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Předmluva

Problematika naznačená v názvu této knihy, tedy otázky 
spojené s hranicemi a cizinci, patří v současné době mezi ty 
nejvíce diskutované. Na oba uvedené problémy lze nahlížet 
a zkoumat je z mnoha stran i různých úhlů pohledu. Často jsou 
předmětem filozofických úvah a rozboru platné právní úpra-
vy, jsou traktovány z hlediska jejich odrazu v ekonomice, nebo 
jsou předmětem studia politologie či sociální antropologie. 
Studie pojaté z hlediska výše uvedených oborů se nevyhýbají 
(a ani nemohou) odkazům na historii nebo právním aspektům 
těchto otázek. Vždyť s obdobnými situacemi se lidé museli vy-
rovnávat také v dřívějších dobách a nemůže proto překvapit, že 
tyto otázky našly svůj odraz také v tehdejších právních pravi-
dlech a normách. Nicméně specifický odborný právněhistoric-
ký pohled na ně dosud chyběl. 

Tato kniha, která vznikla společným úsilím členů katedry 
právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy – peda-
gogů i studentů, je tedy zaměřena na právní postavení cizin-
ců, stejně jako na právní úpravu hranic v různých historických 
epochách. Autoři jednotlivých kapitol se pokusili z pohledu 
právní historie zachytit způsoby řešení obou zkoumaných otá-
zek i proměny, jakými procházely od dob antického Říma až 
po doby nedávno minulé. Věnovali se jejich různým aspektům 
i odlišným pohledům, které přinesly dřívější právní úpravy. 
Snad ani není třeba zvlášť zdůrazňovat, že se v obou případech 
jedná o problémy více než komplikované, které navíc nelze 
zkoumat izolovaně. Nejenže spolu úzce navzájem souvisí, ale 
má-li být vytvořen jejich nezkreslený a pokud možno tedy také 
pravdivý obraz, musí se na ně pohlížet v plném kontextu kon-
krétní doby. 

Oba pojmy jsou totiž navíc již svou podstatou velmi relativ-
ní a jejich chápání, význam i obsah zároveň mnohdy podlé-
haly výrazným změnám a posunům. Vždyť hranice jsou nejen 
přírodní, ale stejně tak i umělé, můžeme je chápat, ale také 
objektivně existují, v mnoha podobách. Jedná se nejen o hra-
nice státní, ale stejně tak jsou hranicemi i například meze po-
zemků, a kromě toho existují rovněž hranice jednání, ať již 
povolených či zakázaných právním řádem, obecnými pravidly 


