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ANOTACE 
 

Horní zákon je nedílnou součástí historického vývoje hornictví. Zpracovaná bakalářská 

práce je rešerší historického vývoje horního zákona ve vazbách na evolučním vývoji 

hornictví, politickém a hospodářském vývoji země. Zejména rozvoj technologií dobývání 

nerostného bohatství, geologických, hutních a metalurgických věd mělo zásadní historický 

dopad na formování a formulování bezpečnostně právních báňských kodexů, které 

postupně vedly k vydání souhrnu těchto kodexů souhrnně označovaných jako – Horní 

zákon. 

 SUMMARY 
 

Horní zákon is an integral part of the historical evolution of mining. This processed Bache-

lor thesis researches the historical development of the horní zákon and links to the evoluti-

onary development of mining, political and the economic development of the country. Par-

ticularly technology development mining of mineral resources, geological, metallurgical 

and metallurgical science has had a major historical impact on the  shaping and formula-

ting of mining safety laws and codes, which in turn has given rise to the summary of these 

codes which are collectively refered to as – Horní zákon. 
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1. ÚVOD 
 

Horní právo je nedílnou součástí hornické činnosti. Kaţdá lidská činnost je závislá 

na vytvoření určitých pravidel, podle kterých by fungovala, aniţ by porušovala jiné 

předpisy. Takový princip fungování společnosti je nám znám uţ od počátku věků. Přes 

primitivnější dělbu práce se lidstvo dostalo aţ k vytváření právních norem a zákonů. 

V hornické činnosti se takovéto normy a předpisy většinou řídily, mimo jiné, podle 

technických vymoţeností v oné době či schopností a znalostí horníků. Předpisy se také 

musely rozšiřovat o bezpečnostní pokyny, protoţe prováděná činnost byla velmi často 

nebezpečná jak zdraví, tak i ţivotu. Samotné horní právo tedy procházelo řadou změn, 

obnov a doplnění, aby splňovalo poţadavky dané společnosti a stupeň rozvoje báňské 

činnosti. Právě vývoj horního zákona ve vztahu k minulosti nám umoţňuje rozlišit stupně 

rozvoje báňské činnosti. Významným aspektem ve vývoji horního práva bylo i samotné 

nerostné bohatství Českých zemí. Intenzivní rozšiřování druhů těţených rud i nových 

hornických revírů přinášelo mnoho řádů, které se podle potřeby obnovovaly. 

Rozdíly v horním právu přišly i s rozvojem uhelného hornictví, které vyţadovalo 

odlišné technické vybavení, bezpečnostní podmínky a provoz dolů neţ hornictví rudné. 

Celý historický vývoj horního zákona je spojen s mnoha dílčími činnostmi, které se mění 

s postupnou modernizací hornictví. Pokud se tedy zaměříme na historii hornictví, lépe 

pochopíme význam vzniku horního práva a samotného Horního zákona. Od prvního 

zákona, přes komplex dílčích právních předpisů, rozdělených podle problematiky, které se 

věnují, se dostaneme aţ k počátku Zákona č. 44/1988 Sb.   
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2. POČÁTKY HORNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ A S TÍM SPOJENÝ VZNIK 

PRVNÍCH BÁŇSKÝCH ŘÁDŮ 

 

2.1. VZNIK HORNICKÉ ČINNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Nejstarší hornická činnost, která se na našem území vyskytovala, je sběr. Pravěcí 

lidé vyhledávali a sbírali nerostné suroviny vhodné nejprve k okamţitému uţití, a později 

se naučili je sami zpracovávat a vytvářet z nich nástroje, které jim usnadňovaly ţivot. 

K tomuto účelu byly zprvu pouţívány křemenné valouny a úlomky, roztroušené v náplavech 

a rozsypech zvětralých hornin či vyskytující se na výchozech zpravidla jemnozrnných 

křemenů.
1
 Ke zpracování byly vhodné různé druhy křemenců, mramor, vápenec a také 

kontaktní rohovce, které vznikly z jemnozrnných sedimentárních hornin na styku se 

ţhavou lávou. Kromě sběru se tyto nerostné suroviny získávaly také odlamováním na 

výchozech nebo lomovými jamami a krátkými štolami. Hlubinné práce (dobývání pod 

povrchem) máme doloţené jak z mladší doby kamenné, tak z její pozdější éry. Například 

v Tušimicích na Chomutovsku bylo zjištěno několik desítek šachtic o profilu 2-3 m, 

vyhloubených 3-4 m pískovcovým nadloţím ke křemencovému loţisku. Z provozních a 

ventilačních důvodů byly zakládány ve značně pravidelných vzdálenostech od sebe, 

propojovány chodbicemi o výšce 0,5-1 m a v loţisku byly raţeny sledné chodby. Dobývání 

pomocí ústupků a zakládání hlušiny ve vyrubaných prostorech naznačují jiţ značné 

zkušenosti.
2
  

Některé nerostné suroviny přestal člověk pouţívat v momentě, kdy zjistil, ţe 

existují suroviny s lepšími vlastnostmi. Takové nerostné suroviny se ale nacházely 

v rudných loţiskách, které bylo nutné se naučit získávat a zpracovávat pomocí ohně. 

Pouţívání těchto metod přineslo na naše území novou éru – dobu bronzovou, která trvala 

od 2 000 do 750 let před naším letopočtem. V době bronzové se vytvořila únětická kultura, 

která byla v tomto období velmi důleţitým článkem. Společnost únětické kultury vznikla 

na území České kotliny a pojmenována byla podle pohřebiště na Holém vrchu v Úněticích 

u Prahy. Doklady této kultury nacházíme kromě Čech a Moravy i v Polsku, Rakousku, 

Slovensku a v části Německa. I kdyţ máme z této doby zachováno mnoho artefaktů, 

archeologie dosud přesně nezodpověděla základní otázku doby bronzové, tj. kde je původ 

                                                 
1
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 16.  

2
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 17. 



Dominika Jureková: Historický vývoj horního zákona 

 

2010  7 

cínu a mědi, které tvoří bronz? Kde a jak se tyto kovy na našem území těţily?  

 

Obr. 1 Rýžování cínu na tocích v raně historických obdobích. Georigius Agricola: De re metallica libri 

XII. Basileae 1556. [Majer 2004] 

 

Provedené výzkumy poukazují na moţnost, ţe cín obsaţený v nálezech předmětů 

z únětické kultury mohl pocházet z Ohře a jeho přítoků, které do ní stékají ze západního 

Krušnohoří. Tato oblast Krušných hor se stává specifickým nalezištěm cínu v pozdějších 

letech. Přímé důkazy o tomto způsobu získávání cínu se bohuţel nedochovaly, protoţe 

byly prováděny rýţováním (Obr. 1), které se uskutečňovalo pouze sezónně. K sezónnímu 

rýţování mohly slouţit dočasné osady, které nezanechaly ţádné stopy.  
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Také doklady o těţbě mědi, druhé přísady bronzu, nám chybí. Dá se předpokládat, 

ţe pravděpodobnější je dovoz tohoto kovu z okolních oblastí střední Evropy bohatých na 

měď, neţ sloţité a těţko prokazatelné způsoby získáváni mědi u nás. Doba bronzová 

přinesla kromě nové slitiny také rozvoj technických vymoţeností. Významným prvkem 

tohoto období bylo slévání kovů. Objev metalurgie zase umoţnil lidem získávat kov 

s jinými vlastnostmi, neţ měl počáteční materiál. Po skončení období, kdy se zpracovával 

bronz, přišla doba ţelezná (650 př. n. l. – 550/600 n. l), historiky rozdělená podle nalezišť 

do dvou etap – doby halštatské a laténské. O vzkvétání ţelezného průmyslu se zaslouţila 

hlavně keltská civilizace. 

První náznaky těţby a zpracování ţeleznorudných loţisek na našem státním území 

jsou na sklonku doby halštatské, zhruba v 7. a 6. století př. n. l., kdy se rudy – byť ještě 

v nevelkém rozsahu – začaly tavit a ţelezo kovářsky zpracovávat.
3
 Většího rozvoje v oblasti 

těţby a zpracování ţelezných rud bylo dosaţeno v období laténském. Nářadí, které pravěcí 

horníci pouţívali, se nezměnilo – kladiva, klíny a kamenné mlaty. Ţeleznorudná loţiska 

byla dobývána tzv. duklami, tedy jamami zakládanými hustě vedle sebe, hloubenými do 

několika desítek metrů, oddělenými od sebe bezpečnostními pilíři.
4
 Velký technický pokrok 

byl zaznamenán s vytvořením redukční pece a tedy rozvojem hutnictví. Tato vymoţenost 

přišla ze strany Keltů, kteří po tomto objevu zakládali celé hutnické dílny. Protoţe výroba 

ţeleza byla velmi sloţitý proces, museli tuto práci vykonávat pouze proškolení lidé. 

V pozdějších dobách dokázali vyrobit i ocel. 

V polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem došlo k objevu zlata. Tento 

cennější kov slouţil především k výrobě šperků, a to v podobě různých drátěných spirál. 

V době laténské se poptávka po tomto kovu mnohonásobně zvýšila, díky rozšíření 

zručných keltských kovolitců a kovotepců. Čechy, Moravu a Slezsko v posledních stoletích 

před naším letopočtem je moţné právem přiřadit k legendárním evropským zemím zlata. 

Jeho exploatace zanechala v terénech četné stopy v podobě rýţovnických odvalů zvaných 

sejfy. V Českých zemích se rýţování zlata soustředilo především do tří oblastí – jihočeské, 

středočeské a slezské, v nichţ probíhaly práce v povodí řek Otavy, Vltavy a Opavy.
5
 

V rýţování zlata na našem území se opět projevil významný počin Keltů, kteří mimo jiné 

zavedli rýţovnický splav se svazky konopných či ţivočišných vláken k zachycování zlatých 

                                                 
3
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 23. 

4
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 23. 

5
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 25. 
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částic z říčních písků
6
 (Obr. 2).  

 

Obr. 2 Propírání zlatonosných náplavů. Georgius Agricola: De re metallica libri XII. Basileae 1556. 

[Majer 2004] 

 

Tato technická vývojová etapa byla pozastavena obdobím stěhování národů, která do 

našich zemí přivedla první Slovany.  

Mezi šestým a sedmým stoletím se na našem území setkáváme se ţeleznými 

výrobky pouze malé velikosti, jako jsou např. hroty šipek nebo kování věder. Větší 

rozšíření výrobků ze ţeleza proběhlo aţ v sedmém století. V období Velkomoravské říše 

docházelo kromě sběru ţelezných rud také k dobývání na výchozech ne moc hlubokými 

šachticemi. Vytěţené rudy se tavily v redukčních pecích, mnohde postavených v řadě, 

například na Uničovsku v počtu 26 pecí vtesaných do terénu. Jako palivo se uţívalo 

dřevěné uhlí z javoru a jasanu s přísadou lípy. Staromoravští hutníci jiţ v 9. století dovedli 

postavit odolnou a tepelně dobře izolovanou pec, která mohla vzdorovat vysokým teplotám 

aţ do 1 730°C.
7
 Z této doby se nám zachovaly první kovové části zemědělských nástrojů, 

jako jsou radlice, krojidla, motyky či rýče. Na rozdíl od ţeleza se další kovy netěšily 

                                                 
6
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 27. 

7
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 35. 
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takové oblibě a nebyly těţeny. Skončila i éra velkého rozmachu zlata, které se sice někde 

ještě rýţovalo, ale zájem o výrobu zlatých předmětů poklesl. Do popředí se dostává nový 

drahý kov – stříbro. První doloţená zmínka o dobývání stříbrné rudy pochází z blízkosti 

budoucího města Stříbra z roku 1188. Tento drahý kov si postupně získával oblibu jako 

platidlo, ale zatím pouze v přírodní (nekované) podobě. Kromě stříbra, se někdy kolem 10. 

století začala vracet poptávka po cínu a došlo k obnovení rýţování v oblastech druhotných 

loţisek bohatých na cín, které byly exploatovány uţ dříve. Koncem 12. století došlo 

k nálezu loţiska tohoto kovu ve východní části Krušnohoří v blízkosti pozdějšího města 

Krupky, jehoţ pojmenování bylo v přímé souvislosti s rýţováním cínových krupek. 

Rýţování se tu původně dálo v povodí někdejšího potoka stékajícího z horských svahů do 

údolí, kde byla zaloţena rýţovnická osada s kaplí, později kostelíkem zasvěceným sv. 

Prokopovi. S přechodem na hlubinné dolování primárních loţisek se práce přenesly do 

vyšších poloh krušnohorského masivu.
8
 

Stříbro bylo povaţováno za kov mnohem cennější neţ zlato nebo jiné kovy. 

Zatímco stříbro se začalo téměř okamţitě pouţívat jako platidlo, zlato mělo pouze ozdobné 

uplatnění, pokud vůbec. Jeho těţba přinesla Českým zemím velký význam přívalem 

nových horníků, otevřením nových báňských revírů a především vznikem prvního řádu, 

který zajistil přehled nad těţbou tohoto vzácného kovu.   

                                                 
8
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 38. 
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2.2. PODMÍNKY VEDOUCÍ KE VZNIKU JIHLAVSKÉHO MĚSTSKÉHO A 

HORNÍHO PRÁVA 

Ve 13. a 14. století došlo k velkému rozmachu hlubinného dolování drahých kovů 

v našich zemích. Takový rozmach musel nutně vést k úpravě provozu, techniky a hlavně 

dobývacích metod a změně zpracování rud. Dolování probíhalo rubáním směrem po 

úklonu loţiska. Hlavními důlními díly na zlatorudných a stříbrorudných ţilách byly jámy 

hloubené po jejich úklonu a štoly vedené napříč ţilného systému a po jeho směrech. Jiţ ve 

13. století nacházíme doklady o tzv. dědičných štolách se spádem přiblíţení 1 : 100 m, 

raţené zpravidla z nejhlubších míst v terénu pod důlní díla, aby zajistily jejich odvodnění a 

pomocí světlíků také odvětrání.
9
 Protoţe se stále pouţívaly jako hornické nástroje ţelízko a 

mlátek, byl postup v hornině stále sloţitý a pomalý. Prostory, které se podařilo vyrubat, se 

podpíraly a zajišťovaly dřevěnými výztuţemi. Horní řády, které fungovaly od 13. století, 

nařizovaly pozemkovým vrchnostem, aby dřevo ze svých lesů poskytovaly horníkům 

zadarmo. Materiál, který se dostal na povrch, byl dále roztloukán kladivy na menší části a 

také ručními mlýny rozmělňován na jemnější produkt. K získání poţadovaného kovu se 

rudy zpracovávaly hutnicky.  

13. století můţeme nazvat počátkem hornické revoluce, protoţe právě tohle století 

přineslo nejvíce nových poznatků z mnoha oborů týkajících se hornictví – důlní techniky, 

hutnictví, mineralogie, důlního měřičství i práva. K takovému pokroku přispěla především 

společenská situace. Od přelomu 12. a 13. století se České země plnohodnotně zařadily 

mezi evropská království. Vznikla tak na našem území nová politická hierarchie. Téměř 

veškerá moc byla v rukou panovníka, coţ vedlo k ustálení sociálních vztahů v zemi. První 

český král Přemysl Otakar I. měl před sebou nejtěţší úkol, a to uznání českých zemí na 

poli mezinárodních vztahů. Svým způsobem se mu to podařilo, ale většího upevnění 

postavení Českých zemí dosáhl jeho nástupce, syn Václav I. Především se mu podařilo 

vytvořit zemský právní systém, zaloţením zemského soudu v Praze ve 40. a 50. letech 13. 

století. Zemský soud na místě tvořil zákony („nalézání práva“) a jeho rozhodnutí mělo 

neodvolatelnou platnost. Při praţském zemském soudě byly zřízeny za Přemysla Otakara 

II. jako úřední knihy desky zemské.
10

  

Královská moc se inspirovala evropskými vzory a přecházela postupně 

k aktivnější politice vytváření finančních a mocenských zdrojů, jimiţ mohl vládce volně a 

                                                 
9
 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 53. 
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 ČORNEJ, P., et al. Dějiny zemí Koruny české. Praha: Paseka, 2003, s. 71. 



Dominika Jureková: Historický vývoj horního zákona 

 

2010  12 

přímo disponovat.
11

 Taková práva, patřící výhradně panovníkovi, se nazývaly regály. 

Regály byly velmi výhodné a uplatňovaly se např. při těţbě stříbra nebo raţbě mincí. 

Vzhledem k vysokému nárůstu těţby drahých kovů muselo dojít k úpravě právních 

podkladů. Kromě nových regálů byla hornická činnost zaloţena na zvykovém právu, coţ 

byla v podstatě nepsaná pravidla, podle kterých se měl správný horník řídit. Doba si tedy 

ţádala vytvořit ze zvykového práva takovou právní normu, která by umoţnila rozkvět 

báňského podnikání. V roce 1249 tedy vznikl první psaný horní právní akt a to Jihlavské 

městské a horní právo („Jus civil et montanorum civitas Iglaviensis“
12

), které bylo 

v posledním desetiletí 13. století doplněno řadou úprav báňsko-právní povahy. V této verzi 

bylo prvním kodexem svého druhu v Evropě, neboť se v něm šťastně sloučily právní 

zvyklosti alpských zemí, flanderského a dolnosaského práva s domácími zvyklostmi. Právě 

proto jsou české země nazývány kolébkou hornického práva.
13

 Celé právo je součástí tzv. 

Gelnhausenova kodexu, který byl vytvořen na přelomu 14. a 15. století notářem a písařem 

Janem z Gelnhausenu. Obsahuje mimo jiné i první známou zakreslenou podobu 

jihlavského městského znaku (Obr. 3).  

Do popředí se dostává otázka: proč zrovna Jihlavské právo? Jihlava byla v té době 

významným střediskem těţby stříbrných rud. Zhruba mezi lety 1234-35 byla nalezena 

mocná loţiska těchto rud v okolí Staré Jihlavy (tehdy pouhé osady). Odkrytí loţisek téměř 

okamţitě přilákalo na místo velké mnoţství horníků i báňských podnikatelů. Pod takovým 

náporem nových přistěhovalců se osada pomalu rozrostla v město Nová Jihlava. 

 

Obr. 3 Výřez jihlavského městského znaku z Gelnhausenova kodexu. 
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 TOMÍČEK, R. Báňské zákonodárství v historii Královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá. 

Město Horní Slavkov, 2007, s. 14. 
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Privilegium určené horníkům v českém království vytvořil král Václav I. spolu se 

svým synem Přemyslem, který tehdy zastával hodnost markraběte moravského. 

Jihlavským horním právem (Obr. 4, Obr. 5) se inspirovali okolní země, které základ svých 

horních řádů převzaly z tohoto právního aktu. Celý dokument byl psán latinsky, coţ byl 

v té době jazyk i písmo vzdělanosti. Jihlavské právo začíná vymezením panovníkovy moci 

a pozdravením čtenářům – „Všem, kteří chtějí nahlédnout do tohoto listu, zdraví 

navěky.“
14

 V další části uţ Václav I. charakterizuje komu je toto privilegium určeno: 

„…pročeţ my, který chceme a máme své věrné chránit před škodami a těţkými 

nebezpečími, z plnosti své milosti a náklonnosti chceme, aby si věčně pamatovali jak nyní 

ţijící, tak i budoucí, ţe my ze své královské moci a svobodné vůle milým svým měšťanům 

v Jihlavě a horníkům kdekoli v království našem osedlým, jednotlivým i všem, svobody, 

práva i níţe psaná ustanovení, skrze která jsme nařídili zajistit klid, obecný uţitek a mír, 

jim i jejich dědicům, nástupcům a potomkům z královské prozřetelnosti a dobroty 

postupujeme, povolujeme a potvrzujeme.“
15

  

 

Obr. 4 Tzv. exemplář "A" jihlavského horního a městského práva, konec 70. let 13. století (první 

strana). 
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 České horní právo: České horní zákony, 1. díl.  [Vybr. Ladislav Jangl].  [S.l. : s.n.], 1977, s. 11. 
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Z vybrané pasáţe můţeme soudit, ţe právo slouţilo k ochraně obyvatel Jihlavy a předává 

práva uvedená níţe v textu horníkům, kteří se nacházejí na českém území. Vztahovaly se 

tedy i na ty horníky, kteří přišli do naší země za prací z jiných zemí. V další části uvádí, ţe 

„…svobody, práva i níţe psaná ustanovení, skrze která jsme nařídili zajistit klid, obecný 

uţitek a mír, jim i jejich dědicům, nástupcům a potomkům z královské prozřetelnosti…“
16

. 

Svobody, které Václav I. uvádí, jsou tedy platné pro nynější obyvatele českých zemí, ţijící 

ve 13. století, i pro jejich potomky. 

 

Obr. 5 Tzv. exemplář "A" jihlavského horního a městského práva, konec 70. let 13. století (druhá 

strana). 

 

Vzhledem k tehdejšímu rozkvětu města Jihlavy se dá předpokládat, ţe Václav I. 

vydal tento právní dokument z důvodu, aby zamezil moţnému chaosu. Byl to panovník 

vzdělaný a uvědomoval si, ţe bez právního podkladu nebude mít nad Jihlavou kontrolu. 

Jihlavským právem udělaly české země velký krok dopředu. Vytvořením tohoto prvního 

báňsko-právního dokumentu začala historie Horního zákona v Českých zemích. 

V roce 1278 bylo podobné privilegium vytvořeno i v Havlíčkově Brodě 
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(tehdejším Německém Brodě). Tzv. Brodské privilegium (Potvrzení o rozmnoţení svobod a 

práv Německému Brodu od Jindřicha, Smila, Oldřicha a Rajmunda z Lichtenburka
17

) 

upevňovalo městská a horní práva. Páni z Lichtenburka vymezují, ţe všechny hory, které 

najdou lidé z města v okolí, náleţí pouze jim a městu kromě třech měst - „…v Šlapanově, 

v Bělé a v Chotěboři, kterýmţ všecky hory nalezené v lániech jich, kteréţ jim sú měřeny, 

mierú i všiem právem příslušeti budú“
18

. Naleziště, která budou leţet v lánech těchto měst, 

si mohou města ponechat. Zajímavostí je, ţe páni z Lichtenburka zároveň určují plat 

měřičům, kteří budou horu měřit, a to v hodnotě čtyř šilinků.  

Brodské privilegium byl poslední báňský řád před vydáním Královského horního 

práva (Ius regale montanorum). V literatuře není příliš zmiňovaný zřejmě proto, ţe byl více 

zaměřen na městské právo a ve velké míře se podobal Jihlavskému právu. Vzhledem ke 

zmiňovaným podrobnostem o hornictví a horních právech by se ale neměl opomínat.  

                                                 
17

 České horní právo, 4. díl.  [Vybr. Ladislav Jangl], 1979, s. 20. 
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2.3. DRUHY BÁŇSKO-PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JEJICH UŢÍVÁNÍ 

Hornický právní systém zahrnuje řadu podřádů a dílčích druhů horního zákona. 

Kaţdý má speciální název a svůj význam. Pro lepší orientaci v báňském zákonodárství je 

důleţité ty podstatnější znát. Nejvýznamnějšími a nejzákladnějšími druhy těchto předpisů 

jsou horní zákony. Jsou to právní dokumenty, ve kterých je vyhrazen horní regál státu 

(králi) a obsahuje základní ustanovení týkající se exploatace nerostného bohatství. Do této 

vysoké kategorie patří Jihlavské městské a horní právo Václava I. a markraběte Přemysla 

z roku 1249, Ius regale montanorum (vydáno roku 1300), Zlatá bula císaře Karla IV. 

(1356), Narovnání o kovy a hory (1534 a 1575), Obecní horní zákoník (1854) aj. 

Dalším druhem jsou jednotlivé báňské řády. Tyto řády jsou specifické pro období, 

kdy vládla stavovská monarchie, která měla moţnost vyuţívat vlastní legislativní činnost. 

Představují v podstatě prováděcí předpisy k horním zákonům, doplněné předpisy 

provozními, procesně-právními, mzdovými, sociálními atd. K nim patří i jejich časté 

reformace. Tyto řády většinou vycházely z Ius regale montanorum a zahrnovaly specifické 

poţadavky místa těţby a dobývaného nerostu.
19

  

Podstatnou součástí báňského právního systému jsou i výsady. Ze začátku byla 

tato privilegia přidělována lidem, kteří zastávali báňsko-právní funkci. Později se výsady 

udělovaly horním městům, především královským. Při vylepšování a modernizaci horního 

práva ztrácely význam. 

Tzv. frystuňky byly zaměřené na exploataci loţisek drahých kovů a udělovaly se 

vlastníkům horních oprávnění. Šlo o částečné nebo úplné prominutí desátku na předem 

stanovenou dobu 5,10, 15 či více let.
20

  

Důleţitým druhem předpisů byly instrukce. Jednalo se o pokyny, podle kterých 

měla báňská činnost fungovat. Návody, postupy, které měly udrţovat řádný chod báňského 

vedení. Jejich úkolem bylo napravit stávající nedostatky. 

Posledním větším typem jsou doplňkové báňsko-právní předpisy. Sem se řadí 

patenty, resoluce, mandáty a různá nařízení panovníka, dvorské komory či české komory. 

Řešily dílčí problémy nebo upravovaly jiné předpisy. Kaţdý dokument spravoval jiné 

záleţitosti a měnil se podle času a místa vydání. 
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3. Změny spojené s vydáním Královského horního práva (Ius regale 
montanorum) 

 

3.1. VZNIK A CHARAKTERISTIKA IUS REGALE MONTANORUM 

Jihlavské právo umoţnilo další rozvoj hornické činnost. Přibývalo nalezišť 

drahých kovů (např. Německý Brod) a rozrostl se počet horníků, kteří přišli do země 

s vidinou lepších časů. Centrum těţby se přeneslo do Kutné Hory a okolnosti opět 

vyţadovaly proměnu právního systému. Tehdejší královská svrchovanost se pomyslně 

rozdělovala na dvě části. První – dominium generale – panství obecné, pod které spadaly 

šlechtické obce v Čechách i na Moravě. Druhým panstvím bylo dominium speciale – 

panství nad uţším královským vlastnictvím, tvořeným hlavně městy a kláštery
21

. Jednalo se 

v podstatě o království v království, protoţe díky tomuto privilegiu mohl Václav II. 

vykonávat vlastní legislativní intence. To se projevilo mimo jiné i vydáním horního 

zákoníku Ius regale montanorum (Právo královské horníkuov).  

Zákoník Ius regale montanorum byl vydán Václavem II. zhruba ve druhé polovině 

roku 1300. Dlouhou dobu se spekulovalo, jak tento zákoník vznikl a podle čeho byl 

upraven. Ius regale montanorum bylo povaţováno za dílo italského právníka Gozzia 

z Orvieta, ale s novými poznatky vznikají o tomto původu pochyby. Především z toho 

důvodu, ţe Gozzia nebyl takový znalec českého hornictví a tím pádem nemohl 

zkoncipovat tak podrobné dílo. Kromě důsledné spolupráce královských úředníků 

specializovaných na hornictví se dá usuzovat, ţe se na vytvoření horního zákoníku podílel i 

král Václav II. osobně. Jaroslav Bílek v knize České horní právo, díl druhý, píše: „Mnohé 

úvahy, pochvalná uznání i ostré výtky pocházejí podle své stylizace od samotného 

panovníka, který byl zřejmě nejen iniciátorem, ale i redaktorem celého IRM (Ius regale 

montanorum). Václav II. v něm také po vzoru římských císařů vystupuje sám jako ţivý 

zákon“
22

. Ţivým právem dává Václav II. najevo svou zákonodárnou moc, protoţe on sám 

je právo. Podobný výrok pronesl francouzský král Ludvík XIV., ale ve významu 

státnickém – „stát jsme my“. Je zcela zřejmé, ţe Václav II. hledal vzor a inspiraci 

v římském právu, které bylo povaţováno za nejlepší a dokonale propracované. Pořád to ale 

byla pouze inspirace, protoţe reálným předpokladem bylo samotné české hornictví a 

zvykové právo, které ač nepsané mělo v českých zemích velkou váhu. Pokud jde o územní 
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rozsah platnosti IRM, byl fakticky vymezen jiţ okruhem jeho platnosti meritorní. Ius regale 

montanorum bylo základní normou pro všechny hornické revíry a lokality, na kterých se 

buď hlavní měrou, nebo aspoň zčásti dobývaly drahé kovy, případně i jiné vyhrazené 

nerosty.
23

  

Královské horní právo neboli také Constitutiones iuris metallici Wenceslai II. 

Regis Bohemiae byl prvním výhradně horním zákoníkem vydaným a platným na území 

Českých zemí. V Jihlavském i Brodském právu sice máme část věnovanou hornickému 

zákonodárství, ale jejich zaměření bylo spíše městského rázu – mělo regionální omezení.  

Ius regale montanorum je tvořeno dvěma zásadami – horního regálu a svobody báňského 

podnikání. První zásada vyplývala z nezcizitelného práva panovníka na nerostné bohatství 

a jeho oddělení od vlastnictví půdy, zachované jejím drţitelům. Z ní vycházela druhá 

zásada, totiţ právo kohokoliv pokusit se o nalezení a o dobývání nerostných zdrojů, pokud 

budou splněny určité závazky vůči panovníkovi a pozemkovým vrchnostem. Na ni 

navazovala další zásada – svobodného pohybu osob zabývajících se hornickou činností. 

Byly vyňaty z poddanských svazků a převzaty pod ochranu královských správních a 

soudních institucí.
24

 V době, kdy byl zákoník vypracován, se těţilo hlavně zlato, stříbro či 

jiné rudy obsahující alespoň části předešlých dvou kovů. Panovník měl tedy na tyto 

vytěţené kovy výhradní nezcizitelné právo. Rozsah vytěţených kovů, které spadají pod 

majetek panovníka, rozšířil teprve Karel IV., který v roce 1356 vydal Zlatou bulu. Zlatá 

bula Karla IV. platila pro celou Svatou říši římskou aţ do jejího rozpadu roku 1806 a mimo 

jiné rozmnoţila horní regál o měď, cín, ţelezo, olovo a jakékoli další kovy.  

Originál Královského horního práva byl psán v latině (Obr. 6). Přeloţen byl ale i 

do němčiny, češtiny a dokonce španělštiny (v letech 1557-1560). Španělský překlad byl 

patrně vyuţíván aţ ve španělských koloniích v Jiţní Americe. 

Vyhlášením Ius regale montanorum byl v českých zemích vytvořen specifický 

model podnikatelské soustavy s jistými diferenčními znaky v jihlavském a kutnohorském 

revíru. Na rozdíl od jihlavského práva, které kladlo jednoznačný důraz na ochranu velkých 

podnikatelských skupin prvotních těţařů, zákoník Václava II. preferoval vrstvu drobných 

důlních podnikatelů a jejich práva se snaţil zajistit řadou ustanovení. Proto v něm byly 

podrobně propracovány hlavní formy sekundárního propůjčení dolových polí těţařům i 

lénhavířům. Ti měli být chráněni před svévolí propůjčovatelů, kteří je mohli nutit 
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k opuštění důlního díla, coţ se stávalo zřejmě při nálezu bohatšího zrudnění. Ius regale 

montanorum porušování smluvních vztahů výslovně zakazovalo a královským úředníkům a 

soudcům důrazně připomínalo povinnost chránit drobné podnikatele.
25

  

 

 

 

Obr. 6 Titulní strana Ius regale montanorum ( v rukopisu Státního archivu v Brně z roku 1505). 
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 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 57. 
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3.3. VÝZNAM VYDÁNÍ IUS REGALE MONTANORUM 

Královské horní právo bylo jedinečné a novátorské v mnoha ohledech. Především 

byl v tomto dokumentu poprvé vymezen pojem horní regál. Podle Ius regale montarum 

obsahuje horní regál právo na urburu, tzn. jednu osminu z hrubé těţby, právo na panský lán 

a právo panovníka vměšovat se do báňské problematiky. Ius regale montanorum bylo 

prvním uceleným horním právem ve střední Evropě, které v sobě spojovalo předešlé právní 

normy, zvykové právo a svým způsobem i základy práva pracovního. Kromě základního 

uzákonění hornické činnosti bylo dalším námětem Královského horního práva tak zajištění 

ţivotních podmínek manuálních pracovníků, kteří se na výrobní činnosti podílejí. 

Důsledkem měl být souvislý průběh hornické činnosti. Ius regale montanorum se 

soustředilo především na specifickou sociální skupinu námezdních horníků. Tomu zaručilo 

právo svobodného stěhování a pobytu, vymezilo délku pracovní doby a nařídilo pravidelné 

vyplácení mezd v hodnotné minci.
26

 Pracovní týden měl pět dní, přičemţ kaţdý den byl 

rozdělen do čtyř směn po šesti hodinách. Šestý den, tedy v sobotu, se rozdávaly mzdy, aby 

si dělníci mohli na trhu nakoupit. Během roku měli dělníci k dispozici 20 - 25 volných dní, 

které byly placené stejnou mzdou jako odpracované dny. Vzhledem k počtu dní a velkému 

významu křesťanství v té době, se dá předpokládat, ţe volné dny se vyuţívaly ve prospěch 

církevních svátků. Dále je v zákoníku ustanoveno, ţe mzdy se budou vyplácet jen peněţitě, 

tedy v tehdy raţených mincích. Mzda musela být takové úrovně, aby zabezpečila základní 

ţivotní minimum.  

Jistý sociální aspekt obsahovala i další ustanovení, v nichţ se zračí snaha zajistit 

hornictvu přijatelné ţivotní podmínky. Hormistrům, horním příseţným a výběrčím urbury 

bylo nařízeno, aby dbali o přísun dostatečného mnoţství potravin a provozních potřeb a 

dohlíţeli nad jejich prodejem ve správné míře, váze a za nepředraţené ceny. Měli se také 

starat o výstavbu hornických obydlí a komunikací.
27

 V Ius regale montanorum je ale i 

ustanovení zcela asociálního charakteru, a to zákaz spolčovat se za účelem vyjádření 

hromadné nespokojenosti. Z dnešního pohledu bychom to mohli hodnotit jako zákaz 

pořádání stávky či povstání. Kromě těchto základů pracovního práva se v Královském 

horním právu objevují i první bezpečnostní instrukce. Ty se týkají především bezpečnosti 

samotného dolu, tzn. zabezpečení proti průniku vody či sesuvu půdy v dole (nutné 

vydřevování).  
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 MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 2004, s. 58. 
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V Ius regale montanorum byly poprvé ustáleny principy horního regálu, svobody 

kutání a důlního podnikání, organizace báňské správy a soudnictví
28

. Královské horní 

právo v sobě zahrnovalo velkou řadu konkrétních nařízení, rozdělení kompetencí různých 

báňských úředníků a také fungování hornické činnosti v samotném dole. Pro Kutnou Horu 

se stal tento zákon horním řádem. Vzhledem ke své době to bylo dílo nesmírně 

propracované a důmyslné, ale celou problematiku hornictví nemohlo zdaleka vystihnout. 

Ius regale montanorum se nezabývalo správou ani kontrolou dolování, která je v dnešní 

době nedílnou součástí hornické činnosti. Kromě pár odchylek se nevěnovala důkladně ani 

mincovnictví či hutnické technologii. Pro tyto dvě činnosti byly v platnosti dosud 

pouţívané normy. Některá specifika a geologicko-báňské poměry na jednotlivých loţiscích 

nemohly býti takto postiţeny
29

. Od doby Ius regale montanorum můţeme začít hovořit o 

tzv. vyhrazených nerostech. To jsou zrovna ony nerosty, které si nárokoval panovník. 

Právě oddělení vyhrazených nerostů od pozemkového vlastnictví bylo jiţ ve středověku 

předmětem častých závaţných sporů mezi králem a pozemkovými vlastníky
30

.  

Po zjištění všech kladných přínosů, které Ius regale montanorum poskytlo, 

můţeme říci, ţe se jednalo o stěţejní dílo horního práva a o historický dokument dosud 

nepochopeného významu. Po vydání tohoto díla se postavení Českých zemí ve střední 

Evropě změnilo. Vzhledem k tomu, ţe naše země mají prvenství ve vydání horního 

zákoníku, je nesporné jejich zařazení mezi takové velmoci, jakými byla Říše římská národa 

německého. Královským horním zákoníkem dokázaly České země svou vyspělost a 

oduševnělost.   

                                                 
28

 BÍLEK, J. České horní právo: Ius regale montanorum. [S.l.], 1978, s. 5. 
29

 TOMÍČEK, R. Báňské zákonodárství v historii Královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá. 

Město Horní Slavkov, 2007, s. 17. 
30

 TOMÍČEK, R. Báňské zákonodárství v historii Královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá. 

Město Horní Slavkov, 2007, s. 18. 
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4. Přehled proměn horního práva od konce 16. století do druhé 
poloviny 20. století 

 

4.1. HORNÍ PRÁVO OD USTÁLENÍ IUS REGALE MONTANORUM DO KONCE 

16. STOLETÍ 

4.1.1. Regionální horní řády v Českých zemích 

Ius regale montanorum dalo vzniknout nové éře horního práva. Ve své době toto 

horní právo obsáhlo téměř vše podstatné, ale doba se mění a s tím přišla i potřeba 

dokument novelizovat, vylepšovat, doplňovat nebo měnit. Tím, ţe uţ se netěţilo jen 

v centrech, jakým byla Kutná Hora, ale vznikalo velmi mnoho malých roztroušených dolů, 

byla větší potřeba vlastních menších řádů. Ius regale montanorum bylo sice pro tyto doly 

právním základem spolu s jihlavským, havlíčkobrodským a zvykovým právem, ale nemohl 

absolutně postihnout celou oblast. Na začátku 14. století bylo vytvořeno Německé 

jihlavské právo pro stříbrné doly. Toto právo bylo sepsáno jihlavskými měšťany a horníky 

a věnuje se především problematice štol, které jsou v kaţdých dolech uváděny pouze dvě – 

hledací a dědičná. Do počátku 15. století byla tehdejší práva doplněna čtyřmi dalšími 

privilegii. Prvním bylo v roce 1329 Potvrzení starších privilegií Kutné Hoře králem Janem 

Lucemburským. Král propůjčuje horníkům svobodu a příslib, ţe nebudou královskými 

úředníky zatěţováni. Pokud ale poruší nějaký předpis nebo spáchají zločin, musejí být bez 

milosti souzeni a potrestáni, a to výhradně ve městě Kutná Hora. V posledním odstavci pak 

král zmiňuje ještě jedno privilegium: „Nad to všechno dáváme vědět, ţe jsme milostivě 

uváţili ochotné a pečlivé sluţby našich věrných a milých kutnohorských měšťanů a 

horníků, které naší ctihodnosti dosud prokazovali i napříště mohou prokázat, a z naší 

královské laskavosti jsme jim propůjčili a dali privilegium, ţe všechno své dědictví, které 

od našich pánů nebo jiných v zemi osedlých, ať je to kdokoli, aţ dosud koupili a napříště 

mohou koupit a získat, kolik a co sami vzdělávají, to ţe oni a jejich dědicové a všichni 

jejich nástupci mohou věčně vlastnit svobodné a prosté všech berní i všech královských 

zástav a daní, a chceme to a poroučíme tímto listem slavnostně a výslovně všem a kaţdému 

z nynějších i budoucích úředníků našeho království zvlášť, aby dříve uvedené naše měšťany 

a horníky proti této svobodě, kterou jsme jim z naší milosti a s naším pravým vědomím 

učinili a dali, nikdy více neobtěţovali nebo je nesuţovali soudním řízením, a aby ţádný 

jejich statek pod záminkou uvedených berní a zástav ţádným způsobem nevynucovali. Na 

paměť a důkaz všeho toho a svobod a darování jsme tento list dali osobně stvrdit naší 
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královskou pečetí“
31

. Privilegium je opět stvrzeno panovníkovou pečetí.  

Protoţe se rozšiřoval okruh vytěţených drahých kovů, bylo zapotřebí rozšířit 

nárok panovníka na kovy nové. V roce 1356 byla vydána Zlatá bula císaře Karla IV., kde 

přímo vyhrazené kovy jmenuje: „…naši nástupci čeští králové i všichni kurfiřti, církevní i 

světští, kteříkoli budou, všechny zlaté a stříbrné jámy a doly cínové, měděné, ţelezné, 

olověné a jakéhokoli jiného kovu, i soli, jak nalezené, tak i v budoucnu objevené v kterékoli 

době, v řečeném království…mohou podle práva drţet a zákonně vlastnit…“
32

. Pro vývoj 

Horního zákona je tento dokument významným, protoţe rozšiřuje tzv. vyhrazené nerosty, 

tedy nerosty, které patřily výhradně do majetku státu. Princip Horního zákona spočívá 

právě na oněch vyhrazených nerostech.  

O tři roky později upevnil Karel IV. Jihlavské horní právo – privilegium, které 

vytvořil král Václav I. a markrabě Přemysl. V roce 1392 poskytnul král Václav IV. 

privilegium kutnohorským, ale i ostatním horníkům, které se týkalo jejich statků. Nikdo 

nemá právo je o jejich statky připravit, a kdyţ se tak stane, upadnou v nemilost panovníka. 

Výjimka je pouze v případě, ţe se to oznámí mincmistrovi v Kutné Hoře a u něj se 

doţaduje práva na statky. Pokud by někdo tento postup obešel, neměl by na statek právo. 

V další listině, kterou vydal Václav IV. v roce 1401, se věnuje problematice lánů. 

V podstatě se jednalo o upřesnění toho, kde se můţe dolovat a za jakých podmínek. 

Pravidlem zůstalo odvádění urbury panovníkovi, tj. jedna osmina ze všeho, co se jim 

podaří vytěţit, ať se jedná o rudu, kyz, perkovinu nebo ţilovinu
33

. Pakliţe se někdo 

domnívá, ţe na panském lánu nebo kterémkoli jiném se nachází bohaté naleziště, mohou 

dolovat pouze se svolením majitele a jemu odvádět devátek. Všechna předešlá práva a řády 

potvrzuje zemský správce Aleš z Risenburka roku 1434, zvláště pak potvrzuje svobodu 

horníků. O tři roky později jsou opět potvrzována starší privilegia Kutné Hoře a smlouvy 

mezi starými a novými horníky, a to císařem Zikmundem.  

Novým přírůstkem do rodiny báňských řádů tehdejší doby, se stal Báňský řád 

Jindřicha a Voka z Roţmberka pro stříbrné doly u Krumlova, který vznikl v roce 1475. Je 

velmi podobný všem privilegiím a opět zahrnuje mimo jiné povinnost odvádět devátek. 

Zároveň Páni z Roţmberka ve svém řádu dovolují horníkům na území, kde budou dolovat, 

moţnost lovit ryby či zvěř bez postihu. Během 15. století docházelo k neustálému 
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 České horní právo: České horní zákony, 1. díl.  [Vybr. Ladislav Jangl].  [S.l. : s.n.], 1977, s. 17. 
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 České horní právo: České horní zákony, 1. díl.  [Vybr. Ladislav Jangl].  [S.l. : s.n.], 1977, s. 19. 
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osidlování pohraničí, ať uţ cizinci, tak českým lidem, který se většinou přesidloval kvůli 

novým nalezištím a tedy i dobré práci. Kdyţ se naleziště vyčerpá, není k dispozici práce a 

lidé odcházejí na nová naleziště. Kolem roku 1484 se začalo takovým způsobem osidlovat 

území v okolí Reichensteinu ve Slezsku. Ve své době to byl nejvýznamnější zlatorudný 

revír. Pro toto naleziště byla vytvořena kníţecí Münsterberská horní svoboda pro doly na 

zlato a jiné kovy u Reichensteinu ve Slezsku. Reichenstein, dnešním jménem Zlotý Stok, 

leţel v minulosti na území Koruny české a řídil se českými zákony a předpisy.
34

 Vévoda 

Münsterberský, Jindřich starší, byl nucen s přílivem „dělníků a těţařů“
35

 vystavit takový 

řád, který by odpovídal obvyklému chodu dolů a neodporoval ostatním zákonům. Takový 

sepsal, a jako svého zástupce, který bude doly spravovat a jednat v nejlepším zájmu 

Jindřicha, ustanovil perkmistra. K němu si poté horníci svobodně zvolí ještě čtyři příseţné 

a vytvoří tak radu. Jindřich také dovoluje „…svobodně vyváţet a přiváţet tuzemské nebo 

cizozemské rudní přísady, olovo, měď, ţelezo, lůj, víno, pivo, chléb, všelijaké jídlo a 

nápoje, potřeby pro doly…“
36

, a „…má a smí být svobodně dovoleno kaţdému domácímu i 

cizímu čepovat, vařit pivo, péci, poráţet, co chce a provozovat všelijaká řemesla 

k prospěchu dolům…“
37

. Zároveň zbavuje těţaře povinnosti platit různé poplatky. Samotné 

zlaté doly začaly v 16. století pomalu upadat a za třicetileté války došlo k jejich velkému 

omezení. Protoţe bylo okolí bohaté na suroviny vhodné k provozování sklářského 

průmyslu, došlo k nahrazování zlatých dolů právě jím.  

Kromě provozu dolů, bezpečnosti či pravidel správy byla potřeba zaopatřit také 

prodej rud. O takový problém se postaral král Vladislav II., který vydal Nařízení o 

kutnohorském výkupu stříbrné rudy (1486). Prodej patří podle nařízení do správy 

perkmistra, on rozhoduje, co se komu prodá. Kaţdý, kdo si v horách koupí rudu, musí 

zaplatit první týden půlku z ceny a druhý týden doplatit zbytek. Kdyţ má někdo peníze na 

zaplacení ihned, můţe uhradit vše bez otálení, ale pokud někdo koupí na dluh, je nucen 

maximálně do čtyř měsíců tento dluh vyrovnat. V nařízení také udává povinnost urburéři 

vše zapisovat a vést si podrobný registr odkoupených rud. Nikdo nesmí ze země stříbrnou 

rudu vynést „…pod pokutú hrdla i statku…“
38

.  

„Pakliby mincmistr, šéfmistři, hofmistr neb urburéř aneb jiní úředníci zanedbávali 
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přihlídati, znajíc a vědúc přestaupení, buď v kavnách, v dolích nebo v hutech, a to přehlídli 

a prominuli, a my se toho dověděli do jednoho kaţdého zvláště, neb do všech spolu, ţe 

k nim o to hleděti a je trestati, tak ţe nám toho líto nebude.“
39

 Kdo nařízení nedodrţuje 

nebo ví, ţe se nedodrţuje a nenahlásí to, bude bez milosti králem potrestán. Toto nařízení 

bylo v roce 1494 rozšířeno o dodatky od stavů.  

Prvním cínovým řádem ve své době byl Řád Krupky a jiných cínových dolů, 

vydaný Arnoštem ze Šumburka. Všechny tzv. mincovní kovy, které se v té době těţily, 

spadali pod pravomoci panovníka, jelikoţ ale cín mezi ně nepatřil, spravovala důl 

vrchnost. Pod její správu teda spadaly takové kompetence jako vydávání právních norem 

(pouze ve formě báňského řádu). Arnošt ze Šumburka po zakoupení území Krupky 

vystavil řád, kde kromě kutací svobody, záruky dolového majetku a řady provozních 

směrnic uzákonil několik sociálních jistot
40

. Pokud horníci dostali k vykonání nějaký úkol, 

muselo se předem dohodnout na výši mzdy, která se stanovila i s ohledem k pracovním 

podmínkám. Stanovilo se, ţe mzdy musejí být vypláceny pravidelně a v dobré měně
41

. 

Horníkům bylo zaručeno právo stíţnosti na těţaře před Horním (báňským) úřadem 

v případě zadrţování odpracovaných směn a bezdůvodného propouštění z práce. 

V pravomoci úřadu bylo vydat příkaz k opětovnému přijetí stěţovatele do práce, pokud 

byly jeho nároky uznány za oprávněné.
42

 Řád ustanovil povinné volno v průběhu 

církevních svátků (Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky). Podobně jako v Ius regale 

montanorum bylo nařízeno nespolčovat se za účelem protestních činností, ale v dobrém 

duchu bylo povoleno vytvářet hornická bratrstva. Kromě vlivu kutnohorského práva se 

v tomto řádu projevil i vliv saského práva. Především pak v prodlouţení pracovní doby z 6 

hodin na 8. Bylo to jediné naleziště v Českých zemích, kde se pracovalo osm hodin denně. 

Konec 15. století přinesl ještě dokument zvaný Kutnohorské hornické zvyklosti. 

V nastávajícím století pak vznikaly báňské řády hodně podobné předchozím, jejichţ zájem 

představovaly především cín, zlato a stříbro.  

Jan Pluh z Rabštejna vytvořil báňský řád pro stříbrné doly u Horního Slavkova, 

který se stal předchůdcem slavnějšího báňského řádu pro cínové doly, jenţ byl vydán o dva 

roky později. Tímto řádem,…, doplnil jiţ dříve vydané, leč nedochované, horní předpisy a 
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výsady.
43

 Kdyţ došlo na počátku století k vydolovávání Hubského pně, nebral se ohled na 

základní báňské předpisy. Změnu přinesl právě tento řád, který byl mnohem zevrubnější 

neţ řád z roku 1507. Slavkovský řád z roku 1509 přinesl pevnou strukturu báňské správy 

z kontrolních funkcí, čímţ se lišil od předpisů předcházejících, tj. od jihlavské či 

kutnohorské verze, ale i od pozdějších předpisů jáchymovských. Zajímavé je, ţe zde ještě 

dominovalo Krásno, o čemţ svědčí to, ţe propůjčky dolových měr zajišťoval báňský soudce 

(rychtář) z Krásna. Úřad báňského správce však byl jiţ zřízen v Horním Slavkově. Náleţel 

mu dozor nad dodrţováním ustanovení báňského řádu, povinnost pravidelné kontroly 

báňských děl a způsob jejich vedení.
44

 Řád byl také výjimečný tím, ţe vznikal přímo 

v počátcích těţby samotné, zatímco řády předešlé vznikaly aţ po nějaké době dolování, 

kdy se ukázalo, co vše je potřeba právně zabezpečit. Zároveň byl přímým převzetím 

saských báňsko-právních zásad z téhoţ roku, a byl proto podle místa prvních vyhlášení 

nazýván annaberským řádem.
45

 Zatím všechny řády pocházely buď od samotných 

panovníků, nebo od vrchnosti, ale je znám i báňský řád sepsaný biskupem. Báňský řád pro 

Zlaté Hory sepsal v roce 1510 biskup Jan Turzo. V roce 1524 byl tento řád nahrazen 

novým báňským řádem biskupa Jakuba pro zlaté doly. Novými báňskými řády byly ještě: 

Řád olověných dolů u Stříbra (1513), Báňský řád Štěpána Šlika pro stříbrné doly 

v Jáchymově (1518), Kurfiřtský báňský řád pro cínové doly u Horní Blatné (1535), 

Královský báňský řád pro zlaté doly v Jílovém (1536) a Báňský řád krále Ferdinanda I. pro 

stříbrné doly u Horního města na Moravě (1542). Většina z nich vycházela přímo 

z Annaberského řádu.  

Historickým mezníkem pro horní právo byl rok 1534, kdy Ferdinand I. vydal tzv. 

Narovnání o hory a kovy. Dokument měl charakter kompromisu mezi panovníkem a 

českými stavy. Král si ponechal horní regál na drahé kovy, zatímco stavům (šlechtě) a 

Praţanům dal právo na obecné kovy a polovinu horního desátku. Horní desátek se vyplácel 

vrchnosti z výnosů stříbrorudných dolů. Výnos z „niţších“ kovů, tj. mědi, cínu, ţeleza, 

olova a rtuti byl jim ponechán v plné výši bez královského zdanění.
46

 Narovnání bylo nově 

vydáno ještě v roce 1575 v rozšířené podobě. Podobná právní úprava byla vydána na 
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Moravě (1562) a ve Slezsku (1577). Po formální stránce mělo Narovnání charakter 

zemského zákona. Jeho hlavní zásady zůstaly v platnosti aţ do vydání Všeobecného 

báňského zákona v roce 1854.
47

 

Od vydání Ius regale montanorum se s novými báňskými řády a předpisy téměř 

roztrhl pytel. Bylo to dáno především tím, ţe po objevení stříbra v Kutné Hoře se hornictví 

stalo nejproduktivnější a nejvýnosnější prací v zemi. Regionální řády spadaly pod správu 

stavů a vznikaly podle potřeby, tzn. podle naleziště, podle druhu dolované rudy a podle 

toho jako je naleziště bohaté. Přestoţe jejich význam nebyl tak velký jako význam 

Jihlavského městského a horního práva nebo Kutnohorského práva, v historii jsou 

doloţeny a jsou součástí sloţitého vývoje Horního zákona.   
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4.1.2. Jáchymovský báňský řád a poslední řády vydané v 16. století 

Město Jáchymov leţí v západním Krušnohoří a bylo zaloţeno Štěpánem Šlikem 

v roce 1516. Do té doby na jeho místě byla osada Konradsgrun. Město vzniklo díky 

bohatým nalezištím stříbra a vzhledem k přílivu horníků se stalo ve třicátých letech 16. 

století nejlidnatějším městem v Českých zemích. V roce 1520 bylo město povýšeno na 

svobodné horní město a v roce 1545 pak na královské horní město. Vzhledem 

k podmínkám je jasné, ţe zde vznikl jeden z nejvyspělejších a nejpropracovanějších řádů 

vůbec, který se snaţil mimo jiné i zohlednit sociální problematiku. Jáchymovský horní řád 

se stal závaznou dispozicí pro řešení právních, provozních a sociálních problémů na všech 

nově otvíraných dolech v českých zemích. Ve vývoji českého báňsko-právního vývoje 

zaujímal zcela zásadní postavení. Kromě direktivního principu řízení obsahoval další 

centralizační prvky, které byly českému právu cizí.
48

 Kromě základů českého práva se totiţ 

v tomto řádu objevila i část saského práva. Bylo to nejen vlivem vyspělosti jejich báňské 

techniky a výroby, nýbrţ i vlivem měnících se výrobních vztahů, které se zde koncem 15. a 

začátkem 16. století začínaly výrazně prosazovat.
49

 Saské právo přispělo např. rozlišením 

mezi těţaři (důlními podnikateli) a námezdným dělnictvem. České horní právo takové 

rozdělení neznalo, v podstatě neodlišovalo ani námezdný havíře, lénhavíře či drobné 

podnikatele. 

Stejně jako v případě Krupky se i zde po vzoru saského práva zavedla pracovní 

doba pod zemí na osm hodin, na povrchu pak na 12 hodin. Po protestech hornictva 

v Jáchymově byla pracovní doba sníţena na sedmihodinovou, do osmé hodiny se 

započítávaly sestup a výstup z důlního díla. Nelze však popřít, ţe proti starším právním 

směrnicím jáchymovský řád měl lépe propracovanou řadu provozních a sociálních 

ustanovení.
50

 Jáchymovský horní řád (Obr. 7) byl postupně doplňován různým 

ustanoveními a zpřesňujícími poučeními. Přestoţe přísně nezakazoval vytváření 

hornických bratrstev, za odpor dělnictva hrozil sníţením nebo úplným odebráním mzdy a 

také propuštěním z práce. Stejně tvrdě se stavil Jáchymovský řád k provádění protestních 

akcí. Ty byly povaţovány za zločin a přísně trestány. Zároveň také přinesl záruku plné 

mzdy při pracovním úrazu v době rekonvalescence, a to na dolech s aktivní bilancí po dobu 
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8 týdnů, na pasivních 4 týdnů.
51

 Poškozeným přiznal nárok na uhrazení léčebných výloh 

z financí důlního podniku. V řádu bylo také potvrzeno vyplácení mezd v sobotu. 

 

Obr. 7 Jáchymovský horní řád. [Makarius 2004] 

 

Rok 1548 byl z hlediska hornických nalezišť velmi bohatým. V Krušnohoří byla 

objevena nová cínová naleziště a král Ferdinand I. si byl vědom, ţe ačkoliv byl 

Jáchymovský báňský řád velmi propracovaný, zaměřoval se pouze na stříbrné doly, a tudíţ 

nemohl postihnout problematiku cínových. Proto vytvořil Řád cínových dolů římského, 

také uherského a českého etc. královského Majestátu pro revíry Hřebečnou, Pernink, 

Hroznětín, Horní Blatnou, Boţí Dar, Kaff, Komáří hůrku a jiná podobná místa a končiny. 

Král si ponechává právo kdykoliv řád změnit nebo doplnit. Podobný řád vydal Ferdinand I. 

ještě ten samý rok a to pro cínové doly v Horním Slavkově (Obr. 8), Krásnu a Čisté. 

Posledním řádem vydaným v roce 1548 byl Báňský řád pro ţelezorudné doly v Království 

českém, který odkazuje na jáchymovský řád nebo dochované hornické zvyklosti, ale to jen 
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v případě, ţe něco není v novém řádu doslovně napsáno.  

 

Obr. 8 Titulní ilustrace báňského řádu pro cínorudný revír Horní Slavkov z r. 1548. [Majer 2004] 

 

Král Ferdinand I. byl v horním právu opravdu velmi činný a jsou doloţeny jeho 

pokusy o zařazení dalších nerostů mezi vyhrazené. První pokusem bylo zařadit mezi 

vyhrazené nerosty kamenec (Obr. 9) a skalici. Bylo to z toho důvodu, ţe v té době se obě 

suroviny musely do Českých zemí dováţet a jakmile byl první kamencový důl v Čechách 

zaloţen, panovník si právo na něj nárokoval. V oznámení, které Ferdinand I. vydal, přímo 

stojí „…ţe ve zmíněném našem Království českém byl zaloţen kamencový důl, který naší 

Koruně české aţ dosud scházel, a nyní byl přiveden k provozu a chodu, takţe jím naši 

zmíněnou Korunu českou a k ní připojená kníţectví a země nyní i napříště podle potřeby 
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můţeme zásobovat, a nám pak jako králi a zeměpánovi přísluší uţívat takový důl jako 

vysoký regál v naší královské komoře a tím náš komorní majetek (kterýţto uţitek jinak 

beztak ostatním mocnářům patřil) rozmnoţovat; také tedy máme v úmyslu denně rozšiřovat 

provoz a chod tohoto kamencového dolu; vyrobeného kamence a cementové vody je u 

zmíněného našeho dolu jiţ značná zásoba a budeme jej ještě více vyrábět a denně 

připravovat“
52

. 

 

Obr. 9 Výroba kamence podle Agricoly. 
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Druhým pokusem chtěl zařadit mezi vyhrazené nerosty kamenné uhlí. Jeho počin 

se zakládal na informaci, ţe Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasištejna chce zřídit první důl 

na kamenné uhlí v Českých zemích. Pán z Lobkovic a Hasištejna krále poţádal o svolení a 

privilegium ke zřízení dolu. Král věřil, ţe kamenné uhlí bude prospěšné nejen kraji, které 

spravoval Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasištejna, ale celému českému království a proto 

privilegia vystavil. Poslední privilegia, která za svého vládnutí Ferdinand vystavil, patřila 

Moravě a Slezsku.  

Konec 16. století přinesl ještě Narovnání o hory a kovy Maxmiliána II. s českými 

stavy (1575), Báňský řád a privilegium císaře Rudolfa II. pro Slezsko (1577), Horní 

svobodu Rudolfa II. pro hrabství Kladsko (1578). Kromě Narovnání to byly dokumenty 

vytvořené opět z důvodu nových nalezišť na našem území. Narovnání Maxmiliána II. bylo 

v podstatě potvrzením Narovnání z roku 1534, ale bez drobných úprav se neobešlo - 

královský regál byl na dobu 25 let sníţen na jednu čtvrtinu urbury s tím, ţe pozemkové 

vrchnosti patří tři čtvrtiny; zvýšená cena za stříbro dodávané do královských mincoven; 

královský regál rozšířen o kamennou sůl a regál stavovský o síru, vitriol a kamenec.
53
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4.2. VÝVOJ HORNÍHO PRÁVA PŘEDCHÁZEJÍCÍ VYDÁNÍ RAKOUSKÉHO 

OBECNÉHO HORNÍHO ZÁKONA 

16. století bylo pro hornictví a horní právo v Českých zemích obdobím rozkvětu. 

Vznikala nová naleziště, hledaly se nové nerostné suroviny a vznikaly nové řády.  Po tomto 

velmi přínosném období se však dostavil útlum. Od konce XVI. století význam dolování 

rudných loţisek upadal. Marnou se ukázala i snaha císařovny Marie Terezie a jejího syna 

Josefa II., kteří udělováním řady svobod a privilegií usilovali o zvýšení ekonomického 

efektu hornického podnikání.
54

 Toto historické období uţ nepřineslo v hornictví nic nového 

a tak i potřeba nových řádů klesla. Platnost středověkých řádů vydrţela téměř aţ do první 

poloviny století devatenáctého. Velkou snahu o úpravu středověkých horních řádů vyvinul 

jiţ císař Rudolf II. tím, ţe pověřil Viléma z Opperštorfu vypracováním nové zákonné 

úpravy horních práv, která však pro všeobecný odpor nebyla vyhlášena.
55

 Rudolf II. byl ale 

moudrý panovník, našel si v právním systému kličku ve formě dekretu a v roce 1604 vydal 

Právo pro Kutnou Horu, kde přepracoval řadu norem uvedených v Ius regale montanorum. 

Takto bylo nově upraveno postavení bývalých hofmistrů (reformace je označuje jako 

šichtmistry), štajgéřů, lezců, příseţných, kverků a dělníků, horní policie, nákladů na hory, 

dolových měr a dělení výnosu. Reformace uplatnila menší výměru dolového pole tak, jak ji 

stanovil horní řád jáchymovský.
56

 Modifikováno bylo i horní právo procesní, kde bylo 

stanoveno, ţe horní soudy mají věcnou příslušnost pouze na horní záleţitosti a odvolávat 

se mohou k nejvyššímu mincmistru. Rudolfovou reformou v podstatě končí vývoj horního 

práva ve středověku. Ačkoliv se objevují ještě právní dokumenty např. dodatky 

k Narovnání, nové řády se jiţ neobjevují. 

Ve druhé polovině 18. století nastal v Českých zemích velký průmyslový rozvoj. 

Stát se snaţil hornictví znovu oţivit a dělal proto řadu reforem. Rok 1750 znamenal mezník 

v reformování správní sféry. Nejprve byly zřízeny dva nové Vrchní horní (báňské) úřady – 

v Jáchymově a v Kutné Hoře, moravské důlní oblasti byly od roku 1766 spravovány tzv. 

Administrací Vrchního horního úřadu se sídlem v Brně. Postupně byla zorganizována a 

rozšířena síť a pravomoc horních (báňských) úřadů jako orgánů státní moci.
57

 V roce 1805 

došlo k vydání pokrokového Patentu o dolových měrách, který odstranil zaţitou 
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středověkou praxi. Tímto výnosem byla sjednocena výměra dolových měr a přesně 

specifikována podle charakteru loţiska. Novinkou v hornictví se stal objev uhlí. V roce 

1772 se začíná těţit uhlí na Kladensku, odkrývá se kounická sloj na Rakovnicku, uhelná 

loţiska na Slánsku, pánev radnická, merklínská, plzeňská a Svatoňovická.
58

 Těţba uhlí 

vyţadovala opět změnu předpisů, protoţe provoz uhelných dolů je odlišný neţ provoz dolů 

rudných. Ke konci 18. století došlo ještě k rozšíření vyhrazených nerostů a to v roce 1790 o 

kamenné uhlí, kamenec, síru a v roce 1799 o zinek. 

Tyto i mnohé další reformy byly sice pro stát velmi přínosné, ale prozatím nedošlo 

k tomu nejdůleţitějšímu kroku -  sjednocení všech řádů v jeden právní akt. Počátky úsilí o 

sjednocení právních řádů se datují jiţ od XVI. století, kdy jiţ zmíněný Vilém z Opperštorfu 

zpracoval osnovy dvojích práv horních. Tento návrh, předloţený 14. 4. 1579 českému 

sněmu, však nebyl přijat.
59

 Podobnou reformou se zabývala i Marie Terezie, která se 

snaţila o vytvoření jednoho báňského řádu pro České země. V roce 1766 nařídila úřadu 

nejvyššího mincmistra, aby shromáţdil platné české horní zákony a na jejich podkladě 

vypracoval nový obecný horní řád.
60

 Opět se čeští stavové jako v případě z roku 1579 

postarali o to, aby takový zákon neprošel. Třetí neúspěšný pokus provedl ještě Josef II. O 

počátku vytváření uceleného horního zákona můţeme hovořit od revolučního roku 1848. 

Představa byla taková, ţe se vytvoří jednotná norma pro Rakousko i Uhry. Realizace této 

myšlenky se ujal Karel Scheuchenstuel, který návrh nového zákona pod označením 

„Motive“ v roce 1849 předloţil k připomínkám. Byli to především největší bánští 

podnikatelé, představitelé burţoazie, kteří poţadovali další a další změny v zákonné 

předloze. Tímto čtyřikrát přepracovaným návrhem byl legislativní proces prvé poloviny 

XIX. století ukončen. Císařským patentem z 23. 5. 1854 byl v říšském zákoníku z roku 1854 

pod č. 146 vydán obecný horní zákon s platností pro celou Rakouskou monarchii včetně 

Uher.
61

  

Vydáním obecného horního zákona se otevřela cesta k rovnoprávnosti mezi 

sociálními vrstvami. Podnikat v hornictví mohl prakticky kdokoliv, protoţe byla 

uzákoněna horní svoboda. Stát neměl ţádné výsadní postavení. Na vyhrazené nerosty 

neměl vlastnický nárok, a pokud fungoval jako podnikatel, pak se rovnal soukromým 
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podnikatelům. Zákon v sobě zahrnoval i jiné faktory, které přímo s hornictvím nesouvisejí 

– problematiku pracovního práva či sociálního zaopatření. Nebyl to však zákon zcela 

propracovaný a musel být často novelizován. Svůj podíl na procesu novelizace přinesl i 

mohutný rozmach uhelného hornictví, kdy podle dostupných statistik vzrostla těţba 

kamenného uhlí v českých zemích ze 429 152 tun v roce 1848 na 10 119 615 tun v roce 

1902. Báňští podnikatelé nemohli připustit, aby rozmach uhelného průmyslu byl brzděn 

zákonnými bariérami, ale naopak ţádali, aby zákonodárství tento vývoj podporovalo a 

podněcovalo.
62

 Přes všechny nedostatky ale bylo vydání tohoto horního zákona pro horní 

právo velkým krokem dopředu.  
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4.3. PROMĚNA HORNÍHO ZÁKONA OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ 

REPUBLIKY DO VYDÁNÍ ZÁKONA Č. 44/1988 SB. 

28. října 1918 vznikla Československá republika, která nevytvořila vlastní horní 

zákon, ale převzala jiţ vytvořený rakouský obecný horní zákon. Jeho podoba však nebyla 

stálá a byl podle potřeby doplňován a novelizován. Mezi lety 1918-1921 vznikly nové 

směrnice o práci mladistvých a ţen, o přesčasových a nočních hodinách v báňských 

provozech, o ochraně mezd a mnohé další. Za významný pro hornictví nutno pokládat 

zákon č. 178/1934 Sb., z. a n., který přinesl zvýšení intenzity dozoru orgánů státní báňské 

správy nad bezpečností práce v dolech. Tento zákon byl reakcí na velkou důlní havárii, ke 

které došlo na dole Nelson v Severočeském uhelném revíru v roce 1934.
63

  

Na začátku 20. let 20. století vznikly hornické rozhodčí soudy a roku 1924 byl 

vydán nový zákon, který vymezoval jejich pravomoce. Stejného roku byl pak zřízen 

v Praze Vrchní hornický rozhodčí soud. Od roku 1921 byla stanovena placená dovolená 

pro horníky, kteří pracovali na dolech s vyhrazenými nerosty. Nutnost řešit stav 

bezpečnosti dolů vedla k vydání novely Horního zákona, vyhlášené zákonem číslo 8/1934 

Sbírky zákonů a nařízení. Na základě návrhu závodní rady byly báňské úřady povinny 

bezodkladně provést prohlídku dolu a nařídit nápravná opatření. Pokud nebyla ve 

stanovené lhůtě provedena, zákon umoţňoval sérii sankcí aţ po odejmutí oprávnění 

k báňské činnosti.
64

 Během období okupace a 2. světové války byl horní zákon několikrát 

novelizován, ale nejpodstatnější změna se udála v roce 1945, a to zejména vydáním dekretu 

prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových 

podniků.
65

 Další výraznou proměnou prošel Horní zákon po vydání zákona č. 41/1957 Sb., 

o vyuţití nerostného bohatství, kde došlo mimo jiné jiţ k několikátému rozšíření 

vyhrazených nerostů. Mezi vyhrazené nerosty se zařadily radioaktivní minerály, všechny 

druhy uhlí a ţivice, vzácné zeminy, prvky s vlastnostmi polovodičů a mnoho dalších 

surovin, které se mohly dále pouţít pro průmyslové zpracování. Kromě doplnění 

vyhrazených nerostů byl také zákon doplněn o jejich novou definici. Sledování dodrţování 

báňských předpisů dostala na starost státní báňská správa. Důleţitá funkce byla vymezena 

odborným útvarům správního charakteru, v českých zemích Českému báňskému úřadu, 

Českému geologickému úřadu a několika vědeckovýzkumným institucím, především 
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Ústřednímu geologickému ústavu v Praze a řadě průzkumných institucí, mezi nimiţ zaujaly 

přední místo Geoindustria a Geologický průzkum v Praze, Geofyzika Brno, Ústav 

nerostných surovin v Kutné Hoře, Ústav pro výzkum rud v Praze, Geofond v Praze, 

Uranový průmysl v Liberci a další. Základní význam pro hornictví měl Hornický ústav 

ČSAV v Praze, pro metalurgii Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu 

v Praze.
66

  

Horní zákon z roku 1957 byl prakticky bezchybný a fungoval ještě dalších třicet 

let. V 80. letech 20. století došlo v rudném hornictví ke krizi, kdy začalo loţisek ubývat a 

některé se jiţ úplně vyčerpaly. Byl to podnět pro vydání nového zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a vyuţití nerostného bohatství.  
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5. VÝZNAM ZÁKONA Č. 44/1988 SB. PRO HORNICKOU ČINNOST NA 
ÚZEMÍ NAŠEHO STÁTU 

 

Zákon č. 44/1988 Sb. zrušil předešlý zákon č. 41/1957 a spoustu předešlých 

norem poupravil. Přesněji stanovil definici pojmu nerostné bohatství, zevrubně vymezil 

loţiskový průzkum a upravil i vztah drţby k loţiskům. Byly uzákoněny takové právní 

instituty jako ochrana nerostného bohatství, chráněné loţiskové území, povolování staveb 

v těchto územích apod.
67

 Významným pokrokem tohoto zákona byla nařízení o ochraně 

ţivotního prostředí, v závislosti na škodlivých vlivech při těţbě a následném zpracování 

nerostných surovin. Přinesl i prvky zcela nové. Především zdůraznil racionální vyuţívání 

vyhrazených nerostných loţisek na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky.
68

 

Odlišně od předchozích právních norem stanovil zákon č. 44/1988 Sb. také vyuţívání 

důlních vod, náhrada důlních škody a potřeby podrobné technické dokumentace.  

Kromě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství vznikl 

ještě zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 

Zákon č. 44/1988 Sb. byl přijat 19. dubna 1988 s účinností od 1. července 1988. Současně 

s ním byl České národní radě předloţen vládní návrh zákona o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, který Česká národní rada projednala a schválila dne 

21. dubna 1988
69

 s působností od 1. července 1988. Klasickým Horním zákonem se stal 

však zákon č. 44/1988 Sb. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. stanovil podmínky pro provádění 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, uzákonil báňskou 

záchrannou sluţbu, podmínky pro výrobu, pouţívání výbušnin a zacházení s nimi a nově 

konstituoval orgány státní báňské správy včetně jejich práv a povinností.
70

 Oba zákony se 

po roce 1989 ukázaly jako zcela zastaralými. V zájmu státu bylo, aby umoţnil podnikání 

v hornictví na našem území i zahraničním podnikatelům a tím si otevřel cestu na lepší 

pozici v mezinárodním poli. Zákon č. 44/1988 Sb. byl tedy v roce 1989 novelizován 

zákonem ČNR č. 541/1991 Sb. Účelem novelizace bylo zvláště umoţnit vykonávání 

hornické činnosti a především dobývání loţisek vyhrazených nerostů (výhradních loţisek) i 

jiným subjektům neţ jsou pouze státní podniky a stanovit způsob a rozsah báňských 

oprávnění, tj. oprávnění k vykonávání hornické činnosti různými subjekty; zajistit 
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poţadavky státu při poskytování výhradních loţisek nerostů, tj. státního vlastnictví k vyuţití 

podnikatelům a zabezpečit ochranu veřejných zájmů při vykonávání hornické činnosti 

podnikateli a zabezpečit vliv státu při rozhodování mezi uchazeči o udělení oprávnění
71

. 

Dále měla novelizace zaručit uplatnění chráněných zájmů obcím i občanům, upravit zákon 

tak, aby nebyl v rozporu s novou organizací státní správy a měla být zavedena vyrovnání 

za dobývané území a vytěţené nerosty. Úplné znění zákona č. 44/1988 Sb. ve znění všech 

změn a doplňků bylo vydáno pod č. 439/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 61/1988 Sb. 

bylo vydáno pod č. 440/1992 Sb.
72

  

Podstatným prvkem zákona č. 44/1988 Sb. je konečně stanovení vyhrazených 

nerostů. Rozdělení vyhrazených a nevyhrazených nerostů spadá pod § 3. Zákon určuje za 

vyhrazené nerosty – radioaktivní nerosty; všechny druhy uhlí, ropy a hořlavého zemního 

plynu a bituminosní horniny; nerosty z nichţ je moţno průmyslově vyrábět kovy; magnezit; 

nerosty, z nichţ je moţno průmyslově vyrábět fosfor, síru, fluór nebo jejich sloučeniny; 

kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli; tuha, baryt, azbest, slída, mastek, 

diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit; nerosty z nichţ je 

moţno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů; granit, 

granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově 

dobyvatelné a leštitelné a travertin; technicky vyuţitelné krystaly nerostů a drahé kameny; 

halloyzit, kaolin, keramické a ţáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, ţivce, perlit a 

zeolit; křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty 

jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením; 

mineralizované vody, z nichţ se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty; technicky 

vyuţitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené dříve.
73

  

Vznik zákona č. 44/1988 Sb. umoţnil českému státu suverenitu v zacházení 

s přírodními zdroji a také modernizaci horního práva. Novelizování, kterým prochází, je 

důkazem rozvoje a modernizace českého hornictví. Horní zákon je pro Českou republiku 

nepostradatelným zákonem, bez něhoţ by nemohla hornická činnosti fungovat. Dá se jen 

spekulovat, zda by nebylo mnohem praktičtější spojit zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 

61/1988 Sb. v jeden.   
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6. ZÁVĚR 
 

Hornictví v Českých zemích uţ od počátků udávalo lidský pokrok formou nových 

technologií, přírodních znalostí, organizačních schopností, ale i právního systému. Vývoj 

horního práva byl sloţitý proces, který se završil publikováním Horního zákona. Ten 

v sobě spojuje všechny předchozí řády a normy, které byly na našem území vytvořeny. 

Řády procházely změnou a modernizací z důvodu několika faktorů. Nejpodstatnějším 

faktorem byl faktor regionální. Téměř středověkou zákonitostí se stalo pravidlo – kde se 

objevilo naleziště, tam vznikl nový řád. Dalším faktorem, který ovlivňoval vytváření 

horních řádů, byl druh těţené nerostné suroviny. Dolování nerostných surovin se lišilo 

podle jejich druhu a vyţadovalo jiné technické vymoţenosti i bezpečnostní předpisy. 

Posledním faktorem, který ovlivnil horní řády, byla politická struktura země. Záleţelo na 

tom, kdo a jaké pravomoci vydává. Některé právní normy vydával sám panovník (Ius 

regale montanorum, Narovnání o hory a kovy Maxmiliána II.) a některé byly vydávány 

českými stavy (Báňský řád Jindřicha a Voka z Roţmberka pro stříbrné doly u Krumlova). 

České země se mohou pochlubit prvenstvím vzniku horního zákoníku ve střední Evropě. 

Ač prošlo horní právo tak dlouhodobým a sloţitým vývojem, tak Horní zákon není stále 

dokonalý. Ţádný zákon ale dokonalý být nemůţe, protoţe závisí na potřebách a fungování 

společnosti své doby. Jedna změna vţdy zapříčiní celý řetězec proměn a to se projevilo, 

projevuje a bude projevovat i v Horním zákoně.  
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5. Tzv. exemplář "A" jihlavského horního a městského práva, konec 70. let 13. století 

(druhá strana). (JIRÁSEK, J., SIVEK, M. Loţiska nerostů [online]. Multimediální 

učební text. [cit. 2010-04-03]. Dostupné z: 

<http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/historie.html>.) 

6.  Titulní strana Ius regale montanorum (v rukopisu Státního archivu v Brně z roku 

1505). (České horní právo: Ius regale montanorum, 2. díl. [Vybr. Jaroslav Bílek]. 

 [S.l.], 1978, s. 81.) 

7. Jáchymovský horní řád (MAKARIUS, R. Z dějin královské, císařské a státní báň-

ské správy. Ostrava: MONTANEX a.s., 2004, s. 24.) 

8. Titulní ilustrace báňského řádu pro cínorudný revír Horní Slavkov z r. 1548. (MA-

JER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri s.r.o., 

2004, s. 127.) 

9. Výroba kamence podle Agricoly. (České horní právo: České horní zákony, 1. díl. 

[Vybr. Ladislav Jangl]. [S.l.: s.n.], 1977, s. 57.)  
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9. PŘÍLOHA 

Přehled všech časových mezníků vedoucích k vzniku Horního 

zákona 

 

1. 1249 - Jihlavské městské a horní právo vydané králem Václavem I. a markrabětem 

Přemyslem 

2. 1278 - Potvrzení a rozmnoţení svobod a práv Německému Brodu od Jindřicha, 

Smila, Oldřicha a Rajmunda z Lichtenburka 

3. 1300 - Ius regale montanorum (vydané Václavem II.) 

4. Začátek 14. století - Německé jihlavské právo pro stříbrné doly 

5. 1329 - Potvrzení starších privilegií Kutné Hoře králem Janem Lucemburským 

6. 1356 - Zlatá bula císaře Karla IV. 

7. 1359 - Potvrzení privilegií krále Václava I. a markraběte Přemysla císařem Karlem 

IV. 

8. 1392 - Privilegium krále Václava IV. kutnohorským i ostatním horníkům 

9. 1401 - Listina krále Václava IV. o lánech 

10. 1434 - Potvrzení starších hornických svobod zemským správcem Alšem 

z Risenburka 

11. 1437 - Potvrzení starších privilegií Kutné Hoře císařem Zikmundem 

12. 1464 - Báňský řád pro cínové doly u Krupky 

13. 1475 - Báňský řád Jindřicha a Voka z Roţmberka pro stříbrné doly u Krumlova 

14. 1484 - Kníţecí münsterberská horní svoboda pro doly na zlato a jiné kovy u Rei-

chensteinu ve Slezsku 

15. 1486 - Nařízení krále Vladislava II. o kutnohorském výkupu stříbrné rudy 
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16. 1487 - Řád Krupky a jiných okolních cínových revírů, vydaný Arnoštem ze Šum-

purka 

17. 1494 - Dodatky stavů k nařízení krále Vladislava II. o kutnohorském výkupu stří-

brné rudy 

18. 15. století - Kutnohorské hornické zvyklosti 

19. 1507 - Potvrzení starších hornických svobod králem Vladislavem II. 

20. 1507 - Báňský řád Jana Pluha z Rabštejna pro stříbrné doly u Horního Slavkova 

21. 1509 - Báňský řád Jana Pluha z Rabštejna pro cínové doly u Horního Slavkova 

22. 1510 - Báňský řád biskupa Jana pro Zlaté Hory 

23. 1513 - Řád pro lénhavíře na královských olověných dolech u Stříbra 

24. 1513 - Řád olověných dolů u Stříbra 

25. 1515 - Báňský řád Petra z Roţmberka pro stříbrné doly u Krumlova 

26. 1516 - Báňský řád Jana Pluha z Rabštejna pro stříbrné doly u Horního Slavkova 

27. 1518 - Báňský řád Štěpána Šlika pro stříbrné doly v Jáchymově 

28. 1524 - Báňský řád biskupa Jakuba pro zlaté doly u horního města Zlaté Hory 

29. 1534 - Narovnání o hory a kovy Ferdinanda I. s českými stavy 

30. 1535 - Kurfiřtský báňský řád pro cínové doly u Horní Blatné 

31. 1536 - Královský báňský řád pro zlaté doly v Jílovém 

32. 1542 - Báňský řád krále Ferdinanda I. pro stříbrné doly u Horního Města na Mora-

vě 

33. 1548 - Jáchymovský královský báňský řád pro stříbrné doly 

34. 1548 - Řád cínových dolů římského, také uherského a českého etc. královského 

Majestátu pro revíry Hřebečnou, Pernink, Hroznětín, Horní Blatnou, Boţí Dar, 

Kaff, Komáří hůrku a jiná podobná místa a končiny 
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35. 1548 - Královský báňský řád cínových dolů pro Horní Slavkov, Krásno, Čistou a 

okolní revíry 

36. 1548 - Báňský řád pro ţelezorudné doly v Království českém 

37. 1549 - Pokus krále Ferdinanda I. o začlenění kamence a skalice mezi vyhrazené ne-

rosty 

38. 1550 - Pokus krále Ferdinanda I. o začlenění kamenného uhlí mezi vyhrazené ne-

rosty 

39. 1559 - Udělení báňského privilegia pozemkovým vrchnostem ve Slezsku králem 

Ferdinandem I. 

40. 1562 - Generální privilegium a frystuňk pro moravské důlní revíry 

41. 1575 - Narovnání o hory a kovy Maxmiliána II. s českými stavy 

42. 1577 - Báňský řád a privilegium císaře Rudolfa II. pro Slezsko 

43. 1578 - Horní svoboda Rudolfa II. pro hrabství Kladsko 

44. 1601 - Báňský řád a svoboda pro měděné doly na panství Kraslice 

45. 1592 – 1604 - Potvrzený báňský řád a báňská svoboda Melchiora z Redernu pro cí-

nové doly u horního města Nové Město pod Smrkem 

46. 1604 - Právo pro Kutnou Horu stanovené Rudolfem II. 

47. 1606 - Rozšíření báňského řádu a privilegií pro Slezsko 

48. 1607 - V Loketském kraji se šlechta na narovnání stavů s českým králem nepodílí 

49. 1607 - Města a rytířstvo Chebského kraje nepoţívají ţádných práv vyplývajících 

z horního regálu  

50. 1625 - Báňský řád a báňské svobody Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského 

pro stříbrné, měděné a jiné doly u Vrchlabí (ve sv. Petru), Jilemnice, Hostinného a 

pro jiné důlní revíry na jeho pozemcích 

51. 1627 - Obnovené zřízení zemské – o dolech a mincích 
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52. 1628 - Moravské stavy se podílejí na narovnání o hory Maxmiliána II. s českými 

stavy z roku 1575 

53. 1707 – 1734 - Báňský řád pro kníţecí lobkovické cínové doly v Cínovci 

54. 1785 - Osvobození báňského majetku od dědické daně 

55. 1785 - Určení hornosoudní pravomoci soukromých panství v Království českém 

56. 1790 - Začlenění kamenného uhlí, kamence a síry mezi vyhrazené nerosty 

57. 1791 - Dodrţování regálních práv pozemkových vrchností podle narovnání o hory 

– zrušení josefínských reforem 

58. 1799 - Začlenění zinku mezi vyhrazené nerosty 

59. 1800 - S převodem šlechtických statků na nešlechtické drţitele přecházejí regální 

práva na zeměpána 

60. 1805 - Patent o dolových měrách 

61. 1810 - Osvobození důlních podílů a báňského majetku od dědické daně 

62. 1811 - Začlenění grafitu mezi vyhrazené nerosty 

63. 1816 - Desátek z kamenného uhlí jako z paliva a jako z chemické suroviny 

64. 1816 - Šlechtickým majitelům statků přísluší regální práva podle narovnání o hory, 

i kdyţ sami nevykonávají hornosoudní pravomoc 

65. 1819 - Na nevyhrazené nerosty (vápenec, mramor, lomový kámen, cihlářskou hlí-

nu, kamenné uhlí a rašelinu) nemají panství ţádné výhradní právo, nýbrţ můţe je 

svobodně vyuţívat kaţdý majitel pozemku 

66. 1819 - Patent o dolových měrách 

67. 1850 - Přenesení báňsko-právní a soudní agendy z patrimoniálních na státní úřady 

68. 1850 - Zrušení podílu stavovských pozemkových vrchností na regálních právech a 

jeho přenesení na stát 
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69. 1854 - Rakouský obecný horní zákon 

70. 1918 - Československý obecný horní zákon 

71. 1989 - Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zá-

kon) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


