvoch rovinách. Prvý spôsob hovorí o tom, že protivník môže byť v súboji
usmrtený a tým splatí „dlh“. Tento spôsob kedy je jeden z bojujúcich zabitý má platnosť
riadnej exekúcie a je úplne legitímna. Druhý spôsob akceptuje možnosť, kedy je
protivník len poranený. V tomto prípade je rana, ktorú utŕži, dostatočným dôkazom
o porážke a rovnako aj dôkazom jeho viny. Jedná sa pravdepodobne o humánnejšie
riešenie.38 I na tomto mieste je postrehnuteľný rozdiel medzi spišským a žilinským
právom. V Žiline sa nespomína prípad kedy by mal byť jeden zo zápasiacich v boji
usmrtený. Naopak spomína sa, že v prípade ak by jeden druhého oboril, má medzi nich
skočiť prihliadač s drevom a zabrániť tak usmrteniu. Tento fakt predstavuje veľký
rozdiel od spišského práva, v ktorom mohol jeden z bojujúcich zomrieť.
Spišské právo popisuje aj zbrane, ktoré sú nevyhnutné k výkonu súboja. Zachytenie
takýchto zbraní v právnych zbierkach je dôležité z toho dôvodu, že používanie zbraní
nie je uniformné a je potrebné jasne stanoviť aké typy sú povolené k súbojom. Tieto
typy zbraní úzko súviseli aj so spoločenskou vrstvou, z ktorej bojujúci pochádzal.
V spišskom práve sa spomína kyj a štít. Uvedené zbrane sa odlišujú od zbraní, ktoré sú
zaznamenané v iných právnych zbierkach Uhorska. Súboje boli vo väčšine prípadov
vybojované mečom a štítom, preto kombinácia kyju a štítu v spišskom práve je
nezvyčajná. Je zrejmé že, tieto zbrane sú tradične užívané v tomto prostredí
a predovšetkým ide o tradíciu, ktorá má svoj pôvod v božích súdoch v nemeckých
krajinách. Nejedná sa teda o jednoduchosť či nízke postavenie obyvateľov Spiša, ale
skôr ide o starodávnu právnu tradíciu, ktorá bola prenesená osadníkmi i do oblasti
Spiša.39
Zbrane spomínané v spišskom práve sú do veľkej miery špecifické a odlišné od
zbraní užívaných na iných miestach. Preto je dôležité im venovať väčšiu pozornosť.
Spišské právo spomína štít ale je takmer isté, že nemyslí známy štít heraldického
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tvaru.40 Podobne ako v žilinskom práve, kde je spomenutý štít vo význame pästného
štítu, tak isto aj v spišskom práve sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o štít iného
typu. Štít určený pre súboj sa tradične odlišoval od vojenského štítu, ktorý bol
spomenutého heraldického tvaru. Vo viacerých učebniciach šermu, nazývaných aj
fechtbuchy, sa nachádzajú vyobrazenia kyju a štítu, ktoré majú veľmi charakteristický
tvar. Jedná sa predovšetkým o vyobrazenia z fechtbuchu Hansa Talhoffera. V tomto
prípade sa jedná o kyj, ktorý sa na svojom konci rozširuje do kosoštvorcového tvaru
a na konci je ešte aj hrot. Štít je veľmi špecifický v tomto prípade. Vyobrazený je ako
štít oválneho tvaru, ktorého stredom prechádza drevená žrď, ktorá slúži k úchopu štítu.41
Na základe rozboru ikonografického materiálu sa dá usúdiť, že tento typ štítu bol
vyrobený z jedného kusu dreva. Vyrábal sa zrejme technikou dlabania. Za zmienku stojí
fakt, že hoci sa dochovalo pomerne veľa exemplárov rôznych druhov štítov, ani jeden
z nich nezodpovedá spomenutým ikonografickým predlohám, ktoré zobrazujú typy
štítov používaných v súboji. Tieto súbojové štíty sa v dobových šermiarskych knihách
nazývali Hackenschildy. Toto pomenovanie pravdepodobne poukazuje na okraj štítu,
kde sa nachádzalo viacero hrotov a hákov. Tie slúžili na blokovanie, hákovanie
prípadne i inzultovanie súpera. (Obr. 5) Takéto štíty sa preto veľmi často používali pri
súbojoch aj bez sekundárneho meča či dreveného mlatu. Ich útočný potenciál bol určite
veľký, preto sa v boji mohli používať aj samotné.
Je sporné či užívanie zbraní, ktoré sú vyobrazené vo viacerých fechtbuchoch, je
totožné so zbraňami užívaných v súboji na Spiši.42 Každopádne používanie takýchto
prostriedkov v boji je veľmi odlišné v porovnaní so žilinským právom či právom Sasov
žijúcich v meste Bystrica.43 V týchto právnych okruhoch sa totiž pre výpad v boji
používal meč a na obranu menší pästný štít. Spišské právo sa v porovnaní so žilinským
právom, vôbec nezmieňuje o odeve či zbroji, ktorú nesú bojujúci na sebe. O spôsobe
oblečenia a zbroje sa môžeme len domnievať. Filip Lampart sa zmieňuje
o nepravdepodobnosti užívania kovovej zbroje spišskými Nemcami, ktorá vyplýva z ich
nižšieho sociálneho postavenia.44 V nemeckom prostredí, z ktorého pochádzali aj Sasi
na Spiši, sa pri súboji používali špeciálne druhy oblečenia. Išlo o špecifický odev, ktorý
pozostával z nohavíc a kabátca. Na tento kabátec sa pripevňovala obtiahnutá kukla.
40
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Odev bol zvyčajne biely a cez celú jeho dĺžku mal na sebe znamenie kríža. Tento kríž
bol spravidla červený, čo bolo zrejme vyjadrením Božej pomoci. (Obr. 6) Takýto odev
určený pre súboj, používali rovnako muži ako i ženy. V prostredí Uhorska však doklad
na existenciu takéhoto typu oblečenia pre súboj nemáme.
Spišské právo sa podobne ako žilinské zmieňuje aj o mužovi s funkciou prihliadača
či rozhodcu pri súboji. Dohliadal zrejme na prípravu súboja, prípadne sa snažil aj
o dojednanie riešenia sporu mierovou cestou. Napriek tomu, že v spišskom práve je
funkcia tejto osoby zmienená len okrajovo, jeho špecifický nástroj je opísaný pomerne
presne. Ide o drevenú palicu. Dĺžku má približne rovnakú ako je výška osoby, ktorá
s ňou disponuje.45 Na tomto mieste sa spomenutá osoba približne zhoduje
s prihliadačom zo žilinského práva, ktorý podobne ako v spišskom práve, mohol v ruke
niesť palicu.46
Ďalej spišské právo opisuje podmienky, za ktorých súboj prebieha. Okrem už vyššie
spomenutých dvoch možných prípadov, ako mohol boj skončiť, spomína Zipser
Willkühr aj ďalšie ustanovenia, ktoré majú ďalej upravovať priebeh boja a určiť mu
presnejšie pravidlá. Spomínaný je prípad, kedy by jeden zo zápasiacich vyšiel z bojiska.
Vtedy je označený za porazeného. Ďalej je opísaná situácia, kedy by obaja v zápale boja
vyšli z bojiska. Vtedy sa majú opäť stretnúť v boji za rovnakých podmienok. S týmito
zmienkami súvisí miesto boja. Ako bolo už v žilinskom práve spomínané, bojisko je
presne určené a vymedzené.47 Vymedzené je pravdepodobne dreveným kolovým
plotom, ktorý je vyobrazený aj vo fechtbuchoch. Na takýto kolový plot máme doklad aj
v žilinskom práve, kde je táto konštrukcia z dreva nazývaná šránky.48 Spišské právo
neudáva polohu, kde sa nachádzalo miesto konania súbojov. Nespomína sa či sa
nachádzalo v meste alebo mimo neho.
Pri súboji je stanovené prísne dodržiavanie rovnosti síl. S tým je spojený zákaz
pozmeňovania svojich zbraní. V prípade ak by to niekto urobil, je okamžite považovaný
za porazeného, podobne ako keby prehral v boji. Ďalej je ustanovený zákaz rušenia
bojujúcich. Aj v spišskom práve je ustanovený prísny trest za narušovanie súboja.49 Tu
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vidieť veľkú podobnosť so žilinským právom. Rovnako ako v Žiline aj na Spiši je za to
trest smrti.
Výkon súboja je dôležitý právny akt, pri ktorom je nevyhnutná prítomnosť osoby či
osôb, ktoré zastupujú spravodlivosť. V Zipser Willkühre úplne absentujú zmienky
o duchovných osobách, ktoré mali dodať súboju magické schopnosti sprostredkovaním
Božej milosti. Je preto veľmi pravdepodobné, že cirkev sa v tomto období už
dištancovala od riešenia sporu súbojom. Neprítomnosť duchovných predstaviteľov
v súbojoch na Spiši tomu nasvedčuje. Súboj je preto čisto svetská záležitosť
a spravodlivosť je zastupovaná svetskými hodnostármi. Podľa Zipser Willkühru je pri
súboji nevyhnutne prítomný gróf spišských Sasov. Spolu s ním prihliadajú súboju
aj dvaja richtári provinčných miest. Priebeh súboja je podľa spišského práva verejný
a aj ohlásenie začatia sporu je verejné. Funkcia grófa Spišských Sasov pri súboji je
pomerne jasne definovaná. Dohliada na prípravu sporných strán k boju a kontroluje
rovnosť ich síl. Taktiež dohliada na to aby nikto nerušil ich boj. Takáto dôležitá úloha
grófa spišských Sasov poukazuje na fakt, že súboj má čisto profánny charakter a už
nespadá pod božie súdy.50 Úloha grófa spišských Sasov v súbojoch na Spiši sa dá opäť
porovnať so žilinským právom. V Žiline je prítomný, ako najvyššia súdna autorita,
richtár mesta. Richtár zo svojej súdnej právomoci povoľuje, aby bol boj prerušený práve
osobou prihliadača.51
So súbojom úzko súvisela prísaha. Bol to rituál, ktorý prepájal účastníkov budúceho
boja s magickými silami. Obe strany sa takouto prísahou zaviazali, že v prípade prehry
sa budú zodpovedať za zločin, ktorý sa preukáže. Prísaha potvrdzovala aj svedectvo
pravdy, ktoré si hájili obe sporné strany. Spišské právo sa nezmieňuje, rovnako ako pri
duchovných, ani o takejto prísahe, ktorú mali vykonať sporné strany.52
Rovnako spišské právo nedefinuje proces žaloby ani prípady, pri ktorých má byť
súboj vykonaný. Aj v tomto prípade je pravdepodobné, že okolnosti žaloby aj prípady
súboja, sú všeobecne známe.53 Žilinská právna kniha má i v prípade takýchto ďalších
okolností, súvisiacich

so súbojom, oveľa väčšiu výpovednú hodnotu než Zipser

Willkühr.
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LAMPART, s. 402-403.
„a ten gim nicz negma przesskazeť, nez gestli by geden druheho oborzil, tehdy aby on s tym drzewem
wstupil mezy nie.“ KUCHÁR, s. 56-57, č. 205.
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Spišské právo informuje ďalej o práve na vedenie súboja. Právo viesť boj za účelom
rozsúdenia podľa Zipser Willkühru preniklo aj medzi nižšie sociálne vrstvy na Spiši. To
znamená, že súboj nemusel byť súčasťou rozsúdenia len v šľachtických sporoch. Z toho
vyplýva aj fakt o práve nižšej vrstvy na majetok, v tomto prípade Sasov na Spiši. Súboj
sa stal jednou z možností ako toto právo obhájiť. Súboj v spišskom práve podáva
svedectvo o tom, ako pomaly sa ujímala snaha o zrušenie tohto právneho aktu. Zvlášť
u obyvateľstva nemeckého pôvodu, u ktorého malo takéto riešenie sporu súbojom veľkú
tradíciu.

3. Zmienky o súbojoch v mestských privilégiách udeľovaných
uhorskými kráľmi

Ďalším významným prameňom pre poznanie súbojov ako riešenia sporov sú
kráľovské privilégiá, ktoré vo väčšine prípadov upravujú aj súdne a právne záležitosti.
Privilégiá uhorských panovníkov vychádzajú predovšetkým z nemeckých právnych
okruhov. Tieto privilégiá, vydávané približne od polovice 13. do polovice 14. storočia,
sú skôr hosťovské výsady, určené príslušnej lokalite, než výsady určené priamo istému
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mestu.54 Takéto privilégiá sú preto do veľkej miery prispôsobené právnym zvykom,
ktoré majú svoj pôvod v nemeckom prostredí. S týmto faktom súvisia aj súdne súboje,
ktoré sú ich súčasťou.
Takýchto privilegiálnych listín spomenutého obdobia, určených hlavne pre nemecké
obyvateľstvo prichádzajúce do Uhorska, je mnoho. Panovník privilégiami upravuje
právo riešenia sporu súbojom len v štyroch privilegiálnych listinách. Sú to listiny
mestských výsad Trnavy, Krupiny, Banskej Bystrice a Košíc. V tejto kapitole sa
budeme venovať podrobnejšie zmienkam o súdnom súboji, spomenutých v týchto
štyroch významných listinách mestských výsad.

3.1 Privilégium Bela IV. pre Trnavu z roku 1238
Mesto Trnava sa radí medzi najstaršie a najvýznamnejšie uhorské mestá na
území Slovenska. Nepochybne za to vďačí svojej výhodnej geografickej polohe, kedy
sa práve v tomto mieste križovala diaľková cesta z Budína na Moravu a ďalej do Čiech
s významnou cestou vedúcou z Bratislavy a tým pádom i Rakúska smerom na Považie
po povodí Váhu smerom na sever.55 Od začiatku 13. storočia začala Trnava nadobúdať
charakter mesta, ktorý v neskoršom období už oficiálne potvrdila výsadná listina.
Trnava a práve touto listinou privilégií vydanou kráľom Belom IV. roku 1238
zaradila medzi kráľovské mestá, neskôr nazývané aj ako slobodné kráľovské mestá.
Táto listina je najstaršou listinou mestských práv na Slovensku a v origináli najstaršími
zachovanými mestskými výsadami v Uhorsku.
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Poskytuje výhody, ale i povinnosti

mešťanom a to charakteru správneho, právneho i hospodárskeho.57 Listina je potvrdená
zlatou bulou kráľa Bela IV.
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V tejto listine výsad je časť venovaná aj súdno-právnym záležitostiam, kde je
zmienka aj o súboji. Je tu zmienený zákaz riešenia sporov súdnymi súbojmi.58 Žiadny
rozsudok mešťanov nemohol nútiť k súboju. Trnavskí mešťania teda nemali právo
žiadať súboj a rovnako ani oni nemohli byť nútení k takémuto spôsobu riešenia sporu.
Tento zákaz súboja svedčí s najväčšou pravdepodobnosťou o tom, že bol v minulosti
v Trnave používaný. Do Trnavy už oddávna prichádzali nemeckí hostia. Prichádzali
sem predovšetkým po hlavnej komunikácii, ktorá sa, ako som už vyššie spomína, tiahla
od Rakúska cez Bratislavu ďalej na sever a prechádzala aj Trnavou ako významnou
križovatkou ciest. V Trnave sa nemeckí hostia usádzali a požívali právo, na ktoré boli
zvyknutí z nemeckého prostredia, a ktoré poznali. Preto pravdepodobne aj po tom ako
sa usadili, používali naďalej toto právo, ktoré si so sebou priniesli. Zrejme hlavne pre
tento fakt Belo IV. privilegiálnou listinou súboj zakázal. Zákaz platil rovnako pre
mešťanov Trnavy ako aj cudzincov, ktorí by sa o rozsúdenie súbojom pokúšali.
Výkonom spravodlivosti bol poverený richtár spolu s dvanástimi prísažnými.59 Na inom
mieste sa títo spomínaní prísažní nazývajú, ako dvanásti poprednejší z mesta. To
znamenalo, že spor bol namiesto riešenia súbojom, rozsúdený zložením prísahy
viacerých osôb. Tento fakt znamenal veľký pokrok v oblasti súdnictva, kedy sa začala
dávať prednosť vyšetrovaniu pred rozsudkom na základe výsledku boja, ktorý bol
bezpochyby veľmi nespoľahlivým. K súdnemu procesu mohli byť volaní i svedkovia.
Mohli to byť samotní mešťania Trnavy alebo aj iní hostia ale pod podmienkou, že
užívajú podobné slobody ako mala Trnava.60
3.2 Privilégium Bela IV. pre Krupinu z roku 1244
Najstaršia zmienka z územia neskoršieho mesta Krupiny je v listine Bela II.
z roku 1135 kde sa spomína riečka Corpona. Na mieste neskoršieho mesta Krupiny sa
zozačiatku usadzuje pôvodné slovenské obyvateľstvo, ktoré v neskoršom období
dosídľujú nemeckí hostia. Zásluhu na tom má určite aj fakt, že toto miesto ležalo na
dôležitej komunikácii, ktorá spájala Krakov s Ostrihomom a ďalej Budínom. Preto sa
toto miesto svojou prirodzenou ústrednou polohou stáva centrom širšieho okolia.61
58 „Duellum vero nec inter se, nec eciam cum alienis committere cuiusquam iudicio constringantur..“
CdSI II. s. 31.
59 „sed cuiuscunque questionis materia duodecim hominum iuramento sopiatur.“ CdSI II. s. 31.
60 „Testes autem contra ipsos produci nequeant nisi ex se ipsis vel alii hospites, qui consilimi gaudeant
libertate.“ CdSI II. s. 113.
61
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Avšak až zásluhou nemeckých kolonistov sa Krupina rozvíja na plnohodnotné mesto.
Tento prílev nemeckých kolonistov začína už koncom 12. a začiatkom 13. storočia.
Obyvateľom nemeckého pôvodu je ale uhorské právo neznáme a preto sa dožadujú, aby
sa mohli riadiť ich pôvodným nemeckým právom. Je im preto dovolené riadiť sa
materským magdeburským právom. Mesto sa rýchlo vyvíja no roku 1241 ho zastihuje
tatársky vpád a je spustošené mongolskými nájazdníkmi. Počas tejto smutnej udalosti sa
stratili pôvodné výsady pre hosťov. Preto na žiadosť samotných Krupinčanov kráľ Belo
IV. vyhotovuje nové výsady, ktoré neskôr potvrdzujú i ďalší panovníci.
V listine privilégií z roku 1244 sú potvrdené výsady, ktoré užívali Krupinčania
v predošlom období. Je tu, podobne ako pri privilégiách pre trnavských či bystrických
mešťanov, zmienka o riešení sporu cestou súboja. Súbojom rozsudzovať nemajú
dovolené, ale prostriedkom k rozsúdeniu je prísaha dvanástich významnejších mužov,
ktorí majú byť zvolení spomedzi nich a týmto spôsobom sa riešia aj závažnejšie súdne
spory.62 Táto listina vypovedá o podobnom riešení súdneho sporu ako pri Trnave.
Rovnako ako v Trnave, aj v Krupine je súboj zakázaný a spôsob riešenia sporu je
záležitosťou prísahy dvanástich popredných mužov mesta, ktorí sú podobne spomínaní
aj v privilégiu pre Trnavu. V spojitosti so zákazom výkonu súdneho súboja je
zaujímavý aj ten fakt, že magdeburské právo užívané Krupinčanmi, sa stalo predlohou
pre právo žilinské, odpísané pravdepodobne roku 1379 v Krupine. Uhorský kráľ
Ľudovít I. doporučil, aby sa žilinskí mešťania riadili niektorým nemeckým právom
používaným v Uhorsku.63 Vybrali si krupinské právo. No na rozdiel od krupinského
práva žilinské právo dovoľuje súboje. Toto je zaujímavý fakt, ktorý môže svedčiť
o tom, že v Krupine sa v neskoršom období, kedy sa súboje už dávno nepoužívali,
presadilo domáce slovenské obyvateľstvo nad nemeckou časťou obyvateľov. Je preto
pravdepodobné, že i domáce zvykové právo sa presadilo nad prineseným nemeckým
právom. Naproti tomu v prostredí Žiliny si nemeckí hostia pravdepodobne udržali veľké
zastúpenie v meste, a preto aj súboje užívali až do začiatku 16. storočia, kedy boli
definitívne zakázané v celkom Uhorsku.
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3.3 Privilégium Bela IV. pre Banskú Bystricu z roku 1255
Mesto Banská Bystrica bolo odpradávna známe svojimi baníckymi aktivitami
v tejto oblasti. Od nepamäti sa na tomto mieste vyskytujú vzácne kovy ako zlato,
striebro ale aj cín a meď. Tento fakt svedčí o tom, že pravdepodobne už v priebehu 12.
storočia sa na tomto území usadzujú osadníci prevažne nemeckého pôvodu, ktorí sa
venujú predovšetkým vyhľadávaniu, ťažbe a spracovaniu týchto vzácnych kovov.
Veľká časť tohto obyvateľstva nemeckého pôvodu sa do priestoru budúcej Bystrice
presťahovala sekundárne zo Zvolena.64 Na miestach výskytu týchto kovov zakladajú
osadu, ktorá sa v neskoršom období, získaním mestských privilégií, stáva kráľovským
mestom.
Tieto privilégiá pre novo usadených hosťov, na mieste nazývanom ako nova villa
Bystrica65, vydal uhorský kráľ Belo IV. privilegiálnou listinou v roku 1255. Táto listina
je zároveň aj prvou zmienkou o meste Banská Bystrica. Privilegiálna listina Bela IV.
znamenala pre hosťov, rovnako ako pre pôvodných obyvateľov Bystrice, významné
výhody. Bolo to predovšetkým vymanenie Bystričanov spod právomoci zvolenského
župana. Listina obsahuje ale aj povinnosti hospodárskeho, správneho i právneho
charakteru pre týchto obyvateľov. Pre nás je však dôležité právne ustanovenie, ktoré sa
zaoberá rozsudzovaním sporov, respektíve jeho rozsúdeniu pomocou súboja.
V tejto listine je takýto súboj, ako riešenie sporov, povolený ale podlieha istým
pravidlám a v istých presne špecifikovaných prípadoch aj rozhodnutiu kráľa. Je
ustanovené, že vo všetkých sporoch, ktoré majú byť rozsúdené skúškou súboja sa zápasí
tento súboj s okrúhlim štítom a mečmi, podľa toho, ako ustanovuje saské právo.66 To
svedčí o užívaní saského práva v tejto oblasti a je to dôkazom toho, že toto miesto bolo
obývané značným počtom nemeckých hostí, u ktorých bol takýto spôsob súboja, ako
riešenia sporu, obvyklý. Zmienený okrúhly štít predstavuje pravdepodobne rovnaký či
veľmi podobný typ štítu, ktorý je opísaný i v žilinskom práve. Jedná sa teda s najväčšou
64
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pravdepodobnosťou o pästný štít určený predovšetkým pre účel súdnych súbojov. Tu je
to ešte jasnejšie z poznámky, že malo ísť o okrúhly štít. Žiadne vojenské štíty tých čias
neboli okrúhle, iba pästné štíty určené k súboju. Táto kombinácia zbraní (meč a pästný
štít) bola pravdepodobne v tomto období veľmi obľúbená predovšetkým v súboji a takto
predpísaný boj musel byť rozšírený aj v nemeckej oblasti. Toto tvrdenie azda podporuje
fakt, že vôbec prvý stredoveký šermiarsky manuál, pochádza z nemeckého prostredia
a techniky v ňom rozoberané sú aplikované práve na kombináciu meča a okrúhleho
pästného štítu.67(Obr. 7)
Pri tejto zmienke o súboji sú jasne stanovené okolnosti, za ktorých je povolené takéto
riešenie sporu. Takýto súboj mohol byť povolený len v prípade ak osoba, ktorá ho žiada
patrí medzi osoby užívajúce slobodu či národnosť hostí. Tu sa pod pojmom slobody
myslia práve privilégiá, ktoré sú touto listinou určené pre hostí i pre pôvodných
obyvateľov Bystrice. Pojmom národnosť sa myslí zaiste nemecká národnosť, prítomná
na tomto mieste, ktorá si tento typ súboja priniesla so sebou z nemeckého prostredia. To
svedčí nepochybne o vysokej koncentrácii nemeckého obyvateľstva v Bystrici. Súboj,
ako bolo už vyššie zmienené, je vykonaný podľa saských právnych zvykov, preto sa
tento pojem národnosť vzťahuje predovšetkým na Sasov žijúcich na tomto mieste.
Tento údaj svedčí aj o tom, že nemeckí hostia, prichádzajúci do Uhorska, mali povolené
riadiť sa svojim zaužívaným právom z nemeckého prostredia. V nemeckých krajinách
bol súboj zaužívaný oveľa viac v porovnaní s Uhorskom. Preto je väčšine saských
hosťov u nás povoľovaný.68
V prípade, ak by nebol žalujúci pôvodom Sas, nemohol by žiadať súboj. Rovnako ak
by neužíval slobody udelené touto listinou nemôže žiadať súboj. V takomto prípade
zostáva spôsob súboja na rozhodnutí kráľa.69 To svedčí o tom, že osoba, ktorá nepatrí
k Bystričanom ani slobodou ani národnosťou, nemá právo požadovať súboj. Panovník
v tejto situácii vystupuje ako sudca, či arbiter, ktorý rozhoduje o ďalšom spôsobe
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rozsúdenia sporu. To znamenalo veľkú výhodu pre mešťanov Bystrice, ktorí tým pádom
nepodliehali svojvôli šľachty.

3.4 Privilégium Ľudovíta I. pre Košice z roku 1347

V prvej písomnej zmienke Košíc je spomínané južné predmestie. Doložené je z
roku 1230. Košice sa vtedy spomínajú ako „Villa Cassa“. Viaceré písomné pramene
z 13. a 14. storočia svedčia o významnom postavení Košíc. Košice sa dostali do
pozornosti kráľa pri spore s Omodejovcami. V tomto spore sa postavili na stranu kráľa,
ktorým bol v tej dobe Karol Róbert. Košice sa stali dôležitou oporou kráľovskej moci
a boli im udelené významné hospodárske a právne výhody. Najdôležitejšie výsady
dostali Košice v rokoch 1342 – 1347. V roku 1369 bola udelená mestu najstaršia známa
mestská erbová listina v celej strednej Európe. Udeľovanie privilégií napomáhalo
rozkvetu remeselnej výroby i obchodu a zvyšovalo rozvoj mesta i jeho dôležité
postavenie v rámci Uhorska. Košice sa rýchlo vyvíjali hlavne vďaka obchodne a
strategicky výhodnej polohe. Vďaka Hornádskej ceste mala táto oblasť kontakty aj so
vzdialenými oblasťami a zohrávala sprostredkujúcu úlohu smerom zo severu na juh a z
východu na západ.
Pre nás je ale dôležitá privilegiálna listina Ľudovíta I. z roku 1347. Košice sa
prostredníctvom tejto listiny mestských výsad, zaradili medzi slobodné kráľovské
mestá. Práve tieto mestské výsady, ktoré sú v nej spísané, povýšili Košice na druhé
najvýznamnejšie mesto Uhorska, po Budíne. Ľudovít I. udelil tieto výsady košickým
mešťanom na žiadosť komesa Hanuša (Jána), ktorý bol taktiež košickým, ale
i budínskym mešťanom. Výsady, určené Košičanom, boli spísané podľa mestských
výsad Budína.70
Listina

Ľudovíta

I.

sa

zmieňuje

o rozličných

hospodárskych

a právnych

záležitostiach, ktoré mesto zvýhodňujú. Medzi mnohými ustanoveniami sa nachádza
i zmienka o súboji. Podobne ako v Trnave či Krupine, sa súboj, ako riešenie súdneho
sporu, zakazuje. Žiadna osoba nemala právo nútiť košickým mešťanov k súboju. Spor
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mal byť riešený prísahou pred mestskou radou.71 Takéto riešenie súdneho sporu, ktoré
je omnoho vyspelejšie, môžeme sledovať už pri vyššie spomínaných výsadách mesta
Trnavy. Aj v prípade Košíc sa súboj zakazuje a jeho dovtedajšie používanie nahrádza
modernejšie riešenie prísahou pred svedkami. Košickí mešťania od roku 1347 už
nepodliehali svojvôli vyššej šľachty, čo sa dá spozorovať aj v zákaze nútiť ich do
súboja. Ich právnu autonómiu zaručoval samotný kráľ.

ZÁVER
Problematika súdnych súbojov bola v tejto práci spracovaná a analyzovaná
prevažne na základe písomných prameňov. Tieto pramene sa zachovali väčšinou z čias
používania súbojov v práve. Analyzované boli podrobnejšie mestské právne knihy
a kráľovské privilégiá. Práca pomocou porovnávania jednotlivých právnych okruhov,
bližšie skúma túto súdnu prax.
Zo získaných poznatkov sa dá usúdiť, že súboje konané v mestskom prostredí
Uhorska sa od seba viac či menej líšili. Mestské súboje v Uhorsku nesú veľa prvkov
charakteristických pre nemecké prostredia. Pôvod tejto právnej praxe je teda zrejmý.
Nemeckí osadníci, prichádzajúci do Uhorska prevažne od polovice 13. storočia,
prinášali so sebou okrem hmotnej kultúry aj kultúru právneho charakteru. Toto nemecké
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právo je nemeckým osadníkom povolené a neskôr sa ďalej transformuje. Súčasťou tohto
práva bola aj pozoruhodná súdna prax riešenia sporu súbojom, ktorý bol predmetom
tejto práce. Venovali sme pozornosť príčinám, priebehu i výsledkom súdnych súbojov.
Príčiny vedúce dve sporné strany k súboju boli rôzne. V žilinskom práve sú o nich
viaceré zmienky, kým v práve spišskom o takýchto príčinách niet žiadnej zmienky.
Príčiny, ktoré boli zaznamenané v žilinskom právnom okruhu, boli ďalej analyzované
s cieľom ozrejmenia skutočností, ktoré mali viesť k súboju. Rozoberali sme aj situácie,
kedy sa i napriek relevantným dôvodom pre súboj, obvinená strana na súboj
nedostavila. Výsledkom toho bola, podľa analyzovaného textu žilinského práva, prehra
a poprava. Podobne ako v prípade prehry v súboji.
Priebeh súboja nebol rovnako uniformnou záležitosťou. Na priebeh boja vplývali
viaceré faktory. Jedným z nich bol aj výber zbraní a zbroje. V rámci Uhorska sme
nezaregistrovali iné typy súbojov než tie, pri ktorých sa požíval pästný štít a meč, ostré
pravdepodobne dlhé meče a veľké drevené štíty (Hackenschild) kombinované
s dreveným kyjom. Na území Slovenska sme nezachytili zmienky o inom type súbojov.
V iných európskych krajinách sú však súboje omnoho rozmanitejšie. Z územia
Nemecka vieme o rôznych iných kombináciách zbraní. Príkladom toho je boj kladivom,
súboj na koňoch (Rossfechten) či súboj v plnej zbroji za pomoci kopije, meča a dýky.
Zaujímavosťou v tomto smere je skutočnosť, že nemecké pramene riešili aj prípad, kedy
sa proti mužovi mala v postaviť v boji žena. V tomto prípade mal byť muž do polovice
tela zakopaný v jame a mal mať v ruke drevený mlat. Žena nemala obmedzený pohyb
a bola vyzbrojená kameňom zabaleným do šatky. Týmto spôsobom boja sa pomer síl
vyrovnal.
Výzbroj, ktorá zahŕňa i oblečenie bojujúcich, sa od seba odlišovala v menšej miere.
V žilinskom práve je nariadená suknica. V spišskom práve sa domnievame, že išlo
o kabáty a nohavice s kuklami, prípadne ešte aj špecifickou obuvou pre súboj. Táto
výbava je doložená vo fechtbuchoch nemeckého či talianskeho pôvodu. Výzbroj,
užívaná na Spiši pre súboj, bola preto zaiste podobná. Oba spôsoby odievania pri súboji
sú typické pre šerm typu Bloßfechten. Tento druh výzbroje sa dá opäť porovnať
s nemeckým typom Harnischfechten. Výzbroj v tomto prípade tvorila plátová zbroj,
ktorú využívala v súbojoch prevažne nemecká šľachta.
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S výsledkami súboja úzko súvisia ustanovenia, podľa ktorých sa súboj ukončil.
V žilinskom práve sa boj končil prevažne situáciami, kedy bol jednej zo zápasiacich
porazený druhým a rozsudok bol vynesený až pred richtárovým súdom. Oproti tomu
v spišskom práve bolo povolené ukončiť súboj aj usmrtením protivníka a bol to jeden zo
spôsobov exekúcie. Druhým spôsobom bolo, podobne ako v prípade Žiliny, poranenie
jedného z bojujúcich. Toto poranenie znamenalo prehru a pravdepodobne skoro vždy aj
stratu hlavy. Porovnaním týchto dvoch spôsobov ukončenia súboja, sme poukázali na
dôležitú odlišnosť spomenutých právnych okruhov.
Spomenuté a spracované sú aj funkcie a úlohy ostatných zúčastnených na súboji. Išlo
o richtára, ktorý súdil podľa žilinského práva a o grófa spišských Sasov, ktorý súdil na
Spiši. Obaja boli podľa právnych zbierok na súboji prítomní a dohliadali i na prípravy
na boj. Ďalšiu významnú funkciu plnili poslovia, ktorí mali za úlohu uzmieriť sporné
strany ešte pred samotným bojom. Súdny súboj bola nebezpečná skúška, častokrát
spojená z veľkou dávkou brutality. Preto v mnohých prípadoch ani nedošlo k súboju.
Podľa našich predpokladov sa niekedy súboj nekonal aj kvôli pomerne vysokým
výdavkom s ním spojených. Dôležitú úlohu v súboji zohrával aj muž, ktorý bol
poverený prihliadaním na boj. Dbal o dodržiavania pravidiel pri súboji. Podľa analýzy
žilinskej právnej knihy dozeral aj na prerušenie boja na rozkaz richtára, v prípade keď
by bol výsledok jasný. V žilinskom práve sa spomínajú ešte božejníci, resp. prísažní
ktorí sa v spišskom práve nespomínali.
Analyzované sú aj prípady, kedy nemôže jeden nastúpiť proti druhému do súboja.
Spomínaný je prípad, kedy kvôli ťažkým ranám nie je schopný viesť boj. Riešením
takejto situácie bol náhradník v boji – pugil. Tento náhradník je známy prevažne zo
šľachtických súbojov. Žilinské právo spomína aj prípad, kedy by ranený za seba
nenašiel náhradníka. Vtedy zákon povolil odročenia súboja na dobu, kedy bude
poškodený schopný viesť boj.
Práca sa venuje aj zákonným článkom, ktoré nepriamo súviseli so súbojom. Ide o
priblíženie problematiky nosenia zbraní v meste. Príkladom je Žilina, v ktorej sa podľa
právnej knihy, nosenie zbraní trestalo. Právo na nosenie zbrane mal richtár či ním
poverení ľudia, ktorí zabezpečovali poriadok v mestskej komunite.
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So súbojom súviseli aj privilegiálne listiny uhorských panovníkov, ktorým sme
venovali zvláštnu pozornosť. Písomné zmienky o súbojoch v týchto listinách, aj napriek
svojej skromnosti, vypovedajú dostatočne o niektorých dôležitých faktoch. Pri
spomínaných zákazoch súbojov, sme sa zamerali na rozpracovanie možných príčin,
ktoré viedli uhorských panovníkov k vydávaniu týchto opatrení. Zákaz súbojov vo
viacerých mestách je známkou pokroku v súdnej praxe v Uhorsku. Napriek tomu
v mnohých mestách sa súboje stabilne používajú, čo je to možné odôvodniť tým, že
v mestách s veľkým podielom nemeckého obyvateľstva, sa silná tradícia súbojov držala
až do čias konca stredoveku. V tomto období bol už súdny súboj zastaraný
a nemoderný. Viacerí panovníci ho už od polovice 14. storočia zakazovali a postupne sa
tento veľmi špecifický prostriedok riešenia sporov úplne vytratil i zo slovenských miest.
Téma súdnych súbojov v stredovekých mestách na Slovensku nie je touto prácou
úplne vyčerpaná. Zostáva ešte mnoho nezodpovedaných otázok, ktoré môže ozrejmiť až
ďalší výskum v tejto oblasti.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Obr. 1 - Vyobrazenie dvoch poslov, ktorých úlohou bolo zmieriť sporné strany ešte pred
samotným pred súbojom. Z fechtbuchu Hansa Talhoffera.

Obr. 2 - Dva voľné postoje s mečom a pästným štítom. Bojujúci majú na sebe oblečenie
typické pre šerm typu Bloßfechten. Hans Talhoffer, vydanie z roku 1443, Ms.Ch.A558
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Obr. 3 - Vyobrazenie prihliadača s palicou, ktorý dohliadal na dodržiavanie pravidiel pri
súboji. Z fechtbuchu Paula Kala (druhá polovica 15. storočia).

Obr. 4 – Vyobrazenie súboja, ktorý je vedený v spomenutých šránkoch – kolového
plotu ohraničujúceho miesto boja.
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Obr. 5 - Dochovaný pästný štít, tzv. Hackenschild. Podobný zobrazuje vo svojom
fechtbuchu aj Hans Talhoffer.

Obr. 6 – Zápasiaci na obrázku majú v súboji typické biele oblečenie s krížom cez celé
telo.
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Obr. 7 – Vyobrazenie dvoch zápasníkov v najstaršom šermiarskom manuáli I.33
z obdobia konca 13. storočia. V tomto období sa technika boja mečom a okrúhlim
pästným štítom používala aj pri súbojoch v prostredí Banskej Bystrice.
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