
Artikule Artikule Artikule Artikule horenského právahorenského právahorenského právahorenského práva    

městečka Polehradiceměstečka Polehradiceměstečka Polehradiceměstečka Polehradice    
    

Artikule prvníArtikule prvníArtikule prvníArtikule první::::    
Kdožkoli by cestú šel do vinohrada – nejsúce jeho, pro hrozen aneb 

cokoliv jiného rukú sahl, ten a takový o ruku, pakli by tam vkročil, o 

nohu, přijíti má, a jestli že by celým životem do vinohradu vstúpil a 

z něho neco vzal a přitem přistižen byl, hrdlo tratí, lečby slavný súd ináč 

ustanoviti ráčil.  

 

Artikule druháArtikule druháArtikule druháArtikule druhá::::    
Vyjímku činí jenom nemocný člověk a požehnaná žena. Pakliže by 

nemocný člověk nebo menovaná žena mimo hory šli nebo jeli, tomu a 

takovéj sa povoluje, aby do vinohradu vešli a na hotařa třikrát zavolali a 

potom mu žádosť svoju oznámili a hotař má takovým tři hrozny utrhnút 

a dat. Dyby se však hotařa dovolat nemohli, majú sobě tři hrozny sami 

utrhnút, tady ve vinohradě zjest, stupky z nich ke pňu zahrabat a na 

kolek jeden groš vložit.  

 

Artikule třetíArtikule třetíArtikule třetíArtikule třetí::::    
Jestliže by něčí sviňa, tele, koza a bársjaké hovado, lebo kůň do hory vešli 

a od hotařa zajati byli, ten má štyry groše zaplatit a škodu nahradit, za 

psa pak deset grošů zaplatit.  

 

    



AAAArtikule štvrtártikule štvrtártikule štvrtártikule štvrtá::::        
Kdo v hoře nic nemá, ten aby do ní nechodil a nevstupoval. Pakli by 

někdo nalezen a chycen byl a přitom herku nebo majetku tam neměl, má 

tři dni v kamrlíku sedět a deset grošů zaplatit. To, když sa u něho nic 

nenajde. Kdyby sa u něho něco ukradeného našlo, má jemu to na hrdlo 

přivěšené byt, a on s tým na šibenici pověšen bude. Pakli by sa bránil a 

při tom zabit byl, tehdy majů jemu ty hroznové nebo marhule, nebo 

cokoliv kradl, na hubu vloženy a on potom zahrabán býti má, leda by súd 

ináč ustanovil.  
 

Artikule pátáArtikule pátáArtikule pátáArtikule pátá::::    
Esli by kerý kopáč susedovi svému peň pod rúnu tahl z cizího vinohradu 

do svého, kolikožkoli pňů by vytahl, žeber tolik z jeho boku vytahnút sa 

má. Když by pak oblúky vytahoval a kradl, má s takovými oběšen býti.  
 

Artikule šestáArtikule šestáArtikule šestáArtikule šestá::::    
Kdo strom ovoce nesúcí ve vinohradě blízko rúny stojící má, s toho 

stromu ovoce sbírati, s něho třásti a trhati ano i co do rúny padá, právo 

má.  
 

Artikule sedmá:Artikule sedmá:Artikule sedmá:Artikule sedmá:    
Vinobraní činiti a hrozny trhati nesmí nikdo spěš, než až jak horní a 

úřadé a slavná valná hromada všech kopáčů a mužů starožitných 

ustanoví.  
 

Artikule osmá: Artikule osmá: Artikule osmá: Artikule osmá:     
Hotaři majú věrně hlídat, nic nikomu ve vinohradech ani hroznú ani 

ovoce domů odnášeti a krásti a každého, keho ve vinohradech přichytí 

dyž krade, ať by to člověk nebo hovado bylo, slavnému súdu předvésti 

majú a na to přísahu složiti majú.  


