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Horni právo čes k é, tl-ebas počátky svý mi sta Jihlava , Německý Brod a Kutn á H ora , stala 
so uviselo s vývojem obyčejového h-ho p ·va se úrodnou půdou pro časný vývoj horních oby
v ze mích román o ko-německých, pI-cce vykazuje čejLI právních, na nichž napotom naše zúkono· 
v mnoh é m ohledu také zají mavý vlastní vý. dáJ's t ví horní spočívalo. Královš tí úI-edníci, 
vo j, jenž se jeví ve velké řadě samos tatných, us tanovení na horác h s tříbrn ýc h k hájení 
obsa hem pOZOI uh odných . pramen ů právních, zájmll král ovských, u rb u r é ři a min c m i· 
jež povstaly v zemích naš ich. Doš l oť u nás s th , spo l eč ně s p řísežnými horními a jin)lJni 
poprvé k důldadněj š ímu se psání h-ho p-va ve zřízenci na horách spolupů sobi li k ustálení 
s tl-ední Evropě a sepsi ní to r o z ší řilo se do zásad, podle kterých se dolovati mě l o, a nej 
vC!kú lní ch a i mnohých vzdálených zem í, tvoř'íc starší zprávy , které se u nás zachovaly o tako · 
zák lad tamějš ího zákonodárství horního. výchto úřednících , jimž náleželo spravovati 

I. Začátky h-ho p-va mohou se v každé doly, zejména d ůc hod neboli urburu králo v · 
ze mi polož iti teprve do d oby, kely tam horni· sk ou z nich, a kteří také zasedali na soudě 
ctví nabylo vět šího významu, ze jm é na dolo · horním, pocházejí z let I227 a I234 a týkají 
vúním ve hlubinách země, a kdy následke m se Jihlavy a Německého Brodu. Sezná
t oho stát v iděl se nucena přiváděti zásady váme z nich, že již tehdy platilo z v I á š t ní 
regálu horního a souvisejíc í s n;m svobody h. p. (jZlS monta/l1lm), větším dílem obyčejové , 
horní k pl a tnosti tím způsobem, že bez jeho jež zaj isté obsahem svým souhlasilo s cizími 
pro p ~ljčení nebo povolení nikdo, a ni vlastník h ·mi p·vy, zejména v Harcu a Preiberce tehdy 
pozemku, n e měl práva provozovati hornictv í užívanými , a jež nalézáním soudu h orníh o a 
a nabývati majetku horního a že každému, kdo p"edpisy úředníků královských se na pLldě 
předepsaným podmínkálr. vyhově l , dovoloval naší samostatně dále vyvíj",lo, a že toto h. p. 
kutati a dolovati. Takov)' m z pů sobem i v době, přivádě l o se k platnosti bez oh ledu na pozem
kdy h. p. neby lo je š tě sepsáno, nýbrž platilo kové vlastn ictví vrchností, na jichž pLldě se 
jako pouhé právo obyčejové, musila pravidla, dolovalo. Při tom h orní osady Jihlava a Ně
který mi se upravova ly poměry h orníků k státu mecký Brod rychle na li dnatá města vzrů sta ly 
a v l astníkům pozemků , t vořiti hla vní jádro a o potvrzení svých práv horních i městských 
ka žd ého h·ho p·va. Tak tomu by lo v zemích I usilovati začaly. Podařil o se to Jihlavským 
románsko · německ),ch a to byl také přední r. 1249, když král Václav I. válčil se synem 
obsah starého obyčejového h-ho p-va u nás. I svý m Př'emyslem Otakarem I. a když povolal 
Počátky :eho tedy slllší hledati v době, kdy horníky Jihlavské na pomoc proti němu . Po 
se poprvé u nás existence regálu horního a dobytí hradll Pražského s jich pomocí v srpnu 
také svobody horní dá prokázati. Když r. IIStl r. 1249 a po docíleném smíru, v kterém král 
císa ř Bedřich Barbarossa udělil \ lad islavu II. synu svému Moravu jakožto markrabství po
korunu královskou a tím mu přiZllal všechna stou pil, předlož ili Jihlavští soupis sV}'c h měs t· 
práva královská, poněvadž - jak dokládá sou· ských a h ·ch práva král se synem potvrdili 
\'ěký kronista mnich Sázavs l<ý - ze mě Česká tyto svobody brzo po I6. srpnu r. I249, a sice 
zlate m, s t říbrem a ji ným bohatstvím oplývá, jak měšfan óm jih lavským, tak i h orní kům kde
a kd yž té hož roku týž král V ladis lav byl pří· koli po království Českém přebý vajícím, při
tomen prohlášení konstituce císařské de r ega- tisknuvše pečeti své k vJ'sadní listin ě horníky 
libu s na polích Ronkálských, podle které mince předložené, jejíž. origi ná l se posud v archivu 
a Mlc ha d z hor sHíbrných (molleta et m -g el1- Jihlavském chová. 
tarie za práva královská jsou prohlášeny, tu Listina tato obsahuje v 16 č l áncích ne j . 
ne mohl o se více pochybovati o tom, žeipa· starší sepsán í h-ho p·va, jež Jihlavští 
novníkům českým náleží regál horní v če- s i po řídili a mocí propLl j če ného sobě statu
s ké m území státním a že jim příslu š í stano- tá rního práva b ěhem XIII. století novJ'mi 
viti podmínky, za kterými mohou dra hé kovy č l ánky a pak i nov)Tmi nálezy a naučeními 
se dobývati . Av šak pHležitost př"i vés ti v Če- ve věcech horních dále doplňovali. Tato jihlav
chác h anaMoravětato práva král ovská k plat· ská . jura montium et montanorum « 
no,ti naskytla se, pokuJ víme, teprve za Pře- obsahují ustanovení hlavně na prospěch hor· 
mysla Otakara 1. a jeho nástllpcův a i pak níků vydaná , jichžto poměry jednak k úřa· 
bylo jim napořáde přemáhati mnohý odpor dC!m horním a vlastníkům pozemldl, jednak 
vlastníků pozemků, na kterých se dolovalo . jedněch k druhý m se upravují, a by každému 
Na počátku XIII. stol. odkryty jsou na výšin ě z nich právo kutací a právo pri or ity nálezu , 
českomoravské při řece Jihlavě bohaté rudné jakož i nabytý majetek horní byly zabezpe
žíly v pásmu rulové m, daleko odtud do Mo- čeny. Práva ta předpokládají platnost regálu 
lavy i do Čech se rozkládajícím, a napotom horního; avšak nezmiňují se výslovně o něm, 
začal o se v těchto stranác h hornictví ve vel · jakož vLlbec o právec h krále a jeho úředníků 
kých rozměrech provozovati . Následkem toho na horách nemají podrobných ustanovení. J im 
krajina , kde povstaly horní osady a pozděj š í mě- jde o to , aby kutání nebo hledání po horách 
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bylo jakožto. dovolené i na cizích pozemcích z Lichtenburka o tom, na čí půdě povstal o 
uznáváno, aby při tom mezi kutéři byl o za- měs to a jakých práv král a jakých vrchnost 
bráněno sportlm a aby tomu, jenž odkryje mají k pozemktlm , na nichž se kolem m ěs ta 
bohatší žílu l,ebo pramen rudní a požádá za doluje. Teprve po 1'. 1269 došlo k jakémusi 
prop ůjčení práva k dolování, uznala a zabez- narovnání se syny zemřelého S mil a z Lichten
pečila se priorita jeho nálezu, Nalezač tako· burka, ve kterém král přiznal jim podíl na 
výto obdrží urburéřem vyměř'ené pole, na němž dílchodech z města i h or , avšak město samo 
výhradně míHe dále dol ovat i, a to buď vlast· i hory dával svými úředníky i' nadále spra· 
ním nákladem nebo společně s jinými tě žai' i . vovati, Jakmile však král oc tnul se ve sporu 
Po le takové měřilo v šíři sedm lánfl nalezači, s římským králem l\udolfem, páni ti, uživše 
dvou láníl králi a dvou láníl obci měs ts ké nes nází jeho, h l eděli státi se neobmezenými 
přim ěřen ých, a obci příslušely také z měr k y pány města i hor. Vydalif 8. června 1278 mě
nebo z.b y t k Y (i.iberschary) mezi" měřeným i šfanÓ m t am ěj ším ja ko svý m podd a ným o b
horami pozilstalé a k dalšímu měření nezpíl- šír né sepsání práva městského ahor· 
sobilé. Kdyby proptljčky udělené nalezač ne- ní ho, uživ še k tomu listiny jih lavské z r. 1249, 
použil tak, jak práva předpisují , má pi·im ě · a v tomto sepsán í potvrdili měšťanům sice 
řený díll spadnouti zpět na krále. O tom, jaký mn ohá práva, kter)'c h posud požívali, avšak 
dtlchod má král z dolil proptljčených, jakož zároveň vyhradili sobě nad nimi práva, králi 
i o tom, jaká práva a povinnosti má vlastník vlastně přináležející, Vždyť i sama forma po· 
pozemku, na kterém se doluje, prá vo jihlav- tvrzení práv h ch soukromou vrchností byla 
ské nemá ustanovení. Patrně listiny, kterými zasahováním do práv královských, Kromě toh o 
urbura král ovs ká urburéi"l1m se pachtovala a páni ti doplnili právo jihlavské us tanovením i 
ve kterých urburéři udělovali propíljčky , ob· o dělení hor na panství jich lež ících na několik 
sahovaly bližší o tom předpisy , na jichž zá· obvodíl h orních a o přiměřová ní láníl horních 
kladě horní soud jihlavský naučení o těchto netoliko prvnímu nalezači, králi a městu , nýbrž 
otázkách i do cizích zemí dával. Toho do· i vrchnosti. Touto listinou arci spory o plat · 
kladem je zejména zajímavé nau čení, které nost regálu h orníh o na horác h n ěmeckobrod 
rychtář a přísežní m. Jihlavy r. 1268 vydali sk)'ch neb yly l,končeny, nýbrž i ve XIV. st. 
společně s urburéři královskými v Čechách dále trvaly (srv, IV" 733)' 
i na Moravě, byvše k tomu zmocněni králem II. Podobné rozepře vznikly v době krále 
i pány zemskými, opatu cisterciáckého Idá· Václava II. na stříbrných horách , jež by ly na 
štera Lebusského v Lehnicku, na jehož po· pozemcích cisterciáckého kláštera sedleckého 
zemcích zlaté doly Goldberské byly objeveny. v mezích farnosti malínské objeveny a při 
Dle nau če ní toho náleží zeměpánu na horác h kterých v tu dobu nová lidnatá osada horní 
soud a urbura a vlastníku pozemku čásf mč· Kutná Hora povstávala, Na poč át ku pano
řeného pole , tak zv, lán dědičný, a čásť v'J'- vání kr. Václava II. vznikl spor mezi měšťa ny 
nosu z hor (podíl na urbuře a dědičný I<uku s). kolínskými a čáslavskými o příslu še nství h or 
Za to však vlastník poze mku má určité po- t ěc hto k jednomu nebo druhému ml'stu, ze
vinnosti k horám , jež podrobněji teprve v na- jm éna o tom, které obci městsk é , zdali ko· 
potomních zákonech byly vytčeny , Rovněž línské nebo čáslavské, mají se při m ěře ní hor 
v jihlavském právu není je ště bližších ustano· přimUovati městské lány a zbytky a ku kte· 
vení o poměrech těžarstev a jich tec hnických rému soudu má lid horní příslušeti. Kutná 
zi-ízencíl , per k m i str tl; ani o pomocn}'ch dí· Hora nebyla tehdy ještě městem a neměla 
lech horních , zejména o hutích, ani o právu také vlastního soudu horního . Obě města zvo
štólo vém, ani o právním postavení havéh'\ lila sobě za rozhodčího perkmistra l<utnohor
k úředník íl m h orním a k těžař t'J m neboli kver· ského Sybota, l<terý 14. li st. 1289 učinil vý· 
kt'J m, a sice z té příčiny, poněvadž s počátku pověcf, že stříbrné hory ležící mezi údolím 
horníci byli jak nákladníky hor, tak i havéři . sedleck ým na jedné straně a mezi vesnicemi 
Vše chno to bylo zílstaveno teprve další mu Kluky a Přítokou na druhé straně, ted y na 
zákonodárství hornímu, jež na zák l adě práva 'území farnosti malínské, mají se považovati 
jihlavského se u nás vyvíjelo. za příslušné k oběma městílm, takže lány 

Práva tohoto užívalo se ve XIII. st. všu de měs tské mají každé z obou obcí městskýc h 
na nově vzniklých horách v Čechách i na z polovice náležeti ; avšak že soudní moc nad 
Moravě , V době krále Přemysla Otakara II. , lidem horním v t omto obvodu přebývajícím 
hory kolem Něm. Brodu vyňaty jso u z pravo· mají vykonávati přísežní města Čáslavě , H ory, 
moci horních úřadtl jihlavsk}'ch a ač koli po- jež ležely mimo tento obvod buď poblíže Ko
vstaly na pozemcích pán{\ z Lichtenburka, lí na nebo Čáslavě, m ě l y nál ežeti k jednomu 
ustanovován byl nad nimi král. urburéř, kte- nebo druhÉmu městu , dle toho, kterému byly 
rému příslu š elo právo ud ělovati proptljčky na blíže polo ženy, Brzo však na to obdržela horní 
hory a doly. Podobně dálo se i jinde po Če- osada kutnohorská zvláštní Mady krá lovské 
chách, jak na vysočině českomoravské, tak nad urburou a mincí a také vlastní soud horní. 
zajisté též v okolí tehdy zakládaných nově Již r, 1291 mluví se o král. urburéi-ích v Kutné 
měst Kolína a Čáslavě. V okolí těchto měs t Hoře , kteří byli nuceni hájiti regál horní a 
začalo se voné době dolovati, a proto v za- horníky proti kláš teru sedleckému, a jimž ná
kládacích listinách jsou obě města právem leželo předsedati hornímu so udu nebo dávati 
jihlavským nadána . Ale v Něm. Brodě samém se na něm zastupovati rychtářem horním. 
vznikaly záhy mnohé spory mezi králem a pán y R. 1300 došlo pak na známou daleko sáhlou re. 



nburka o tom, na čí půdě povstalo 
jakých práv král a jakých vrchnost 
ozemkům, na nichž se kolem města 
~eprve po r. 1269 došlo k jal.{émusi 
lí se syny zemřelého Smll a-z Llchten
e kterém král přiznal ji m podíl na 
:h z města i hor, avšak město samo 
ával svými úředníky i nadále spra
akmile však !<rál octnul se ve sporu 
m králem Rudolfem, páni ti, uživše 
jeho, hleděli státi se neobmezenými 
sta i hor. Vydaliť S. června 127S mě· 
tamějším jako svým poddaným o b
epsání práva městského a hor· 
.ivše k tomu listiny jihlavské z r . 1249, 
,to sepsání potvrdili měšťanům sice 
'ráva, kterých posud požívali, avšak 
vyhradili sobě nad nimi práva, králi 
Jř-ináležející. Vždyť i sama forma po
Jráv h ch soukromou vrchnos tí byla 
iním do práv královských . Kromě toho 
loplnili právo jihlavské ustanoveními 
hor na panství jich ležících na několik 
horních a o přiměřování lán ů horních 
prvnímu nalezači, králi a městu, nýbrž 
·sti. Touto listinou arci spory o plat
á lu horního na horách německobrocl
eby ly l,končeny, nýbrž i ve XIV. st. 
l ly (srv. IV., 733 ). 
dobné rozepře vznikly v době krále 
II. na s tř'íbrných horách, jež byly na 

ch cisterciáckého ld áštera sedleckého 
h farnosti malínské objeveny a při 
v tu dobu nová lidn atá osada horní 
Hora povstávala. Na počátku pano
Václava II. vznikl spor mezi měšťany 
mi a čáslavskými o příslušenství h or 
{ jednomu nebo druhému mt"stu, ze· 

tom, které obci městské, zdal i ko · 
ebo čáslavské, mají se při měření hor 
vati městské lány a zbytky a ku kte· 
JUdu má lid horní příslušeti. Kutná 
ebyla tehdy ještě městem a neměla 
stního soudu h orn ího . Obě města zvo
! za rozhodčího perkmistra kutnohor
ybota, který 14. list. 12S9 učioil vý. 
že stříbrné hory ležící mezi údolím 
im na jedné straně a mezi vesnicemi 
l Přítokou na druhé straně, tedy na 
'arnosti malínské, mají se považovati 
ušné k oběma městům, takže lány 

mají každé z obou obcí městských 
ce náležeti; avšak že so udní moc nad 
orním v tomto obvodu přebývajícím 
wnávati přísežní města Čáslavě . Hory, 
ly mimo tento obvod buď poblíže Ko
bo Čáslavě, měly náležeti k jed nomu 
'uhÉmu městu, dle toho, kterému byly 
loženy. Brzo však na to obdržela horní 
:utnohorská zvláštní úřady královské 
urou a mincí a také vlastní soud horní. 
:91 mluví se o král. urburéřích v Kutné 
;teří byli nuceni hájiti regál horní a 

proti klášteru sed leckému, a jimž ná
·ředsedati hornímu soudu nebo dávati 
něm zastupovati rychtářem horním. 
došlo pak na známou dalekosáhlou re· 
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formu mincovnictví českého , s kterou souvisela 
nová orn-anisace Maclů mincovních i horních. 
Z naříz:ní krále jsou všeckny mincovny po 
městech zrušeny, ražení jediné české mince 
v Kutné Hoře na Vlašském dvoře je naří· 
zeno a důchod i správa mince od té doby jsou 
s vHovány ve formě pronájmu mincmistrům 
kutn oh orským, kter)' m obvykle pak též dů' 
chod z mbury je pachtován. Konečně Kutná 
Hora jes t novými výsadami r. 1304 a 1307 
nadána hradb ami obehnána a na královské, 
po Pra;e přední měs,topovýš~na, čímž působ
nost soudu čáslavskeho a take vrc hn ostenská 
práva kláštera. sedleckého na llzem! kutno
horském přestala. Než li tak se stalo, vydal 
krá l Václav 11., brzo asi po srpnu 1300 , všem 
svým horníkl'1l11 p~ všem k:álovs~ví ,Ce~!{~m, 
jmenovitě na Horach Kutnych preb>,vól.JI~lm, 
proslul}' horní zákonník nebolI kn Ihu 
královského h·ho p-va UL/S rega/e mOI/ ' 
tl1110/'1I111), latinským jazykem sepsanou, aby se 
jí urburéři, rychtáři, přísežní, perkmisth, pí· 
saři a jiní úředníci a zřízenci horní, Jakož 
i všechen lid na horách stříbrných pracující 
ve věcech horních spravovali. Jihlavští, kteH 
nechtěli vydati horníkům na Horách Kutných 
llplný přepis své ho práva, takže se těmto hor· 
níkům pro neznámost platného práva mnohá 
bezpráví dála, označují se v zákonníku jakožto 
příčina vydání jeho a poněvadž na zákonníku 
déle se musilo pracovati, není vyloučena do· 
mněnl{a, že na sepsání jeho měl hlavní podíl 
u čený právník mistr Gozzi u s ab Orvieto, 
kterého král r. 1294 z l~íma do Čech povolal, 
aby mu byl při pracech zákonodárn)ich ná· 
pomocen (srv. Čech y str. 459 \. Spisovatel 
zákonníka byl zajisté důkladný znalec Jak 
práva l'ímského, tak i českého práva horního. 
Při roztřídění látky přidržel se systému Ju
s ti nianovýc h insti tucí, poj edná vaje v první 
knize o osobách při díle horním sllčastněných, 
ve druhé a třetí o horách a ve čtvrté, po · 
sl ední knize. o řádu soudním, kterého má na 
soudech horních býti užíváno. Oporou při práci 
jeho bylo mu staré h. p" zvlá.ště jihlavské, 
jehož nedostatky a mezery míní napraviti a 
jež také mnohými novými ustanoveními do
plňuje. 

Ná rozdíl od práva jihlavského nový zákon· 
ník nejprve zásadu horního regálu velmi roz
hodným zpCisobem vyslovuje a obhajuje, na· 
lývaje hory stříbrné zbožím komory králov
ské a pravě zejména o bohatých horách ku- ' 
tenských, že králi Českém u zCistaly od po
čátku svě ta vyhrazeny božskou prozřetelností. 
Obrana tato byla tím důvodnější, že římský král 
Albrecht I. č inil roku 1303 nároky na podíl 
z urbury kutnohorské, požaduje na králi Vá· 
clavu II. z důvodCi zcela nicotných , aby mu 
bud' stříbrné dnly kutnohorsk é k užívání na 
šest let postoupil, aneb aby mu složi l pokutu 
So.ono hřiven stříbra za desátek říši prý po
vi nný a potud neodvedený a že teprve. ve 
smlouvě s králem Vác lavem TII. S· srp. 1305 
uzavřené od takových nárokCi navždy ustou· 
pil, uznávaje, že králi Českému náleží v krá
lovství Českém vše, cokoli na zemi i pod 

zemí se nachází. Avšak obrana regálu hor
ního v zákonníku obsažená netýká se toliko 
praetensí králll římsko·německých, nýb.rž na
mířena jest i proti vrchnostem a majItelům 
pozemkův a též proti horníkům a obcím měst· 
sk}'m, při nichž se doluje. Vůči jim všem hájí 
zákonník co nejrozhodněji práva zájmů krá· 
lovských na horách a to bylo příčinou, proč 
některá ustanovení jeho nedodělala se takové 
platnosti a oblíbenosti obecné, jak král Vá
clav II. si přál. Jakužto důsledek regálu hor
ního obhajují se výsostná práva krále na ho
rách , zejm éna právo zákonodárné ve věcech 
horních a soudní i správní moc úředníku 
královských nad horami ustanovených. O orga· 
nisaci a působnosti těchto úřadů, zvláště pod· 
komoř-ího, urburéře, písaře urbury, rychtáře 
a přísežných h orních, má zákonní k podrobná 
ustanovení. Lhůta, po kterou se pachtuje 
urbura, má končiti se ·v stejnou dobu jako 
nájem mince, aby pachtování obou těch úřadll 
jedněm a týmže osobám bylo možné. Násled· 
kem toho mincmistři mohli se státi zároveň 
správci urbury. Rychtář i horskému společně 
s přísežn)' mi přiznává zákonn ík soudní moc 
nad lidem horním; ustanovuje však, že v zá
važnějších věcech mají býti povoláváni přísežní 
měst sousedních, aby s nimi zasedali na soudě. 
Vlastního tedy so udu městského v čase se
psání zákonníka ještě v Hoře Kutné nebylo . 
Ohledně kutání, měření polí a udělo

vání propůjček přivádí zákonník práva 
královská větší měrou k platnosti, nežli či
nilo staré právo. Pokud se k u tán í týče, 
muže každý kutéř na svobodn é m neboli ne
měřeném poli osobiti sobě místo k dělání 
šachty nebo dolu, o něž nemůže přijíti, když 
ustavičně dělá. Vzdálenost, ve které smí jiný 
kutéř od něho kutati, zmenšuje se z jednoho 
lánu, jak předpisovalo staré právo, na jedno 
látro nebuli sáh horní (jenž držel půl čtvrta 
lokte a tři couly míry pražské) neboli na 
sedminu lánu, což postačovalo, aby rumpál 
k vyvážení kamení a rudy v šachtě postavený 
svobodně mohl se otáčeti. Nalezl·li kutéř 
takto bohatší žílu neb o pramen rudní, učinil 
o tom oznámení urburéři nebo zástupci jeho, 
aby mu udělil předběžnou propLljčku a vy
kázal kutiště, a sice tím způsobem, že mu 
směrem objevené žíly při náležela tatáž vý
měra jako v měřeném napotom poli a že 
křížem s obo u stran ží ly kutéři po lánu se 
přiměřovalo. Na tomto kutišti směl napotom 
kutati toliko kutéř anebo ten , komu on jakožto 
první nálezce, sm luviv se s ním, dal svolení. 
Celkem byla prostora kutiště dle nového zá· 
konníka značně obmezena a i na té prostoře 
bylo podporováno kutání netoliko prvního na
le zače, nýbrž i jiných horníků. Podal li kutéř 
průkaz míry hodnosti nebo vzdělavatelnosti 
odkryté žíly rudní, a sice tak, že př'edložil 
dobytou v kutišti rudu, která po přepálení 
nebo tavení v huti musila dáti nejméně čtvrt 
hřivny stříbra nad hutní ~áklad, a podal:li 
žádost za propůjčku nebolI »mutoval· lI «, 
došlo na měření pole horního a ud ě
lení propůjčky na ně. Měřené takto pole 
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obdržovalo směrem žíly na š í ř k u výměru 
ve starém právu již ustanovenou, a s ice v I e· 
žat é straně nebo li lintu (liegellde~) jeden lán 
a na v i s u té straně neboli hantu (ilallgelldes ) 
3 ll, lánu. Na d é I k u pak na kříž od směru 
žíly přiměřovalo se prvnímu nalezači směrem 
k úhlům nebo bokům v dolech po pravé straně 
rumpálu půl čtvrta lánu, králi jeden lán, jeden 
lán městský (lal1ells civilis) a jeden lán panský 
(lmlells domil1o?'tl1n ) a stejným způsobem i po 
levé straně tytéž lány se vyml:řovaly. Pře
káželo·li takovému měření ji né sousední mě· 
řené pole, mohly všechny lány , jak sed m 
lan6 dědičných, nalezači pJ-íslu šejících, tak 
dva lány králi, dva městům a dva vťchnosti 
na jedné straně od rumpálu na délku se m ě· 
hti . Změrky nebo přebytky mezi měře· 
nými h orami, jež k samostatnému pro pJ'Jjčení 
se již nehodily, prohlašují se za příslušenství 
urbury královské a nikoli města, jak staré 
právo jihlavské ustanovovalo. Pořadí, ve kte· 
rém se toto měření lán6 dělo, vysvětluje se 
tím, že asi pravidelně se dolovalo nejprve 
v prvních sedmi dědičných lánech a když 
kverkové přišli k lán6m královským , měst· 
ským a panským, jakož i k změrkům , že musili 
po řadě sobě od držitel 6 těchto lánů další 
propůjčky opatřovati. Ale jinak nedalo se po 
chybovati, že držitelové těchto lánJ'J také sami 
mohli v nich dolovati nebo je jiným horníkům 
propůjčovati. Ohledně lánCI městských však 
se ustanovuje, ze, kdyby v nich nebylo ihned 
děláno, má právo je propůjčiti král, a ustano· 
vení toto i jiná ukazují opětně, že v čas vy· 
dání zákonníka Hora nebyla ještě městem, 
nýbrž že hory tamější a zejména lány měst· 
ské napořáde ještě počítaly se k městJ'Jm Ko· 
línu a Čáslavi, jak to roku 1289 bylo ustano· 
veno. Ostatně podle zálwnníka má právo král 
propůjčovati netoliko lány královsk é, městské 
a změrky, n)'brž i lány panské. Celkem tedy 
u přirovnání ke starému právu podíl vrchnosti 
a měst na m ěřených horách se ztenčil a podíl 
krále se rozmnožil. 
Podobně se má s podílem urbury na 

výnosu hor stříbrných. Urbura dle zá· 
konníka má právo: 1. nejprve na o s m Ý díl 
(na mrstě pozděj šího desátku) vytěžené z dolu 
rudy beze všeho nákladu; 2. na čtvrtinu de· 
vátého dílu kovářského a 3. na pět kuksů 
neboli 'j,., díl6, na něž se výnos rudy !'!Jezi 
kverky dělil. Z těch '/3' měla připadnouti 
urburéři nebo tomu, kdo prop fl jčku ud ě lil Ta· 
kový byl výnos z lánl! dědických; jakmile 
však se začalo dolovati v lánech královských, 
panských a změrcích, měla se pod le zákon
níka urbuře po odvedení osm6ho dílu a de · 
vátého dílu kovářského při kázati ještě '/ '6 
výtěžku z dolu, nežli došlo k dělení zbývající 
rudy mezi kverky podle počtu jejich kuks(l, 
Ustanovili pr)' tak staří horníci. Nedá se upříti , 
že tě mito ustanoveními príjmy h orníků z hor 
značně se ztenčily a že d6 sled ky regálu hor· 
ního musily se stávati velmi tísnivým i v do· 
bách, kdy hory dávaly skrovnější užitek. V době 
arci krále Václava II. roční důchod urbury 
přesahoval zajisté obnos IOO.oon hřiven stříbra . 

V I a s t n í k p o ze m k u, ve které m se dolo · 
va lo, pOZb)ívá dle zákonníka své právo na 
lány pan ské; avšak podržuj e náro k : r. na 
třetinu osm ého dílu , jejž král předem b éře 
právem urbury, a 2. na " ,n díl neboli na d ě· 
dič n Ý k u k s (" kutileil) . Naproti tomu jest 
povinen: I. trpěti dolování na svém pnzemku 
a zabrán í 16 městišť kverky a havHi kolem 
dolu k potřebám jejich; 2. dovoliti h o rník ů m, 
aby pásli dobytek na zboží jeho, a to na 
prostranství, kam až lu č i š těm může se do · 
střeliti ; 3. aby horníci brali bezplatně po · 
třebné k horám dříví z háj6v a lesfl panských , 
a 4- aby na dědičném jeho zboží hu t n í c i 
(t. zv. waltworchti) stavěli hutě, aniž by byli po· 
vinni mu platiti úroky. Na poddan ého, na je· 
hož úročním pozemku se doluje, nebéře zá
konník žádn{'ho zřetele. Vrchnost jakožto 
vrch ní vlastník pozemku měla mu patrně po 
skytnouti náhradu škody z výnosu, jejž měla 
z hor. Výnos ten byl náhradou za postoupené 
pozemky vrchnosten ské a za dří vi z lesll 
vrchnostenských dovážené a nikoli podíle m 
vrchnosti na regálu horním. 

V ustanoveních zúonníka o těžařstvu a 
havéřstvu zračí se zna č ný pokrok , jejž h or· 
nictví v těc hto dobách učinilo. Členové těžař'· 
stev neboli kverkové jsou nákladníky hor, 
kteří se dělí o vytěženou rudu v poměru ku 
sv}'m podílů m na h orách , a h a v é f i nebo 
kovkopové jsou ti, kteří skutečnou pritci 
v dolech vykonávají. Vzájemné poměry prá vn í 
kverků mezi sebou a k havéř6m vyličují se 
dosti pestře. Zákonník mluví o prvotních kver· 
cích, kteH přijímají propůjčky od urburéř6 na 
hory, lány a štoly, a o druhých kvercích, kteŤ'Í 
od prvotných před perkmistrem přijímají další 
propůjčky a pak s nimi společným nitkladem 
těží. Pomocí takovéhoto dělení práva k dělání 
hor na díly (tále, kuksy, lat. pa/'tes) tvoří 
se těžařstvo , jehož členové dělí se o vytě· 
ženou a na ně připadající rudu podle čtyř 
šichet, a sice obdrž i tolik košů rudy, kolik 
těch ko š6 připadá na jich podíl, jejž na té 
které šichtě mají. Náklad na jednu šichtu 
může se totiž děliti mezi 2, 4 neb 8 kverků 
a tím zp6sobem celý náklad na čtyři šichty 
:nůže býti rozdělen na 8, 16 nebo 32 díl6 . 
Další dělení , později obvyklé, na 128 kuksů, zá· 
konník ještě nezná, Jaký pak má kdo podíl 
na nákladu na hory (na pavování hor), takový 
má podíl na výtěžku z hor, a sice se dělí vý. 
těžek z každého dolu zvláštními děliči rud na 
čtyři díly podle čtyř šichet a pak dále na 
tolik dílů , kolik je podílů těžařských. Při ob· 
vyklých 32 kuksech nál ežejí čtyři králi, jeden 
propůjčovateli a jeden pánu pozemku. Jedno· 
tlivý kverk může míti i více podíl6, s nimi ž 
může svobodně nakládati a jež přecházejí na 
d ědice jeho. O záležitostech těžařstva rozho· 
duje se ve schůzích společných, jimž mají 
býti přít o m ni aspoň kverkové ze dvou šichet, 
t edy kverkové, kteří drží polovici kuks6v, a 
každj' kverk má ve sch6zích tl';ch tolik hlasli, 
kolik mLl patří kuks6. Ve schůzích těch volí 
si kverkové ze svého středu závodního náč e l · 
níka svého, perkmistra nebo h o rmi s tra , 
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jenž mtl sí míti n ej mén ě '/32 na dole a jejž 
urburéi- potvrzuje i také pro nedbanlivost se
saz uje. Perkmistr má hájiti zájmy i urbury 
královske i kverků, jeho úkolem je spravovati 
zi-ízence a dělník y horní, zejména strážné 
dolů, svrchní i dolní , přeběrače rud, hašp léře 
a havéře při dole pracující . Havéřům uděluje 
propůjčku v dole mu svěI-eném na meze (o rty, 
boky) a buď vyplácí jim mzdu penězi, nikoli 
rudou, jak se dálo clruhdy, nebo ponechává 
jim, aby dělali na vlastní vrub, avšak tak, že 
jistou čá~f vytěžené rudy jsou povinni od
vádě ti kverkllm . V tomto pi"ípadě stáva li se 
kovkopové nájemci díla horního, l en h a v é ř i 
(Lehenhauel'), a jejich poměr zval se I e n
šaf tem. 

Aby urbuře žádná újma se nedála, hledí 
záko nník pI-ísnějšími ustanoveními , ne ž jaká 
byla ve starém právě , z'lbezpečiti nepřetrž ité 
a co možná vydatné těžení z dolů. Př-estoupení 
těchto předpisů m llže míti za následek, že 
urburéři na útraty nákladníkťi hor t ěžení sami 
př-edseberou, nebo že propůjčku odvolají a 
s padlý na urburu dů l znovu jinému propůjčí. 
Tak má jeden každý lán b~,ti dělán vlastním 
dolem, a to s tolika orty, kolik jich hodně býti 
mllže. Zvláštní vrchní štajgéři neb horní 
l ezci královští vedou nad tím dozor. Aby 
doly nemusily pustnouti a netěženy zůstávati 
pro škodlivou vodu, vydáú zákonník před
pisy o nuceném vyčerpávání vod z do l ův a 
podporuje zak ládání dědičných štol k od 
vodiíování dolů a při vádění vzduchu do nich. 
Štolníci, jichž nákladem štola taková se ú i
zuje, obdrží podíl na výtěžku z dole" které 
od\'odňují, jakož i jiná práva , jež jsou obsa
hem t. zv. práva š tolového. I ku štolám 
bylo potř-ebí propůjčky; mezi š tolní ky jsou 
analogické poměry právní jako mezi kverky. 
loni maj í svého technického úř'edníka, Š t o I
ní hop e r k m i str a, a mohou se státi kver
ky , když po nálezu rudného pramene obdrží 
uvniti' štoly propůjčhl na měřenou horu a 
když tedy jich dědičná što la (Erbstollell) stane 
se zárovell što l ou hledající (Suchstolle'z ). 

Ohledn ě pomocných dě l horn ích, kjichž 
zřizování pán regálu horního rovněž dává po
vo lení, má zákonník jen kusá ustanovenÍ. Po
tvrzuje zejména rudokupcům č. erc k aufé
ř ů m práva, j ichž v hu t í ch s\'ých d l ~ dáv
ného obyčeje užívají a jež zvláště záležela 
v osvobození od placení úr okll vrchnostem, 
na jejichž pozemcích huti stály. Stříbro v huti 
srlýmané nebo přepálené byl majitel takové 
huti povinen odváděti do min ce proti záplatě; 
sice podléhal velkým pokutám. Konečn ě má 
zákonní k pozoruhodná ustanovení o děl n i· 
ctvu horním, o havéříc h, hašpléřích a ko
vářích, jež se t)'duljí doby pracovní, mzdy, 
stáve k a boui-ek horního lidu, Tak na př. děl
níci n esmějí dvě šic hty za sebo u prac ova ti , 
n ý brž po šest ihodinné práci na jednu šichtu 
připadající mají užiti odpočinku šest i hodin , 
takže nejvýše 12 hodin denně jest jim práci 
konati, Těmi a podobnými předpisy chce zá
konník poskytnouti dělnictvu ochranu i proti 
král úi-edníkClm i náldadníkům hor. 

Horní tento zákonník královský , j'enž jest 
bez odporu jedním z nejzajímavějších právních 
památek s tředověk)'c h, měl v komoře králov
ské zůstávati obecně př-ístupen, aby se jím 
mohl každ}' spravovati, a všickni soudcové 
horn í měli na jeho záldadě vynášeti nálezy, 
čímž však dal!\ímu v)' voji obyčejového h-ho 
p-va, pokud neodporovala ustanovením jeho, 
nemínila se činiti a nedála se pI·ekážka. 

III. Nás ledující doba XIV, a XV. století 
nebyla valně přízni va r,ovým zákonodárným 
pracím u nás na po li h ·ho p-va_ Moc králov
ská s výjimkou doby krále Karla IV. a Jiřího 
klesa la stále a "Iiv vrchností na hory zlaté a 
stříbrné, jež byly na jejich pozemcích obje
veny, následkem toho stoupal do takové míry, 
že mnohé privileje a řády osadám horním 
udělené v té době pocházejí netoliko od krá l ů , 
nýbrž i od vrchností. Kromě toho na horách 
královských, jako v Kut né Hoi-e a Jihlavi, úřady 
městské obmezovaly působnost král. úřadů 
horních všemožným způsobelll a některé hory 
původně královské , jako Jílové, Knín, l~eichen 
stein, Příbram a j., dostávaly se zástavou nebo 
prodejem do rukou vrchností soukromých , 
Dálo se tak za krále Jana, Václava IV .. v době 
husitské i jage ll onské. V této poslední době 
povolovány vrchnostem hojně tak zvané 
»frystunky. na hory, osvobození na řadu let 
od odvádění urbury královské, Následkem toho 
vrchnosti dávaly řády svým horníkům i usta
nov ovaly jim samy óf'eclniky horní. Sotva král 
uhájil si na takových horách právo předkupné 
k drahým kovům ve formě nuceného odvá
dění stříbra a zlata do mince; avšak i v tom 
ohledu povoloval vrchnostem výhody všelijaké. 
ľřísná ustanovení zákonníka krále Václava II. 
podržovala platnost následkem toho toliko na 
kutenských a ji ných královských horách; na 
ostatních mohla platiti jenom podpůrně. Avšak 
i na královských horách klesající už itek, jejž 
hory dávaly, č inil nutno, aby se od mnoh);c h 
práv královských na prospěch horníků upou
štělo. Obce královských měst Jihlavy, Kutné 
Hory, éás l avě a Kolína, při nichž se hlavně do
lovalo, i horníci sami starali se o to. ProPlljčená 
jim autonomie ve věcech soudních a obecních 
činila to možno, Markrabí Karel 22. srpna 
1345 povolil Jihl avským, aby k niT11 šlo odvo
lání ze soudů horních z Čech i Moravy, a do 
válek husitských zejména Kutnohorští, jak za
chované knihy horních nálezů jihlavských do
svědčují, velmi často práva toho užívali. Kmeté 
jihlavští, dávajíce naučení a nálezy do měst 
horních, uznávali sice platnost zákonníka krále 
Václava II. a pri',ilegii městům udělených ; 
avšak v případech, jež v právech nebyly vy
měřeny, ujímali se horníkťi všemožně proti 
král. úřadl~111 horním a odtud plynula jich 
oblíbenost. Význam Jihlavy jakožto vyššího 
soudu horního poněkud utrpěl , když král Jiří 
10. září 1467 osvobodil Kutnohorské od braní 
naučení v Jihlavě a když soudní stolici v Kutné 
Hoře za vyšší právo horní pro horní města 
česká Jílové, Knín, Reichenstein a j. povýšil. 
Napotom hOJní soudy jak "Jihlavě tak i v Kutné 
Hoře s taly se vyššími právy a autonomní jejich 
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činností, pomocí jich nález{\v a naučení, 
vyvíjelo se h. p. české směrem naznačeným . 
Ze při tom k zákonníku krále: Václava II. jakožto 
k obecnému h·mu p·vu napořáde se přihlí
želo, toho dok ladem jsou též Pl'eklady zákon· 
níka německé i české z té doby. 

Tak za král~ Václava IV . kolem r. 1385 
notář jihlavský mistr Jan z Gelnhausen pře 
ložil jej do německého jazyka, vynechav však 
v překladě místa, jež se Jihlavských nemile 
dotknouti mohla, a r. 1460 rn ěSťan kutn o· 
horský Petr Přespole z Prahy opatřil český 
jeho překlad. Novou českou redakci pořídil 
r. 1505 notář jihlavský Alexander Severin{\v a 
v době krále Ferdinanca 1. z nařízení je ho úřed· 
ník jáchymovský Matiáš Enderlin po druhé, 
a to samostatně, zákonník do německého ja· 
zyka převed l. (Latinský a český text uVel'ejn il 
posledně Jireček, Codex j . boh. I , str. 265. 
Ge lnhausentlv překlad nebyl dosud uveřej n ě n, 
za to Enderlinův vydal ti ske m r. 1563 mistr 
J. Deucerus v Corpus j . metallicorum; ko· 
nečně jest i španělský přeldad , jej ž poi"íd il 
Valentin Forster v I. 1557 až 1560 k vyzvání 
řed itele král. španělsk)' ch hor Admirandiho) 
Změny, kter';' v oboru h-ho p ·va v těch čao 

sec h předsevzaty byly, týkají se mnohých jeho 
ustanovení , Kdežto regál horní týkal se do · 
posud tol ik o zlata a stříbra, dle zlaté bully 
císaře Karla IV . z r. 1356 i j iné kovy, jako 
cín, měď, železo a olovo, měly se počítati k ne
rost{\m králi českému vyhrazeným. Organisace 
úřadů horních často se měnila dle toho, byla·li 
urbura jedněch anebo více hor pronajímána 
jedněm anebo více osobám. V Kutné H oře 
v době Karla IV. i Václava I\'. mincmi st r 
obvykle měl správu mince i nrbmy, avšak 
uMlování propůjček a řízení horního soudu 
svěřoval zv láštnímu úředníku, královskému 
hofmistru. Na ostatních horách v Čechách 
by li úředníci horní buď na král. mincmistru 
nebo na vrchnostech závislí. Král Václav IV. 
r. 1392 ustanovil, že žaloby na horníky kdekoli 
usedl é, zejm_ když jde o svobodné statky, jež 
drží, mají se pod{lvati před mincmistrem krá· 
lovství Českéh o . M incmistři klltnohorští ocl 
dob Karla IV. také snažili se o to, aby se 
udrželi v postavení nejv. úředník{\ zemských , 
pročež roku 1497 král Vlad islav ve v)' Jlovědi 
o úřaclech zemských ustanovi l, že mllže minc
mistrovství dáti komukoli ze tří stavCi: pan
ského, ryt ířsJ.-ého a městského . Přes to ve 
stol. XV. byla moc jejich nad horami vrchno · 
stem příslušejícími nevalná. O podílu urbury 
na horác.h sHíbrn )'ch v Kutné Hoře vydal král 
Václav IV. 6. června 1401 řád, kterým upu
sti l od čtyř kuksll a dílu kovMského v lánech 
dědičných a ocl 1/", v lánech ostatních, usta
noviv, že kverkové mají z výnosu lán{\ dědič
ných odváděti do mince toliko osminu vý· 
těžku rudy a prop{\jčiteli (hofmistru) '/32 z lánťJ 
ostatních a k tomu ještě devátou čásť výtěžku, 
a sice z lán ll královsk)'ch a změrhll tuto čásť 
králi, z lánCi městských obci kutnohorské a 
z lán{\ panských vrchnosti. Po válkách hu sit 
ských povinnosti horník{\ dále se men šily, jak 
v Kutné Hoře, tak zvlášt ě na horách po vsta-

lých na pozemcích vrchnostensk)'ch. Velmi 
záhy pak přiváděla se ve městech horních 
k platnosti zásada, že každý tamější m ěšťa n 
má se .dotýkati hor«, a následkem toho již 
za krále Jana přichází dělení práva k dolu na 
128 kuks ll. Čím více pokračovalo prohlubování 
doll!, tím dCiležitěj š í stávaly se štoly. Za
ložením hlubší š tol y stará š tola mohla o po· 
dí l na výnosu hor přijíti a tak právo štolové 
stále pokračovalo. Konečně ponenáhlu na 
stroje začaly přech áze ti úkoly a také prá va 
što l Pamětihodno jest, že i v tom ohledu doba 
Karla IV. znamenala značn)" pokrok a že roku 
1379 míšeňští markrabové povolali si české 
techniky, mezi ni mi mi stra Jana Čecho~lava 
z Prahy, aby jim pom ocí stroj{\ odvodnili doly 
freiberské (Co dex Saxoniae XIII, str. 44). Ko
nečně značný jest počet řádl\ jež v té době 
v Kutné Hoře i jinde rudokupcClm, hutníkllm, 
mincířům, prégeřllm, tavířťJm stříbra č. pren
n én~ m, uhlíř{\m atd. byly vydány. 

IV. V XVI. stol., jako v ji ných oborech práv. 
ních, i v oboru h·ho p ·va obyčeje právní a 
jiné prameny autonomní činností vzniklé na
hrazeny jsou zákonodárstvím, které zároveň 
hledělo srov nati mnohé spory mezi hálem a 
stavy, na jichž statcích hornictví se provozo
valo. Nejpřednější p odnět k sporťJm těmto za
vda.lo objevení bohatých dolCi stříbrných 
v údolí KonradsgrLinském r. 1516 na pan ství 
Ostrovském, jež ná leže lo p. Š lik{\m z Holíče. 
Stepán Šlik, neohlížeje se na práva královská, 
založil při dolech těch horní město Já ch y m o v 
a 8. srpna 1518 vydal pro ně v Lipsku tiskem 
horní řád o 106 článcích v nčmeckém ja
zyku, jenž namnoze byl převzat z I'ádu, jejž mě
stu Annaberlm v Míšni r. 1509 tamějš í marl<I-a
bové udě l i li a jehož obsah hlavně s freiberským 
právem souhlasil. Horní hejtman jáchymovský 
Jindřich z KĎnricu byl hlavním p{\vodcem vy 
dání tohoto řádu jáchymovského a krá l Ludvík , 
6. led. 1520 povýšiv Jáchymov na horní svo
bodné město, potvrdil tento řád, když současně 
stavové na sněmu dali p. Š lik Cim právo, aby 
mohli v Jáchymově raziti vlastní groše a tolary . 
Toto úplné přisvojení si regálu horního i min· 
covního stavovskými pány by lo tím závaž n ějš í, 
že doly jáchymovské v době rozkvětu vyná
še ly více než 200000 tolarCi ročně. Zmíněný 
horní řád j ~.chymovský jedná hlavn ě o orga
nisaci a pOsobnosti úřad Ci horních, jež si Šlik 
po zpCisobu saském zříd il a kteří toliko jemu 
byli přísahou zavázáni. Vrchní dozor na h ory 
dle řádu toho příslu š í hornímu hejtmanu, 
k němuž jde odvolání ze soudu horníh o. Perk
mi stru, jenž uděluje prop6jčky, náleží čásť 
působnost i jako druhdy urburéři v Kutné 
Hoře; naproti tomu hospodáři dolll , které 
kverkové volí, zovou se š i ch t m i s tři, o nichž 
se ustanovuje, že smějí nejvýše 4 doly nebo 
cechy spravovati . K dolu přim ěř ují se v š íl'i 
toliko čtyři dědičné lány; lány královské, 
městské a panské odpadají, změrky připadají 
sotlsedícím cechCim stejnou částí. Ztavené 
v hutích stl'íbro odvád í se panskému Medníku, 
des á t ní k u, jenž kromě toho desá tek z hor 
vybírá. ť~:l d v tom i jinél11 oh ledu jest přízni· 
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vější horníkllm a havéřllm nežli řády starší. 
Při tom obecná práva a obyčeje horní prohla· 
šuje za pramen podpůrný. Vzhledem k vý. 
nosnosti dolů jáchymovských pomýšlel král 
Ludvík r. 1523 vyplatiti loketský kraj a sám 
ujmou~i se dolování; avšak záměr ten nt'pro
vedl. Ukolu toho podjal se teprve rázně Fer· 
dinand 1., který na sněmě r. 1527 v pro
posici prohlnsil, že mincování žádnému ji· 
nému nt'přísluší než toliko samé vrchnnsti 
královské, že všecka stříbra pod pokutou hrdla 
ztracení do mince královské a nejinam sm ěj í 
býti prodávána a že všechny kovy, zejména 
s tříbro a zlato, kdekoli v zemi objeve né, toliko 
králi českému příslu šejí. Sněm sice - dokl ádal 
král- povolil Šlikllm raziti minci v Jáchymově, 
avšak beze škody krále . Poněvadž nyní králi 
z toho újma přichází, nechať sněm povolení 
odvolá a nezi"ízenosti na horách konec učiní, 
tak aby byly hory puštěny každému K svobod
nému těžení proti náhradě sice škody pánu po· 
zemku, avšak hlavně ke královskému a obec
nému dobrému. Šlikové, chtějíce uhájiti aspoň 
desátek z hor a některých výhod při prodeji 
sUíbra do mince, uzavřeli 13. zář-í 1523 smlouvu 
s králem, kterou se vzdali »stříbra kupování 
a mincování při horách jáchimstálských«, načež 
stavové 28. září t. r. dali z desk vymazati své 
svolení z r. 1520. Dle téže smlouvy zůstávalo 
králi vyhrazeno voliti a saditi úředníky min· 
covní i horní v Jáchymově; toliko desátník a 
přepalovač stříbra měli býti pl-ísahou a po
vinností zavázáni králi i Šlikóm, neboť de
sátek z hor zůstával Šlikllm, avšak musili j"j 
do mince odváděti proti slušné záplatě. Avšak 
ani pI-i tom nezll stalo dlouho. V Táchym ::,vě 
mezi úřednictvem králo vským a Slikovským 
vZllikaly časté spory a podobně se dálo i na 
jin)lch horác h. To zavdalo králi Ferdinandu 
podnět, aby hleděl jednotným způsobem práva 
královská na horách k platnosti privésti a po
měr k pánům pozemkLl, na nichž se dolovalo, 
řádně upraviti. 

Stalo se tak smlouvou se stavy o kovy 
30. března 1534 učiněnou, která celkem d osti 
příznivě pro stavy a horníky dopadla. Král 
vyhradil si regál horní k vyšším kGVLI m, ze· 
jména zlatu a stříbru; naproti tomu stavy při 
nižších kovech, při mědi, cínu, železu, olovu 
a rtuti, docela zllstavil, tak že od té doby 
k regálu stavovskému náležely. O uhlí, jež se 
k pLldě počítal o, nestala se vůbec zmínka. Na 
všech horách zlatých a st1-íbrn)'ch vyhradil 
sobě dále král právo předkupné stříbra a zlata 
a právo raziti minci; z desátkll, jenž se měl 
všude z hor těchto odváděti, pokud nebyla 
vrchnosti větší svoboda udělena měla nále· 
žeti pol?vice králi a polovice pá~u, na jehož 
pozemclch zlato a stříbro se dělá. Mincmistři 
~ jiní úředníci k minci náležející prohlášen i 
JSou, v~ude za úředníky královské; perkmistr, 
desatmk a přepalovač stříbra mají králi i pánu 
býti přísahou zavázáni, od obou jmenováni a 
pl~c~ni, n~p~ot~ .t0m;l hejtmal:y, rychtáře, pří
selne a .Jlne ured.mky horm dosazuje vrch
nost. Nejv. mIncmistru přiznán při tom dozor 
na všecky hory zlaté a stříbrné a ustanoveno, 

že spo ry horníkl\ s vrchnostmi má společně 
s hejtmany zemskými nebo kraj skými rovnati . 
O působnosti nejv. hejtmana h()rního kterého 
Ferdinand r. 1530 jmenoval , aby zas~dal v ko
moi"e české, byl odborným jí ráclcem v hor
ních věcech a přehlížel účty horní , smlouva 
se nezmiňuje . Odvolání z horních soudů má 
jíti na hory , kde týž řád a právo se drží, soud 
zejména jáchymovs ký má býti vyšším právem 
horním pro hory panské. l vrchnosti maj í kaž
dému svobody horní dopřáti a spokojiti se se 
čtyřmi dědi čnými kuksy ('j".), jež jim kver
kové na svůj náklad dělati mají, začež jim 
dří ví k horám zadarmo budou dodávati. 

Hrabata Šlikové, použivše znění této nové 
sm:ouvy, hleděli opět vrchnostenská práva 
k horám upevniti a rozšířiti . Vydaliť tiskem 
bez schválení královského 20. zář-í 1541 nový 
horn í rád jáchymovský, kter);m pojle po
třeby času starý řád poopra vova:i II nové 
úředníky h orní ustanovovali tak, aby správa 
hor i soud v Jáchymově jim ZLl s távaly podi'í
zeny. Použivše systematiky i znění horního 
práva krále Václava lL, rozdělili řád tento 
na čtyři knihy, pojednavše v nich o mnohých 
horních otázkách právních, zejména o právu 
štolovém a hutním, mnohem dt'tldadněji, nežli 
se kolem r. 1300 státi mohlo . Jin 'lk byl 
řád ten horníkl\m stejně přízniv a k álí ne· 
přízniv, jako řád z r. 151 8. Následkem toho 
Ferdinand L pomyslil na vyplacení klaje Lo
ketského ze zástavy a když o to ved~na byla 
r. 1545 pře před soudem zemským, urazili 
Šlikové krále i vzati jsou do vězení, z něhož 
teprve propu štěn i jsou, když vydali 19. září 
o. r. revers, _ve kterém králi postoupili hory 
se všemi kovy kdelwli v kraji Loketském le
žící, ~e všemi právy a Mlchody, s d esátkem, 
prodejem stříbra, mincí, dědičn)'lmi kui, sy, uží
váním lesů, řek a potoků k horám, když jim král 
kraj Loketský aspoň v užívání na dále ponechal. 
Ferdinand sice napotom 3. října 1545 postou· 
pil Šlikům desátek a dědičné kuksy v Jáchy
mově na deset let; avšak následkem udál os tí 
r. 1547 při š li páni Šlikové v srpnu o všechna 
práva k Loketsku, tudy i k horám jáchymov· 
ským, a ocl té doby král dosazoval výhradně 
královské úředníky na všech tam~jší.;h druhdy 
Šlikovských horách . Jáchymovu sa,llému po
t vrdil 10. října 1547 jeho výsady jakoHo »svo
bodnému městu hornímu «, vyhradi v kro hejt
manu hornímu velká práva ve věcech jak 
horních tak i obecních a soudních a ponechav 
sobě dědičné kuksy na tamějších h.nách. Po
dobně i mnohá jiná horní města v Hudohoří 
stala se v ten čas >svobodnými«, jS 0t: ce pone
chána při užívání hho p·va jáchYffiClvského. 
Brzo na to , 1. 1 e dna 1548, vydal r erdinand 
nový opravený rád húrní ,svllbodným 
královským horám Jáchymovským a všem 
vllkolním a přivtěleným horám stříbrným«, 
ve kterém ustanovení řádu z r. 154 [ potud po
změnil, pokud nastalá proměna po:itická toho 
žádala. Král. hejtman jáchymovský jeho ná
městek nebo »s právce horní « a oslatní Med
níci horní králem jmenovaní podřízeni JSou 
radám komory česl<é, z výpovědi soudu hor-
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ního mělo jíti oclvolúní k hejt manu hornímu a 
ocl toho ke králi, ['ízení souclní stalo se větším 
c1ílem písemné a doplněno bylo !'ádem exe
kučním, jímž se bylo perkmistru spravovati. 
Mates Enderle, perkmistr jáchymovský 
v I. 1536 .- 56, jenž na proměnách těchto měl 
závažný podíl, připojil k řádu tomu sbírku 
horních obyčejů právních o 171 článcích, 
jakousi to právní knihu hornicko u, která se 
velké oblibě těšila. Ve stejném smysle c1al vy
pracovati Ferdinand 1. řády horní i pro jiné 
hory královské, zejména cínové v Slavkově, 
Hengstu a ji nde v Loketsku. 

Okolnost, že horní řády iáchymovské byly 
první tiskem vydané zákonníky, kte rým i mnohé 
zastaralé předpisy zákonníka krále Václava H. 
v souhlase s h m p-vem saským jsou pozm ě· 
nčny a jimiž hor!1íkům mnohé výhody jsou 
poskyt nuty, měla za následek, že h. p. já· 
chymovské na mn ohých horách i uvnitř země, 
královských i stavovských, platnosti nabyl o, 
na př. 1525 a 1579 v Příbrami, 1536 v Jílovém, 
1585 v Rudolfově u Budějovic atd. Jednotli vé 
pak články jeho doplňovány i pozměňovány 
jsou dalšími král. reformacemi z r . 1549, 
1557, 1564 a 1590, jež se týkají nových vý
hod kverkům poskytovaných, věcí policejních, 
práva š tolo vé ho a hutního, těžení z hald atd. 

Tímto způsobem vyvinul se v naše m h-m 
p-vu jakýsi dualism, jaký byl i v právu měst
ském. Proti stárno ucímu iihla vsko·ku tnohor
skému právu nab)'valo stále větší platnosti 
jáchym ovské zřízení horní; zároveň pravomoc 
nejv. mincmistra na Horách Kutných ustupo· 
vala vlivu komory české a nej v. hejtmana 
horního. Při tom výnos hor vůbec klesal a 
nové a nové kommisse od r. 1557 vymýšlely 
prostředky k odvarování jich úpadku, zvláště 
Kutné Hory , tohoto » předního klen otu zem
ského«, Stavové žádali, aby jim nov& v)'hody 
králem byly povoleny, by m ohli hornictví větší 
péči věnovati. Obec Kutnohorská shledávala 
příčiny úpadku hor ve zbytečně velkém ná
kladu na hory, jejž způsobují nacl potl'ebu 
četní n ěmeč tí úředníci horní, kteří čes ky ne· 
umějí a na nové »kunšt)'« peníze vyhazlijí (srv. 
Dačického »Paměti «); úředníci horní spatřo· 
vali vadu v zastaralých p·vech h·ch, v ne 
patrném svém vlivu na hory vrchnostenské a 
v přílišné au tonomii obcí horních. Konečně 
došlo za císaře Maximiliána II. se stavv k n 0-

\'ému ' »narov nání o hory a ko~y « ze 
dne 27 . září 1575, kterým starš í smlouva 
z r. 1534 je v n ěkterýc h kusech opravena a 
vysvětlena. Solní h ory buď z kamene nebo 
pramene vod zůstaveny jsou král Cl m českým 
jako jedno »z vysokých osvobozených králov
ských regalií « jak na královských vlastních 
tak i stavovských gruntech; avšak pánu gruntu 
povolen desátý d íl už itk Cl pI'es vzešlý náklad. 
K nižším kovům a minerált\m, jež mají pánu 
gruntovníi11u zllstati, př-ipočteny jsou ještě 
alaun, vitriolium a síra. Pán gruntu podržuje 
dle smlouvy z r. 1534 polovici desátlm na 
stříbrných a zlatých horách; kde však po
vstanou nové hory, tam král po 25 let spo
kojí se se čtvrtinou clesátku a tři čtvrti jeho 

ponechá pánovi pozemku. Obnos, v kterém 
mají býti placeny hřivna stříbra a lot zlata 
do mince odvedené, povyšuje se na prospěch 
c1r7iteli'l hor. Pílsobn ost nejv. mincmistra ve 
věcech horních se biíže označuje a předpisy 
smlouvy sv.-václavské z r. 1517 o příslušnosti 
soudů zemských a městských se s některými 
změnami na horníky a horní obce rozšiřují. 
Kverkům a horníkům přiznána jsou obecně 
mn ohá práva ,jež doposud jen některým obcím 
horním privilegiemi byla udělena. Horníci mo· 
hou svobodně se stěhovati, huti s tav ěti, neplatí 
cla z potravin, jich příbuzným zabezpečují se 
nápady dědické po nich, obcím odúmrti atd. 
Za to kromě čtyř dědičných kuksll mají ná· 
kladníci hor dělati dva kuksy ke kostelClm , 
špitáltlm a školám . Hora Kutná, Jílové, Knín 
a Reichenstein zachovávají se ph svých pri· 
vilejích a řádech; avšak ustanovuje se, že 
mají .král. radové a osoby v h orníc h věcech 
sběhlé v českém a n ě meckém jazyku d voj e 
rozdílná zemská h. p·va, totiž jedna Ho
rám Kutným a těm městi'lm, jež by jim v hor
nictví n ejpodobnější býti mohla, a druhé Já· 
chymovu a jiným hQrám , kteréžby těm při · 
pod obně ny l>ýti mohly, co nejdHve možná se· 
psati« a po stvrzení uveřejniti , Hlavní zásady 
tohoto narovnání byly napotom převzaty také 
do řád tl hor n í ch, které císař Rudolf II. 
5. února 1577 vyclal Hornímu a Dolnímu 
Slezsku a 29 . čce 1578 hrabství Klad
ské m u, a šetře no jich též na Mcravě, tak že 
došlo k jakémusi sjednocení základních zásad 
h ·ho p·va v celé koruně České. 

Ve smyslu toh oto narovnání předložil 14. dub . 
r. 1579 nejv. mincmistr Vilém z Opperštorfu 
sněmu osnovy dvojích práv horních , 
jichž se v Čechách užívati mělo, jedněch po
dle práv Kutné Hory a druhých podle práv 
jáchymovských. Hofmistr kutnohorský Karel 
Ludvík z l~asné byl mu ph sepisování jich 
hlavně náp omocen a sněm , zvoliv kommissi, 
dal jí plnou moc, aby dala práva ta vytisk
nouti, až se o obsahu jich s nejv. mincmistrem 
a radou komory české dohodne. Českým ja
zykem sepsaná osnova h-ch práv, jež m ěla 
vydána b)lti »horníkům starobylých a svobod
ných hor na Horách Kutných a na všech ji· 
ných horách, kd~ by je přijali a oblíbili«, se 
nám zachovala (S němy české V., str. 563 ); 
kdežto znění německy psané reformace jáchy
movské nebylo pcsud nalezeno. Nicméně podle 
toho, co o obsahu jejím jinak víme, dá se sou
diti, že obě osnovy celkem nevalně od sebe se 
lišily a že sepsání obojích h ch práv mělo ph· 
spěti k materielnímu sjednocení práva kutno
horského s jáchymovským. V obou osnovách 
pak vyhrazena jsou nejv. mincmistru a hof
mistru na Horách Kutných, kterého osnova 
»nejv. perkmistren, v království Českém« na
zývá, na všech horác h královských i stavov· 
ských práva, jakých pos ud neužívali. Nejv. 
mincmistr měl se státi nejv. správcem a soud· 
cem na všech horách . V Kutné Hoře m ě l úřad 
horní, poněvadž je »pJ-ed ouřadem města starší 
a prvotní«, potáhnouti na se be větší čásť pů· 
-sobnosti úřadu obecního, jenž by se byl do-
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h á pá nov i pozemku. Obnos, v kterém 
býti placeny hř·iv na stříbra a lot zla ta 
nce odvedené, povyšuje se na prospěc h 
II hor . PllsobnDst nejv. mincmistra ve 

1 horních se blíže ozn ač uj e a předp i sy 
vy sV.-vác lavské z r. 1517 o příslušnosti 
zems kých a městských se s n ěkte rým i 
ml na horníky a horní obce rozšiřují. 
lIm a horn ík l\m přiznána jsou obecně 
i práva, jež doposud jen některým obcím 
1 privil egiemi byla udělena. Horníci mo· 
·obod n ě se stě h ovati, huti stavět i , neplatí 
otravin, jich příbuzným zabez pe č ují se 
I dědIcké po nich , obcím odú mrti atd. 
I~romě čtyi'" dědičn)"ch kuk sll mají ná· 

:1 hor dě.lati dva kuksy ke kostelům , 
m a škola m. Hora Kutná , jílové, Knín 
hens telO zach ovávají se při s výc h pri· 
I ~ řádech; avšak ustanovuje se, že 
kra!. radové a oso by v h orníc h věcech 
v českém a n ě meckém jazy ku d vo j e 

In á zemská h. p·va, toti ž jedna Ho· 
u( I: )~ m a těm městilm, jež by jim v hor· 
n ejpodobnější býti mohla, a druhé já· 
vu a JIným hT)rám, kte réžby těm při · 
ě n y hýti m ohly, co nejdř"íve možná se· 
a po stvrzen í uvež·ej niti . Hla vní zásarlv 
narov nání byly na potom převzaty takt 

d ů h or n í ch , kter6 cí s ař Rudolf II. 
a 1577 vydal Hornímu a Dolnímu 
:u a 29 . čce 1578 hrabství Klad
l, a šetřeno jich též na Mcravě tak že 
jakémusi sjednocení zá ldadnícll zúsad 
va v celé koruně České. 
lysl.u t ohoto nar ov nání předložil 14. du b . 

nejv. mIn cm is tr Vilém z Opperštorfu 
os no vy dvojích práv horn ích , 

: v Čechách už ívati mě l o, j e dněch po-
v Kutné Hory a druh ýc h podle práv 
Jvskýc h. H ofm istr kutnohorský Karel 
z, Řasné byl mu při se pisování jich 
napomocen a sněm, zvoliv kommissi. 
I,nou m oc, aby dala práva ta vytisk~ 
z se o obsa hu jich s nej v. min c mistrem 

kom ory české dohodne. Česk)~ 111 ja
sepsaná osnova h-ch práv, jež měla 
býtI »horní kil m s ta robyl ýc h a svobod· 

l r , na Horách Kutných a na všech ji· 
lrac h , kde by je přijali a oblíbili «, se 
cho~al a (Sněmy české V. , str. 563); 
: něnl n ě meck y psané reformace jác hy· 
nebylo posud nalezeno. N icm é n ě podle 
o obsahu jejím iin a k víme , dá se so u-

J b ě osnovy ce lk em n evaln ě od sebe se 
e sepsání obojích h ch práv mělo pt-i· 
naterielnímu sjednocení práva kutno· 
) s jáchy mo vs k)'m. V obou osnovác h 
.razena jsou nejv. minc mi s tru a hof· 
l a H orách Kut nýc h, které ho osnova 
erk ml,t~e n; v království Českém« na· 
. všec h horác h krá lovsk)' ch i stavov· 
ráva, jakýc h posud neuží va li. Nej v. 
tr mě l se státi nejv . správcem a so ud· 
'šech horác h. V Kutné Hoře mě l úřad 
'n ěvad ž je »pi-ed ouřadem města s tarší 
í«, potáhnouti na sebe větš í čásf pil
úřadu obecního, jenž by 'e by l do· 
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stal do téže odvislosti k hofmistru, v jaké v ji . 
ných horních městech obce zilstávaly k hor· 
ním hejtmanilm . Nejv. mincmistru m ě lo ná· 
ležeti i na horác h stavovských dosazovati 
úředníky horní , od vrchností větším díl e m pia· 
cené, a před něh o byl o by šlo odvolání i z ta
mějších soudil h orních . Na obsazov~ní úřadu 
rychtái-e městsk é ho a starších nad pořádky 
v Kutné Hoře a na obnovování rychtáře a 
přísežných na Kaňku, poněvadž prý »obzvláštní 
obec mají«, měl nejv . mincmistr míti rozho· 
dující vliv stejně jako na obnovování rady 
městské v Kutné Hoře . Hofmistr , předsedaje 
soudu h ornímu , měl i trestní so udní moc nad 
lidem horním vykonávati. Ustan.ovení o Im
tá ní , ud ělován í prop ůjček a měi'" ení dolil, o d ě· 
lení výnosu z hor (auspajtilv), o svobodách hor· 
níků, o právu štol ním , o kupo vá ní rud, jež 
r. 1549 Ferdinand I. rudokupcilm o dňal a je
hož se sám ujal , o právu hutním a právu pro· 
cessuálném, jehož se na soudech horních mělo 
užívati, jeví chvalitebnou snahu přisp ě ti k po· 
vz nesení hor a ku zvýšení dilchodu král ov· 
ského z nich ; a však zároveň obsah jejich č iní 
pochopitelno, že ustanovení ta musila naraziti 
na rozhodný odpor všech, kdož na udrž ení 
posavadního stavu na horách měli zájem. H. 
p·va pro Kutnou Horu vydaná chtějí býti re
formací horního zákonníka krále Václava II. 
a prohlašují, že . co se dle starých hoch práv 
a dobrých star)'ch obyčejů jednalo a těmto 
právilm neodporuje , má zůstati v platnosti «. 
Vliv jáchymovských řádil na ně jes t v mno· 
hé m ohl,edu patrný. Sotva osnovy vešly vobec· 
n.ou znal;l,?st, se všech stran zvedala se op po· 
sIce. V flJnu 1580 podala ra.da kutnohorská 
dobré zdání ke kommissi sněmovní ve kte· 
rém. ve lmi rozhodným z pilsobem vy~tupovala 
protI za mýšlenén~u ruše ní a obmezování auto· 
nomie obecní (Sněmy české V., str. 750). »N ová 
a škodn á tato vy~yšlení jsou« prý .sepsána 
v souk,romem a l1Ikoli veřejném zájmu, přine. 
sou vIce škody, neřáduv, nesvornosti a ne
lásky, než cojiného lepšího « ' někteří při úřadě 
horním v tajnosti je sepiso~ali . na š kodu a 
snížení hor a proti svob o dám a s t arobylý m řá
dilm« atd. Podobně se t ého ž roku vyslovovaly 
~~dy měst )áchy~ova 3l Slavkova i tam ější 
ur~.dy horl1l, tvrdl ce v zalobných spisech cí· 
san ,Podar;ých, že nový řád jáchymovský od
poruJe .Jej Ich výsadá m, zejména vyslovovaly 
se proh appellaci k nejv. mincmistru. I sta
~ové .měli ná mitl:y proti novým řádům, pře. 
Jlce Sll aby J~dl!1a h. p-va byla vydána. Přání 
to sdllel I clsař . Následkem toho sněmovní 
kommissař·i již 16. února 1582 na sněm ě pro. 
~llašovali, že jáchymovský i'"ád horní z r. 1548 
Jest > U větším. počtu artykulův perkmansky 
nebo po horl1lcku a dobře sepsán« tak že 
třeba v něm jenom n ěk t erých změn stran 
štolních pr~v a hutí před sevz íti (to stalo se 
v reform,acl z r. 1590); ale jinak že horníci, 
poněvadz JSou mu navyklí , mají při něm býti 
zllstavel1l. Nová osnova práv jáchymovských 
~y~a tíl? odl~ítnuta a tak se stalo v následu. 
Jlclch letech I s osnovou řádu kutnohorského 
proti které i kommisse sněmovní se vyslovo' 

vala. Když pak Opperštorf následkem toho 
vzdal se r . 1587 úřadu nejv. mincmistrovství , 
vydány jsou císařem r. 1590 a 1592 objemn6 
instrukce jak nejv. mincmistru, tak i hornímu 
hofmistru , urburé ři a písaři urburnímu , ve 
kterých postavení jejich aspoň v Kutné H oře 
hledělo se polepšiti, a kone č ně za nejv. minc · 
mistra Kryštofa ze Sebuzína vydal císař Ru · 
dolf II. I I. kv. 1604 ti skem českým i něme· 
cký m jazyke m sepsanou r e fo r ma ci h o r
ní h op r á v a vše m , kteří na Horách Kutných 
»tale mají a pavuj í«, dokládaje v úvodu, že 
posavad z rilzl1)'ch příčin nemohlo dojíti k vy
dání dvou rozdíln)'ch zemských horních řádllv, 
jak se na sněmích k tomu směřovalo, a že 
proto » n ě kt eří potřební art ikulové při Horách 
Kutných, jež žádného dalšího odldadu trpěti 
n ec ht ějí « , se vydávají. 

Když reformaci tuto přirovnáme k osnově 
z r. 1579 nejv. mincmistrem Opperštorfem 
sněmu předložen é , s hl edává me, že většina 
článkil osnovy té, proti kterým se zvedal 
druhd y odpor, jest vynechána. Prvních 12 
článkil tý ká se toliko šichtmistril (bývalých 
to perkmistrll ), š t ejgéi-ův, přísež ních horních , 
kverk ilv, d ě ln í k 'lv a n ěkterýc h otázek h·ho 
p ·va, jako náldadu na hory a dělení výnosu 
(cupus t\v a auspeitl'lv), policie horní a m ěh:ní 
dolil. V tomto ohledu hornímu poli men š í vý. 
m ěru dává, nežli tomu by lo dle starého práva . 
V souhl ase s řádem jáchymovským se usta
novuje, že »o d kolíku nad pramene m na jeden 
každý š toll ort, jakž pramen lež í, dle předešlého 
obyčeje 24 'I, láter (3 'j, sáhil) o dměi"iti se má « 
a »potom tak é na kří ž, toti ž do lintu sedm 
( I lán ) a do hantu tak é sedm láter horních 
(na místě s tarých 32 láter) odměřiti a mez· 
ní ky označiti se má ., t ak aby jiným náklad· 
níkům hor pole se nezavíralo . Staré doly arci 
mě ly při dřívějších mírách býti zanechány. 
V následujících 50 článcích připojuje se »pro · 
cess, kterým se úřad horní v odporn)'ch vě
cech buď p ři právě nebo kromě práva říditi 
má«, a dcldádá se o něm , že je převzat ze 
čtvrtého dílu řádu jáchymovského, p o něvad ž 
»ten ji ž obecnému lidu hornímu i také kver · 
kil m dobře v známost veše l a téměř při všech 
jiných městech h orních v království Českém 
se zachovává •. Pro"Cessem tím zavá:!ělo se 
jed nak tlísemné řízení na soudě h orním . jed · 
nak před hofmistrem mimosoudní summární 
řízení, pŽ'íslušnost soudu horního ob mezovala 
se na věc i horní a z rozsudků jeho připou · 
š t ě lo se od volání k nejv. mincmistru . Mnohá 
us tanovení zákonníka krále Václava II. byla 
touto reformací pozm ě n ě na , avšak přes to zá
konník zilstával i nad ále v platnot>ti. Nedil · 
věra vzbuzená pro ti p ůvodní osnově z r. 1579 
přenášela se i na tuto reformaci . Aspoň Da
čický ve svýc h Pamětech (II. str. 91) píše, 
že prý »práva jakási horní nová od Němcil v 
smýšlená a spleskaná jménem JMKské jsou 
( r. 1604) vydána a vytištěna v jazy ku českém 
a německém a na Vlaském dvoře před minci 
přibita a když k užitku a platnosti nebyla, 
v nic při š la a opuštěna jsou« . Tvrzení toto 
nesm í se však brá ti slovně, neb oť úřednrci 



12 Horní právo, 

horní v Kutné Hoře zajisté se novou refor- Horní úřady, zejména L 1813 zřízené dva 
mací spravovali- vrchní úřady horní v Příbrami a Jáchy-

V. V stra~tných dobách po bitvě na Bíl é mově, zastávaly jim a dvorské komoře pod
Hoře hornictví u nás skoro docela pokleslo řízeny, Hospodářské záležitosti horních měst 
a tím všethen podnět k novému zákonodár- obstarávalo gubernium samo. 
s tví hornímu na dlouh ou dobu odpadal. V ob· Císařovna Marie Terezie starala se též o nové 
nn ven ém zřízení zemském českém z r. 1627 zákonod árství horní. Nařídila 30. čna 1766 nejv. 
v čL A 21 a moravském z r . 1628 v čl. II po · mincmistrskému úřadu, aby pořídil kompilaci 
tvrdil Ferdinand II. narovnání o hory a kovy všech českých zákont'\v a nařízení ve věcech 
z L 1575, dokládaje, že každý z poddaných horních a přikročil k sepsání nového obec
na královské regálie , které mu jakožto králi ného řádu horního. Dvornímu radovi Peith
českému příslušejí , dle povinnosti své bedlivý nerovi z Lichtenfelsu, který od r. 1763 před
pozor dáti má. Tím záro veň i starší řády horní nášel o h·m p-vu na universitě pražské, ulo~ 
a jich reformace podržovaly i nadále platnost ženo, aby se v tento úkol uvázal, a Peithner 
a toliko jednotlivá ustanovení jich řadou na- pořídil netoliko velkou sbírku českých zákont'\v 
řízení jsou doplňována i pozměňována. Dt'\le- a nařízení horních, která se v místodržitelském 
žitou zejména v tom ohledu byla doba Tere - archivu ve dvou velkých dílech chová, nýbrž 
ziánská a Josefinsl(á. Celou řadou opatření vypracoval velmi zajímavou osnovu »0 b n 0-

mínilo se př'ispěti k opětnému povznesení hor- veného řádu horního pro království 
nictvÍ. Tak r . 1748 pa volena byla horním mě- České, markrabství Moravské a vévod
stt'\m čásť řádn é daně, aby se jí užilo k mi- s tví S I e z s k é « o 141 č l áncích, ve které dle 
kladu na hory, r. 1751 kupní cena stříbra jest nařízení mu daného Jáchymovský řád z L 1548 ' 
povýšena a r. 1754 kverkům, kteří musili do- a Kutnohorskou rrformaci z 1'- 1604 s předpisy 
pláceti na hory Idávati cupusy ), odpuštěn napotom vydanými v jedno srovnal a sám při
zcela nebo částečně desátek, kter)' při ne- měřeně opravil a doplnil. Ačkoli v předmluvě 
plodnosti starých hor stával se břemenem výslovně uznává platnost narovnání o hory a 
stá le těžším . V ten čas nabývalo železo a uhlí kovy z · r. 1575, přece stavové če š tí v osnově 
vždy většího významu v hospodářství národ· té spatřovali mnohý útok na svá dobře na
ním; naproti tomu drahé kovy, zejména zlato bytá práva a přičini li se o to, aby nestala se 
a stříbro, pozbývaly dřívější ceny . Následkem zákonem. Za císaře Josefa II. opakovaly se 
toho dvor. dekretem ze dne 6, srp. 1789 regál r. 1786 snahy po novém zákonodárství hor
h orní rozšfřen jest i na kamenné uhlí , a udě- ním, rovněž po r. 18I! zřízena byla při gu· 
lování propt'\jček na prostrannější míry dolové berniu českém zvláštní kommisse zákonodárná, 
stalo se nutností. Upraveno jest nově měření aby vypracovala zemský zákonník horní pro 
hor dvor. dekrety z r. 1805, 1819 a 1822, Pro- království České, jehož platnost pak i na jiné 
měny , které v ty časy v organisaci politické země by se rozšířila. Ačkoli r. 1831 kommisse 
a soudní jsou provedeny, dotklx se též hor- I ta byla obnovena, vyskytovaly se stále a 
ních měst. Po zrušení komory Ceské r. 1745 stále nové obtíže, jež nebylo lze překonati . 
20 měst horních podřízeno jest hospodál-ské Následkem toho teprve po r, 1848 došlo k no· 
správ ě úřadu podkomořs kého; avšak úřadu vým snahám po nové kodifikaci h-ho p-va, 
nejv, mincmistrovství po dařilo se r. 1752 uh á- a sice pro všechny země neuherské, když 
jiti si vliv na politické a berní záležitosti těchto před tím mnohé proměny jsou v tomto oboru 
měst, pokud s dolováním souvisely, ar. 1755 roz- předs~vzaty. Ministerským nařízením ze dne 
šířena tato pLlsobnost opět na zálež itosti soudní 14. břez. 1850 zřízena jsou hor ní hej tma n· 
a h ospodářsk é, Za císaře Josefa II. došlo pak ství v Jáchymově, Stříbře , Příbrami, 
k úplnému odloučení správy horní od správy Kutné Hoře a Brně pro Čechy, Moravu a 
soudní a politické, Patentem ze dne 10. čce Slezsko k spravování záležitostí týkajících se 
1783 zřízeny jsou tři hor ní s o u d y, v Já , horních propt'\jček , horní policie a hornické 
chymově, PI-íbrami a Kutné Hoře (roku kázně . Hejtmanstvím těm bylo podřízeno šes t 
1804 přibyl k nim ještě čtvrtý v Stříbře ) , horních kommis ,sařství, na něž přešla 
jimž jsou podřízeny vrchnostenské soudy horní , působnost bývalých substitucí soudt'\ horních. 
takzv,h o rnísubstituce(vČecháchpočtem Patentem ze dne lL čce 1850 zrušen stavov-
67). Soudy ty měly se říditi obecným řádem ský regál horní a desátek z hor stavt'\m dle 
soudním z r . 1781 a z rozsudkt'\ jich šlo od- narovnání z r. 1575 odváděný s tím dolože
volání k českému soudu appellačnímu a pak ním, že stát bude nadále sám práva výsostná 
revise k ju stičnímu úřadu ve Vídn i. Horní ke všem horám vykonávati a že vrchnostem 
soud v Kutn é Hoře byl příslušný i pro Mo- má se za to dostali náhrady výkupem desátku, 
ravu a Slezsko. Dvorským dekretem ze dne Následkem toho soukromoprávná povaha re-
18. lÍn. 1784 zrušen jes t nejv. úřad minc- gálu horního pozbývala svého významu a stát 
m i s t rs k ý, lderému podřízeny byly do té podržel toliko všeobecná práva výsostná v pH
doby všechny úřady horní v zemích českých , čině hor, jež se týkají zákonodárství, dohlídky 
a jeho pt'\sobnost, pokud se netýkala soudni- a ukládání berní. Napotom v horním zákon
ctví , pře~la na gubernium, při němž ustano- níku z L 1854 nčkteré zásady h-ho p-va če-

, _veni jsou dva horní radové, kteJí ved li pod ského sice obdržely nové potvrze ní , většině 
vrchním dozorem dvorské komory správu hor- však bylo ustoupiti novým názort'\m právním, 
nícIJ měst, jak královských , tak stavovských. jež se v oboru h-ho p-va dodělaly platnosti. 


