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V letošním roce uplyne již sto let od narození pana docenta JUDr. Jiřího Kejře, 
DrSc. (narozen 28. srpna 1921, zemřel 27. dubna 2015). Při vzpomínce na Jiřího 
Kejře se vybaví osobnost noblesního člověka, vpravdě prototyp starého typu pro‑
fesora s odkazem na doby meziválečné, byť za první republiky byl teprve malým 
chlapcem. Exaktní přístup k analyzované pramenné materii a hluboké znalosti 
středověkých historických pramenů zvláště v oboru kodikologie z něho učinily 
špičkového vědce mezinárodního formátu. Měl četné kontakty v zahraničí, zejmé‑
na mezi právněhistorickou veřejností zaměřující se na dějiny kanonického práva, 
nejvíce britskou a německou.

Moje nejstarší vzpomínka na Jiřího Kejře se váže na přednášku Pronikání 
kanonického práva do středověkého českého státu, kterou jsme zorganizovali dne 
15. října 1997 v rámci brněnských místních organizací Společnosti pro církevní 
právo a Moravskoslezské křesťanské akademie. Do paměti se zaryl nabitý sál 
posluchárny Filosofické fakulty Masarykovy univerzity pozorně naslouchající 
erudovanému výkladu ryzího vědce na zanedbané a zapomenuté téma.

Na naši žádost pan docent přednášku ochotně zpracoval do písemné podoby 
pro publikaci v Revue církevního práva č. 8–3/1997 na s. 137–156 pod stejným 
názvem, jako měla přednáška v Brně.

Zásluha Jiřího Kejře o studium kanonického práva v Československu a v České 
republice spočívá především v kodikologickém výzkumu středověkých kanoni‑
stických rukopisů, ať už obsahují úřední či neúřední sbírky kanonického práva 
nebo jejich zpracování tehdejšími kanonisty. Zmínit lze studii popisující rukopisy 
s opisy Graciánova dekretu dochované v českých a slovenských knihovnách, knižní 
katalog dochovaných středověkých penitenciálních příruček či analýzu katalogů 
středověkých českých knihoven se záznamy o soudobém užívání kanonickopráv‑
ních děl.
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Byl prvním, kdo poskytl rozbor procesního řízení s Mistrem Janem Husem 
z pohledu tehdejšího kanonického práva. Předtím sepsal monografii o právníkovi 
Mistru Janu z Jesenice, obhájci Jana Husa.

Z pera Jiřího Kejře vzešla monografie o Pražské právnické univerzitě, která 
byla svého času jediným právnickým učením ve středovýchodní Evropě (v letech 
1372–1419) a evropským unikátem vzhledem ke své svébytné organizaci nezávislé 
na třífakultní pražské Karlově univerzitě.

Popsal rukopisné dochování díla Hieronymiarum opus, které napsal Iohannes 
Andreae, v českých knihovnách. Představil dílo Concordantia decretalium cum 
decretis sestavené kanonistou Heřmanem z Prahy. Vytvořil aparát ke sbírce Clemen‑
tinae od Bernarda Maynardi z rukopisu pražské metro politní kapituly a představil 
procesní příručku českého původu Circa processum iudiciarium.

Pojednal o Bonsignorovi de Bonsignori, prvním profesorovi práv na Univerzitě 
Karlově, o přednášce Lectura super decretum, kterou sepsal Princivallus Medio‑
lanensis a také o přednáškách italského kanonisty Uberta de Lampugnano v Praze.

Upozornil třeba i na cizorodý charakter přípisku ve znění „Skrzicziek me fecit“ 
v iluminaci u opisu Graciánova dekretu v rukopise pražské metropolitní kapituly 
sign. I.1. Za studijního pobytu v Cambridge vytěžil z rukopisů knihovny koleje 
Corpus Christi nové poznatky o dílech pražských mistrů, která jsou v nich do‑
chována.

Jinak lze připomenout Kejřovu zásadní monografii o počátcích měst v českých 
zemích s důrazem na právní aspekty jejich počátků a fungování. Přispěl k lepšímu 
poznání podoby quodlibetu, disputace na pražské univerzitě. Poskytl kritickou 
edici Husových Quaestiones v rámci ediční řady M. Iohannis Hus Opera omnia 
vydávané nyní prestižním nakladatelstvím Brespols v Turnhoutu.

Jiří Kejř se zabýval mírovým projektem krále Jiřího z Poděbrad. Publikoval 
v periodicích
 – Studie o rukopisech,
 – Právněhistorické studie,
 – Acta Universitatis Carolinae (Historia Universitatis Carolinae Pragensis),
 – Československý časopis historický, respektive Český časopis historický,
 – Studia Gratiana, Bulletin of Medieval Canon Law,
 – Zeitschrift der Savigny‑Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abtei‑

lung) aj.
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Aktivně se zúčastnil činnosti Komise pro studium problematiky, spojené 
s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa ustavené kardinálem Milosla‑
vem Vlkem při Pražském arcibiskupství. Za originální výzkumy jej papež Jan 
Pavel II. vyznamenal roku 1999 komturským křížem Rytířského řádu svatého 
Silvestra, papeže.

Bibliografická poznámka
Autobiografie Jiřího Kejře vyšla pod názvem Žil jsem ve středověku, Edice 
paměť – Academia, Praha, 2012, 266 s.

Většina kanonistických studií Jiřího Kejře byla souborně otištěna v knize Vý-
bor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, Masarykův ústav a Archiv 
Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, 2012, 485 s.

Jiřímu Kejřovi byl dedikován sborník statí ke středověkému kanonickému 
právu pod titulem Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in 
Memory of Jiří Kejř, ed. Pavel Krafl, Ius canonicum medii aevi, vol. 1a, second 
extended edition, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, 2020, 
276 s. Zde, v tomto druhém vydání, je možné nalézt údaje o publikovaných biblio‑
grafiích Jiřího Kejře a soupis publikací věnovaných Jiřímu Kejřovi, ať už se jedná 
o jubilea, laudationes, nekrology nebo historiografická zpracování jeho vědecké 
produkce (Select bibliography about Jiří Kejř, s. 11–13). Tamtéž jsou představeny 
knižní publikace Jiřího Kejře (Books by Jiří Kejř, s. 14–24).

Čtenáře Revue církevního práva lze odkázat na tyto statě v jednotlivých číslech 
tohoto odborného periodika:
 – 4–2/1996, KRAFL, Pavel, K životnímu výročí doc. JUDr. Jiřího Kejře (75 let), 

s. 148–149,
 – 8–3/1997, KEJŘ, Jiří, Pronikání kanonického práva do středověkého českého 

státu, s. 137–156,
 – 73–4/2018, KRAFL, Pavel Otmar, Právní historik Jiří Kejř a jeho výzkumy 

dějin husitství, s. 47–54.
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