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Připomenutí. 

Spis tento jest první pokus rozbírati staročeskou míru. Není prohl 
konečný čili takový, aby tu věc rozhodně rozluštil,· ale chce býti k tomu 
propravou, pročež i všechny paměti k tomu se nesoucí (čili řkouc mate
rialie), pokud bylo lze je sebrati, sneseny vjedno a podány u výpisích. 
Budoucímu pak badateli zůstavuje. se buď chybné opravovati aneb 
dobré jinými doklady dotvrzovati. 

Obtíže při tom se vyskytující jsou hlavně sebrání dokladův v ·pa
mětech roztroušených a kromě J. Lamačova pojednání1) nedostatek po
jednání z poslední doby. I nezbývalo nic jiného, než raziti si cestu takořka 
houštím. Šťastnou bylo náhodou, že j sem v Písku obj evil normální míru 
staročeského korce, že se mi podařilo získati správný výpočet starého 
lokte a konečně, že se vyskytl také staročeský centnéř, tak že získány přesné 
základy pro ostatní míry a váhy. Nemálo mi prospěla ph skládání popisné 
části tohoto díla výtečná kniha: R. Klimpert, Lexikon der Miinzen, Ma13e, 
Gewichte, Zahlarten und Zeitgr613en aller La:rider der Erde, Berlin 1896 
a tím také návod k poznání měr Římanův, Hebrejcův a Němcův: Užito 
ho všude, kde je řeč o nich, byť nebylo všude zvláště doloženo. 

Phpomínám ještě dva spisy, jichž jsem však neužil, totiž: 

Johann A b f: Beschreibung aller Miinz-, Maas- u. Gewichts-Sorten 
auch Gewicht- u. Ellenvergleichung u. Meilenentfernung der ,·ornehmsten 
Stiidte Eúropens (Berlin, 1784, 3. verm. Auflage in 8°). 

Josef A u b 6 c k: Hand-Lexicon der Miinzen, Geldwerte, Tausch
miítel, Zeit-, Raum- u. Gewichtsmasse der Gegenwart u. Vergangenheit 
aller Vinder der Erde. (Wien, 1894; [2 zl.]). 

V popisné části vystříhávám se vší' rozvláčnosti, protože podrobnosti 
i s jich vyložením jsou v dokladech a zejména nerad kladu mnoho číslic 
obmezuje se na nejnutnější věci, poněvadž běží o to, vylíčiti věc přehledně, 
stručně a k náležitému porozumění. Z té příčiny a aby čtenář, který ne
potřebuje dokladův, nebyl obtěžován hvězdičkami s poznámkami k nim, 
shrnul jsem všecky doklady i s jich vyložením a zvláště ty, kterých se 
dokládám na rozmanitých místech, ve sbírky, ač jsem nejednou přidal 
dokladův pod čarou, abych jich zase nehromadil k omrzení. Všechny 

1) O staročeských měrách polních ve Výr. zprávě státní české reálky v Praze 
III, r. 1908 a 1909. 
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doklady jsou psány jazykem českým, aby ten, který neopanoval nějaký 
ciZÍ jazyk, mohl si je volně prohlížeti. 

Spis iest rozvržen tak, aby v 1. oddělení následovalo po úvodu vy
psání všech měr a vah a též poj ednání o rozličných mírách a váhách i s do
klady k tomu patřícími. V druhém oddělení jest psáno o starém měření 
a o měřičích, kdež přidány jich životopisy a díla jimi sepsaná aneb vý
ňatky z nich, pokud kázala potřeba. V třetím oddělení vypisuje se snaha 
pro zj ednání jednostejné míry i s doklady k tomu patřícími. Konečně 
ve 4. oddělení jest, jak nám vnucována byla Vídeňská míra, slavnému 
království míra malé země, jak potlačována staročeská míra, jak přece 
živořila až do přijetí metrické soustavy. Dnes z ní zbyla míra jitra, korce 

a měřic již od starých odchylná. 
Podrobné rozvržení jest toto: 

I. oddělení: O mírách a váhách. 

1. Úvod 
2. O nejstarší naší míře 
3. O míře záhonné 
4. O délkách 
5. O lánu 
6. O popluží 
7. O násevku 
8. O míře ssutého obilí 
9. O míře řídkých věcí 

10. O rozdílné míře 

a) O nesrovnalosti při měření 
b} O míře rozličných věcí 
c) O míře rozličných měst 

ll. O závaží 
12. Doklady z listův 1-225 
13. Doklady urburní 226-344 

II. oddělení: O měření a měřičích. 

1. O měření 
2. O měřičích a zemských mě

řičích 

3. Spisy měřičův dokl. Č. 345-
357 

III. oddělení: Snahy o zřízení jed
notné míry. 

1. Vypsání o těch snahách 
2. Doklady o jednostejné míře 

č. 358-489 

IV. Ponížení naší míry a její ru-
šení. 

1. Rušení a ponížení České míry 
2. Patent r. 1764, doklad č. 490 
3. Přepočítávání a převádění na 

DR. míru, dokl. č. 491· 
4. Doklady z listův 492-576. 

Pozn. Doklady shledají se na konci 
každého oddělení. 

I. odd. č. 1-344 
II. odd. č. 345-357 

III. odd. č. 358-489 
IV. odd .. č. 490 -576 I 

I 
I 
1 
1 
I 

I. ODD~LENí. 

o MIRACH A VAHACH. 

1. ÚVOD. 

Mírou se nazývá jistá veličina, kterouž pokládáme za pravidlo, 
jednotku, normu, srovnávajíce ji s jinými veličinami téhož jádra a tak 
určujeme poměr velikosti k jiné veličině, aby se to proneslo číslem, při 
čemž jest prvotní veličina jednuškou a ostatní se takovým číslem zna
menají, jakým jest jednotka tolikrát a tolikrát v nich obsažena. Porovná
vajíce jednotku s tím, co která veličina téhož druhu obsahuje, říkáme, 
že měříme. Poměr mezi touž jednotkou a jinou veličinou udává nám ve
likost, totiž co měří a co váží. 

Mírná neb měrná jednotka proměňuje se měřenim v malá i velká 
čísla a to tak veliká, že by počítati s nimi bylo 'nepohodlné a neobratné; 
z,té příčiny vymyšleny nové jednotky, které obsahují jistý počet prvotních 

-jednotek. Z nich pro počet jest nejpohodlnější ta, jež má tolik prostých 
jednotek, jako mají obě ruce prstů. Ale nastává nezřídka také potřeba 
srovnávati prvotní jednotku s věcí ještě menší a tu pak nezbude, než poměr 
naznačiti zlomkem, a poněvadž věci jsou nestejné, vedlo by to ke mnohým 
:nalým, menším a nepatrným zlomkům. Z těch příčin vymyšleny nové 
~ednotky, značící jistou část prvotní jednotky, k čemuž zase nejpohodlnější 
Jest děliti prvotní jednotky na desítiny neb počet prstův a tyto zase na 
desítiny. 

Všechny míry spadávají do třech oborů, totiž času, prostory a váhy, 
z kteréhožto posledního vznikly i míry ceny neb platidla a peníze. Míru 
časupouštice mimo sebe, jednati budeme jen o tom, jak se měň prostora 
a váha. Prohlédajíce k oné míře seznáváme, že je zase trojí, měříme-li 
totiž jak je věc dlouha, jak se rozšiřuje její povrch a co obsahem svým 
?rží, totiž že jest míra délky, míra plochy a míra obsahu Pro první klademe 
Jen pouhé číslo a jméno jednotky, pro druhou číslo a touž jednotkou plošnou 
(zkráceně q totiž quadtatickou neb i 2) pro třetí též číslo a jednotku obsahu 
(zkráceně k t. j. kubickou, krychlovou neb i 3). 

1 
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Staré měření (a zejména hledíme-li k tomu, co bylo v Čechách), 
nesmí se srovnávati s naším měřením, než musí se pokládati za pouhý 
odhad. Z níže položených pojednání a připojených dokladův bude zřejmo, 
že tak zvané jednotky téhož druhu a stejnorodé ani v jedné krajině se 
přísně nesrovnávaly a že, ač bylo jméno jedno, přece nelze jednotku tu 
tak přesně naznačiti, jako se dělo v posledních stoletích a děj e se nyní 
měřením tak pokročilým, že se vystihne "\ elké i malé do vší podrobnosti. 

Není pochyby a k tomu již jména ukazují, že prvotní míry vzaty byly 
buď z lidského těla aneb z takových věcí v přírodě, které měly tak tak 
jistou rozsáhlost. Píď zrostlého člověka sice není stejná u yšech, ale ne'" 
přesahuje jistou délku, také zřídka jde pod nejmenší délku, určuje pak 
jen tak tak jistou délku, která předkům nezvyklým podrobnému počitáni, 
jako pouhý odhad stačila. Tuto délku srovnávajíc s ostatními délkami 
těla jako ku př. sáhu, lokte, šlepěje, dlaně, palce a j. vedla k jakési sou
stavě, že se jedno druhému mohlo podříditi, tak že tím lze vysvětliti, proč 
má ku př. náš loket 3 pídi a sáh 3 lokte. Rozpažením obou ramen a mě
řením od konce prstův až zase ke koncům ruky odhádáno to, čemuž se 
říkalo sáh a délka ramene, jež se blíží třetině této délky, odhádána za 
loket. Dobrou měrou byla i stopa zrostlého člověka. Průměr ovoce a zrna 
stačil k odhadování malých jednotek. Měření čtvercovému dlouho u nás 
nepřivykli spokojujíce se okolkem t. j. součtem čtyř neb více stran. Pro
míru řídkých věcí v malém stačily skořápky vaj ec a ořechův aneb nádoby, 
jichž rozměry určeny podle jednotek délkových, rovněž váha drobných 
věcí určována vahou jablek, švestek neb jiného ovoce, kdežto u větších 
věcí se odhadovala váha podle toho, co který člověk neb kůň unesl neb, 
kolik který věc v rukou držící hádal. Nemohlo ani jinak býti, když osvěta 
a vzdělání bylo v začátcích a umělých měr nebylo, že si lidé pomáhali 
tím, co bylo na snadě. Píď ještě žije v příslovích. 

Jména ťednotek při měrách a váhách pocházejí, aťsi již byla vznikla 
doma aneb vzata z ciziny, 

1. Od částí lidského těla jako prst, dlaň, píď, loket, střevíc, palec. 
2. Od práce těla neb jeho částí, na př. kročej. Sem patří bezpochyby. 

také hony, délka cesty vykonané za den, délka pozemku obdělána za den, 
3. Od libovolného pojmenování v cizině, jako je lán, míle, jitro, 

prut, věrtel, čtvrtce, kvarta, půlka, žej dlík, pinta, láhvice, láka, achtel, 
drajlink, libra, centnéř a j. 

4. Od pojmenování toho, čím se měřilo na př. provazce. 
5. Z~ přírody okolní na př. zrno, záhon, řepice, číška, kámen, sud, 

yědro, hřivna. 

6. Od jistého místa na př. Týnský, Svídnický, Žitavský, leč že to 
trvalo jen krátkou dobu. 

Míry a váhy aspoň v jedné zemi jednostejné vznikly pozdě a stálo 
mnoho namáhání, nežli k nim došlo. Příčinou hlavni při tom bylo, že vše 
měřeni spočívalo jen na odhadech a řídilo se v kusem a libostí] ediné krajiny. 
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Aby v té příčině bylo aspoň v jedné krajině svornosti, potřebí bylo vzorné, 
dobře česky mírné2

) míry, která byla zachovávána od spravedlivých a ne
zachovávána ze zištnosti. V jednotli"\ých kraji~ách vznikaly i rozličné sou
stavy, tak že na př. měřili někde provazec na 52, jinde na 42 loket, někde 
jitro na 3, jinde na 5 provazcův. Záhy vyskytla se potřeba starati se o to, 

, aby v zemi se všichni srovnávali v měrách a než toho dopracováno, nastala 
jiná starost, jak zachovati vzorné míry, aby se neztratily neb nezničily: 
)'0 jest poslední meta ve vývoji měr, při níž pečováno o to, aby byla vzata 
jednotka z přírody a to od takové věci, která je stálá a nepocÍ1éhá změně, 
nebo aby byla přirozená soustava. Něco takového, totiž podle měření 
zeměpisného stupně mezi Syenou a Alexandrinou bylo již v starém Egyptě, 
o to se pokoušeli Francouzové, utvořivše metrovou soustavu. V'17. a 18. 
století navrhovány rozmanité délky jako pevné jednotky, ku př. délka 
kývadla, dráha, kterou padající těleso v první vteřině uběhne, průměr 
slunce, jak je vidíme, délka buňky v plastvi a j., ale posud se nepodafilo 
tuto tak dlouho hledanou soustavu objeviti. . 

Může se za to míti, že v každé zemi soustava měr samostatně vznikala 
PřizpusobuJ"íc si míry, které v okolí a v Přírodě byly, podle svého vkusu 
a podle své potřeby. Že i u nás vláda na vývoj měr působila, ač v prvních 
dobách jen zřídka, lze seznati z dokladův. Ze sepsání starého letopisce 
(č. 7) jde na jevo, že král Přemysl obnovilI. 1268 váhy a míry, a dal zna
menati znamením svým, čehož před tím nebývalo. Jak a co se stalo, bohužel 
letopisec nedoložil, ale že píše, že obnovené míry byly znamenány, mohlo 
by se souditi, že ustanovil jakousi normální ci královskou míru, á tak 
soudili i pozdější, že totiž pracoval k tomu, aby chudí nebyli šizeni. Jakási 
známka toho spatřuJe se v tom, že se připomíná později královský lán. 
Protože se však nestejnost měr až do počátku 17. století vyskytuje, mohlo 
by se opatření Přemyslovo vykládati tak, že nařídil, aby se obyvatelé 
řídili měrami blízkých král. neb panských měst, avšak mohlo i samo 04 
sebe přijíti, protože si obyvatelé vesničtí, jsouce v městě o trzích, pánující 
míru téhož města oblíbili. Tím aspoň zamezováno zmatku a šizení v těch 
jistých krajinách. Některé takové míry připomínají se, :ač jsou málokdy 
známy. Na Rožemberských panstvích připomínají se rozličné nám neznámé 
míry, ale páni převáděli je po své potřebě na Pacovskou míru, neb z. ne
známé příčiny byla míra tohoto městečka, které bylo po r. 1345 jen krátký 
čas statkem Rožemberským, aspoň v jednáních panských přijímána. Na 
statcích klášterních vyskytují se sem tam zvláštní míry, ač jména jich 
přejata byla ze zásoby slov již obvyklé. 

Nejvíce vlivem svým působily na naše mír.y cizozemské míry, jak 
svědčí již jména odtud přejatá, pokud ovšem to nebyl všeobecný úkaz, 
že příroda sama k tomu podněcovala. Největším vlivem působily míry 

2) Staří Čechové psávali mírný v tom smyslu, jako míru přesně určující neb 
vzorná, normální míra. (O tom často v dokladech.) 

1* 
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Římanův, jako v jisté době nejvzdělanějš:ího národa, a to snad spíše ne
přímo než přímo, to jest skrze národy, kteří si Římskou vzdělanost dříve 
osvojili nežli Čechové. ' 

Římský prst (digitus), šestnáctý díl stopy neb střevíce měří 1·849 cm, 
kdežto náš se odhaduje na 1·971, tedy rozdíl nevelký. Dlaň (palma) byla 
zdélí 7·397 cm, li nás 7·884 cm. 1'iInoho se odchyluj e loket (cubitus), maj e 
zdélí 0·44385 m proti 0·5914 m našeho lokte, tak že u Římanův to značilo 
délku spodního ramene od kolenka dolů, kdežto u nás znač\ délku ramene 
od podpaždí dolů. Římská stopa (pes) zdélí 2959 cm srovnává se tak tak 
s naší. Slovo míle (tisíc kročejův neb 5000 stop) přijato u nás, ale značí 
mnohem větší délku, neb Ř. míle měří jen 1479·50 m. Také jméno prutu 
(pertica) přijato, ale pro větší věc, protože podřizováno již obvyklým 
veličinám. 

Ze čtvercových měr přejato jugerum, u Římanů to, co se volským 
potahem za den zoralo, plocha 240 stop zdé1í a 120 zšíří, tedy 2521 qm 
a něco více Naše jitro měří přes 2837 qm. 

Ze ssutých měr připomíná se u nás často modius, ale neznačí to, čím 
byl Římanům (8.75l), nýbrž nějakou domácí míru, která dopadá snad 
na kořec. Také sextarius čili šestnáctý díl modia (něco přes 0·5 1) nedopadá 
na žádnou z našich tekutých měr, tak že v té příčině vliv Římských měr 
působil jen na písaře, kteří snad ani nevěděli, kolik modius drží. Sice si 
také pomáhali povšechným slovem mensura, spoléhajíce se na poctivost lidí. 

Z řídkých měr souhlasí s našimi toliko hemina (půlka, polovice sex
taria) , držíc 0·273l, srovnávajíc se s naší půlkou o 0·24218l a quartarius 
(čtvrt sextaria), držíc 0·13671, souhlasící s naší kvartou o 0·121l, kdežto 
menší míry jako acetabulum, cyathus a ligula se u nás nevyskytují. Po
něvadž Římská hernína je o něco větší nežli naše půlka, je sextarius rovna
jící se našemu žejdlíku o něco větší, takže se k sobě mají jako {)·547 k 0·484. 
Poněvadž pak jest sextarius větší než žejdlík, vypadne podle toho urna 
(asi 13l) větší než soudek (1l·6l) a amphora 26·25l zase větší než náš 
achtel (23·25l), rovnající se úplně věrtelu ssutých měr. Culeus (5 hl a přes 
to) rovná se Svídnickému (5 hl necelých) snad jen náhodou. 

Co se dotýče vah kramářských, vzata z Římského slova talentum 
neb centopondium a libra, ale tuším nikoliv přímo, nýbrž s lotem skrze 
Romany (nikoliv skrze Němce, kteří slova libra neznali), ale náš cent 
jest skorem dvakráte tak těžký jako Římský, maj e o pětinu centu více. 

Míry Hebreiské mohly na nás působiti skrze čtení svatého písma 
a pro jeho velkou vážnost. Jisto jest, že měření ječného zrna pocházelo 
od, židův. Staří rabínové vykládali, že hebrejský loket (48-39 cm) rovnal 
se 144 ječným zrnům vedle sebe položeným. Toto zrno mělo by 3·360 mm 
a naše zrno odhádáno na 4·928 mm. Také míry malé, podélné, srovnávají 
se. Hebr. prst (esbah) drží 20 mm, náš 19·7 mm, čtyři prsty jdou do dlaně 
hebr. 80 mm, u nás 78·8 mm. Píď hebrejská je o něco větší, poněvadž po
kládána za půl lokte, kdežto u nás byla třetinou. Kdybychom počítali 
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podle hebr. prst 20 mm, b)'la by zase píď 20 cm a loket by byl 0~6 m, čemuž 
se skorem rovnal. Jen tím pod~ízováním menšího pod loket, jednotku po
délné míry, stalo se, že prst a dlaň sníženy o něco, ač nikoliv mnoho. 

Že se stopa (seraim) shoduje s naší, rozcházejíc se así jen o 'něco 
málo, n,ásleduje z-věci. samé (32·26 cm a 29·57 cm). Také hony, zavedené 
,za Mak. vlády, se od našich mnoho nerozcházejí, ač naše hony jsou spíše 
odhad nežli míra. . 

Jitro Hebrejské bylo podobné jak Římské, totiž tolik, co se potahem 
volův za den zoře. 

Co se týče ssutých měr, pozoruhodné jest, že se největší jich míra 
chomer neb kor nazývala a 201·215l držela. Kor připomíná nám český 
kořec a bude budoucnosti zůstaveno rozhodnouti, jestliže jsme vzali jméno 
z bible, aneb je-li české jméno příbuzné slovům kůra, koráb, korka. Naše 
slovo kpřec překládá se latinským co rus (Geb. Slv.). V listinách sice se 
vyskytují slova corech, korecz, koretz, chortzones, jednou (1293) se píše, 
že chorus nazývá se strích. Náš věrtel (23·25l) neodevzdává mnoho míře 
epha (20·12l), čtvrtce (5·8l) míÍ"e sea (6·71) a řepice (2·9l) míře omer neb 
issaron (2·51). , . 

O Hebr. logu psali rabínové, že držel tolik, jako 6 slepičích vajec. 
Vypočten je na 0·27941 á jest větší než naše půlka (0·242l), ale ostatní 
míry Hdké nijak se nesrovnávajf. I kdyby shody popsané byly nahodilé, 
přece je jisto, že zrno, prst a dlaň pocházejí z Hebrejského. 

Vliv západních národův, Romáriův a Němců byl nejznamenitější. 
Od oněch byla vzata slova libra, lot, pinta, láka (neb z něm. ?), od těchto 
mnoho slov, jež zdomácněla jako lán, strych, věrtel (čtvrt korce), čber, 

žejdlík, achtel, věrtel (sud), drajlink a mnohá jiná, která nezdomácněla 
jako ku př. scheffel (kořec). O tom bude ještě níže psáno. 

Pozoruhodné jsou staré snahy lidstva odvoditi míry ze nezměnitelné 

(aspoň na čas) délky, jako je ku př. zemská osa neb stupeň na rovníku. 
V knize "Lebendige Krafte", kterou sepsal Max Eyth (v Betlíně u Jul. 
Springra, 3. vydání ľ. 1919), jest zajímavé pojednání o starých mírách, 
totiž o matematice a přírodopisu pyramidy Chufovy, a to smysl výkladu, 
který mělI. 1901. Byv sám v Egyptě, zemi tu a pyramidy ovšem dobře 
poznal a opíraje se o výsledky bádání, které učinili Piazzi Smyth, astronom 
Skotský, Taylor a jiní badatelé, projevoval tyto nové věci, totiž jen to, 
co Smyth nalezl. 

Určiti délku stran (v základně) a výšku pyramidy Chufovy není 
tak snadno, jako i vyměření ohromné její hmoty dnes stojící, protože 
zevnější zavření či obložení a prvotní hrot nahoře byly zbořeny a již jsou 
rozmetány. Na štěstí našly se na skále, na které pyramida stojí, lože vy
tesané pro čtvero nárožních kamenův, tak že lze délky stran vypočítati 
dosti přesně. Jest sice úpatí pyramidy pokryto spadlými kusy a ssutinami, 
tak že není snadno délky měřiti a proto se měření francouzskýchbadátélův 
r. 1799 a pozdějších učencův rozchází v číslech 763·62 a 764·00 anglických 
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stop (každá 304·794 mm o 12 coulech), aJe vypočítá-li se průměr obou 
čísel, totiž 763·81, shoduje se číslo to asi s opravdovým stavem. Sklon 
stranných ploch k základně také by se přesně nevypočetl, kdyby se nebyly 
našly tři přesně vytesané kameny, které pocházejí z obložení. Tento sklon, 
vypočítá-li se rozličným způsobem, rovná se úhlu 51°51'3". Jím se pak 
vypočítalo, žeje pyramida vysoká 486·2567 stop. Tím přišla první pravda 
na jevo, že totiž obvod (součet 4 stran) má se ke dvojnásobné výšce tak, jako 
čísla 3·14159 : 1. 

Odtud lze znáti, že proslavené číslo 1t jest až do 5 decimálních čísel 
vtěleno v rozměrech ohromné pyramidy. Že toto jest velice vzácná věc, 
nikdo neupře, kdo jen trochu zná dějiny čísla 1t. Aby se náhodou přišlo 
ke shodě poměru dvou čísel až do šesti čísel, byl by div, kteréhož ani po
chopiti nemůžeme; neb pravděpodobnost takového nahodilého setkání dvou 
čísei činila by 1/1. 000, 000. Možnost toho myslící člověk nemůže připustiti ; 
proti tomu zase nelze tuto neobyčejnou shodu vysvětliti daleko a pře~ 
dávno před rozbřeskem naší vzdělanosti. Neb Hebrejci, kteří si snad něco 
,-ědomostí přinesli z Egypta, pokládali 1t za 3; také starší Rekové a lidstvo 
až do r. 1580 neznalo určitého čísla 1t, nýbrž znali jen přibližné číslo. 

Samozřejmo jest, že při stavbě pyramidy Chufovy nepoužíváno 
měr takových, jakje nyní známe, nelze však upříti, že ten, který je stavěl, 
měl svoje měřítko. Ale jaká byla jednotká, na níž byly založeny rozměry 
pyramidy? Tuto záhadu rozřešili moderní badatelé takto: 

Sluneční rok drží 365·2422 dní. Dělíme-li dvojnásobnou délku strany 
pyramidy aneb obvod kruhu, jehož průměrem jest číslo výšky pyra" 
midy, má 365·2422 dílův, to jest tolik dílův, jako má sluneční rok dní, 
obdržíme číslo, které nazval Smyth metrem pyramidním. O v-ěci té - dí 
Smyth -- nelze pochybovati, protože podle té míry jsou vyměřeny všechny 
chodby a místnosti vnitřku. Tento metr dělí Smyth na 25 neb5 X 5 coulův, 
protože se číslo 5 ve všech rozměrech opakuj e. Královská komora leží 
na 50. vrstvě veškeré stavby a její stěny mají 5 vrstev žulového štukoví 
jednostejné výšky. Kolmá stěna nade v-chodem, kudy se přijde do před
síně téže komory, jest na 5 vrstev kamenných rozdělena. Coul pak sám 
je v téže předsíni zachován. Jest tu vypnulina na způsob knoflíku, majíc 
hrubost jednoho' takového coulu a pruměr přesně 5 coulův. Jest to takořka 
měřítko rozměrův v pyramidě. 

Metr dotčený neb 25 coulův jest přesně desetimilionový díl polovičné 
polární osy naší zeměkoule, pokud délka tato z výpočtův nových jest 
známa; jest třeba doložiti, "pokud jest známo" neb posud rozličné vý
počty jen tolik se srovnávají, že 500,000.000 pyr. coulův shoduje se 
s přesným průměrným počtem všeho posledního odhádání o délce osy. 
Byla by to tedy míra založená na skutečných a pevných rozměrech. 

A ještě více! Krátce í-kouc se našlo, že součet základen pyramidy 
činí 365·242 pyram. coule, což se rovná 365·242 dnům slunečního roku a 
osa, o kterou se země otáčí, měří 500,000.000 1Mb 50 X 10"" pyr. coulův. 
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Ještě jednu věc našel Smyth. Jest skorem k neuvěrení, že totiž 
výška pyramidy fest přesnou částí vzdálenosti země od slunce, což dovo-
zuj e takto.: ' 

Pyr. metr měří 25·025 anglických coulův, jest tedy pyramidový coul 
jen o tisícinu delší, nežli anglický coul, (obr. L) jen že je pra-

. starou mírou. Smyth nepochybuje, že obojí couly jsou prvotně 
jedno a že se anglický coul nepatrně, ale přece zmenšil, vykládá 
Smyth tak, že staré míry normální neuchovávaly se dosti 
opatrně a podléhaly zkáze, byť jen nepatrné, Jeť tedy anglický 
palec neb coul pevnou mírou a proto Angličané vzpírali se za
vedení francouzské míry, dokládajíce se i shody s pyramidovým 
palcem. 

Vzdálenost země od slunce odhadována v starých dobách 
poměrně malým číslem. Po dlouhých počítáních rozcházejí se 
nyní učenci v číslech 91-91·5 a 92-93·5 milionův mil (angli
ckých). Násobíme-li výšku pyramidy (5813·01 pyr. palcův) 

číslem 109, vyjde číslo 91·840,000 mil, tedy číslo, které se 
přibližuje odhadům nynější doby, tak Že lze říci: Vzdálenost 
slunce od země jest taková, jako výška Chufovy pyramidy 
číslem 109 násobená. A i tato čísla (9 a 10) našel Smyth na 
zevnějších částech pyramidy. Neb hrany její směřující k slunci 
sklánějí se k základnám tak, že se tím dá sklon deviti k deseti. 

Již francouzští badatelé r. 1799 obdivujíce stavbu pyra
midy poznali, že je správně orientována. Našli, že se od 
přesného směru jižního a severního odchyluje jen o 19' 53", ale 
doložili, že nemohli přesně měřiti, protože zevnějšek pyramidy 
jest pobořen. Z novějších měření vnitřních chodeb jde na jevo, 
že tato odchylka činí jen 4' 30", což je u obrovského stavení 
malý poklesek, kterému by se i nynější měřiči, majíce výtečné 
nástroje, ne vyhnuli. Sice zbývá ještě otázka, jestli se osa po
lární za 400'0 let nepohnula, tak že by i tento nevélký poklesek 
o~a~ . 

Konečně budiž dodáno, že Smyth nachází ještě jednu 
míru obilnou a to největší jednotku měr v Chufově pyramidě. 
V královské komoře jest věc podobající se kamenným studním, 
které mívají na nadržování vody, podobná tedy kašně, z krásné 
žuly z daleka přivezené vytesaná a bedlivě uhlazená. Měli ji 
dí-íve za rakev, což Smyth z dobrých příčin zavrhuje a má ji 

_-L-_ 

za míru, protože je pod horním krajem ostře vyrytá známka Obr. I 

a usuzuj e takto: 
V Anglii jest prastará míra řečená quarter neboli čtvrtce (věrtel) 

t. j. čtvrtý díl kubické míry, o níž ale není žádné paměti, ani ve všedních 
bězích ani v počtech; ale jméno quarter samo svědčí, že se někdy o této 
míře vědělo. Ale Smyth vypočetl, že tato velká míra neboli čtvernásobný 
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quarter rovná se kub. obsahu domnělé rak"e. Protože quarter drží neb 
držeti má (ana je to tuším veličina jen na počítání) asi 290·8 litrův, držela 
by domnělá rakev 1163·16l. 

Shody, jež nalezl Smyth, jsou přímo k neuvěření a zůstane pozdějším 
badatelům, aby se přesvědčili přepočítáváním, jsou-li správné. 'A jestli 
výpočty S'mythovy za takové, totiž správné, budou uznány, nelze dvojí 
shodu egyptských a anglických měr jinak vysvětliti, nežli tak, že míry 
ty byly do Britska přineseny Foeničany, když sem j ezdi1i pro cín. 

Výsledky popsané v knize Eythově uveřejnil Zimmler v Technickém 
Obzoru č. XXV na st. 98-100 v článku řečeném: "Český loket a některé 
jeho vztahy" a to asi takto: 

Protože pyramidový metr ro"ná se desetimiliono"é části polovice 
osy zemské, spojující oba poly, domnívá se spisovatel, že délka českého 
lokte 593 mm (má býti 591·4) vzata jest z východu, kamž přišla z Egypta 
a dostala se sem přes Řecko. Neb lze odvoditi loket ze zeměkoule, jako 
i provazec, který počítá spisovatel za 30·3'77 m (má býti 30·7528 m) a 
rozumuje takto: Čtvrtina Pařížského poledníka měří 10,000.000 m a od
povídá úhlu 90° v středu zeměkoule změřenému; 90° rovná se 90 x 60 x 60 
= 324.000 vteřinám obloukovým. Odpovídá tedy jedné vteřině délka na 
poledníku Pařížském 10,000.000 děleným. 324·000 aneb 30·864 m, čili 
provazec jest skorem takový J"ako dotčená vteřina a loket jest tedy 52. díl téže 
vteřiny. 

Kromě toho připomíná, že egyptské piethron (30·83) rovná se skorem 
provazci a srovnává s provazcem také stadion, ale zcela snadno, protože 
stadion měřilo 6krát tolik. Protože mu do počtu nešel Hájkův provazec 
o 42 loktech, pomohl si tím, že tento jest starší domácí a že provazec 
o 52 i přišel z ciziny, což jest omyl. 

Co potom píše o mili "podkraje", je docela mylné, neb mile 1. 1407 
pro kraj Žatecký stanovená byla Česká mile a měřila nad 11·224 m. Tuto 
mili pokládá za rovnou stupni na rovníku (111'307 m). Srovnává také 
s touto milí egyptský schoinos či 11'098 m (má býti 11'083). 

Nelze upříti mnohé shody, ale zřejmo přece jen je, že loket, sáh, stopa 
a palec vzaty jsou z těla lidského. Loket ovšem není u všech lidí stejný, 
ale zase jsou míry loket všelijakých národů tak stejné, že tu nelze mysliti 
na přejetí národa od národa. Kromě toho jest náš loket, základna všech 
měr, k tomu př.izpůsobená, aby jeho části a mnohosti odpovídaly přesně 
jeho míře, provazec pak souv·isí nutně s mírou jitra; nelze také mysliti, 
že by provazec byli dělili na 52 loket, nýbrž byli by volili rovné čislo. 

Že může býti nějaká souvislost měr zeměkoule s délkami údův lidských, 
jest možná věc. Sice při tom množství čísel rozličných měr lze vždycky 
shody nějaké najíti. 
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2. O NAŠí NEJSTARŠí POLNí MíŘE. 

Něco jistého o ní říci, jest nemožná věc, protože je nejen málo o tom 
pamětí, nýbrž i vadí tomu, že jsou lati,nsky psané. Jisto jest, že rozdělení 
na lány zobecnělo teprve v 13. století a že v latinsky psaných pamětech 
před tím vyskytuj e se často zmínka o zemích, s kterými se vyskytuj e název 
dědin. Oboj e, dědina i země j sou nesporně české a protože lán jest slovo 
~Ílěmecké, není pochyby, že než bylo měření na lány, říkalo se orným částem 
dědina a země. 

Ačkoliv se dědina teprve ve 14. st. připomíná, když bylo dělení na 
lány velmi rozšířeno, zdá se, že jest původu prastarého, ano značíc tolik 
jako majetek dědův neb statek po něm zděděný, znamenala majetek 
jednotlivého hospodáře proti obci neb občině, majetku soubornému, ať 

si již rodovému neb obecnímu. Poprvé se česky připomíná 1. 1356 v listu 
arch. velk. převorském, kdežse píše v Mazancově Lhotě, že je tam 5 "he
reditates, quod vulgo dyedini dicuntur." Dědina jako míra a země jest 
jedno, jak svědčí zmínka v listu sice 1. 1390 psaném, ale vysazení 1. 1299 
učiněné líčícím (č. 125). Dědiny také se vyskytují nejvíce na statcích du
chovních starobylého nadání. 

Na arcibiskupství (č. 231) byly ku př. dědiny na Běcharsku a Zer
čicku jedině ve vsi Vescl. Poněvadž úrok z jedné byl 32 gr. neb půl těžké 
hřivny, dlužno je odhadovati asi na 8-9 ha. V 5 vesnicích Roudnického 
panství byly dědiny, dělíce se na čtvrti. Některé se rovnaly zemím, jiné 
byly menší. V Liblicích u Českého Brodu byly dědiny, jež se vyrovnávaly 
nejlepším lánům, tedy snad dvakráte tak velké, jako ve Vescl. Na Rožmi
tálsku zase v Mitově bylo 1. 1379 dohromady 2~ dědiny, z nichž měl 
jeden hospodář po jedné a tři po poloviční, kromě toho dva po čtvrti, 
ale protože se později píše o Mitově, že je tam 5 zemí; zdá se, že tu země 
pokládána za půl dědiny, tak že je tu znáti v každé krajině libovolný 
odhad, V Přešíně bylo 1. 1379 9 dědin velkých, ale málo platných (úrok po 
32 gr.), ale okolo 1. 1390 bylo tu 9 lánův a z lánu platilo se 50 gr. úroku; 
patrně tedy ves znova vysazena na lány a obyvatelům přitíženo. Podobné 
jako v Přešíně bylo i ve Lhotě na Křivsoudovsku, o níž se píše k. 1. 1379, 
že tam bylo 7 lánův neboli dědin, z nichž se platilo v této chudé krajině 
po 40 gr. 

Na statku proboštství Pražského (ok. r. 1400, č. 234) byly polnosti 
. rozměřeny na dědiny a tyto na jitra. U Strunkovic a Přechovic bylo po
znamenáno, že tu jest 14 a 10 dědin neb lánův, které snad byly dosti velké, 
ale málo platné. V některých byla popluží (lat. allodia) , o jichž rozměru 
nemáme tušení. 

Na klášterství Břevnovském (č. 235) udržely se dědiny v starodáv
ných vesnicích. Ve Zbuzanech bylo 7 dědin, z nichž každá držela po 60 
měrách neurčitých (snad korcích); úrok byl velký. V Jinočanech bylo 
9~ dědiny, které držely jen 30 korcův, jen nápravník držel dědinu s 55 

• 
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korcův. Ten úročil tolik jako Zbuzanští, ostatní však mnohem mene. 
Jiné dědiny o 20 již dotčených mírách neb korcích byly v Třebovici. Větší 
byly v Tmani, držice po 36 stryších Pražské míry, jak výslovně pozna
menáno. V Bratronicích byly dvoje dědiny; 8 jich bylo po 38 a 6 po 14Y2 
strychu. Stejné dědiny byly v Nabdíně, totiž 10 dědin po 38 str. Pražské 
míry. Něco větší byly v Kamenici; bylo jich 15Y2 a každá držela 40 str. 
V Žepich bylo 8 dědin, každá po jedné míře(?), ale vysoký úrok těžké 
hřivny svědčí o tom, že dědiny byly aspoň tak velké, jako v Třebovici. 
I v ostatních vsech u kláštera byly také dědiny. Také vesnice téhož kláštera 
u Litoměřic by1yměř"eny na dědiny, ale míra není doložena. V krajině 
za Vltavou byly dědiny v několika vesnicích. V Slatině bylo II dědin, 
z nichž každá držela 50 prutův, což vykládajíc na Pražský prut činilo 
by velkou rozsáhlost, s nÍŽ se úrok 30 gr. nijak nesrovnává. V Břístvi 
bylo 28 dědin po 36 stryších a 4 podsedkové po 3 korcích, ve Vesci 14 dědin 
po 40 korcích, v Mračenicích 10 dědin pb 62 korcích a ve Vykani 35 dědin 
po 54 korcích. I ves Michle byla:. rozměřena na dědiny. V új ezdě Koste
leckém u Orlíka bylo 5 vesnic rozměřeno na dědiny a 3 na lány. 

Výměra dědin'na Břevnovsku byla rozmanitá. Máme-li za to, že 
mensura lat. znamená korec, násevku a tedy jitro plochy, následoval 
by přehled tento: 

dědina po 14·5 jitrech drží 4·11 ha 
20 5·67 

" 
30 8·51 
36 

" 
10·21 

38 10·78 
40 11·34 
54 15·32 
60 11'02 

" 
" 

62 17·59 

Při té rozmanitosti dědin na Břevnovsku přece vzbuzuje podiv, že 
v jednotlivých vsech jsou stejně velké dědiny (ovšem pokud se dalo od
hadem vystihnouti), každým způsobem tedy schvalnost, a nikoliv věc 
náhody. Zdali se tak stalo rozdělením obecního míru v rozličných vesni
cích nestejného na jisté stejné části, zajisté by bylo záslužno probádati. 

Na klášterství Roudnickém v Podřipsku (1338 č. 227) byly dědiny, 
ale není jich rozloha známa. V Záboří, Míkově, Dehtově byly malé dě
diny, jak svědčí úrok (u oněch po 48, u této po 19 gr.). V Pohořicích byly 
větší a menší dědiny; z větší platilo se tolik, jako z dědiny poplužní o 60 str. 
bez věrtele neb jitrech. Stejný takový úrok byl v Charvatcích, kdež bylo 
8 dědin bez čtvrti. Velký úrok (2 hřivny a věrdunk) byl z 1Y2 dědiny 
v Podolí. Něco menší úrok (7 věrd.) byl v ]arpicích s každé z 9 dědin. 
Člověk v Račiněvsi držící 67 strychův neb jiter úročil 2 hřivny a 14 gr. 
I v. Podřipsku byly dědiny nestejné. 

I 
~i, 

1 
j 
i 

II 

Na klášterství Strahovském (č. 236) udržely se dědiny jen v několika 
vesnicích, protože vice proniklo dělení na lány. Kde byly dědiny, dělí 

'se na čtvrti a strychy, ale kolik měřily, nebývá doloženo. Kromě Chaber, 
Sedlce a Motol byly v Kněževsi 17 d. 3 str., v Nebušicích 9Y2 d., v Křo
vicích 16 d. bez čtvrti, ve Mnetěši 19Y2 d., v Zeměšich 10 d. 

K poznání velké rozmanitosti dědin slouží také některé drobné do
klady. V Domoušicích (1373, Č. 112) vysazuje se 19 dědin zoraných po 
70 str., ale podle č. 43 bývalo tu 25 lánův po 90 str. a to vzdělaných a ne
vzdělaných; bylo jich tedy r. 1373 o 825 str. méně, tak že to dopadává 
tak, jako by se dědina měla pokládati za soubor vzdělaných rolí. 

Prodej 5Y2 kopy platu v Žirovnici "i s tou dědinou" (1373, ČČM. 
1861, str. 349) dává znáti, že tu byla dědina velká, již se rovnající popluží, 
jako ta dědina, která byla 1. 1384 při Novém dvoru u Jindřichova Hradce 
(Arch. Český, II., 314) neb ta dědina orná, která patřila 1. 1389 ke svrch
nímu dvoru v Boharyni (Arch. Český I, 339, Ta dra, A. J. VI, 85)· aneb 
ta dědina s luka mi a rybníkem, která patřila 1. 1406 ke dvoru služebničímu 
v Postřižíně (DD. 18, f. 26). Dobře vyměřena jest r. 1400 dědina ve Vraníně 
"jménem 3 čtvrti role" (Arch. Třebonský). Míní-li se tu čtvrt, jako byla 
u lánu, rovnala by se tato dědina třem čtvrtěm lánu, tedy malinkému 
zboží vladyčímu, jako měli později svobodníci. Latinsky se tlumočí dědina 
jako hereditas, jen jednou 1. 1406 slove mansus, pokládajic se za rovnou 
lánu (Tadra, A. J. V, 225). 

Po čase ztratila dědina svůj smysl jako míra a brána v takovém 
smyslu jako položení orných polí. Tak ku př. byla popluži na Drahensku 
(1624, č. 302) rozdělena na obory, obory pak na dědiny. Dědiny jako po
jmenování statku pozemského, velkého i malého, vyskytují se často. 

Země jest vlastně povrch neb prsť rostliny rodící (příbuzné s lat. 
humus), prostě povrch, po němž chodíme, do něhož sejeme, tedy i po
jmenování jisté části tohoto povrchu tak zprosta, jako se libře říkalo váha 
(pondus, pfund, pud). Že iemě je míra, svědčí i to, že byla i polouzemě.1) 

Země připomíná se často v pravých listech ll. století. 2) Panské 
a duchovní země bývaly velké; v Černíně (1037-1055) byla země se 
čtvero popluží, v Žíňanech (1085-1089) 5 deset a na Znojemsku (1092), do
konce o vice než 40 poplužich. V Číštěvsi byla 1. 1226 země o 7 "dobrých 
poplužich". Země platné bývaly však jen s jediné popluží, totiž tolik, 
kolik jediný člověk oborávati mohl a nejvice se připomíná v 11.-13. st. 
takových zemí, tak že se tu jeví země a popluží jako jediná věc, ovšem 
jen o povrchním odhadu. Výslovně se píše k r. 1257 o zemi, kolik stačí 
na poplužf.3) V základnich listech Vyšehradských, později složených, 

1) 1472 prodej dvou dvorův se 2 polouzeměmi v Božkově. (Strnad, Listář m. 
plzně 174.) 

2) Friedrich CDB. I sneseno v rejstříku. 

3) Emler Reg. Boh. II 67. 
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čte se dílem starší způsob, že se země měří na popluží, dílem tu převládá 
latinské slovo mansus. Jestli se toto má vykládati na sedliště, jak by 
prvotní smysl slova svědčil, aneb na lán,4) je nejisté; jestli by se mělo vy
kládati na lán ,svědčilo by o tom, žejiž lány do staršího způsobu vnikaly.S) 

Na arcibiskupství bývala okolo 1. 1290 (č. 226) jitra, na něž se vsívalo 
po 2 korcích. V Domousicích u M. Boleslavě bylo tehdá 9 zemí platných, 
ale v poznámce později připsané stojí, že jest tu země orné 107 jiter. Jestliže 
se množství země neměnilo, byla by země asi o 10-11 velkých jitrech. 
O Dětenicích psalo se tehdá, že je tu 5 zemí, ale nedlouho potom prodávají 
se tu 4 dvorce držící 66 jiter. 6) Je-li obojí totéž, mělo by 5 zemí 66 jiter 
neb jedna průměrně asi 1-3 jiter. V Kamensku bylo ok. l. 1290 13 zemí 
platných, ale ok. l. 1390 bylo tu 8 lánův bez prutu; jestli nenastalo nOvé 
vysazení a jestli jen přeměřeno, byla tu země menší než lán. V Chrastu 
byla země s 36 velkých jiter neb 70 korcův. Ve 14. st. byl tu dvůr s 2 lány, 
tedy snad větší rozloha, protože lán o 36 obyčejných jitrech byl by malý. 
V Nesmiřicích (také č. 226) byla země (panská) s popluží a 9 zemí druhých 
t. j. poddaných lidí, z nichž každý úročil % hřivny. L. 1379 bylo tu kromě 
panského pophiží 51/ 4 lánu; tedy byla země asi tolik, co poloulán. V Keb
lově byla země s popluží a 3 země chudých lidí, z nichž každý úročil 3 věr
dunky;1. 1379 bylo tu 18% a l. 1390 14% lánu pod úrokem holé hřivny. 
Nastalo snad ve 14. st. nové vysazení a při měření přidáno novin a zvýšen 
úrok o čtvrtinu. 

I ve 14. století udržovaly se na arcibiskupství země. L. 1379 (č. 231), 
byly v Roudnieku ve větším díle vesnic země, dělíce se na čtuti a hony. 
V Borku u Rokycan bylo 9 zemí, jak se zdá, něco menších, než lány'na 
Rokycku. Na Rožmitálsku (č. 1390) byly země v Mitově, MIČOvě a Kyp
tově. V Mitově bylo ·5 zemí, ale před tím (1379) 2% dědiny; jestli zůstalo 
při jednom, odhadovala by se dědina na půl země průměrně; Zase z měr 
MIčovských (1379 4 lány, 9 jiter, 1390 4 země) mohlo by se souditi, že země 
byla asi tolik jako lán a jestliže obojí měření bylo správné, byla země 
asi o 2 jitra větší než lán. V Kyptově bylI. 1379 lán a l. 1390 dvě země, 
tedy tu země tolik co % lánu. Ze všeho viděti, že ani u jednoho pána a 
ani v jedné krajině nePlatila země za určitou míru. 

Starodávné počítání na země udrželo se i na klášterství Roudnickém 
(1338, Č. 227) .V Pálči drželi úročníci 18 zemí a čtvrt a s každé země dávali 
těžkou hřivnu úroku, tehdy bezpochyby o 4 groše vice, než se úročilo 
s lánu. Ve Vrbičanech a Budenicích byly polnosti též rozděleny na země, 
v oněch úročilo se po platné dávce (obyčejné hřivně), v těchto po 2 ta-

4) V Hřivčicích bylo 1. 1143 asi dvacet zemí a 1. 1410 asi 23 % lánu. 
") Vyšehradské listy, majíce starý způsob pečetění, jak bývalo ve 12. století, 

spečetěny bezpochyby pravou. pečetí v kanceláři knížecí a to dvojí pečetí knížecí 
a královskou. 

6) Šebesta,. Zlomek formuláře 26. 

1 
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kových hřivnách. Jestli tu rozhodovala rozsáhlost neb úroda prsti, doká
zalo by se jen místním ohledáním. V Bakově bylo 5 zemí platných po 
30 jitrech korcův; úrok s jedné byla hřivna platná, tedy jedna země byla 
asi tolik, co půl lánu a platilo se z ní tolik jako z lánu v horším položení. 
V Dolyni přikoupeny (1340) 3 země, z jedné se úročilo jednou hřivnou, 
ze' dvou po 3 věrduncích. 

Na klášterství Chotěšovském (1367, č. 229) měřeno po většině na země, 
jen v 9 místech měli lány. Úrok největší byl 2 kopy, nejmenší 16 gr. Byly 
tedy různé velikosti. 

Jaké to bývalo měření na klášterství Plasském, není známo, ale bez
pochyby se tu udrželo mnoho zemí. Ještě v 16. st. (1558, Č. 253) byly země 
v Plané, Kostelci, Chotěnách, Hradišti a Babině. Úrok nebyl stejný. 
Z lánu se platívala kopa nebo nad ni, ze země od 1 do 3 kop. Všude tedy 
to byla nestejná míra, jako teď se odhaduje sedlák a chalupník s chalup
nickou chalupou. 

Z drobných příspěvkův budiž dodáno. V Nebřehovicích (1359, Arch. 
"elk. přev.) bylo 5 dvorův s dvěma dědinami neb zeměmi i s polovičnou 
takovou, s nichž měl vycházeti úrok čtyř kop. Země tedy byly menší 
než lán. V Krajnicích vysazena 1. <1377 (Arch. týž) země dědiny i s dvorcem, 
lukami, pastvinami, vodotočinami, cestami a stezkami právem zákupným 
pod úrok 116 gr., tedy zajisté větší než býval. Země tato byla asi dosti 
velká. 

V Božkově u Plzně bylI. 1373 (č. 109) dvorec s živností, jež slove 
obecně země a v ní byly role orné, neorné, louky, porostliny a pastvy, 
tedy nemalá živnost. V téže krajině (1386, č. 122) vysazovalo se 2 sedlákům 
půl druhé země v Dýšině s dvorci, rolemi a lukami; j eden měl celou zemi 
a druhý polovici; úrok s obou byl stejný, osep však rozdílný. V téže kra
jině v Bušovicích (1398, č. 130) bylo 10 zemí; 9 lidí mělo po zemi, jeden 
po dvou polouzemích a j eden dědinu podsedčí: Ze země se úročilo buď 
73 neb 60·5 gr., z polouzemí buď 36 neb 20 gr., z podsedčí 20 gr .. Zde asi 
byly dvoje země a podsedčí asi třetina jich. V téže krajině (1449, č. 152) 
ve Střapoli vysazovaly se dědiny, louky, porostlé a chrastiny. Byly tu 
země a polouzemí a jednotliví hospodáři drželi po 2·5, 2, 1, 1·5 a polovici 
země. Úrok byl ovšem nestejný. 

Také v ostatním Plzensku ještě se vyskytují některé země. V Draho
nově Újezdě (1407, č. 138) byly dědiny obecně řečené země, asi nevelké, 
protože s každé šel úrok 20 gr. kromě jiného. Kostelu ve Lštění (1408, 
č. 141) daroval farář 3 země, které vynášely 5 kop úroku a Dobrohost 
z Mělnic přidal 4·5 země, z nichž šel úrok 7 kop. Byly to zajisté větší země, 
než v Újezdě. Opat a konvent Kladrubský vysazovali 1. 14D9 v nápravu 
S země s jich městišti ve vsi Lhotě (Inst. fiir osterr. Gesch.). V Korytech 
{1497, č. 239) mělo býti 21 zemí, ale něco bylo rybníky zatopeno, proto 
.se sečetlo 19 zemí (vtom 2 lány) kromě čtvrti lánu, kusy dědiny a poustek. 
Konečně budiž doloženo, že v Prachensku při Volyni (1299, Č. 125) vy-
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sazeno 22 zemí neb dědin o 3 jitra, jak poznamenáno, rovnajících se asi 
lánu, protože úrok s jedné činil 64 gr. a že v Újezdě u Manětinydrželi 
lidé (1325) 15 zemí neboli lánů českých, úročních. 7) V 16. století pokládali 
zemi za totéž co lán, l. 1536 bylo v N edražicích 9 zemí neb lánův, jež bývaly 
n. kláštera Kladrubského.S) 

K starým domácím mírám patří i niva. I ona je pouhý odhad roli 
a jiných kusův při sobě ležících, později pak i tolik, co položení mezi dvěma 
cestami. Na Moravě jmenovaly se tak role (tuším velké)9) a překládají 
se německy praita neb urborecker, což se má čísti ueberekker a znamená 
tolik co zbytek.10) L. 1406 jest řeč o nivě, "ježto se na ni pů1páta muta 
vsévá".ll) V listu Přerovském z r. 1490 píše se o nivě, jež držela 15 jiter.12) 

V jižních a západních Čechách setkáváme se s nivami. L. 1387 (č. 123) 
byly u Písku dvě nivy rolí, 26 jiter v sobě držící ; podle naší výměry bylo 
by to 7·376 ha neb ok. 13 nynějších jiter. V Lužné v újezdě Zátoňském 
měl jeden hospodář kromě lánu nivu, s níž úročil 5 peněz (Emler Vrb. 72). 
V Manětiny též bylo obvyklé říkati niva. V staré knize Manětinské (1393) 
bylo zapsáno, že Tvrdek od své louky a Zdivoj od své nivy mají hraditi 
i vodě se brániti. V Lozy (1410, č. 144~ byla role řečená niva, na níž se 
vysívalo 13 kbelcův obilí. I bude-li kbelec rozdílný korce, přece držela ta 
niva 13 jiter, neb více neb méně. V Neprochov připomíná se l. 1411 louka 
s rolí jinak nivou (Lib. erect. VIII f. 143). V Chlistova a Křistína byly 
l. 1415 nivy orné, na něž se vsívalo 12 kbelcův (Lib. erect. X 42),. byla 
to tedy táž míra, jako u Lozy. Niva, neboli dědina připomíná se l. 1463 
a 1474 (č. 157b, 159) i u Žlutic a dělila se na honce. 

V ostatních Čechách se vyskytuje niva málokdy. V Lišicích u Byd
žova byly l. 1446 (č. 151) 3 čtvrti rolí a luk, které ležely v5 nivách, tedy 
patrně položeních. Na těch pět niv padalo podle nynějšího měření 12·75 ha. 
Odchylná od posud psaných niv byla by niva ve Všeb6iskli v Boleslavsku. 
Když totiž zatopeny byly r. '1406 kostelní role novým rybníkem, dány 
za ně panské role náhradou, mezi nimi také role u fary, řečené niva, na 
něž se mohlo vsíti 3 strychy, a jiné role. Míra tato je tak malá, že nelze 
se brániti domněnce, že písař špatně opsal předlohu,13) neb 1. 1408 je řeč 
o nivě u Mirošovic, na niž se vsívalo 10 strychův.14) 

Ke zbytkům naší nej starší míry patří bezpochyby i sedlišti. Ve 
dskách práva Olomouckého (VII 741) překládá se sedlysstye latinským 
habitatio, totiž obydlí. Za sedliště dlužno také vykládati latinské mansio 

7) Reg. III 717. 
8) Reg. král. (ve Vídni) 283, f. 14. 
0) Brandl, Gloss. 180, 40'3. 

10) Dsky Brněnské III 79, XII 70'8. 
ll) Půhony Brn. 140'6, p. 66. 
12) Brandl CDM. V II. 
13) Borový, Lib erect. V 670'. 
14) Lib. erect. VIII 53. 
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a area. Jinak česky se říkalo také dvořiště. L. 1468 prodáváno půl třetí 
čtvrti rolí i s dvořištěm a městištěm(Arch. Český XXVIII 321), to by 
činilo 10·62 ha neb asi 18 našich jiter. Sedliště sice znamená nejen sídlo, 
neb místo, na němž byl úročník osazen, nýbrž 1. holé místo, na němž jeho 
obydlí stálo, ale není pochyby, že k tomu patřily nějaké role a jiné pří
slušenství. Tak ku př. byla ves Čichtice u Bavorova (1379, č. 230) rozmě
řena na sedliště. Když tedy klášter Kladrubský obdržel starým nadáním 
ves Bijadla kromě dvou bydel (mansiones), v Chotěšovicích 4 bydla, 
v Klenovicích 3, v Honcovicích 7 bydel a v Dnešicích asi 2 popluží a 3 
bydla (CDB. I 399, 428), lze to jen vykládati na sedlské statky neb sed
liště. V obojím Borku, Barčově, Banově a Zicha\'é na Milčínsku (1379, 
č. 230) byly jen dvory a žádné lány. V Třetuželi v téže krajině byly 2 lány 
a 4 sedliště. Byla i malá sedliště. Jestliže se však píše (ok. 1290, Č. 226), že 
v Boleslavi bylo 11 městišt pustých a mlýn, a to se jinde vykládá na 8 
chalup podsedkův, bezzemkův, musí se zde podsedek rozuměti na za
hradníka a jeho živnost, na chalupu nádennickou. 

Sedlištím příbuzné byly i dvorce neb dvory sedlské. V jižních Čechách 
často se vyskytuje slovo dvořák (něm. Hofbauer), jež ustrnulo i v pří

jmeních. Často se setkáváme s tímto pojmenováním v listech od pánův 
z Rožemberka vydaných. 

Ves Holubov na panství Maidšteinském byla měřena na dvory 
(1379, č. 230), kdežto všude jinde na témž panství byly lány. Dvorův 
bylo 10 a kromě jiných dávek platili dohromady necelých 5 kop gr. Zdali 
se platilo asi půl kopyze dvoru aneb jestliže byly dvory nestejné velikosti, 
není zřejmo. Na témž panství l. 15'41 připomíná se dvořák ve Vrabečku 
a dvořák pod Maidšteinem.15) 

Na panství Vildšteinském bylo 13 vesnic. Ve třech byly Jány, v ostat
ních dvorce; plat z lánů byl nestejný, ale tak bylo i u dvorcův, ovšem 
však největší plat z lánu byla kopa, ale ze dvorce 80-88 gr., z ·čehož lze 
souditi, že měli dvořáci, ne-li všichni, tedy mnozí buď větší neb lepší dě
diny než lánníci. 

Zbirožsko a Strašicko bylo rozděleno na lány, které se pokládaly 
asi za tolik, jako byly dvorce; o Hůrkách je výslovně psáno, že je tam 
12 lánův neb dvorcův. Dvory kromě toho se připomínají jen samotné 
v Šťáhlavech a Jablečně. O Milenově je psáno, že tam je 10 dvorův, ale 
dokud patříval k Vildšteinu, počítalo se v něm 13 lánův. Mohlo by se 
souditi, že byl dvůr o něco větší než lán, ale vadí tomu, že mohlo býti od 
Vildšteinských přeměřeno a že by byl plat s jednoho kopa, tak Že Milenov 
vynášel dříve 13 a pak 10 kop. . 

Ke zbytkům nejstarší míry sluší počítati i záhony, zejména ty, jež 
se nám jen jednou vyskytuji. Na klášterství Hradištském byly dědiny 
většinou změřeny na lány a to bezpochyby po učiněných zákupích. Avšak 

15) Viz Pam. arch. X 346. 
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v 9 vsech drželi hospodáři po záhonu, neb jeho polovici ueb čtvrti a ve 
dvou jiných vesnicích byly i záhony i lány. Rozměrův žádných se nedo
čítáme, ale z úrokův lze souditi, že se záhon srovnával asi s lánem, ač také 
nevíme, kolik lán v té krajině měřil. Každým způsobem se však liší Hra
dištský záhon od obyčejného záhonu, o němž bude jednáno v článku 

o míře záhonné. Co se týče panských popluží, jest řeč o povinnosti pod
daných zorávati jitra a brázdy. Na těchto bývalo seto konopě, mák a snad 
i proso, mimo to sázena řípa. Míry jich se nedovídáme. 

Zdá se, že míra záhonná, jak byla na klášterství Hradištském, vnikla 
i do panství patřícího k Českému Dubu, jež bylo do r. 1420 též duchoven
stvím. L. 1556 (č. 251) poznamenáno, že tu 12 záhonův zoráno od robot
níkův za den a že to činilo 750·5 dní a svědčilo by, že se zoralo 62·7 zá
honův. Zdá se, že to byla práce jen robotníkův, a ostatek zorán čeledí; 
neb poněvadž násevek činil přes 1000 korcův, což by se vyrovnalo 17 lánům, 
nelze za to míti, že by lán držel tak málo záhonův, jako by se mohlo vy-
podsti. . 

Ke zbytkům staré míry patří i hony. Domněnka ta podporuje se tím, 
že je to staré české slovo a také, že podobné míry v cizině neznáme. U !Ři
manův byl actus co hon a průhon. Plinius (XVIII 3) píše, že jitro (jugerum) 
říkalo se tomu, co se jednou spřeží volův obdělávati mohlo, actus však 
tomu, co táž spřež zorala jedním tahem, že actus byl zdélí 120 noh (35.5 '111/,/, 
a jestliže se to béře dvojnásobně, že je to délka jitra (240 noh neb 71·0 m). 
To je na naše hony malá vzdálenost. Byť tedy slovo vzato z latiny, věc je 
přece domácí a snad souvisí se shonným neb shonem, jak se dříve říkávalo 
žním. Proto ťaké v mnohých vesnicích na Roudnicku (1379, č. 231), které 
byly změřeny na země, dělily se země na čtvrti a hony. 

V starých slovnících překládá se staré stadium slovem hony.lG) 
Plinius (II 23) píše, že měří stadium 125 kročejův, což činí 625 noh neb 
střevícův. Ať se to tak anebo tak počítá, vždy vyjde 184·9375 m. Také 
v ustanovení o Hněvicích u Roudnice (1390, Emler Urb .. 93), jak mají 
robotovati, překládají se hony slovem stadium. 

Zdali se hony znaly za dob Kosmových, není nám známo; bylo by 
známo, kdyby byl Kosmas kladl slovo hony neb lat. actus, avšak on píše 
o stadiích. Vypravuje o Libušině proroct.ví, píše, že Libuše vidí místCf 
nového hradu (Pražského) vzdálené 30 stadii. Jestli tím mínil délku stadia 
u Římanův obvyklého, byla by vzdálenost Libuše od .hradiště Pražského 
5.550 m. Ovšem nepíše zřejmě, kde Libuše bydlela, avšak lze za to míti, 
že kladl její dvůr do Libušína; neb o jiném jejím sídle z nejstarších pověstí 
není nic známo a Vyšehrad založen prý teprve po její smrti. Vzdálenost 
od Prahy činila by v přímé čáře asi 27 km, tyto převedeny na hony (po
čítajíc hony za 154 m), činily by jich 175 a převedouc ve stadia, bylo by 146. 
Viděti odtud, že Kosmas buď neznal vzdálenost Libušína od Prahy, neb 

16) Gebauer, Slovník, Listy filol. 1891, str. 476. 
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myslil na 'nějaké blížší místo, asi 5·5 km vzdálené. Nelze tudíž se dohádati, 
jestli si myslil stadia neb hony. 

Hony vyskytují se předně jako míra délky. Praví-li se 1. 1516 (Arch. 
Český XXVIII 298), že sedlák běžel za ves asi troje hony, je to velmi 
povrchní odh~d. Pouhý odhad též jest, jestliže vypočítávají se u Braníka 
(1527, Arch. C. XXVI 40) dvoje hony, jedny hony, jedny honceP) dvoje 
honce a jedny honce dlouhé, tak že tu vysvitne neurčitost, kterou shledá
váme při vypočtení míry honův. 

Jsou toho také známky, že se počítaly q. hony, při nichž delší strana 
byla zdélí jedněch honův; což již z toho jde na jevo, že se lány dělily na 
čtvrti a hony. Když 1. 1398 (č. 132) najímána čtvrt rolí u Loun na 3 léta, 
vymíněno, že ten, kterýž si najal, bude povinen dvoje hony této čtvrti 
prvního roku pohnojiti. Podolský píše ve 4. kapitole, že hony sobě rovné 
býti nemohou, neb tak se dělati musejí, jak někdy příčiny cestami, roklemi, 
pahrbky a jinými případnostmi sedláku délka k orání se dopouští; nebo 
ne všudy prý roviny jsou k vyhnání mírných honův. A budou-li o čtvrt 
honů méně neb více delší neb kratší, nežli svrchu dotčená míra ukazuj e, 
přece se počítá za hony, byť bylo pěti čtvrtí honu, a také nic jistého 
tu býti nemůže, ale měřením se vyhledá v jistotě, buď že jsou hony dlouhé, 
krátké, široké neb úzké, co provazcův drží a z toho lánův." O~tatní do-
klady níže, při míře honův. ' 

Co se míry honův dotýče, již z toho, co Podolský píše, vychází, že jest 
pouhý odhad a neurčitá míra. Běcharsko a Zerčicko (kromě jediné vsi) 
bylo 1. 1379 (č. 231) rozděleno na lány a ty na čtvrti a hony. Úrok s lánu 
(skoreni u všech) byl 64 gr. s honu 2 gr. Tedy byly q. hony asi tolik co 32. 
díl lánu a kdybychom počítali lán nejvýše přes 20 ha, rovnaly by se hony 
ploše 0·6050 ha a tak asi dvojitému staročeskému jitru, jež by se rovnalo 
0·5674 ha. 

Farář Nepomucký pronajalI. 1404 (č. 135) role zdé1í jedněch honův, 
obsahujících 29 záhonův s násevkem 3 kbelcův. V poznámkách k témuž 
číslu vypočteno, že plocha zasetá držela 177·250 q. m. a že hony mohly 
držeti přes 153 m aneb spíše něco pod to. 

. Na Moravě odhádány dědiny v Šitbořicích (1412), a na té roli, ježto 
slove .ůbraker t. j. zbytek (nedoměřené dědiny) a těch jest 50 honův a 
z každých honův groš platu (Brandl, Kn. půh. II 239). Jsou tedy tyto 
hony menší než Běcharské. 

Podle paměti desk zemských (č. 160), byly hony zdéli 5 provazcův 
~ož by činilo 153·764 m. V téže paměti je psáno, že kolečko plužné, kter~ 
Jest pravé, má se v honech 60krát otočiti. Je-li míra honův pravá, činil 
by okolek kola při jednom otočení 2·5627 m, což by bylo trochu velké, 
Počítajíc obráceně, má kolečko plužné podle Klauserova měřictví 3Y2lokte, 
což by ukazovalo, že 2 R = 0·66 a R 0·33 m. Souhlasí s plužným kolečkem, 

17) O honcích viz i Č. 157b. 

2 



18 

jež jsem sám ohledal a změřil. Okolek kola podle Klausera činí 2·0699 m, 
a násobí-li se šedesátinásobným otočením, vypadne na hony 124·194 m, 
což se s předešlým číslem 153·764 znamenitě rozcházÍ. V jiné paměti z desk 
zemských (č. 161) činí délka honův 5 provazcův a s prm,azcem zemským 
o 52 loktech měří 260 loket. Násobíme-li tím či oným, vyjde vždy 153·7640m. 

. V Hájkóvě měřictví (č. 346) se píše, že jsou hony zdélí 5 provazcův 
neb 210 loket. Jeho provazec 24·8388 násobíc pěti vydá 124·1940 m a loket 
násoben 210 též tolik. Ale zrovna tak měří Hájek své jitro. To zpozorovali 
pozdější. Nejmenovaný 16. a 17. st. (č. 348) píše ye 13. odstavci: Honv 
a jitro jednostejnou míru mají, ovšem, ale to platí jen o Hájkově míř~, 
ale podle staré míry zemské (č. 160) drží jitro 3 provazce a hony 5 pro
vazcův. Také v instrukci Frydlantské r. 1628 (č. 199) kladou se hony za 
5 provazcův neboli 210 loket, což jest bezsmyslně vzato z Hájkova měření; 
neb jen v něm drží hony 210 loket, protože jeho provazec měří 42 loket. 
Hájek kromě toho pokládá hony za šedesátý dil míle, která by takto vy
padla na krátko. Padnouti tedy musí mínění, že hony a jitro jsou jedno 
a držeti se jest délky 153·7640 m, aspoň pro velké neb dlouhé hony. Příklad 
o kolečku plužném snad by se hodil na honce. 

Kromě toho jsou ještě některé doklady o délce honův. V právech 
městských (č. 178) nazývá se hony plac zdélí 125 kročejův anebo 625 noh 
v sobě obsahující. Podle toho násobíc míru nohy (0·296 m) počtem noh, 
obdržíme délku 185" m, a násobíc 1·5788 m počtem noh 187·35 m, což oboje 
j estvelké číslo a jest mírou starého stadia. 

Brandl pojal do svého Glossaria (str. 153) z jakéhosi starého slov
níkunásJedující vyměření honův: ,,6 noh záhon zšíři, těch 60 záhonův 
zdélí jsou jedny hony, a těch 60 honů jest jedna míle zdéli spravedlivého 
měření, prostředního člověka nohu odměříc". Počítáme-li, že je tu míra 
staročeské mile 11.225 km a dělíc číslo tošedesáti,vypočte se míra 181m, 
což tak tak s předešlým ~e srovnává. Jinde (str. 60) píše Brandl, že okol zdí 
městských obsahoval 360 honův t. j. okolo 8 neb 9 obecných milí ně
meckých. Podle toho byly by jedny ani necelých 180 m, anebo přes to 
několik metrův více, což se také předešlému nepříčí. 

V urbáři panství Píseckého z r. 1547 (č. 245) píše se o lesu Hradišti, 
že jest od města za čtvery hony. Dnes činí tato vzdálenost asi 1325 m, 
čímž vypadne na hony též velké číslo. Podle téže paměti jest dvůr Kračice 
(dnes Purkratice) za předměstím asi patery hony t. j. asi 1500 m. V obou 
případech vypadlo by na hony asi 300 m. 

Devoty (1828) v přídavku opakuje dřívější, že jsou hony 5 pro
vazcův a 210 loket zdélí, tedy zase bez přezkoušení z Hájkova měření. 

Kott ve svém slovníku opakuje míru obsaženou v Městských právech 
(č. 178). 

O q. honech je také kromě předešlých něco dokladův. U Podvíní 
v okolí Pražském připomínají se 1. 1478 (č. 162) jedny hony dědiny o 7 str. 
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pravé míry. Je-li tu strych rc)\en jitru; měřily by hony 19860·4 qm neb 
skore~ 2 ha (v našich korcích by činilo 13.426 qm a v jitrech 40.282 qm). 

L. 1539 (č. 171) dal jeden druhému patery honce výměnou za půl 

lánu. Nelze za to míti, že oboje byly na píď stejné, ano mohlo míti každé 
i jinou výhodu, ale mnoho se jistě měrou svou nerozcházely. Žateckého 
lánu o 64 stryších neb jit~ech, pokud se srmnával s obyčejným lánem, 
jest polovice 9·079 ha a tak byl držely jedny honce 1·816 ha, což by se 
dobře srovnávalo s Podvinskými hony. 

Velmi neurčité jsou odhady lesův 1~a hony. Tak ku př. se píše v Pí
seckém urbáři 1. 1547 (č. 245), že les u Hradiště "jest za desatery hony", 
tak že se neví, je-li tu míněna délka neb okolek anebo snad rozloha. Po
čítají-li se hony zdejší za 300 m, byly by desatery hony asi 3000 m, což 
by se asi s okolkem téhož lesu srmnávalo. U Počapl na Březnicku (1550, 
č. 246) byl les u Vršku zdéli paterých a zšíři dvojích honův a Černá ochoz 
zdéli 3 a zšíří 2 honův. Kdyby to byly pravidelné obdélníky, našla by se 
rozloha a hony, ale takto nelze si nic s číslicemi těmi počíti, poněvadž 
jest položena jen největší míra a to nikoliv měřená, než jen o.dhádána, 

Z toho ze všeho jest znáti, že hony nejsou žádnou určitou mírou. 
poněvadž bezpochyby značily prvotně odhad, kolik zd;avý člověk uběhl 
v jednom neodPoCívafe, a kde je mírou měří 154 m aneb méně. Kde se najde 
větší počet, je to staré stadium, jehož míra sem vnikla humanismem. 

O roli jakožto míř·e nesnadno říci, byla-li domácí mírou. Vyskytuje 
se totiž v Německu míra polní řečená Acker, která měřila v rozličných 
krajích v Sasku, Durynsku a Francích 22-33, též i 55 a 64 a. V Anglii 
a jejích osadách také byla míra acre of land {40 a); zdá se tedy, že to byla 
stará germánská míra.l8) Že to byla u nás nevelká míra, svědčí pořekadlo 
"roJi změř korcem a ne lánem".19) 

Na klášterství Ostrovském ve Vltavsku a Podbrdsku (1388, č. 232) 
panovaly lány, ale v Březov-é, Olešku a Sázavě byly role, tedy patrně 
z doby před vysazováním na lány. Úrok s rolí byl po 14, 20 a 10 gr. s lánu 
po 32-40. Zdá se tedy, že byla role asi polovicí lánu. Na témž klášterstvÍ 
u Slaného byly role ve .Pcherech a Ovnech, velmi starých vesnicích. U vsi 
Lužné (1436) připomíná se půl role.>-O) 

V pozdějších zápisech vyskytuje se role jen jednou k r. 1628 (č. 198) 
a tu sloye po německu Acker. Míra její je doložena tak, že byla 5 prutův 
zšíří a 60 zdéH a prut po -16 stopách, tedy 300 q prutův neb 76.800 q stop. 
Role taková měřila by asi 61·5 a, ovšem počítajíc na českou stopu. 

K prastarým mírám patří i lfcha (lécha, líha, starosl. lecha), lat. 
prix, ital. presa) t. j. určitá prostora země.21) Je to kus země podlouhlý, 

18) Klimpert. Lexicon. 
19) Kottův Slovník. 
20) Arch. Český I 497 . 
21) Gebauer, Slovník. 
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na které se dělí zahrada neb role. Ve východních Čechách je Hcha široká. 
a záhon úzký; kde přestávají, je rozhor (roz-or). Lícha má 12 i více brázd, 
záhon méně (3-8). Někde znamená lícha půl záhonu.22) 

V staré legendě Panonské o sv. Metoději psané v jazyku staroslo
yenském a to před pádem říše Moravské čteme toto: "Hle bratře, spřežení 
oba jsme byli jednu brázdu (sts1. též brázdu) táhnouce a já na leše (stsl. 
lěšě) podám svůj den ukonu".23) 

Domácí míra jest i meslo, vlastně městlo, odměřený kus pole, louky 
aneb i jiné věci, která nespadá pod polní míru. Jestliže se sousedé na Mo
ravě dělí o trávu neb dříví v lese, nadělají napřed mesel a potom o ně 
losem rozhodují.24) Vok z Sovince dávaje (1461, ll. listopadu) lidem v Lip
níce a Týně pod plat lesy smýčené za Bečvou ke zděláni luk, rolí aneb 
jak se komu zdáti bude, kázal je úředníkům svým "kútyi také mesly 
z~~menitými vyměřiti. "25) 

Hať znamená místo zarostlé a vlhké, jímž se mohlo projíti toliko 
na stezce vzdělané z otepí křoví neb po sekaného drní. Stsl. gat překládá 
se slovem agger, t: j. násep a stugata lat. pons vimineus (most z chrastí). 
V tom smyslu připomíná se i hať z prutův učiněná v listině r. 1183 dané, 
ale později psané. Na panství Křivsoudovském (ok. 1390) měli poddaní 
ve dvou vesnicích od vrchnosti hati; ve Lhotě drželi lán, kterému se říkalo 
hati a v Březině role řečené hať. Je tedy zřejmo, že z mostu přenesen název 
hati i na dno, na němž.byl založen, aneb na němž někdy býval. V tom 
smyslu připomíná se v Urb. Rožemb. stráně jakási.26) , 

Pozoruhodné je poj ednání A. Tomíčkovo v Osvětě r. 1917 na str. 675 
oCerveném paloučku u Litomyšle. Palouček tento, o němž bylo již nejednou 
psáno, jest čtverhranaté místo růžemi planými obrostlé a uprostřed role 

, a v katastru vsi Újezdce ležicí. Výměra jeho je asi 70 vid. q sáhův, tedy 
asi 252 qm, spíše méně než vÍCe. Podoby jestobdelnFidelí 10, zšíři 'Tvíd. 
sáhův (18·96 a 13·28 m). Palouček, jak je, uchoval se od nepamětných dob 
a nebyv nikdy zorán, svědčí o tom, že byl pro jistý účel zdělán a udržován, 
tedy bezpochyby pro to, aby byl, mírnou (vzornou) Plochou a délkou. 

Nadhodí se snadno otázka, je-li palouček mírou, ze které doby po
chází, jestli z doby lánové soustavy, kterou tak tak známe, neb z doby 
před ní, kde se měřilo povrchně na země, dědiny a záhony. Spisovatel 
má za to, že pochází nejpozději z polovice 13. století, ale beze všeho do
kladu a důvodu, protože asi v tu dobu již se šířila lánová soustava, pa
louček by měl býti části její. Soudí, že palouček jest oraná plocha záhona 
a že bylo oseto (mimo brázdy) jen 64 q sáhův neb 230·20 qm. Obyčejný 

22) Kottův Slovník. 
23) Font. r. Boh. I 45. 
24) Kottův Slovník. 
25) výroč. zpráva reálky v Lipnice r. 1912. 
26) Gebauer, Slovník, CDB I 420, Emler Urb. 112-113. 
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záhon, jak byl počítán do kop, držel 283 qm jsa šedesátým dílem kopy 
a tato desátým dílem lánu. Tedy za malý záhon a to takový, který býval 
ještě před lánovou soustavou, lze palouček dobře pokládatCa za to míti, 
že záhon přizpůsobený lánové soustavě byl o něco zvětšen. Kromě toho 
mohl by se pokládati za čtvrť q. provazce (945·7347 qm), jehož čtvrtina 
drží 236·4339 qm, což se dobře sro'mává s hořejším číslem (230·20). 

Tomíček pojednal také o známém poli u Stadic, k čemuž doklá
dáme toto: 

O políčku Přemyslovu píše Kosmas (F. r. B. I 12) klada Libuši v ústa 
tato slova: Na území té vsi (Stadic) jest jistá úlehle zdé1í a zšíři 12 Ginde 22) 
kročejův, kteráž divotvorným řízením, jsouc mezi tolika rolemi uprostřed 
položená, přece k žádné z těch rolí nepatři". Kosmas popisuje tedy roli 
tu jako (pravidelný(?» čtverec tak, že si mohl každý kteroukoliv stranu 
vyměřiti, jestliže ji potřeboval. Bera za míru kročej, míní tím buď náš 
kročej (1·1828 m neb 2 lokte), aneb Římský passus (1·477). Tímto jako 
i dvojí měrou (12 a 22) stane se úkol najíti výměru nesnadným a skorem 
nemožným. Počítáme-li naší délkou, bude strana buď 14·1936 m aneb 
26·0216 m a výměra vypočte se buď na 201·3561 qm aneb 676 qm; míní-li 
Kosmas passus, bude strana buď 17·724 m neb 32·494 a políčko bude 
držeti buď 313·99 qm aneb 1055·6 qm. 

Z této neurčitosti nevyvede nás také popis, který jest v Beckov
ského Poselkyni (III. dil na str. 58). Píše tam Beckovský: Dýlka toho 
Přemyslového pole obsahuje 200 mých kročejův, širokost pak jeho někde 
jest větší, někde menší. Kdyby se tomuto kročeji rozumnělo tak, jak 
jsme o něm v hl. 4 pověděli, byla by délka pole přílišná, ana by se až na 
236·56 m vypočítala; domnívám se tedy, že Beckovský počítal na své 
kroky, ale tu je délka velká, totiž počítajíc aspoň po 50 cm (ač by mělo 
býti 70) aspoň 102 m, a kdybychom i za to měli, že Beckovský rozumněl 
svým kročejem stopu své obuvi (ku př. 0·29570 m délku Českého střevíce), 
ještě by délka pole obnášela více než 59 m. Nelze tedy popis Kosmův 
s popisem Beckovského v soulad uvésti. 

V I. dílu své Poselkyně na str. 33 píše Beckovský: "Pole, které Pře
mysl voral, když poslovéod Libuše a od lidu Českého k němu vysláni 
byli, jest 160 loktův dlouhé a tolik loktův široké. Dle slov Libušiných 
má býti to pole široké 120 kročejův, tolik také dlouhé27) a bylo okrouhlé. 
Zem pak jeho jest všechna černá a okolo něho na všech polích jest bílá." 
Počet kročejův je zkomolenina Kosmovy míry 12 kročejův, délka 160 loket 
pochází snad od některého zpravodaje a činila by 94·6240 m, tak že by 
plocha políčka vystoupila skorem na 9000 qm neboli více než dvojnásobné 
jitro. Tedy se tím, co je u Beckovského psáno, nic nerozluští. Kdyby byl 
popis Kosmův určitější, totiž míra určitě buď 12 neb 22 doložena a kdyby 
se určitě vědělo, máme-li rozuměti kročej náš neb passus, snad bychom 

27) Vzato od Hájka, jenž píše: na dél i na šíř sto a dvacet kročejův. 
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uho~lli, jakou mírnou délkou neb výměrou mělo býti políčko Přemyslovo, 
ale Jak popisy máme, lze jen hádati. 

~omíček rozhodl se na str. 681 svého poj ednání pro dvanácte kro~ 
čejův R. (počítaje jej za 1·48 m, určitěji je 1·477) tedy 17·724 m, dokládaje, 
že jest tolik co 60 Českých stop (17·74 m) neb 10 Č. sáhův (17·74 m) anebo 
30 (píše 40) Č. loket, jichž tři šly na sáh. Plocha polička by byla podle 
Tomíčkova vyzkoumání 100 q. Č. sáhův (314·77 qm) neb 900 q. loket 
(tolikéž qm) neb 3600 q. Č. stop (314·578 qm) aneb 87·5 q. sáhův Víd. 
(314·5 qm). Připojíme však ještě jeden výklad svůj: 

Počítajíc 12 Č. kroéejův po 1·1828 m, byla by jedna strana 14·1936 m 
zdé1í a plocha odpovídající té délce a šííTe 201·3561 qm; kdyby se však 
počítal Ř. kročej, byla by délka 17·724 m a plocha 313·9984 neb rovně 
314 qm. Toto číslo (314) jest devátý díl jitra (2837 qm) a dej~e tomu, 
že měřeni Kosmovo nebylo do podrobnosti přesné, nýbrž jen odhadem, 
může se poUtko pokládati za desátý díl jitra,28) což by každému venkovanu 
bylo dobrým vzorem, aby si políčko okročil a svou roli podle něho změřil 
neb vlastně odhadl. Avšak jest i to uvážiti, že náš výpočet stal se zemskou 
neb Pražskou měrou a že v Bílinském kraji byla snad zvláštní míra. Pokud 
by byla strana zdéU 22 kročejův, byla by táž strana zdélí 26 m neb 32·5 m, 
plocha pak buď 676 (podle Č. kročeje) neb 1055·6 qm nebo asi čtvrtina 
neb polovina jitra. 

. Dotčená plocha 314·77 qm rovná se skorem Římské míře, která 
slove Clima (314·86 qm), čtyři takové míry činily Actus (1259·44 qm) a dva 
akty činily Ř. jitro (2518·88 qm), jež bylo o málo menší než naše jitro. 
Dvě jitra Ř. tvořila tak zvané Haeredium, jako by se řeklo dědina. 

Nesporno jest, že má Tomíček zásluhu, že upozornil na palouček 
a políčko, že jsou snad mírné plochy a délky, ale jeho výklady o tak zvané 
míře Břemyslově a dlouhém lokti a co z toho vyvodí;nelzepokláda-ti 
za věc správnou, protože je založena na chybných předpokladech. Že pak 
palouček a políčko pochází z dob velmi starých, o tom snad nelze po
chybovati. 

Domnívaje se, že bych rozluštění této záhady dosáhl vyšetřením z ny~ 
nějšího stavzt, usiloval jsem o to, abych obdržel kopii z katastrálních map. 
Laskavostí p. plukovníka K. Tůmy a p. Michla, učitele v Trmicích, dostalo 
se mi náhesu žádaného z katastrální mapy Stadické z r. 1843. Tu jsem 
našel, že tak zvané Královské pole slove jinak Popluží neb něm. In der 
Poplusche (obr. 2.), jest jižně od řeky Bíliny, západně u samých Stadic, 
sahajíc k jihu až ke křižovatkám silnic mezi Stadici a Řehlovici. Pro
středkem popluží j de dráha železná z Bíliny do Trmic. Touto a pak tím 
kouskem, na kterém jest pomník Přemyslův, jest rozděleno Popluží na 
4 parcely. Role anebo to, co bývá oseto, měří 21·5 ha a něco přes to a to 
je asi ták míra staročeského popluží. 

28) Desátý df1 jitra 283 qm rozchází se s devátým o 31 qm. 

Tím se mně dostalo 
poučení o tom, jak veliké 
bylo popluží a nepochy
buji o tom, že jeto to 
popluži, na kterém prý 
Přemysl oral. Avšak ve~ 
likost ta, již lze dobře 
znáti na speciálce 3-X, 
nesmírně se liší od po~ 
líčka, jež popisuj e Kos
mas; neb proti jeho. dél
kám stojí tu strany, ma
jící délku přes 531, 427 
a 379 m. Tedy políčko 
dotčené nemohlo býti nic 
jiného nežli kus nevzdě
laný a ponechaný na pa
mátku, poněvadž se tu 
pamatovalo místo, kde 
poslové Čechův pozdra
vili Přemysla (totiž po
věst, kde se tak stalo) 
a to asi tam, kde je Pře
myslův pomník, jestli to
tiž byl vyzdvižen na tom 
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Obr. 2. 

místě, kdež se podle pověsti dotčené setkání stalo. Nakreslíc to do 
katastrální mapy (podle domnění) jako čtvereček, vypadlo by i kdyby 
se bral největší rozměr, jako figurka zdélí a zšíři asi necelých 20 mm, kdežto 
nej delší strana popluží měří asi 188 mm. 

3. O MíŘE ZÁHONNÉ. 

Záhon, hony, shonné a žeň, vše souvisí se slovesem hnáti, ač nám dneš
ního dne není zřetelno, jak se to mělo s tim honěním, snad že se lidé pro 
nedostatek dělníkův sháněli, jako se částečně děje posud při česání chmele. 

Se záhone~ (sukus) setkáváme se poprvé k r. 1404 (č. 135). Farář 
Nepomucký pronajímá 29 záhonův roli, jež jsou zdélí jedny hony, o čemž 
již psáno svrchu. Sice se v starší době s jednotlivými záhony jen tam 
setkáváme, kdež dělili čtvrti lánu na záhony. Na Hlubocku a Pardubsku 
(1490, č. 258, 240) bylo měřeno panské popluží na záhony a to pro rozdě
lování robot. Při Vlkovském dvoře (1557, 1600, Č. 252) bylo 7 lánů neb 
4200 záhonův, tedy patrně lán o 600 záhonech neb 10 kopách. Tak i na 
Benátsku (1585, č. 269) měřeny dědiny panské na lány a záhony a to proto, 
.aby se věděl kus, který měl robotní,k obdělávati. 
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Kott ve svém slovníku zmiňuje se o hoře Taurus, jež na "mnohých 
místech jest zšíři 3000 záhonův, počítajíc na záhon 125 kročejův." V lat. 
Kosmografii Miinsterově je psáno: Tato hora na mnohých místech je zšíři 
3000 stadií a zdélí tolik co Asie, asi 4000 stadií od břehu proti Rodu až 
ke koncům Indie a Skytska k východu. Jest tedy přídavek, .že záhony 
jsou o 125 kročejích od překladatele, ale v prvotním spise jsou stadia 
a nikoliv záhony. 

Jakož pak se v Čechách o~libovalo již od konce 13. století počítati 
na kopy, tak se to činilo i u záhonův. Ačkoliv lánová mira pronikla ce
lými Čechami, přece tu a tam počítáno na kopu záhonŮv. V starší době, 
před 15. století se takové počítání nevyskytuj e. Podolský (kap. 3 ke 
konci) zavrhuje tuto míru píše, že vyqtání dědin na kopy, záhony· 
a brázdy, co jich do lánu vjíti má, žádné dokonalé a jisté miry miti nemůže, 
ale hospodáři toho nedbali. V kap. 4. dokládá, že se v tom rovná míra 
najíti nemůže, nebo musily by i radlice k dělání rovných záhonův dělány 
býti, aby brázda jedna větší mimo druhou nebyla a záhonův tak jedno, 
stejných nikde se nenajde, ale dosti blízce někteří záhonové čtyřbrázdní
pěti-, sedmi-, osmi- až i dvanáctibrázdní se nacházejí. Přes to se rozšiřovala 
mira záhonná apanova1a v 17. st. na velkých panstdch v středních a se
verních Čechách. Také Klauser (v kap.· 4.) zmiňuj e se, že za starých dob 
měřilo se na kopy záhonův a rozpisuj e se o tom v kap. 13. opakuj e, co 
o tom psal Podolský a dokládá, že ta "neřest" u hospodářských úřadův 
až do té chvíle ještě bývá. K tomu dodává, že nezná příčiny,~ proč taková 
neřest nebyla napravena v gruntovních knihách, "leč by se za to mělo, 
že málokterý úředník něco ze zemského měřictví neb zemských lánův 

. zná. A poněvadž učíce se v hospodářství o ničem jiném než o kopách 
slýchati a čítati, zůstávají (kopy) ve své dobré neb zlé míře. "Přes to se 
udrželazáhonná mira ještě dlouho. Na HořDysku (1.6.48, _č.318)_měřilyse 
vesské dědiny na lány a záhony. 

V Písku rozeznávali záhony 'krátké a dlouhe. Když L 1613 dělen 
statek mezi dědice, položeno na první díl 18 krátkých a 12 dlouhých zá
honův, na druhý díl 19 naskrze dlouhých záhonův. Lze za to míti, že byly 
díly aspoň podle odhadu stejné, a pak by 7 krátkých záhonův obnášelo 
tolik asi co 2-3 dlouhé, jestliže se nějaký schodek při dělení nevyvážil 
jiným způsobem. U třetího dílu klade se zprosta 27 záhonů\'. 

U Písku (1691, Č. 200) bylo 13 záhonův nezúplna půl druhého strychu 
násevku držící. Tento násevek činil by něco přes 101. na záhon. Poněvadž 
se na kopu zemských záhonův vyselo 6-6·5 korcův, viděti jest, že byly 
tyto záhony Písecké asi takové, jako zemský záhon. 

První zmínka o koPě nachází se ve vkladu desk zemských (1477, 
Č. 160) totiž, že v lánu má býti 10 kop záhonův a ve dvou záhoních 15 brázd, 
v jednom 7 a v druhem 8. Lán se ta m počítá (souhlasně s Podolským) 
za 181581 qm, drží tedy kopa desátý díl totiž 18158·1 qm. Paměť z desk 
zemských (č. 161) navazujíc na předešlé určuje přesně míru kopy, zá-
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honův a brázd. Na zemský záhon počítá se 6 brázd a k tomu rozhor; šířka 
celého záhonu činí 2·5627 m. Tuto šířku svádějíc na to jak je kopa dlouhá, 
vydal~ by tolik co hony, totiž 153·7640 m. Kdyby se za to mělo, že i druhá 
strana kopy tolik čítala, vyneslo by 23643·38 qm aneb počítajíc, že by 
byla jedna strana bez rozhorův 16368·48 qm. 

Spisovatel Hájkova měřictví napsal, že lán (18.5089·79 qm bez ná
dělu) drží 10 kop záhonův, opakuje to, co je psáno ve dskách zemských, 
tak že by q. kopa držela 18.508·979 qm ueb rovně 18.509 qm. Co se týče 
jednotlivých záhonů a brázd, obsaženo jest v poznámkách k Č. 346. 

Co se týče jednotlivých míst, lze pozorovati následující. U Žatce 
1581, č. 170) pokládá se 5 kop záhonův za půl lánu shodně s předešlými 
pamětmi a tudíž podle Žatecké míry za 32 jitra a přes ~ záhonův by se 
rovnalo jitru. Při Ohařích (c. 1560, č. 255) bylo roli panských nad 7 kop. 
Na Roudnickém panství měřilo se na kopy (1592, č. 275). Také při dvoře 
11 Střekova (1615, Č. 291) měřilo se na kopy, ale l. 1655 již na lány a l. 1658 
na korce. Snad tu šlo 12 kop na lán. 

Na panství Poděbradském měřívalo se v 16. století na lány, avšak 
v popise r. 164:2 (č. 249) již se měřilo na kopy a v pozdějších urbářích vy
skytuje se obojí, ale'lánová jako starší. V popisech l. 1682 a 1707 počítá 
se na lán 10 kop záhonův, tedy lán 18·509 ha a kopa 18'508·9 qm. Toto 
počitání na kopy pokračuje i v 18. st. a na lány se již kopy nepřečítávají, 
jako se dálo před tím. Měření bývalo povrchní a při přeměřování nacházely 
se chyby; již určení, že jde 10 kop na lán, je matné. Podle Kynclova spisu 
držel záhon na královských panstvích 700 q. loket čili 24:4:·8278 qm, tak že 
násobíc číslo toto 60, drží kopa 14.689·668 qm. Snad i lán tu měříval 
14:·08 ha, ale povrchním měfením vzrostlo na 18·5. Na Smrkovském pan
ství, jež drženo k Pardubsku, měřili (1631, č. 307) též na kopy, ale po-
zděj i na korce. . 

Nejmenovaný (č. 348) píše, že lán drží 12 kop záhonův, 300 pro
vazcůva 4:4: jitra neb strychy. S tím nelze nic počíti, protože počítá na lán 
příliš krátké provazce a velká jitra. Avšak i z instrukce Frydlantské (1628 
Č. 199) jde na jevo, že počítali 12 kop na lán; neb se tu píše, že na lán 
padne 60 strychův, na kopu 5 str. a na záhon 11/3 čtvrti (7·75l.). Co se týče 
brázd, opakuje se stará zkušenost, že ve dvou záhonech má býti 7 a 8 brázd. 

Také na Chlumecku u Ústí nad Labem (o. 1628, č. 198) počítá se 
na lán 12 kop záhonův, ale výsevek na kopě jest 7 str. a 2 v. (30 věrtelův) 
a na lánu 90 str. Na záhon by tedy padlo asi půl věrtele neb 2 čtvrti (11·62l.)· 
Na jeden strych by dopadlo 8 záhonův a jestliže se rovnal jitru, držel by 
záhon 354·650 qm a kopa 21.279 qm. 

Na statku Obřistevském a Lobkovském (č. 314) měli lány, jež dělivali 
na kopy a záhony. 

V Herních Počernicích (1656, č. 321) patřil Pražské universitě dvůr, 
k němuž patřilo 64 k. z. Poddaní v Baštku drželi 3 kopy a 20 záhonův. 
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Na panství Městeckém u Chrudimě (1658, č. 326) obsahovala popluží 
při městě a mimo ně tolik, že šlo na lán 12 kop. 

Na velkém panství k Černému Kostelci (1677, Č. 334) měřili panské 
role na kopy a záhony, u poddaných dřevního panství též tak, na při
pojených statcích na lány neb korce a též na kopy z. U některých je osev 
podrobně poznamenán, ale je rozmanitý, ano obyčejně se vysívalo na 
kopu pšenice po 6 % korcích žita a ječmene, ovsa po 6, čočky po 4, hrachu 
po 5 a semence po 6 korcích. U Klučova je poznamenáno, že 14 lánů drží 
3 k. 3% z., tedy jeden lán asi 13 záhonův, což jest víře nepodobno. 

Nejlepší vědomosti o koPě nabýváme z Kynclova spisu o měření na 
panstvích Morzinovských, jen že je tu provazec vyměřen na 52·5 loket, 
tedy 31·0485 m. Kopu měří jako čtverec zdéli 4 a zšíří též 4 provazcův, 
což činí 44100 q. loket neb přes 15424 qm. Záhon pak jsa šedesátý díl, 
drží 257·0092 qm aneb počítá záhon tak, že je zdé1í 210 a zšíři 3·5 loket, 
tedy 735 q. loket neboli zase 257·0692 qm. To jest tedy jistý a pevný počet. 
Vezme-li se k měření Pražský loket, vypadne na záhon 700 q. loket neboli 
244·8278 qm, jak před tím řečeno. 

Na panství Točnickém (1745, č. 343) byla dvoje panská popluží, 
jež byla měřena na kopy a záhony. Starý způsob 6 korcův nasévati na 
kopu, byl i tu. 

Co se týče poměru kopy k lánu, pověděno něco již dříve. To a při
berouc k tomu ještě jiné doklady, vydalo by následující: 

Lán držící 7 kop nachází se u Čečelic (1657, Č. 324); patrně buď 
malý lán neb velké kopy. 

Lán držící 10 kop vyskytuje se často a to v zemském nařízení (č. 160), 
v Hájkově měřictví, u Žatce (č. 170), na panstvích Litomyšlském (1557, 
Č. 252), Kladenském (1629, Č. 204) a Poděbradském. 

Lán držící 11 kop vyskytuje se na statku Hostinském (1622, č.294). 
Lán držící 1Z kop připomíná se v instrukci frydlantské (1628, Č. 199) 

a vyskytuje se u Chodče (1604, č. 285), u Chlumce v sev. Čechách (1628, 
Č. 198), u Odoleny vody (1623.1680, č. 300) a Heřmanova Městce (1658, 
Č. 326). 

4. O DÉLKÁCH. 

Základem délky u nás byl loket t. j. délka ramene. Z pamětí je známo, 
že se u nás ve 12 st. na lokte měřilo (míra ovšem jest stará a všeslovanská); 
Kosmas (č. 2) měří tak desky. Také míry příkopův u Pražského hradu 
(1278, č. ll) měřeny do šířky a hloubky na lokte. Městiště domův (1382 
č. 120), klášterem Strahovským na Pohořelci vysazených byly zdélí 40, 
zšíří 30 loket Pražské míry, tudíž zdélí 23·656 a zšíří 17·742m. 

Čilé obchody mezi Normberkem a Čechy byly toho také příčinou, 
že se u nás znal Normberský loket. Psalo u nás před věky,!) že 7 P~. loket 

1) Winter, Řemesla 377. 
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vydá 6 Normberských, ale bude to bezpochyby jen povrchní odhad. Praž
ských loket 7 měH 4·1398 m, šestý díl toho byl by 0·6899 m.Snad tak byla 
pravda v starších dobách, ale naposled Norm. loket měřil 0·6365 m a není 
ani pra~děpodobné; aby se míra živného města tak velíce měnila. Ale 
že byl poměr asi 6: 6·46, je bezpochyby pravda. 

Poněvadž byl loket základem vší míry, bylo záhy nutno, zavésti 
jednotný loket v celé zemi. Tak jako Pražská míra znenáhla opanovala 
celou zemi, tak to bylo i s loktem a toho tuším nej dříve všude užíváno. 
I jednalo se o to, a také provedeno, aby stálá a pevná míra lokte byla 
zachována a takto byla vzorná míra pro všechny, kteří dělali nové lokte. 
V radnici staroměstské byl již v první polovici 16. století mírný loket vsazen 
do kamenných veřejí za dveřmi železnými, když se do obecní světnice 
(t. j. velké světnice, kdež se obec shromažďovala) vcházelo. Byl na dobrém 
místě, aby se nekazil vlhkostí a rzi. Hajek píše, že vsazen týž loket po 
ohni L 1399, když radnice vyhořela, ale snad jen ze svého domyslu. Druhý 
takový loket jest na bývalé radnici Novoměstské, na rohu věže na ulici, 
dobře upevněn a zazděn; byl tu již za té doby (1617), když Podolský svůj 
spis sepsal, ale bezpochyby již mnohem dříve. Třetí se spatřuje na Mělnice 
na radnici v pravo ode dveří a vedle něho je zazděn loket Vídeňský. Jiný 
loket je v Litomyšli na radnici. 

Jsa loket jednotkou podélné míry, Hdí i větší i menší míry. Podle 
zápisův z 1. 1358-1474 (č. 92, 133, 158 a 160) činí 52 loket provazec, 
avšak podle Hájkovy míry(č. 346) jde 4210ket na provazec. I v obnoveném 
zřizení 1. 1627 (č. 197) jest ustanoveno, že má držeti provazec 52 Pražských 
loket. Podle Hájkovy míry má 10ket 3 pídi. V městských právech (1579 
Č. 178) jest, psáno, že půl druhého lokte činí kročej, 3 lokte sáh a 4 lokte 
látro. Klauser (ve 4. kap.) píše, že loket má 120 ječných zrn, neb 2 střevíce; 
jinak se dělí na 4: čtvrti a každá na 6 palcův, protože všechny tyto míry 
teprve z lokte vypočitáváme. Z toho ze všeho míry lokte nelze poznati, 
nýbrž naopak přesné míry částí lokte a větších měr lze shledati jen z lokte 
pravého. 

Pravá míra Pražského lokte vypočítána 1. 1915 v Praze od geodetického 
ústavu naší české techniky v Praze a jejího přednosty prof. Frant. Novot
ného a na Mělníce Frant. Zimmerhaklem, inspektorem drah, jak lze se 
dočísti v příloze na konci. Shodně vypočítána míra na 59·140 cm jakožto 
hodnotu pravdě nejpodobnější. Podobně se stalo i v Litomyšli. 

Podolský má ve svém spise čtvrt lokte vyrýsovanou, protože pro 
skrovnost knížky celý položiti nemohl. Míra jeho je dosti správná. Měří 
jeho čtvrt 148 mm, takže se srovnává s dotčeným měřením. V Globicově 
vydání téhož spisu jest také nákres čtvrti lokte, ale něco delší než Podol
ského, totiž asi něco přes 150 mm, ovšem asi není ve všech druzích knížky 
stejný. Avšak v prvotním spisu vyrýsován správně a měří 591·40 mm. 

Devoty (1828 na str. 32) mohl vyobraziti jen čtvrt lokte pro skrov
nost své knížky, ještě menší, než Globicovo vydáni a pomohl si tím, že 
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zobrazil polovici čtvrti. Tato měří 7275 mm, což násobeno osmi vydalo, 
by 582.00 mm. 

Obrazec lokte v díle Svobodově (12 př.) ukazuje úhel, jehož ramena 
měří po 3 palcích, měří tedy obě ramena čtvrt lokte neb 6 pa1cův a celý 
24 palcův. Čtvrt lokte je u něho zdélí přes 147 mm tedy jako u Podolského, 
pokud lze na starém papíře tiskovém ovšem povrchně měřiti. 

Míry lokte motovidla, jenž byl (1549 č. 167) na Moravě od panského 
sněmu ustanoven, neznáme. Taktéž nevíme přesné míry dlouhého lokte, 
o němž píše Světecký (1738, na str. 9), že jím na pomezí Rakouském a Ba
vorském plátna, sukna a jiné věci měří, ale nebude se příliš různiti od 
Vídeňského lokte z r. 1764. V Jindř. Hradci měří valo se na loket o 78 cm 
tedy na Víde~ský (0·778 m). O dlouhém lokti píše též Nejmenovaný (č. 347) 
pomáhaje si tak, aby Hájkův provazec o 42 Pr. loktech přivedl ke shodě 
se zemským provazcem. V Karlových Varech měřívalo se na dlouhý 
(0·6749 m) a krátký loket (0·5917 m). V Brně měříval loket 0·79052 ·m. 
Také v Německu leckdes se měřivalo na krátký loket. 

Než byl vydán patent 1764, 30. července, buď byl Pražský loket 
něco větší neb chybně vypočítán: Podle téhož patentu měřil by buď 
0·59367 m neb 0·593962 m. Schmidt jej vyměřil dvakráte na 0·59367 m. 
Stepling jednou též tak. Patrně se nestalo měření podle vzorného lokte 
na Novoměstské věži, nýbrž podle jiného lokte, jímž se tehdá měřívalo, 
ale odtud pocházejí všechna určení v tabulkách. Lid kupoval ještě za mé 
paměti na krátký loket, a poněvadž jej obchodníci nesměli míti, pozna
menali jej vroubkem na Vídeňském lokti. 

Části lokte byly střevíc, píď, dlan a prst. Také sem patří pěst. 
Střevíc, noha jest překlad z němčiny {fuss, schuh), nynější slovo jest 

stopa; všechny pocházejí od míry stoPY'J kterou noha lidská v měkké. 
zemi vytiskne. Proto také délky stop v rozličných zemích se nerozcházejí 
o mnoho. U Římanův měřil pes 295·9 mm, stopa Brněnská 295·90 mm, 
Polská (na 12 cálův rozdělená) 288 mm, Rakouská 316·08 mm. Ještě větší 
byla Hebrejská stopa (322·60 mm). 

Poněvadž se u nás měřívalo na lokte, čtvrti a pídi, vyskytuje se noha 
(lat. pes) neb šlápěj lidská teprve v Městských právech (1579 č. 178). Počítá 
se tu za 4 dlaně neb 7·884 X 4 t. j. 31·536 cm a kročej za 1% lokte aneb 
5 noh zdélí, čímž však se najde klamná míra střevíce. Klauser (v 3. kap.) 
píše, že střevíc má 60 ječných zrnek neb 12 palcův. Na výkresu Klauserově 
měří přes 294 mm a z. obojího Klauserova počtu najde se míra 295·80 mm. 
Svoboda (1732, 12, př.) zobrazuje čtvrt lokte úhlem, jehož ramena měří 
po 3 palcích, má tedy celý loket (když je čtvrt po 6 palcích) 24 palcův 
a 12 palcův je půl lokte neb střevíc. Střevíc by měřil podle. toho přesně 
295·70 mm; Veselý (1734, kap. 5.) píše, že střevíc má na jednom místě 12: 
a na jiném 10 coulův. Devoty opakuje v přídavku, co je psáno v Městských 
právech o 4 dlaních. 
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Podle patentu z r. 1764 měřila by stopa 298·2 mm. Stepling ji vy
})očetl na 296·3 aneb 296·27 mm. Dělí-li se však sáh měřený podle pravého 
lokte, vypadne 295·70 mm. Přesná míra staročeského střevíce je tedy 295·70 mm' 
neb 0·29570 m tedy skorem Římský pes. 

Střevíc přizpůsobený loketní míře děli se na palce a čárky. O palci 
píše P..odolský v kap. 3., že se loket dělí na 24 díly a ten každý díl col 
-slove. Tento coul by měřil 24·641 mm. Klauser (7510 v kap. 3~) píše, že 
5 zrnek ječných vedle sebe položených činí palec (to by bylo 24·65 mm). 
Nákres jeho palce měří 24·2 mm, což souhlasí s předešlým. Protože podle 
patentu r. 1764 měří stopa 298·2 mm, vypadl by coul větší, a málo větší 
by vypadl podle Steplingova počtu. Pravá míra palce je tedy 24·641 mm 
skorem taková jako unica Římanův (24·65 mm) a cárka je jako dvanáctý díl. 

Píď jest délka natažené ruky od končiny palce až ke končině dlouhého 
prstu. Zdá se býti Římského původu, ač je také píď {sereth) v Hebrejské 
míře, ale tu měříc polovici lokte (0·24195 m). Naše píď, jak svědči Hájkův 
zpravodajce (č. 346) jest třetí dil Pr. lokte, tedy 19·713 cm neb 0·19713 m. 
Klauser v kap. 3. mluvě o přední dlani (totiž pídni, přední dlani), dává 
jí míru 40 ječných zrnek neb 8 palcův; podle palcův by bylo 19·7128 cm. 
Devoty opakuje, co je psáno u Hájka, totiž, že píď je 10 prstův vedle sebe 
položených. L. 1533 poručili přísežní mlynáři o dvou obecních mlýnech 
pod Louny, aby bylo jezu blíže ke mlýnu na malou píď sníženo a na druhé 
straně výše na dlaň aby téhož jezu bylo povýšeno pro spaditost vody na 
mlýn (Arch. Český XXVIII, 41b

). Touto malou pídi snad se vyrozumívá 
obyčejná píď něco zmenšená, a tím se vysvětluje snad, že 1. 1541 počítány 
4 pídi na loket.2) 

Dlan neb dlaň jest délka zmenšené šířky ruky totiž tak, když se měří 
šířka čtyř prstův vedle sebe položených mimo palec. Římská palma jsouc 
čtvrtinou stopy měřila 7·397 cm, kdežto palmus major (naše píď) měří 
23·1 tmo Hájek píše, že se dlaň rovná šířce 4 prstův. Protože je prst desátý 
díl pídi (totiž 1·9713 cm), měří dlaň 7·8852 cm, tedy skor~m 8 cm, jak každý 
na ruce změřiti může. Po Hájkovi opakuje se to v Právech městských 
(č. 178). Klauser (1705, kap. 3.) opakuj e též miru Hájkovou. Na jeho ná
kresu měří dlaň 7·72 cm. Tak i Devoty dokládá se Plinia. Že se dlaní mě
řívalo, toho jest doklad prastarý. K r. 1023 (č. 1) vypravuje se o míře 
o 5 dlaních a 2 prstech. Ve 12. století (č. 2) měřila se deska zlatá zšíří 
10 dlaní. Kromě toho položeno o dlani k r. 1533 při Pídi. 

Prst jest vzat též z Římské míry, kdež měří digitus šestnáctý díl 
stře vice neb }·849 cm. Naše míra poznává se ze spisu Hájkova zpravodaje. 
kdež jest psáno, že šířka čtyř ječných zrn vedle sebe položených slove prst 
a 10 prstův činí piď. Protože tato jest přesně vypočítána z délky lokte, 
měří prst 1·9713 cm. Po Hájkovi opakuje se totéž v Právech městských 
(1579, č. 178) a též v Klauserově spisu. Tuto jest prst na jeho výkresu 

,) ČČM. 1840, str. 68. Viz níže pn měření. 
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zšíří asi 1·95 cm. Nelze pochybovati, že Klauser míru prstu přesně naznačil 
a že i po tisku pak tak přesně byla podána. Devoty opakuj e po předešlých 
a označuje prst správně latinským slovem digitus. Prstem se měřívalo. 
K r. 1~23 (č. 1) jest řeč o mírné nádobě o 5 dlaních a 2 prstech. Kr. 1534 
(Arch Ceský XXVI, 20) píše se o cejchu hořejším, jenž jest o 4 prsty výše 
vysazen, nežli cejch nižší. 

Zrnko ječné jest nejmenší míra délky, jež měřila u Hebrejských asi 
3·360 mm. Podle Hájkova zpravodaje činí 4 zrna ječná vedle sebe položená 
prst, tedy činí čtvrtina prstu 4·928 mm neb 5 mm, což jest číslo přílišné. 
Na. Klauserov ě výkresu lze asi 4·8 mm změřiti. Zrno (lat. granum) vyskytuj e . 
se Jako váha zlata a lékárnická; j~tli se jím u nás měřhalo, není známo. 

Pěst stará jest neurčitá míra. Hájek píše, že se ke každému provazci 
měří-li se, má přidati Naděl Bůh a to vzdélí dvou pěstí. V Kottově Slovníku 
je pěst doložena jako míra koňské výšky rovnající se 4 palcům. Jsou-li to 
naše palce staré, měřila by pěst 98·564 mm, jsou-li Vídeňské míry 105·36 mm. 
Přirozená míra by to byla, kdyby se ruka zaťala a měřilo by se od kolénka 
palce až na kraj posledního prstu. 

Dlouhé míry z lokte odvozené jsou provazec, jitro, prut a lán, které 
jsou polní měrou a o nichž se pojednává při lánu. Kromě toho poznáváme 
z délky lokte pravou délku sáhu. 

Sáh, ve vých. Čechách sáha, znamená délku, kterouž muž roztáhna 
rovným směrem obě ramena vysáhnouti může, což jest i jeho výškou ;3) 
jeto tedy přirozená míra, avšak přece rozdílná, protože nejsou muži stejné 
velikosti a proto v jistých krajinách libovolně jiným měrám určitě přizpů
sobená. U nás se v starší době před 16. st. málokdy připomíná, poněvadž 
oblíbenou měrou býval loket. Podolský píše o něm v 3. kap. dokládá, že 
jest sáh, co člověk prostřední postavy vysáhnouti může, což po něm i De
voty opakuj e. 

Délka sáhu najde se snadno z lokte a je tu nejedno svědectví. Při 
prodeji lesa (1579, č. 177C

) počítá se provazec 18 sáhův zdélí a tolikéž zšíři 
a sáh po 3 loktech. V městských právech jest táž míra, kteráž se také najde 
u Podolského v kap. 3. Klauser (v 3. kap.) píše, že 360 ječných zrnek, t. j. 
3 lokte činí sáh. Touž míru má i Svoboda, dokládaje v 36. předloze, že se 
q-sáh zavře 12 lokty. Jest tedy zřejmo, že přirozené míry lokte a sáhu, 
též j střevíce a stopy sobě přizpůsobeny. Měří tedy sáh 0·5914m třikráte 
t. 1- 1'7742 m. 

Odtud je zřejmo, jak chybný je všelijaký' počet z r. 1764 a z těch dob. 
V patentu 1. 1764 je poměr Vídeňského k Pražskému sáhu, jako 15: 16,. 
což by se vypočitalo na 1·77750 m. Tamže a u Schmidta jest i jiný poměr 
totiž 5626 : 6000, což by mohlo býti i 2813 : 3000. U obojího se vypočítává 
1·77816 m. Schmidt má i jiný poměr 60: 64, což by mohlo býti i 30: 32; 
tu se najde 1·7775 m. Stepling má podobný poměr totiž 80: 75. z čehož. 

3) Klimpert, Lexicon. 
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se vypočítá také tolik (17·7775), ale jeho ostatní dva poměry vedou k od
chylným číslům. Násobí-li se loket náš, jak tehdá vypočítán na 0·59367 m, 
třemi, vyjde číslo 1·78101 m. Pravá míra s touto vypočítanou měrou sho
dufe se fedině v c'"íslech 1·77 a rozchází se pak v mm. 

Q. sáh neb sáh země má podle Podolského (v kap. 3.) v sobě 9 hra
natých loket. Q.loket držel 0·34975 qm, drží tedy q-sáh 3·14777 qm. Svoboda 
píše v 36. předloze, že q-sáh drží 6 q loket, ale je to tuším chyba tiskařova. 

Zdali a jak potřebováno u nás K. sáhu, o tom není dokladův, ovšem 
něco podobného bylo u sáhu dříví. Z dokladu č. 556b j de na j ev o, že k němu 
brána byla polena zdélí pěti čtuti loket (tedy 0·73925 m, rovně asi 0·74 m) ; 
počítajic pak, že narov náno polen do šířky a výšky, aby byl sáh, vyda,la 
by 2·326 km. Tak aspoň bývalo v okolí Plzně. Možná, že v jiných krajinách 
byl větší neb menší sáh podle délky polen. Ovšem byll. 1825 i Plzeňský 
sáh o něco málo větší, protože měřili loktem asi o 0·593 m. 

Látro je délka hornická, jejíž jméno jest odvozeno z německého lafter, 
lachter (proto i česky látr, ku př. 40 látrúv vzdálí - Gebauer Slov.). 
V starých hornických právech (čelakovský CJM.II 29 a Jireček CJB. 
I 117, 318) z 1. 1249 a 1300 připomíná se mensura lachter. Kromě toho při
pomíná se u letopisce r. 1282 (č. 16) míra velkých pohřebišť, jež'bylazhloubí 
.3 later a zšíří po každé straně 10 loket. 

Míra látra v rozličných krajinách byla rozdílná (od 1·9 m až přes 2 m), 
v Jáchymově 1·918 m a o 1 mm kratší než BrunŠvická. V Městských právech 
r. 1579 (č. 178) je psáno, že látro měří 4 lokte Pražské neb 2·3656 m, tedy 
větší než obvyklé míry v Německu, zejména než míra Lipská Detmoldská 
(2·316 ml. V novém řádu pro doly Kutnohorské (1579, č. 179) je psáno, 
že látro Horské má býti zdélí 3 loket a 2·5 čtvrtí lokte Pražské míry neboli 
Z·1438m. Podolský (v kap. 3.) a po něm Klauser (v kap. 3.) navazují na 
míru Městských práv, pišíce, že jest míra na 4 loket zdéli a odtud vzatá, 
co člověk od země nad sebe rukou vytáhnouti může, což by u člověka pro
střední míry stačilo. Deyoty (v přídavku) drží se zase míry 3 loket a půl 
druhé čtvrti Pražské t. j. 1·9960 m, což jest skorem o 36 cm. kratší, než 
látro Městských práv a o čtvrt lokte kratší, než návrh r. 1579. 

že se i někde dřiv í měřilo na k. látra, dovodí se nákladem na va
ření piva v Drslavicích (č. 250). 

O honech již psáno při Míře prvotní (str. 26). 
Kročej (nikoliv krok) jest délka od místa, kde se vyzdvihne při kráčení 

konec opatku až zase k tomu místu, kde se týmž oFatkem zase na zemi 
šlápne. Kročej jest překlad latinského passus,') jenž měřil 1·47950 m neb 
5 stop. V starých dskách zemských (1400, č. 133) bylo psáno, že provazec 
měří 52 loket Pražských, neboli 26 kročeji; počítán tedy kročej za 2 lokte 
čili dle nyněfšího 1·18280 m, tedy o něco méně než míra Římská, aby se 
mohl srovnávati s loketní měrou. V Městských právech (1579, č. 178) se 

4) passus sit kroczege (Bohem. Listy filologické 1892, str. 476). 
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pok~~dá kr~čej za půl druhého lokte neb 5 noh zdé1í, což je bezhlavé míchání 
d':,~],lCh ~er: ?evot~, ~1~28) píše, že krok měřický (passus geometricus) 
m;n 5 strevlCUV. Poclta-lI po česku, bylo by 1·4785, počítá-li na Vídeňskou 
mlru, 1·57680 m. 

Vy, Krok by měl býti vlastně polovice kročeje, jako Římský gradus, jenž 
men 0.7397~ m neb :hr~~a 74 cm. Svoboda (1732, 15, předloha) píše, že 
provazec drzl 40 kroku a ]ltro 4800 q krokův. Dělíc délku provazce 30·7528 
1Jyd~ .míru 0·768820 m, čili zhruba 0·77 cm, čemuž by odpovídala míra 
kroce]e 1·54 m. Že pak se měřívalo na kroky, svědčí i Zlatá kniha kostelecká 
{1677 č. o 334). U Černého Kostelce byla chmelnice zdé1í 3 kop 30, zšíři 2 kop 
47 krok~v, te~y 3~?70, q kro Q. krok pak Svobodův měří nemnoho na 0·5 qm. 

v _k!'tle ~a: ~ve ] rr::;J.O od lat. mi11e passuum neb zkráceného millia, pro
to~e Ríms~.av mIle menc 1000 kročejův měřila 1479·50 m. Tak zvané právo 
mIle

v 
propu] ceno l. 1376 městům v Žateckém kraji tak, aby to byla mUe 

v Neme,cku ob'7~lá. 'Čelakovský CJM. II 693, 1029, 1083). To by zname
n~lo krat~ou mUl, neb tato byla v Německu, aspoň v posledních dobách 
pred metnckou mírou obvyklá, měříc něco přes 7 km. 

Povrchního měření míle týkají 'se tyto doklady: 

. L. 1406 (č. 137) byl hrad Hrádek od Znojma míli vzdálen což by činilo 
aSI 12'~00 m ted~ něc? ví~e, než pravá míle starodávná. V píseckém urbáři 
(1547, c. 245) psano, Jak Je která ves vzdálena od města. Měříc od velkého 
rynku a ,ve vz~uchu bfla.by mí~e přes 11, půl míle přes 5 a čtvrt asi 2:'8 km. 
l:tvrt mIle ,by bylo ~Sl pul ~odiny a celá míle asi 2 hodiny cesty. V urbáři 
Kru~lovskem 1585, c. 269b Jest udána též vzdálenost tří dvorců od Krumlova 
též Jen z povrchního měření. . ' 

v Král Jvan ~al (1330, }5. dubna milost l:áslavským, aby v míli okolo téhož 
mes!a krome tolIko KU,tne I}o!Y,nebylo pivo vařeno a nebylo krčem. S) Protože 
vzd~lenost Hor~ od l:aslav,e ClilI (podle specialek 6-XII., XIII.) asi 9200 m, 
nem pochfby, ze ~e tu ma vyrozumívati staročeská míle. ;Král Vácslav čině 
(1399, 6. unora) m:lost vStř~?rsl1m:vyzdvihl předešlé vysazení téhodnfhotrhu 
v Kladrubech, ponevadž leZl mestecko toto v míli a je o něco více než půl míle 
daleko od Stříbra.6) Vzdálenost podle spec. 7 -VIII. činí asi 4500 m měříc od 
kostela ke kostelu. Snad se tu míní německá míle. Ve vyp' ovědi strany '1 

v t k' k .. (140 v ml e v za ec em ra]l 7, c. 139b) je psáno, že měří míle 365 provazů každy' 
o 52 loktech. ' 

v P~drobné měření míle stalo se l. 1464 (č. 158) u Budějovic, aby se vě
delo, v~z kam sahá právo míle na jižní stranu, tak že meřeno až za Újezd. 
D0mereno, S65 p.rovazcův o 52 Pražských loktech. Podle toho počítajíc 
byla by m'tle zdéh 11·224772 km. S tím se shodujíc měří se míle l.1400 ve 
dskáchvzemskýc~, (č. 133) n:,~65 provazcův; tak i v Právech městských 
(1579, v~', 17?).' pn~~ tak m:n 1 Podolský (v kap. 3.) a Devoty (1828) též 
ta~v mer~ .m:lI obyce]nou mrrnou. Není tedy žádné pochyby a za jisto se 
muze mltl, ze staročeská mile měřila něco přes II km neb více méně po-
něvadž se mohlo něco proměřiti. ' 

5) Čelakovský C JM. II 263. 
6) Ta!UŽe 927. 

I 33 

Proti tomu jsou některá svědectví zakládající se na omylech neb 
klamných vÝF0Čtech. Ve vkladu desk zemských 1. 1477 (č. 160) dobře psáno, 
že míle drží půl čtvrtého sta 16 (tak!) provazcův neb 365 provazcův, ale 
potom je psáno, že má držeti 60 honův, to jest 300 provazcův. Poněvadž 
mají hony měřiti 5 provazcův, jest výpočet zdánlivě dobrý, ale míle tim 
vypočtená měřila by jen něco nad 9 km. Hájkův zpravodaj opakuje toto 
měřeni desk zemských přidávaje, že má míle držeti 12.600 loket, ale počítá-li 
se po jeho velice krátkém lokti, vypočtou se sotva tři čtvrtiny pravé mile. 
Patrně tu spletena míra desk zemských s loktem v některé krajině ob
vyklým. Nejmenovaný (č. 348) píše po Hájkovi, že má míle 60 honův, 
sice opravuje jej, že má míle 315 provazcův, ale odporuje si v tom třebas 
se číslem 315 (snad chtěl psáti 365) přiblížil pravé vzdálenosti míle. V in
strukcí frýdlantské (1628, č. 199) opakuje se měření Hájkovo, a ač se snad 
počítá Pražským loktem, přece se délka pravé míry nedostihuje. 

Ze starého slovníku7) je vzata následující míra míle: 6 noh záhon 
zšíři, těch 60 záhonů zdálí (čti zdélí) jsou jedny hony a těch 60 honů jest 
jedna míle zdélí spravedlivého měření, prostředního člověka nohu odměříc, 
provazec 52 loktí neb 26 kročejův. Jitro neb strych 3 provazce; míle drží 
415 provazcův. Zřejmo jest, že poučení toto vzato z rozličných míst a tuším 
chybná čísla obsahujíc, neb 60 honův činilo by 6387 m a 415 provazcův 
měřilo by 12.762·4 tedy asi dvakráte tolik. 

Klauser píše také v kap. 3. mylně. Dobře sice klade, že míle měřila 
1. 1705 365 provazcův, ale dokládaje v kap. 4., že za starodávna byla míle 
60 jiter t. j. 300 provazcův neb 12.600 loket zdé1í, opakuje staré omyly, ale 
dobře při tom dodává, že míle jeho doby měřila 18,980 loket. 

Veselý (1734) popisuje rozličné mile. Italská je 1000 geom. kroků 
(neb 1479·50 m to jest Starořímská míle), Germanská 5000 geom. kro 

. (7395.50 ml, jiná prostřední '4500 geom. kro (6654·15 m) a malou o 4000 
(5914.8 ml. Francouzská má prý 1 liz vlaské míry (11·09025 km). 

Poslední míLe v ČecM.ch držela prý 12.600 loket; to by vydalo.měříc 
star.ým loktem 7·45164 km a byla by menší, než Rakouská míle poštovní 

(7·585937 km). 
Vzácnou mírou je rýt. Slováci plátno, sukno měřajú na rýfy, snad 

podnes. Maďarsky slove ~'6f a je to název pro náš loket. Míra rýfu jest 
půl sáhu. V Čechách setkáváme se s něčíni podobným. Pražská kapitola 
vybírala v Týnském dvoře ,e 14. stol. jisté poplatky, o čemž sepsán v tyto 
doby padělaný list knížete Bořivoje IP) V něm je mimo jiné psáno, že béře 
hospodář dvora s reyfu, tiny, váhy a koně po denáru. Na plat z nějaké 
krátké míry jeto mnoho. 

Plošné míry jednotlivých předmětův lze vypočítati podle jich délky. 

7) Brandl Gloss. 153. 
8) CDB. I 392-393. 
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Příloha. 

Přesné vyměření Staročeského lokte, 

1. P r a ž s kýlo k e t.9) 

Měření lokte na věži radnice Novoměstské vykonáno v květnu r. 1915 
geodetickým ústavem české techniky v Praze. Při tom zhotoveny sádrové od
litky téhož mírného lokte a jeden odlitek uložen jest ve sbírkách geodetického 
ústavu dotčeného, druhý pak v městském museu kr. hlav. města Prahy. Prací 
těchto se účastnili pánové vrch. inž. R. Bartoš, Krásný a asistent inž. K. Hartwich. 

PoPis mírného lokte Pražského. Aby zachovány byly přesně dnešní roz
měry mírného lokte na radnici Novoměstské, změřeny přesně jeho rozměry na 
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9) Poněvadž míra Pražského lokte jest základem vší míry po délkách a plochách 
toužil jsem po ní úsilovně a žádal Dr. J. V. Nováčka dobré paměti za pomoc. Tento 
dožádal se purkmistra p. Groše a mému vroucnému přání stalo se zadosti dopisem 
řed. zemského archivu d. 1915, ll. srpna č. 511, totiž takto: "Zároveň zasíláme 
opis zprávy geodetického ústavu české vysoké školy technické v praze o měření 
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0'1 mm. Příslušné rozměry uvedeny jsou vobr. 3 Č. 2. až 5.1°) a veškeré délky 
dány jsou v mm.· . ,. .., 

železná tyč A B = 653'7 mm má na hořejší~ konCI A, tez n~ doleJsl;n Ff 
výstupky v ob;. 3 Č. 4. -; ná:ys;t a. v č. 5~ v pu~~::ysu zevr?b~e vyznacene; 
Utrpěla, jak prirozeno, rZI; ze]mena Je poruseno mentko v nnste K a po leve 
straně spodního konce B. ., 

Na obou koncích jsou zářezy Hl H 2 vzdáleny od sebe 611'2 mm a map 
snad jen dekorativní význam. Stejného významu jsou asi dutinky Fl F2' které 
jsou vzdáleny o hodnotu Fl F2 = 62S'6 mm.. •. , . 

Délka mírného lokte obsažena jest meZI znacka;nl Ol 02' ~tere. JSou ':"1-
značeny na sešikmených plochách C C' a E E', naprostred. Železna tyc A B, Jest 
vypouklá a má pro střed nejvyšší bod °2 ; tvoří tento .s body 0l a 03 ,:,l~stn:}su 
mírného lokte. Při srovnání měřítka odvozeného vlozeno toto do vmtr vyrezu 
C C' a E E' na bod O2 tak, aby dotýkalo se značky 01 a 03' Jest tedy tato délka 
rozhodující při přímém stanovení délky mírneho lokte = 01 03' ,. 

Plochy sešikmené C C' E E' mají sklon 593'5 = 950'0 = 3'5 mm navysku 
15'5 mm a spodní plocha E E' má větší sklon než hořejší C C'. Na povrchu že
lezné tyče mezi CaE vyznačeny jsou čárkované čtvrti lokte a t? 1/4, .~ a 3/4 
lokte, které byly samostatně měřeny. Hořejší čtvrtku 3/4 lze vsak tezko ro
zeznati. 

Povrch zdi věže jest nepravidelný a pro střed jest prohlubenina zcela 
patrná na kamenném zdivu, což neznamená nic při stanovení délky °1°3, 

Měřeno trojím zpusobem: 
J. Přímo normálním metrem 52. K. N. E. K. 1905. M 52 = lm - 0'11 + 

-L 0'01S55 T mm děleném po celé délce na millimetry, při teplotě T = 18 C dl. = 
~ 1'0002230 m dle udání král. normální komisí v Charlottenburgu. Výsledky 
při pravém okraji určeny tyto: 

0 1°3 = 591'5 mm 
01 03 = 591'0 mm 

Průměr ... 591'25 mm ................ 1) 

-Normální metr č. 52 nedal se přímo vložiti mezi značky °1°3 a měřeny 
tudíž jen při pravé straně; jelikož dolejší strana, levá značka A B jest při K 
porušena, nebyla měřena. Protože nebyla přímo měřena délka °1°3 , není tento 
výsledek zcela bezpečný, neb nelze dobře stanoviti šikmost ploch C C' a E E' 
od středu k pravému okraji normálu A B. - ." , 

Pokud se týče opravy následkem teploty T = ISO C, prodlOUZl se ~rny 
loket (0'591 m) o 0'119 mm a normální metr o 0.'223 na délku 1 m aneb na delku 
0'591 o délku 0'132 mm. Naměří se tedy metrem skrze teplo roztaženým 
o 0'132 mm méně, jelikož roztažením mírného neb nonnálního lokte naměří 
se více o 0'119 mm, jest tedy rozdíl 0'013 mm. Možno tedy nedbati opravy ná-
sledkem teploty, protože obnáší jen 0'01 mm. ., , 

2. Pomocným hranolem ocelov'Í!m M dl. = 5S3~27 mm a geodetIckym klmem 
měřena několikrát vzdálenost 01 Os; pomocné měřítko uloženo na vypouklou 
část 02 a přiloženo jednou dole na značku 01 a po druhé na značku 03 a geo
detickým klínem určeny mezery M až na 0'01 mm. 

lokte Pražského, zazděného na věži radnice Novoměstské, kterou nám dala k dis
posici sl. městská rada král. hl. m. Prahy, jež na náš podnět dala provésti toto šetření." 
Z této kopie vynímám následující, věčnou památku píle a dovednosti dotčeného 
ústavu, jemu ke cti a chvále a našim budoucím ke vděčnému připamatování. 

10) ,Obr. 1 je před tím při popisu výkresu lokte ve spisu Globicově. 
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Délka pomocného měřítka určena na komparatoru geodetického ústaVu 
české vys. školy technické v Praze, který zařízen jest pro měřítka koncová 
a pro měřítka čárková a to dle normálního metru č. 551 normální cejchovní 
komisí ve Vídni, která udává: 

M 551 = 1 m + 0'004 + 0'018939 T + 0'00000507 T2 mm a při teplotě 
T + 20° C jest tedy: M = 1'0003848 m = 1 m + 0'3848 mm. Mikrometrovým 
šroubem, který' udává 0'01 mm, stanoveny hodnoty M = 583'27 mm ± 0'06 mm. 

Geodetickým klínem a měřítkem M měřena vzdálenost °
1
°

3
, Klín za

sazen nahoru a pro kontrolu dolů. Teplota = 29 C. 

a) °1°3, poloha I, klín nahoře, °1 0 3 = M + 8'18 mm = 583'27 + 8'18 = 
= 501'45 mm. Klín vkládán z pravé strany k levé, jelikož dolejší levý kraj 
normálu jest porušen. 

b) °1°3, poloha I, klín nahoře, pravý dotek 0l 03 = 583'27 + 8'10 = 
=' 591'3~ mm. Teplota = 320 C. 

c) °1°3 , poloha I, klín dole °1 03 = 583'27 + 8'15 = 591'42 mm. 
tl) 0l 03' poloha I, klín nahoře v pravo °1 0 3 = 583'27 + 8'116 = 

= 591'386 mm. 

e) °1°3, poloha I, klín nahoře vlevo, °1 03 = 583'27 + 8'195 = 
= 591'465 mm (vyloučeno). 

Průměrná hodnota 01 03 ze 4 výsledkův jest 591'40 ± 0'0187 mm a pro
tože při měření délky pomocného měřítka M byla průměrná chyba ± 0'06 mm, 
jest tedy 0 1 0 3 = 591'40 ± 0'08 mm. Oprava následkem teploty nebyla vzata 
do počtu z důvodů dříve uvedených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2) 

Při vkládání geodetického klínu vadila poněkud nerovnost sešikmených 
ploch C C' a E E' a jich opotřebení, zejména při levé ploše E E'. Užito tedy pro 
kontrolu tyčkového kružítka s posuvnými hroty. Vzdálenosti přímo měřeny 
a čteny dle hrotu na normalném metru č. 52, který jest dělen po celé délce na 
millimetry. Podle těchto výsledků sestrojeny obrazy Č. 2. až 5. Hroty posuv
ného kružítka zapadly do duti!lek značek 01 a 03 a proto přirozeně bude délka °1 03 větší. , 

a) Měřeno Vose °1 03 nahoře: 593'5, ve středu 591'9, dole 590'0 mm. 
b) Měřeny levé okraje (porušené) nahoře 592'9, v pro střed 593'4, dole 

591'3 mm. 
c) Měřeny pravé okraje, nahoře 592,'7, ve středu 591'3, dole 590'2 mm. 
Výsledky ad b) uvedené nutno vyloučiti, protože levá strana měřítka A B 

jest poškozena. 
Rozhodující jsou výsledky ad a) a c) uvedené pro osu °

1
°

3
, 

a) °1 03 = 591'9 mm 
b) 0 1 03 = 591'3 mm ............................. 3) 
Jelikož při měření prvém zvětšila se délka o hloubku značek 0

1
0

3 
a pravé 

okraje jsou neporušené, možno vzíti za pravdě nejpodobnější hodnotu 591'3 mm. 
Při prvém a třetím měření byly 0'1 mm jen odhadovány; při druhém pak měřeny 
geodetickým klínem na 0'01 mm. Dlužno tedy výsledek 1) (591'25 mm) a vý_ 
sledek 3) pokládati jen za kontrolu výsledku 2). 

Má tudíž Pražský loket mírný neboli normální, zazděný na vez?, radnice 
Novoměstské, délku 591'40 mm ± 0'08 mm jakožto hodnotu pravdě nejpodobnější. 

Dosud užívané číslo převodní 593'91 jest tudíž o 2'51 mm delší pravé 
délky určené přímým měřením. Tato délka přímým měřením určená shoduje 
se mimo to úplně a dobře s číslem nalezeným ze čtvrtí lokte spisu Podolského. 

Po stránce technické má mírný loket Pražský mnohé výhody a svědčí 
o důmyslnosti navrhovatelově. Výhodné jsou zejména značky 0

1
0

3 
a na se

šikmených plochách C C' E E' v poloviční výšce a ve stejné výši s místem 02 
na vypouklé straně měřítka A B; tím určena přesně poloha osy jako přímky, 

oJ, •• o. + 

čehož by se jen nesnadno dalo do
cíliti rovinným opracováním části 
C' E' měřítka A B, jakož' i kolmým 
opracováním ploch C C' E E' k ose ° ° . Jest tudíž normální loket praž
ský 3zajímav:ým dokladem kulturně
historickým. 

V Praze dne 14. června 1915, 

Prof. F ran t. N o vo t n ý, 
přednosta geodet, ústavu české vysoké 

školy technické v Praze, 

Pozn. Dodávám k tomu dvě 
vecl. Předně, že není divu, že lidé 
měříce povrchně doměřili se délek 
593'8, 593'9 a jiných. Za druhé, kdo 
se na ten kousek starého železa po
dívá, netuší nijak, co je v něm dů
myslnosti, již odkryli nyní nepokrytí 
znalci. 

2. Měl nic kýlo k e t. 

Na radnici mělnické vpravo 
ode dveří jsou zazděny dvě míry, 
loket český blíže dveřím, a dále ode 
dveří vídeňský loket, nad nimž se 
čte v ovalu přidaném Rakouski 1765, 
čímž také je dovedeno, že tento rak. 
loket tu byl dotčeného roku zasazen. 

__ Český loket jest hůlka hranatá, na 
jehož koncích jsou podobné vypuk-

-linY;iako u pražského lokte, ale 
neinajíploch sešikmělých jako tento, 
nýbiž lámou se ostře pravým úhlem. 
To, co je od jedné vypukliny k druhé, 
jest délka. Rozdělen jest týž loket 
hřebíky, jimiž je ke zdi připevněn, 
na čtvrti, nikoliv přesně, nýbrž při
bližně. (Obr. 4.) 

, Vídeňský loket je ovšem delší. 
Jest to též hůlka, jež má motivy 
tehdá oblíbené, totiž kruhovité za
končení, dole je menší a uprostřed 
jest kulatý knoflík, nahoře jest širší 
k vůli nápisu a knoflík jest pod 
ním. U knoflíků obou jsou vyvý
šeniny a to, co je mezi nimi, je 
míra o částí a rýhami jest rozdělen 
na 1/82,1/16, l/S, 1/4, 1/2, 1/3 a 2/3 lokte, 

Měření obou měr stalo se na 
popud městského úřadu a to k žá~ 
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dosti Dr, J. V, Nováčka ředitele 
z~mského archivu. p, inŽ, Frant. 
Zlmmerhakl, inspektor drah, změřil 
a ?~ot?gra!oval oba lokte a vykonal 
mer~~!, ~resností, jaké prostředky 
t~meJsln:1 bylo lze dosíci, upotřebe
mm noma, s nímž odečteny desítiny 
a odhadnuty stotiny millimetru 
Zprávu o tom podal zemskému 
archivu dne 17, května 1915. 

Délka lokte vypočtena O'59140m 
d,ocefa s~uhlasně s výpočtem geode
ttckeho ustavu a nákresem Podol
ského, Co se týče vídeňského lokte 
vypočteny části a celek takto: ' 

, Loket. ~a Loket dle Rozdíl 
Čast radmcI nařizeníll) přibližně 
11/32 23'30 24'299 - 1'00 mm 

/16 48'50 48'597 O 
1/3 96:76 97'195 - 0'43 mm 
1/4 192'90 194'390 - 1'49 mm 
1/3 258'10 259'189 - 1'09 mm 
1/2 387'39 388'779 - 1'48 mm 
2/3 517'80 518'379 - 0,'58 mm 
celý 776'60 . 777'558 - 0'96 mm 

Výsledek vypadá tak, jako by 
byl tehdá. vídeňský loket neměřil 
tolik r., 1764, jako měřil r. 1871, 
ale to Je jen zdánlivé a to proto 
že 1. 1756 (č, 491) zřízeny normální 
míry a s těmi se neumělo hýbati. 
Neshodu zavinilo železo míry. To 
s~l~dáváme takto, násobíme-li polo
VICI (387'30) dvěma, vyjde 774'60. 
Nv~s?bíme~li třetinu (258'10) třemi, 
UClm 774'30 a spočteme-li hodnoty 
1/3 a 2/3, vydá 775'90. Čtyřikrát 
192'90 (míra 1/4) je 771'60, Shoda 
je dobrá u 1/16, Podle ní měřil by 
~?ket, na radnici. 777'60 a podle na
nzem 777'552 mm, což se shoduje 
s úřední mírou. 

3. Loket lit omysšlský, 

Maje o tom vědómost že 
v Lito~yšli je také pražský l~ket, 
dopsal Jsem v té příčině městskému 
úřadu tamže a obdržel jsem odpověď 

ll) Zákond. 23, července 1871 
do usneseni říšské rady, 
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dne 12. června 1916, že týž loket je zazděn na věži radnice zvenku do rynku 
a přeměřovalo se na něm o trzích plátno; že je neporušen ode rzi a měří 59'40 cm. 
Maje v ruce výsledky měření v Praze a Mělníce, dopsal jsem tam po druhé, při
psal pravou míru a prosil jsem za srovnání s ní. Odpověděno 30. června, že má 
přijeti do Litomyšle p. Dr. Jar. Pantoflíček, profesor geodesie při české technice, 
jenž pracovalo regulačním plánu Litomyšle a že bude požádán, aby týž loket 
přesně vyměřil. Protože pak prof. Pantoflíček dlouho nepřijížděl, dal starosta týž 
loket přeměřiti p. inž. Jos, Plichtou, profesorem řemeslnické školy a zaslal 
jeho nákres a míru dne 8, srpna t. r, (Obr. 5,) 

Loket litomyšlský jest hůlka, dlouhý obdélník, jenž se končí na obou 
koncích vypuklinami podobným těm, jako jsou na Mělníce, Od jedné k druhé 
je 600 mm délky, před spodní vypuklinou jest zásek trochu hlubší, než dno hůlky, 
a až tam, kde zásek začíná, vztahuje se loket svou délkou, jíž naměřeno 590 mm. 
Ovšem se zdá, kdyby se bylo měřilo jinými pomůckami, jichž býlo po ruce, 
že by se snad byla našla pravá délka 591'40, nikdy však 593, jak se obecně délka 
krátkého lokte počítala, neboť rozdíl 3 mm byl by měřícímu neušel. Loket jest 
mělkými záseky rozdělen a třemi důlky rozdělen na čtvrti a kromě toho jsou 
první a poslední čtvrt zase jedním důlkem rozděleny na poloučtvrti, U polou
čtvrtí naměří se asi 73-74, u čtvrtí 147-14:8 jen obyčejnou pomůckou, takže 
:se zdá, že také tento se srovnává s předešlými. 

5. O LÁNU A JEHO DÍLECH. 

Soustava zakládající se na měření role na lány znamená pro naše 
:zemědělce pokrok nemalý a to hlavně v. příčině osobní svobody, 

Dřívější domněnky o původní rovnosti všeho lidu v Čechách a na 
'Moravě jsou již překonány a otřeseny nO\:ým badáním odborným, Z něho 
jde na jevo, že se společnost naše dělila prostě na třídu vyrábějící hmotné 
statky v potu tváře čili chlapy, a třídu druhou méně četnou, jež žije z pře
bytku výroby té, opírajíc se o právní základ panování velmi různotvárného, 
-Nevolnictví, časté prodávání otrokův do ciziny jsou toho dokladem, jako 
břemena ukládaná mocí veřejnou, Bylo to naturální hospodářství, kdež 
poddaný prací získal vše k životu pánovu nezbytné a ten s drúžinou 
vyjídal zásoby i svých popluží i poddaných jsa stále odkázán nabezpro
střední výkony služebníkův zabavených ať v agrární ať v průmyslové 
.činnosti, 

Poměr tento změněn pen.ězi tak, že na místo vyjídání přišlo dávání 
ca braní jistého 'počtu mincí a to proto, že v 13, století zobecněl u .nás 
peníz vytlačující směnný obchod jako prostředkovatel rozmanitých vztahův 
a vzájemných závislostí hospodářských, Rychle mizejí otroci a otrocké trhy, 
otrocké čeledi na dvorckh knížete a velmožův a na místě rozmanitých 
skupin nevolnických vystupuje jednotný stav vesničanův, A věc ta do
-cílena soustavou lánovou tím, že pozemky rozprodány mezi hospodáře 
tak, že hlavní jich povinností (mimo některé dávky a služby) bylo platiti 

1) J. Šusta, Dvě knihy českých dějin I 1-23. V následujících. stránkách 

,(23 atd.) lze čísti o užitcích této soustavy, 
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úrok peněžitý a to pevný a stálý a spravedliyě rozdělený. Poddaný stal 
se teprve skutečným držitelem s"\ého statku. l ) 

Náš lán jest jednotka míry polní srO\návajíd se tak tak se starou 
dědinou neb zemí, ale rovněž míry neurčité a neustálené, jako tato. Kde 
se vyskytuje jako určitá míra, jest tato výsledkem společné dohody a 
jedině lán zemský jest určité míry, ač ne taka-vé, jako se vypočítá"\á ny
nějším měřením přesným. 

Odkud pochází slovo lán, kteréž se vyskytuj e i v polštině a ně
kterém nářečí ruském, o tom lze jen tolik říci, že je původu zatmělého, 
jak i soudí Gebauer ve svém slo"\níku. Zubatý (v dopise 1916, 2. Febr.) 
soudí, že je původu německého. Máme v češtině slovo láno, na Moravě 
je lána, ale oboje je z starého hornoněmeckého lana neb lanne, jak lze 
seznati též z Gebaurova Slovníku. V mora' ském listu z r. 1264 (Reg. II 
173) píše se o 12 mansech, které se v obecné řeči leen nazý, ají. Také 
u Nového města za Vídní bývalo lehen neb laIieus.2) Připouštím, že lán 
může býti přeměnou německého slova lehen, ač Čechov é udělali z tohoto' 
slovo léno, ale přece nikdy jako pojmeno"\ání toho, čemu se říkalo lehen, 
nýbrž jen jako překlad německého "zu 1ehen reichen" neb "léna podá
vati". Statek sám slove vždy jen (rozuměj u dobrých Čechů,) manshí 
neb dědict, í manské, při čemž se m~'slelo na německé mann1ehen.' 

V latinských spisech překládá se lán slo\ em mansus. V Německu 
měli takovou miru, kterou nazývali králo, skou (1055). Když obdarován 
1. 1190 klášter Loucký na Mora\ě, dostal některé pozemKy, které se 
tímto slovem znamenaji. V Bře\ novském, Ostrovském a Vyšehradském 
listech později psaných, nežli jsou datovány, 'tÚ se připom"'ínají takové 
pozemky, jimž se říká mansus. K r. 1222 připomíná se země obsahujíc 
9 kusů této míry a k r. 1223 mansus země orné.3) Ale sróvIl:f-li se~tím 
doklad zr.H06(Tadra A.J. V225),kdežse mansuspřekládáslovem 
dědina, jde najevo, že se každý mansus nemusí pokládati za lán, avšak 
jisto je to 1. 1315 (viz Č. 30), kdež se mansus a laneus pokládá za jednu 
věc.') Slovo laneus pak zobecnělo v našich spisech latině psaných, vy
tlačujíc slovo mansus. 

V Němcův čistokrevných se slovo Lahn neyyskytuj e. Tam pano
vala slova hule neb hube (ze staroněm. huoba),-jež značila kusy nestejné 
míry a to o 15, 30, 45 a 60 jitrech (morgen), 0\ šem tako\. ých, která zase 
nebyla stejné a určité míry. Huby ty pak i rozličně byly jmenm ány a od 
sebe rozlišovány tak, jako i u nás někteří lišili krá1m ský, kněžský, zemanský 
a sedlský lán, jako v Německu Konigshufen, RiUerhufen, Bauernhufen. 

0) Cituje Lamač (Výroční zprávy c. k. reálky v Praze 1908, 1909) I 6 pozn. 1O~ 
V Míšensku překládá se (1162) slovo mansus slovem "franckým" lehen, Dudík 
odvozoval lán od německého Leine (Agrar. Arch. V 97 pozn. 117). 

3) Viz CDB I a II. 
') Tak i k r. 1337 (č. 63) a 1340 (č. 66). V jižních Čechách říkali mansi i lánům 

i lesním jitrům neb rajtům (Viz Truhlářův Urb. Reg.). 
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Slovo hube vyskytuje se také u nás. Kr. 1262 (Reg. II 144) je ře~o 2 ~~
bách v Třeboni, z nichž se úročil med a o třech hubách v ]Istebmcl. 
Působením německých osadníkův stalo se, že i v Jiřetíně (r. 1263) se 
psalo o hubách (hueben) a že i v Německém Brod~ (1278) se lá~ům ří~al~ 
v obeéné mluvě hueben.5) V Holečicích u Mostu Je 1. 1425 psano o )1ste 
hufě, ze které úročili 2 korce (scheffel) obilí,6) patrně tedy počtem z Němec 
přineseným. Také v Kladsku se měřívalo na huby. 7) 

. Naše slovo lán najde se pOFve v listu psaném k r. 1228 (CDM 
II 204). Vyskytuje se též v listu d. r. 1248 (č. 4), ale v českém překladě. 

Jak u Němců, tak i u Slovanův polabských (Helmoldovo aratrum 
Slayicum} jest lán kusem země, který se dvěma voloma neb ~oň.m~ mohl 
zdělati. Že i u nás pokládán za pozemek, který se mohl Jedmym po
tahem koní zdělati, syědčí doklad (č. 269) k r. 1585. Sice lze, dobře říci, 
že jest lán nejen měrou plochy, jak se výslovně o~ 13. st: ~~skytuje, 
nýbrž i součtem násevku, jak se také zhusta "\yskytu)e a to )este 1. 1660 
(č. 328). A mohlo by se říci, že je lán prvotně něco čistě sedlského, co 
bylo z dědin naměřeno a co nebylo naměřeno, že se nazývalo poplužím, 
k čemuž lze srovnati doklad z r. 1310 (č. 25). 

Ze starých pamětí lze vybrati o lánech některé pa~ě~ihodné ,dr~b
nosti. Asi okolo 1. 1270 přiměřeno novému městu ChrudImI 100 lanuv, 
což se.íak tak srovnává se ..2ta"\-em, jako bylI. 1837 (č. 8). Hořovice 'ysa
zovány ve 14. stol. (,iz č. 318) s 60 lány, z nichž se nacházel r. 1648 ještě 
třetí dil, tak že se divili, kam ty lány se poděly. V Nez,ěsticích bylI. 1374 
(Truhlář, Vrb. Rožmb. č. 178) lán o 60 korcích: ale ~e~ dv~u, ~ něhož 
se úročilo 80 grošův. Odtud lze z úroku obracene SOUdlÍ1, ovsem Jen tak 

tak, o velkosti statku.S
) , 

V listu česky psaném je poprve řeč o lánu k r. 1373 a po druhe 
k r. 1384.9) O polovici lánu čili poloulání píše se 1. 1398 a 140LlO) V Razie 

počítají se 1. 1626 dědiny za půl lánu (č. 1~5). v , ., 

Co se týče rozlohy a náse\ ku, byly lany nektere ste)ne, ale byly 
mezi nimi veliké rozdíly i v příčině jich úrodnosti i míry a ta byla také 

rozmanitá. 
Že bývaly lány různé dobroty a snad i velkosti, seznává se k r. 1330 

(č. 50). Neb jestliže se dávalo u Čásla"\ě 86 lánů pod, polo"ič~ý 'plat a ~1 
pod celý plat, lze to jen vysvětliti tak, že byly male a velke}any. A z.e 
tako\ ého rozdílu bylo, lze shledati odtud, že v dobrých kraJ1ch (ku pro 
u Dokzan č. 24) byly lány o mnoha korcích, u Čáslavě pak jsou role úrodné 

0) Reg. II 478, IV 815. 
6) Schlesinger, Stadtbuch Briix 89. 
1) Volkmer, Hohaus Gesch.der Gr. Glatz 49. . _ 
8) Z dokladu č. 45 zřejmo, že se prodávaly dědiny druhdy Jen na strychy. 
9) ČČ. M. 1861 str. 349 (od toho lánu na těch lánech počnouc, od. toho lánie 

Tropoušova), Arch. Český II 314. 
. 10) Pangerl. Gold. Ur~. O poloulání po prvé 1. 1335 (č. 58), ale latině. 
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a nelze mysliti, že by se tam odměřovaly lány chudé. VÚstí nad Labem 
(1335, Č. 58) jsou lány rozeznávány podle jich položení, tak že se z jedněch 
platila necelá kopa a z druhých jen polovice. Tu lze hádati na různý výnos. 
Také při založení Bělé (1337, Č. 62) měřeny dvoje lány, jedny pod úrok 
nad kopu neb na těžkou hřivnu, a druhé na necelou kopu. Při vysazování 
Chotče (1336, č. 61) lze seznati, jak se ve špatné půdě přidávalo k obyčej
nému lánu. 

Míra lánu rozdílná svědčí o tom, že nebyl lán prvotně a než to 
ustáleno zemským zákonodárstvím, určitou jednotkou, nýbrž takovou 
jen pro jistou krajinu a že je velký rozdíl u lánův starších dob. Než 
k dobrému porozumění toho jest potřebí rozmluviti o dílech lánu a co 
lán držel. -

Lán se dělil jednak na polovice a čtvrti, jednak na díly určené ná
sevkem a jich části vzniklé odměřením. 

Polovice lánu slove poloulání, kteréž se vypisuj e v pamětech ČÍslicí 
jako polovice. Jeho polovice byla ctvrt, kteráž se dokládá,. když je psáno 
o necelých lánech. Tak na příklad r. 1268, když se kladlo 12 lánův bez 
čtvrtill) neb 1. 1332 (č. 54), když se píše o čtvrtěch lánu. Na PohořeIci 
(1382, č. 120) vysadil klášter Strahovský 5 čtvrtí rolí pod úrok. V staré 
Manětinské knize píše se k r. 1393 o svobodné lhotě na třech čtvrtěch ve 
vsi Lipí, a u Holan (1406) o "čtvrté části lá~u rolí".12) Kde se d~lil lán 
na 60 jiter, držela čtvrt jich 15. 

Jsou příklady, že se i čtvrt dělívala na polovice, jimž se říkalo 
poloučtvrtí. Tak na Encovansku, kdež se vyskytují čtvrti, čtvrtečky a 
poloučtvrti, též půlky čtvrtečky a půlky poloučtvrtí.1f) L. 1395 vypisují 
se dva lány a půl čtvrti ve vsi Kletci u Třeboně}') 

Kromě dílův téže neurčité míry, jako lán,jest dílec lánu tak zvané 
1·itro. Je-li lán to, co se s potahemzdělalo za všechen čas orby, jejitro15) 
prvotně tolik pak, kolik se jedním spřežením za jitro neb ráno vlastně 
od rána do večera dalo zorati; s tím lze srovnati i to, že u Němcův zna
mená morgen také jitro (staroč. jutro) i kus zaoraný, a i tu se rozeznává, 
jako u nás velké a malé jitro, jak bylo obyčejné v rozličných krajinách. 
V Bav-ořích měřilo 34·07 a po 400q. prutech, v Sasku 25 a po 150q. prutech 
a v Polsku měřil morgov 55·987 a. 

V Římanův bylo jugerum (odvozeno od slova jugum neb jho) kus 
země měřící 28.800 řím. q. střevícův neb 2518·88 qm. Díly jeho byly 2 akty 
do čtverce Geden 1259·4qm), akt dělil se na 4climata (jednoclima 314·86qm) 
a to mělo 36 q decemped neb desítinožek. Dvě stě juger byly centurií a 
měřila tato 50·377 ha. Srovnáme-li s předešlým rozsah našeho jitra, srov-

11) Reg. II 235. 
12) Lib. erect. VII 116. 
13) Emler, Urbáře 48-52. 
14) Arch. Třeboňský. 
16) Doklad v Gebaurově Slovníku. 
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nává se jitro u č. 98, 133 a 160 tak tak s římským držíc asi 2837 qm, avšak 
vypočteno je na provazec zemské míry, tak že budouc provazec menší, 
srovná se asi s římským jugerem. S ním by se asi srovnávala stará míra 
v Sasku. 

Naše jitro čteme k r. 1178, kdež psáno o 70 jitrech tuším v Černo
m:cích, též k r. 1267, kdež odhádán les u Mšeného na 5 jiter.16) V českém 
listu (1405, 17. Novb.) čte se poprvé, že farářovi přidáno "jitro dědiny 
svobodné". Kr. 1408 čteme o 6 jitrech lesu v Syrovci a r. 1414 překládá 
se slovo jugerum českým jitremP) 

Naše jitro bylo přizpůsobeno tomu, aby na něm byl vyset korec obilí; 
jest tedy jitro mírou a korec násevkem a oboje se má srovnávati. Tak 
se poČítá 1. 1338 (č. 227) na klášterstvÍ Roudnickém a pokládá se země 
za 30 jiter strychův. V biskupských městech a vsech 13. stoleti a v krá
lovniných vesnicích u Prahy (č. 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26) jeto také tak. 
O Peruckých dědinách psáno k r. 1319 (č. 32), žeje lán o 60 jitrech a každé 
jitro je strych násevku. V Slaného (1336, č. 60) měl lán 84 jiter a to 
takových, aby každé jitro mělo strych násevku. V Zvole a Ohrobce (1361, 
č. 101) počítal se lán o 64 jitrech Pražské míry neb 64 stryších výsevku. 
Podobně se píše v 1. 1374-1375 (č. 113, 114, 115, 117) o vesnicích klá
štera Strahovského. 

Avšak jsou i doklady, že se jitro pokládalo za vice než násevek 
korce.VChrastu (v Boleslavsku, asi 1290, Č. 226) byla země o 70 stryšlch 
neb 36 jitrech dědiny, tedy jitro o málo menší než 2 korce. V Tetína (1322, 
č. 39 a 91) byl lán o 32 jitrech a jitro mělo 2 strychy násevku Berounské 
míry, tak že se tu říkalo dvěma korcům jitro. V okolí Plzně, u Losiny 
(1327, č. 46) držel lán 33 jitra německého měření, tedy odchylného od našeho 
a asi většího. Též v Kazňově v též krajině (1346, Č. 83) byla německá 
jitra. U Stříbra (1342, Č. 72) byl v Butově lán o 32% dlouhých iitrech a 
v Těchlovicích bylo jich 32. V Lipské (1355, č. 94) byl lán po 72 jitrech 
neb "morgen,· jak se německy říká", a tedy bezpochyby německé neb 
velké jitro. Kunrát Naz zatopiv 1. 1411 (č. 146) 5 jiter rolí zádušních 
u Loch, oddal za to jiné role měřící 6 jiter neb 7 strychův; tu tedy bylo 
jitro o poznání větší, než náse~ek korce. Co pak se týče jitra na Tře
boňsku a Novohradsku, budiž přečteno, co jest psáno při č. 355-b. 

Co iitro drželo (ovšem q.), dokládá se již v statých pamětech. Podle 
Kasejovského listu (1348? 1358?, Č. 87) měřilo jitro 5 provazcův Pražské 
míry, totiž 4 na dél a jeden na šíl-o Odkud se vypočte jitro na 3782·938 qm. 
Když se měřilo -jitro 1. 1358 (č. 98) v lese u Strakonic, natáhl se provazec 
zdé1í 52 Pražských loket třikráte na délku a jednou na šířku, což vydalo 
2837.204qm. V paměti desk zemských (r. 1400?, Č. 133) počítají se na 
jitro 3 provazce, ovšem týmž způsobem jako v předešlém, což činí zase 

. 16) CDB I 252, Reg. II 223. 
17) Lib. erect. VIII B 6, X 34. Arch. Český X 34. 
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2837:20: qm . . :0 se op~kuje v j.i:né pamě,ti desk zemských do r. 1477 (č. 160) 
polozen:, 50hz tak~, ~~ zase ptro držI 2837·204 qm. V měřickém spisku 
H~vlo"\ e (c: 345) d:-z:.J1;ro hranaté (q. čili do obdélníka) 5 provazcův na dél 
a Jeden v celo, coz Cllll 1790·7402 qm, pakli 10 na dél a J'eden včl v·, 2 .. p v e o cml 

F:ra., et. pro,"az:~v na vd~l a tolikéž na šíř činí 5 jiter t. j. 8953.701 qm 
a nasob:m-:l mnu Ftra petl, obdržím zase 8953·701 qm, ovšem počítajíc 
na Prazsky loket. 

, V měřickém spise, který se zacho"\'al u Vácslava Hájka (č. 346), 
natahne se provazec pětkrát na délku a jednou na šířa bude jitro měřící 
30~4.8299 qm. To. se prostě opakuje v jiném spise z r. 1628 (č. 200) a 
ovsem se zase tolIk naměří. Měřili ,šak krátkým provazcem. 

Pod~l~ký (v 3. kap.) píše, že jitro drží 3 provazce zdélí a jeden zšíří 
a bude v J~tre 8112loket; a lán je 64 jitra. To je tedy tak, jako bylo 1. 1358 
u Strakomc a tedy .pravá Pražská neb pozdější zemská míra. Nejmeno
va?~ (~. 348) píše v. 2~ odstv~' ~i, že jitro luk měří 5 provazcův (q.) a do
kladá v 13. o dsta, CI, ze drzl ]ltro 5 pro; azcův zdélí a jeden zŠíří. 

Kla~ser (č. 352) :ríše ,e .4. kap., že jitro měřilo za dá,ných dob 
5 p.rovazcuv neb 200 loket (t. ]. podle Hájka 42 X 5 néb 210 loket) ale 
za J.eho dob že bylo jitro 156 loket zdélí; tedy by to byla jedna str~na 
měřIla by 92·258 m a jitro měřilo by o něco ,íce, než u Podolského. ' 

. ~\ obo~a (č. 353) píše v 13. předlohu, že jitro je tolik, což se kořec 
~zImlllho obIlí vseje a ~e měřL(zdé1í) 3 provazce a později opakuje,že 
Jest : pro"\'azce zdélí a Jeden zšíří neb 120 X 40 kročejův. V 15. předlohu 
do~ladá ~odrobnou m~n: jitra totiž 8112 q. loket, 4800 q. kročejův a že 
dr.zl 48 pl~et neb !92 ze]dlíkův náse' ku. Tedy je jitro 2837·204 qm a vy
seJe se nan 93l OZImu. V 36. předlohu dodhá, že drží jitro 8112 (q.) loket 
což by měřilo 2837·172 qm, tedy o malounko méně než předéšTé.Okolek 
počitá416 loket. _ ._.. ...___ ..__ ......... _ .._ __ _ 

v S\ětec~ý (č. 355) vyuací na str. 9, 12 a 13 mínění nejmenovaného, 
ze by se na ]ltro selo 5 věrtelův (neb 1·25 korce), nýbrž jen jeden kořec. 
Na str 10 odpírá tomu, že se vseje na jitro kořec a věrtel a že měří 8112 
loket; to prý je falešné, protože jitro drží 3 provazce neb 8112 q. loket 
a ~q.~ prO\ azec že nedrží 52 loket, nýbrž 2704 čtverhranných loket. Do
kla~a pa~. na str. 44, kterak našel v starých spisech, že se okolo r. 1585 
~a ]edn~ ]lt~~ 7 pr~, azcův ~očíta:o, a soudí, že to byl okolek, ale že takové 
JItro ne ynaselo zuplna korec a ze tak mohlo býti na některých místech. 
~ tom~ dodá' áme, že kdyby se počítalo 7 q. provazcův, že by drželo takové 
]ltro :rres 6620 qm. Na str. 13 S ěteckého jest tabulka, kolik spadne korcův 
věrtelův, čhrtek a měřiček na určitý počet q. 10ket.18) , 

. V Písku ud::žela se dlouho památka toho, že se role pod kořec ná
sevk~v~orala o~ J:t:a do "\ ečer~ aneb bez dlouhé přestá,ky; dědiny totiž 
se menly na vypreze. Slovo aSI bylo staré, ale ,yskytuje se teprve v 17. 

18) Viz k tomu přídavky Devotyho(č. 357). 
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století a to poprvé l. 1612 (č. 190), kdež jsou při dědičném rozdělování 
dva díly dědin, jeden pod 41 a druhý pod 48 "vejpřeží"; co je míň; vy
rovnává se lukami. L. 1643 píše se o dědince "pod jednu vejpřež" a l. 1651 
o dědině 16 vejpřeží obsahující.19) 

Jitro vyměřovalo se provazcem. Provazec neb jak se řík~lo v starých 
dobách na Encovansku a 1. 1655 na Rohoznicku (č. 320) provázek, staroč. 
povraz, jest prvotně ukroucené vazadlo jisté tloušťky, aby se nepřeta
hovalo, a v pozdější době bezpochyby to byl řetěz, který se nemohl pře
táhnouti tak jako provaz. Jungmann má doklady staré "A losem rozdělil 
jim zemiu povrázkem děličo,ým", "Řka: tobě dam zemiu Chanaan, :ro
vrázek dědiny naší" a z Husova spisu "Každý měřič, jenž pravidlem, 
provazem neb loktem měří".· . . 

V latinských spisech píše se funiculus a v německých sei1. Když 
zobecněla zemská míra, psávalo se landsei1. 

O provaze je první doklad z r. 1321 (č. 36). U Žatce byl lán o 60 
provazích (lat. funes), což jest patrně jiný název jitra. K r. 1327 (č. 46) 
píše se o provazci německé míry. Městiště sedlského dvorce v Losině na 
Plzensku měřilo 2 provazce takové zdéli a 1 Yz zšíří, ale kolik provazec 
měřil, není doloženo. K r. 1342 a 1343 (č. 73, 75) isou doklady, že lány 
a strychy byly měřeny provazcem, ale není doloženI), jaký to byl. 

Náš provazec připomíná se poprvé v Kasejovském listu (č. 88) a 
praví se o provazci Pražské míry, že jest zdélí 52 loket. Takový provazec 
měří 30·7528 m, ovšem počítajíc loket tak, jako je posud'na Novoměstské 
radnici. Takovým provazcem měřen i les Hole,1. 1358 (č. 98), rovněž 

i v jiné paměti t. r. (č. 92), též v paměti desk zemských r. 1400 (č. 133) 
je psáno, že provazec měří 52 loket Pražských, tak i v jiné paměti z r. 1464 
(č.158) a ve vkladu desk zemských pozdějším (č. 160). V témž je dolo
ženo, že 3 provazce činí jitro, 365 míli, 192 lán a 5 činí hony, ale to je 
jen délka. V téže paměti čte se, že provazec drží v sobě 2704 lokte, ale 
tu se vyrozumívá q. provazec a q. loket. Tento měří 0·34975 qmanásobíc 
to 2704: vydá 945·724 qm. 

Na měření vinic oblíbili si provazec odchylný, viničný, o němž bude 
pojednáno při viničné míře. Také se od 15. století vyskytují odchylné od 
Pražského provazce. Ve spise Havlově (č. 345) dokládá se, že k měření 
jitra béře se provazec, který měří 32 lokte, což (počítajíc na Pražský loket) 
učinilo by 18·9248 m. Havel byl z jižních Čech a tu se mětívalo také 
dlouhým loktem. L. 1579 sepsáno, co se dávalo od udělání jednoho pro
vazce (ohrady) obory Netolické, totiž od podezdívání, přípravy kolův, 
tesů a latí a přikrývání šindelem; provazec se tu počítal o 32 loktech 
Vídeňských, což by činilo délku provazce toliko 23·64 m.20) 

19) Kniha 8 f. 198 a 9 b f. 44. 
20) Březanův, Život Vné-mův. 
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Kromě tohoto provazce vyskytují se i jiné. V paměti jedné z r. 1518 
(č. 166) čte se o provazci o 36 obyčejných loktech platenných av Měst
ských právech (1579, č. 170) je i nesmyslná zmínka, kdo by chtěl strych 
změřiti, vezmi provázek 72 loket zdélí (bezpochyby míry dvou provazců\' 
o 32 1.). 

V Hájkově spise (č. 346) je poznamenáno, že provazec lesní i zemský 
měří 42 loket a Naděl Bůh, tedy holých bez přída,ku 24·8388 m. Rybni
kářský provazec má u něho jen 22 loket a Naděl Bůh, tedý měří holých 13 
(vlastně 13·0108) m. Podolský (č. 349) kárá Hájkův Fovazec v kap. 3. 
ke konci a to proto, že někteří tak dají měřiti sobě lesy a dědiny a to pro 
vytažení k prodeji. Doložil k tomu ,e 4. kap., že někteří měří provazci 
o 28, 32 a '42 loktech a ti, kteří měří 42 lokte, dovolávají se rozkázání 
Otakarova (totiž Hájko,a měřického spisu, jenž jej ,ydává na rozkaz 
Otakara krále). Nicméně strašil Hájkův provazec i potom. Nejmenova
nému (č. 348 odst. 1) byl provazec Hájkův krátký a protož napsal, že 
provazec měří 42 loket dlouhých a 50 krátkých; chybné toto číslo opravil 
v odst. 13., totiž že drží 52 loket Pražských a42 dlouhých. Takový dlouhý 
loket měřil by 0·732 m a rovnal by se skorem Vídeňskému (0·77). Na 
Poděbradsku měřili 1. 1613 (č. 249) lesy na provazce; na konci 17. stol. 
staří hajní pamatovali, že se měřívalo provazcem ó42 loktech Pražské 
míry. Také v instrukci frydlantské (1628, č. 199) ustanoveno, že jedny 
hony aneb jitro drží v sobě 5 provazcův a 210 loket, tak že i tu počítali 
42 loket na provazec. Také Devoty (č. 357) zmiňuje se o tom, že se tak 
měřívalo. 

Provazec lesní měřený na sáhy připomíná se v prodeji lesa 1. 1579 
(č. 177 c). Byl každý provazec 18 sáhův zdélí a to]jkéž zšiří a sáli po 
3 loktech, tedy měřila strana q. provazce 54 loket a to o dva více> ·než 
byla obyčejná míra q. provazce. Držel-li sáh 1·7742 m, držel provazec 
31·9376 qm. 

Aby dotčené nesrovnalosti a neshody přestaly, usnesl se sněm obecný 
(1609, č. 369), aby provazec zemský držel 52 loket míry Pražské; podle 
toho měl provazec měřiti 30·7528 m a q. provazec měl držeti 9457·347 m. 
Toho se drží i Podolský v 3. kap. a kromě toho vypisuj e, že provazec 
zemský jest čtverec 52 loket zdélí a tolikéž zšíří a že má 2704 lokte (hra
naté). Také v Obnoveném zřízeni (1627, č. 197) je ustanovení o 52 loktech 
Pražských. 

Měřiči 18. století již se toho pevně drží. Tak Klauser (č. 352) 
v 3. kapitole, dokládaje ve 4. kap., že měřil provazec dříve 42 loket. Svo
boda (č. 353) píše v 12. předlohu, že provazec zemský musí měřiti 52 Pr. 
loket, v 13. předl. dokládá, že 3 q. provazce jsou jitro nebo kořec a v 24. 
předlohu má rozdělení provazce podle decimálního počtu. Devoty opakuje 
v přídavku předešlé (č. 357). 

Jediná odchylka pozdější doby připomíná se v Kyndo,ě spise, totiž 
že na Morzinovských panstvích měřil provazec 52·5 lokte, tedy 31·0485 m. 
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K tomu pak dodává, že čtverec zdélí 4 rrovazcův a téže šířky ro,'ná. se 
kopě záhonův. 

Délce 8 loket říkalo se prut, ovšem pro zemskou míru. Slovo toto, 
znamenající letorost, roční ,ýhonek aneb tenkou hůlku, bylo přijato do 
polní míry a Hato bezpochyby ze západních krajin. Latinsky se mu říkalo 
,;irga, německy rute, anglicky rood. Bavorský prut měřil 2·919 m, Frank
furtský polní 3·558 a lesní 4·54 m. Našich 8 loket měří 4·7312 m, z čehož lze 
souditi, že následováno francké míry. 

S prutem setká, áme se. k r. 1301, kdež je řeč, že jich jde 12 na 
lán. U Kladska (1331, č. 53) dělen lán též na pruty a snad jich šlo také 
12 na lán.21) Při vysazení Redhoště (1334,č. 57) dány k rychtě 2 lány 
se 2 prutoma, jichž prutův 12 na celý lán se počítají. V Lačno,ě (č. 110) 
byl dvůr poplatný; k němu byly 3 lány s jednou čtutí neb 3 pruty, tak že 
i tu byl lán 12 pruty měřen. V Kamensku scházel (1379, č. 231) k jednomu 
lánu "frutex", což lze jen vykládati na prut. PanstYÍ Helfenburské bylo 
rozměřeno na lány, čtvrti a pruty (1379, č. 231), tak že tu prostřední 
míra jitra scházela. Podobná míra bývala na Broumovsku a Policku (1406, 
č. 235), totiž lánu, prutu a čtvrtky, tak že tu lán měl 12 prutů a prut 
4 čtvrtky. V Kluku (1445, č. 150) skupovány dědiny na pruty, jichž součet 
se udává na 3 lány, a protože bylo prutův 36, měl lán také 12 prutův. 

Z níže psaného bude zřejmo, že prut, kterých šlo 12 na lán, nebyl 
týž jako zemský prut o 8 loktech. Počítáme-li, že držel lán 18 ha neb více 
nlOb méně, činil by dvanáctý jeho díl půl druhého ha neb více neb méně, 
anebo lán byl zdélí 60 jiter a prut zdélí pěti jiter. A tu se shoduje tento 
prut s tím prutem, který je v Hájkově měřictví.· Tam měří provazec 
24·8388 m, jitro pětkrát tolik nebo 124·194 m zdélí a celý lán šedesátkráte 
tol* co jitro. Délka prutu je tu 620·97 m, obsah q. prutu 15.424·1 qm. Toto 
číslo vzato třikrát je čt, rt lánu a dvanáctkráte celý lán, totiž 18·508979 ha. 
Tíhitaké je vysvětlena celá Hájkova soustava, nikoliv jsouc osamocenou, 
ale vzniklá z lidového počítání. 

Odchylná je od předešlého míra ve vsi Slatině (1406, č. 235). Tu 
bylo II dědin a každá držela 50 prutů v, o čemž již pověděno V předešlém 
při dědině. Má-li tu dědina býti asi tolik jak poloulání, měl by býti prut 
menší, než jinde a spiše proutek nežli prut. 

Ke dvoru na Lánech u Litomyšle (1557, 1610, č. 252) bylo rolí orných 
za 8 prutův ; počítajíc náse\'ek tamže 24 + 24 + 20, vyselo by se 68 korcův 
aneb něco méně. Osm prutův tu bylo by asi tolik jako lán a to při nej
menším o 60 korcích neb jitrech. Také ve Skutči (1613, Č. 288) platily se 
ospy jen z prutův. 
. Na panství Chlumeckém v Litoměřicku (c. 1628, č. 198) počítali rolí 
5 prutů\" zšíří a 60 zdélí, jež činila 76.800q. stop a pokládalo se na prut 
16 stop. Podrobněji o tom u téhož čísla v poznámkách. 

21) Reg. II 820. 
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Ke dvorci Žloutkovskému v Kostelci nad Orlicí patřilo 35 Y2 prutu, 
neb 4 lány a 3Y2 prutu; tedy počítali i tuna lán 8 prutŮ.22) 

V Podolského (č. 349) v 3. kap. nachází se výměra zemského prutu 
totiž' 2 látra neb 8 loket, měří tedy prut 4·7312 m. Klauser (č. 352) píše 
v 3. kap. též tak a ve 4. kap. dokládá, že dříve měříval prut 5 jiter, nyní 
však jen 8 loket. Tedy starý prut by byl podle něho 124·194 m (Hájkova 
míra) a nový 4·7312 m. Tak i Devoty, přidávaje, že má obyčejný prut 

10 loket (5914 m). 
Veselý (č. 356) v kap. 5. dělí prut na 10 decimálních střevícův, 

z nich každý ·na 10 coulův, coul na 10 granův (zrn) a grán na 10 skruplí 
a pak ještě jiné skruple, vždy desátou část. Bral-li českou stopu asi 0·296 m, 
měřil by jeho prut 2·96 m, bral-li ale prut podle domácího měření, byl 
by jeho střevíc tolik co 0·47312 m. Kromě toho píše i o prutu křížovém 
a řemenném, vrstvách a trámech jeho i dílův, o čemž jest srovnati vý-

ňatky z jeho díla. 
Býval u nás také prut viničný, o němž se píše v hlavě 10 a. 

Jako částka prutu, yskytuj e se čtvrtce. L. 1413 píše se o 6 prutech rolí 

a čtvrtci prutU.23
) 

Co v sobě lán držel, psáno je v Kozlanském listu (1347, č. 86), 
totiž že nebyly v něm jen role, nýbrž i jiné rozmanité věci, které se 
v dotčeném listu jedna za druhou vypisují. Jak pak se dělil, ze všech 
starých listův je nejpodrobněji poznamenáno v listu Kasejovském (č. 88). 
Lán měl 48 jiter a každé jitro o 5 provazcích Pr. (4 na dél a pátém na 
šíř) a provazec zdéH 52 loket. Podle toho měří tamější lán 18·1581 ha, 

jitro 3782·9388 qm a provazec 30·7528 m. 
Co držel zemský lán, píše se v paměti desk zemských (1400, č. 133), 

totiž 3 kopy a 2 provazce, což by bylo 182 provazcův, ale tu je chyba 
v starém opise, neb v jiné takové paměti (1477, č. 160) je doloženo, že 
má lán 3 kopy a 12 provazcův neb 192 provazcův; poloulání 96, čtvrt 48 
a půl čtvrti 24 prO\azcův a v lánu má býti 10 kop záhonův. Tento lán 
měří 18.1581 ha tak jako pozdější zemský lán24

) počítajíc na provazce. 
O kopě a záhonech psáno již dřh-e. 

Na panství Broumovském (1406, č. 235) a jinde (jak dřhe psáno 
o prutu) počítalo se na lán 12 prutův. Onich platí to, co předešle řečeno. 
Totéž platí i o lánu u Bělé pod Bezdězem (1445, Č. 150). 

O paměti z desk zemských (1477, č. 160) již psáno předešle. Zajímavo 
je, že lán drží 192 provazce a tedy 18·15810639 ha, jako je zemský lán u Po
dolského; ale zajímavo je, že kromě toho se lán dělí tuto na 10 kop zá
honů, tak že kopa by se měla shodovati (ovšem tak tak) s q. Frutem. Opravdu 
také Hájkův q prut má 15424 qm a kopa 163684 qm, ovšems výhradou. 

22) Lašek, Okres kostelecký 70. 
23) Kalousek, Záp. Bělské str. 30, Č. 54. 
2~) Podrobně v Č. 133 a 160. 
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Lán Havlův (č. 245) je rozdělen na 60 jiter, snad menších než 
zemské jitro. Počítajíc na Pražský loket, držel by 10·7444 ha neb 
107444·4165 qm. 

Hájkovo měřictví (č. 346) opírá se o starý lidový způsob děliti lán 
na pruty, avšak. kromě t~ho dě~í jej na poloulání, čtvrti, též na 60 jiter 
n~b 3~0 provaz?uv, ale ,vys~vek Je 64 korcův pšenice. Jeho dělení na kopy 
zahonuv vzato Jest take z hdu, ale'nesrovnává se s ostatní jeho soustavo 
.:lVI' , l' Vt u -ue ICI any na C vero a to po 12, ll, 10 a' 8 kopách.25) Hájkův lá.n drží 
18·508979 ha (byv vypočten z prutův a jiter). 

Nejmenovaný (č. 348) píše, že lán drží 12 kop záhonův (tak i 1664 
,č. 213), 300 provazcův a 44 jitra. Míry lánu nelze vypočítati. ' 

N~ st~tku Roh~z.nickém (1~55, č .. 320) bylo popluží obsahující 7 lánů 
'64 pr~~az~~v a rozdehlo se teI:.da meZI dva držitele na polovice. Na první 
POlOVICI pnslo 1082 provázkův neboli 3 lány, 7 prutů a 7 provázkův. 
Z toho se 'ypočte, že lán držel 12 prutův a prut 25 provázkův. Počítáme-li 
<:I. pro~azec (ja~ je ~~m~řen ve :~ladu desk zemských č. 160) za 945·724 qm 
{a to J~ko ~.eJm~~~1 ~nru Zde)Slho provázku), držel q. prut 13643·1 qm 
a dvanacte )leh cih lan 16.36142 qm. 

Kolik jiter kde lán držel níže se vypisuje: 
V?e;Ína (1322, č. 40) byl lán o 30 jitrech, ale 60 korcích násevku. 

Podobne (c. 41) bylo u nedalekého LounÍna. Jitro bylo patrně velké. 

.V Ž~:hlic~c~.na klášte:ství Plasskén: (1315, č. 30) byl lán o 32 jitrech, 
Jen rychtar mel )lch ve svem lánu 37. Vrok byl asi takový jako u lánu 
-o 64 korcích. V Tetína (1322, č. 39) polepšen komusi lán o dvě jitra tak že 
držel 32 jiter a 64 korcův. ' 

.. ._;_:f>.řivysa:ová~i Butova u Stříbra (1342, č. 72) měřeny lány po 32 
a pulce dlouhych )1ter a v blízkých Těchlovicích o 32 jitrech. 

Lán o 33 jitrech a to německých byl' u Losiny V okolí Plzně (1327, 
-t. 46). Soudíc z úroku bylo násevku 60 korcův neb i více. 

V Kožlanech (1313, č. 27) držel lán 36 jiter měřených. 

, Lán o 40 fitrech německých připomíná se u Kazňova (1346, Č. 83). 
Vysevek byl bezpochyby větší než z korce. 

V Plzně (1320, č. 34) držel lán 42 jitra. Z úroku lze souditi že bylo 
také tolik korcův. ' 
. Že by lán

v 

držel 4~ jitra (o něco větší než kořec), čte se ve spisu Ne-
]menovaneho (c. 348), Jako bylo psáno málo před tímto. 

. Lán o 48 jitrech (1348?, č. 87) vypsán podrobně V listu Kasejovském. 
Kohk který kus měřil, již psáno. 
V Lán o 5? korcí~h byl snad ~ Lom~n na panství Kaceřovském (1558, 
c .. 248). Sou~c z nas.evku na OZIm a Jař obsahovalo popluží o 3 lánech 
aSI 150 korcu a tedy Jeden lán po 50. Je-li tomu tak, držel lán 14·186 ha. 

25) Podrobně v poznámkách k témuž číslu. 
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Velice bylo lánův o 60 jitrech (neb korcích). Ve 13. století panoval 
na biskupství v již. Čechách, též jinde, zejména i v Přibram~ Onomyšli, 
Veltěžích a Oboře (č. 14, 15, 17, 18, 20, 21). Ve středních Cech ách byl 
1314 (č. 28) v Zlatníkách, Braníku a Hodkovicích, 1. 1319 (č. 32) v Peruci, 
1320 (č. 35) v Březové od Prahy k Berounu, 1324 (č. 14) u Lounína (všude 
po korcích), asi 1337-1341 (č. 84) v Dubu (a\ šak jiter Divišovské míry), 
v Krumlově 1.1347 (č. 87) a 1357 (č. 95) v Bučině (o korcích). 

V severních Čechách vyskytuj e se 1302 (č. 22) v Budyni,' 1334 
(č. 57) u Ředhoště (vše o korcích), 1343 (č. 74) u Noskoya na klášterstvÍ 
Oseckém o 60 korcích, což by byla odchylka od obyčejné míry na témž 
klášterství. Na pansÍ\ í Bílinském a ~ěškovském (1640, č. 316) též byl 
náse\ek60 korců. Zvláštnosti bylo, že se počítal -u Žatce (1321, č. 36) 
lá,n po 60 provazcích, což snad je jiný název jitra (souboru provazcův). 

V jižních Čechách měřeny role 1. 1293 (č. 21 b) a 1. 1358 (č. 98) les 
na lány o 60 jitrech, 1409 (č. 143) měřen lán v Kozlově u. Horažďo\ic o ($0 
jitrech. L. 1347 (č~ 86) bylo tu 10 lánův, 1. 1409 přibyly tři a 1. 14154 
{č. 156) bylo 17% lánu, které drželo 45 hospodářův. V Březnici počítán 
ještě l. 1660 (č. 328) lán po 60 korcích. 

V západních Čechách známe z r. 1382 (č. 119) míru 'u Manětiny; 
byl tu lán b 60 jitrech. 

Ve východních Čechách byl 1362 (č. 104) lán v Sadské o 60 jitre~h. 
Také z popisu popluží Vlko\'ského u Litomyšle (1557, HnO, č. 252) Jde 
na jevo, že tu byl lán o 60 korcích a že se dělil na záhony. 

O lánu po 62 korcích zemské míry je známo, že jej dostali l. 1499 

(č. 163) jediní Rabští (u Horažďovic). 
Velmi často vyskytuje se lán držící 64 jiter neb korcůvčili pozdější 

zemský a obecný lán. Často se nachází. v. středních Čechách, ta}{ (132,1, 
č. 37) v okolí Dobříše a o 64 korcích ob'yklé míry (snad Berounske), 
1329 (č. 49) v Počernicích a Čertousích o 64 jitrech, ok. 1320 (č. 54) u Cho
douně o 64 korcích Berounské míry, 1333 (č. 55) 'byl u Bubovic lán držící 
64 str. ozimného setí, tedy patrně větší. 1352 (č. 91) na Mořině a ~ořjnce 
též po 64 korcích podle dá\ ného obyčej e též krajiny, 1353 (č. 93) v Ujezdci 
u Hořelice o 64 korcích zemské míry pO\ inné, 1361 (č. 101) u Z\ole a 
Ohrobce o 64 jitrech Pražské míry neb 64 korcích výse\ku, 1404 (č. 134) 
v Hobšovicích o 64 k. Pražské míry. 

Z ostatních krajin je známo, že v okolí Žatce (1332, č. 54) byl lán 
měřen na 64 korce. Na Oseckém klášterství byly 1. 1333 (č. 56, 66, 71) 
lány o 64 korcích náse\ku mhy v zemi obvyklé v Počeradech a Černo
chově kdežto u Svinčic obsah lánu neudán; 1. 1343 (č. 75, 77-,-79) bylo 
tak v' Odolicích, Zálezlích, Vysočanech a Lažanech (tu podle pO\ inného 
a obvyklého způsobu měření zemského) a v Týnci .. Ves Hlubany (1507 
č. 165) vysazena o 64 korcích, "měřených po',razem". Ves Ztratov \y
sazena 1. 1357 (č. 96) a měla lány po 64 jitrech Kouřimské míry. 
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Dotčený lán byl pak pokládán za platný zemský lán,26) Podolský 
vypisuje v kap. 3, obdržev naučení od stavův, že zemský lán drží 192 (q.) 
provazce aneb 519.168 (q.) loket, poloulání 96 prov. neb 259.584 loket 
a čhrtka48 prov. a 129.792 lok.; též že budou v lánu 64 jitra. Oboje 
vydá 18·1581 ha. V kap. 2. pak kárá ty, kteří si myslí, že co se 192 pro
vazci obsáhne, jest lán. 

Podle Kynclova spisu (č. 351) drží lán 519.168 q. 1., což činí naší 
měrou 18'1581 ha. '" 

Klauseľ (č. 352) opakuje v kap. 14., co píše Podolský o lánu. Jemu 
je nesrovnalostí, že na lán padlo 64 korcův, že měl 64 jiter, 192 provazcův 
a 12 kop záhonův, protožé se za jeho dob vysévalo 72 korcův na kopu. 
Pak popisuje, jaké by byly tvary lánův zdélí a zšÍří a přičiňuje k tomu 
po~námky o zorání a setí. 

S\oboda píše v předlohu 36 (č. 353), že má lán 192 q. provazcův' 
nebo 64 jiter. Q. provazec 945·7347 qm násoben 192 vydá tolik, jako jitro 
2837 ·204 qm násobeno 64, totiž 18·1581 ha. 

S, ětecký (č. 355) rÍše na str. 24 atd. o poměření 1. 1706 učiněném, 
kdež vyměřen lán na 63 korcův, 3 v., 2 čtv. a 1 mírku a celá ves na 9 lán. 
572 korcův,3\'. 1 m. Opravuje to svou tabulkou, v níž jest součet 413.048q. 
loket čili 50 kor. 3 v. 2 čtv. 3 m. bez mála, že se tedy chybilo při jediném 
láně o 12 k. 2 v. 3 čtv. 2 m. a při 9 lánech o 114 k. 1 v. 3 čtv. 2 m. 

Lán o 70 korcích připomíná se jen na dvou místech, totiž 1361 
(č. 103) v Křesyni u Libochovic (a to Litoměřické míry) a 1406 (č. 235) 
ve všech vesnicích újezdu Nezamyslického, jenž patřil klášteru Bře\nov
skému. 

Lány o 72 jitrech a tolikéž korcích vyskytují se velmi často a byly 
-- -tak-oh\-ykléjako lány o 60 a 64. Ve středních Čechách je (1310, č. 26) 

__ __ .lán--YButovicích, Jinonicích a obou Košířích o 72 jitrech korcův, 1315 
(č;31)v Lubně u Rako, níka o 72 korcích výsevku Pražské míry á to 
na. králO\:sÍ\ í, 1320 (č. 33) lán u Mělníka o 72 korcích neb mírách, 1328 
(č. 48) u Kostelce n. L. lán o 72 korcích, 1335 (č. 59) u Knína také tak, 
1336 (č. 61) u Chotče má lán (mimo skalnatou část) stačiti na 72 korce 
náse-. ku, 1340 (č. 67) lán po 72 jitrech a při založení Trnoy'é (1342, č. 73) 
měřen také lán o 72 korcích. Na klášterstv-i Strahovském panoval lán 
o 72 jitrech a tolikéž korcích násevku; tak 1366 (č. 105) v Chrášťanech 
1371-1377 (č. 108, 113, 114, 115, 117) u O ,čár, Pátku, Radonic (tu 
po 82?), Stradonic a zase u Pátku a Radonic. Z jiných krajin známe (1307, 
č. 23) lán v Ronově nad Doubravou o 72 jitrech Čáslavské míry, 1327 
(č. 47) u Nymburka lán o 72 korcích menších násevku, tedy malých lánech 
116, z nichž se platilo 58 hřiven, tedy průměrně z jednoho půl lehké hřivny. 
U Tocho, ic (1331, č. 52) byly též lány po 72 jitrech korcův a snad tak 
(1315, č. 29) i v újezdě Volynském. Když se 1.1341 (č. 70) měla vysazovati 

26) Lanei terrae (Reg. IV 56, k r. 1335) nejsou lány zemské, nýbrž lány země. 
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ves Mladá u Lysé, určen každý lán na 72 k. násevku a dán mírný úrok 
48 gr., protože vykácen les. U Lipké (1355, Č. 94) vysazeno 9Y2 lánu 
panských roli míry Kouřimské a lán měřen po 72 jitrech, kterým se říkalo 
něm. morgen. Byla to velká jitra a proto úrok nad 2 hřivny. 

Země o 75 korcích byla 1. 1373 (č. 112) ustanovena v Domoušicích, • 
když se rozdělovalo 19 zemí udělaných; O\:šem není známo, byla-li tato 
země taková jako lán. 

Lán o 82 korcích vysazen 1. 1341 (č. 68) \e vsi Hřivčicích kláštera 
Strahovského. 

Lán o 84 korcích výsevku bylI. 1325 (č. 42) u Loun, ale úrok s něho 
byl skrovn)T. Také u Slaného (1336, č. 60) byl takový lán o tolika jitrech 
neb korcích, ale úrok větší, než u Loun. 

Lán po 90 korcích bylI. 1325 (č. 43 a 44) u Domoušic a u Řevničiva; 
úrok z něho 56 gr. 

Velký a v pravdě královský lán bylo 92 korcích. L. 1337 (č. 63) do
stali křižovníci špitálšti v Brdech 7 1ánův královskou měrou plně a náležitě 
odměřených, z nichž každý obsáhl do 92 strychův a míru největší držel. 

V Černíně u Dokzan (1307, č. 24) měřil lán 93 korcův neb měr. 
U \ si Olešnice (1354, č. 90) držel· lán 96 korcův; úrok byl po- 96 gr. 
Nej\ětší lán bylI. 1344 (č. 80) v Žaboklicích u Žatce, an byl po 

128 mírách neb stryších. 
Z toho je zřejmo, že lány byly různé a pováží-li se, že míra k setí 

nebyla stejná a výnos země také nestejný, neni divu, že byla v rozdě
lování lánů veliká strakatina a že každý, kdo znova vysazonl, hleděl jen 
co nej,íce vytěžiti. Může se říci, že násevék v pozdějších dobách, i když 
byl jednotný lán, rostl. K1auser (č. 352) proto dělí lány na špatné po 72, 
prostřední o 64 a pšeničné po 60 korcích. 

Tak zvanákrdlovská míralánuvyskYfuTe sejíž\e13: stoL a nesmí 
se míti za zemský lán, jak se později říkalo. 27) Královský lán připominá 
se 1. 1281 (Reg. II 536). Lidem na království (1325, č. 43, 44) měřen lán 
po 90 str. O plné míl-e královské na Brdech (1337, č. 63) již psáno suchu. 
Lišansk:ým. kteří byli též na království, sleveno 1341 (č. 69) na úroku, 
protože měli malé lány. Asi k 1. 1344-1346 (č. 81) dovídáme se, že 
12 lánův královských drželo tolik, jako 16 lánův míry Kouřimské. Z těchto 
platilo se po 48 gr., vypadl by tudíž na královský lán v též krajině (u Lysé) 
úrok těžké hřivny (64 gr.), z něhož nesnadno něco o velkosti jeho vyváděti, 
ana také velikost Kouřimské míry známa není. 

Ačkoliv tedy jest na jisto postaveno, že ve 13. a 14. stoleti byla 
míra královská pro lány, přece není po rií později známky, aniž pak lze 
z, pamětí ani dosti málo najíti známek, že by se byly rozeznávaly krá
lovské, kněžské, panské a sedlské lány, jak je psáno v Hájkově měřictví 
(č. 346) a po něm opakováno ještě 1. 1628 (č. 199) v'e Frýdlantské instrukcí. 

27) Zemský "obvyklý" lán bylo 64 korcích (1343, Č. 78.) 

... 1;.' ... 
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Již Podolský, který měl zkušenosti po předchůdcích, to zavrhoval a že 
Kl~user 5č.}~2, ~a? 2)a Devoty (v přídavku č. 356) je po Hájkovi opa
kUJI, svedcI Jedme o tom, že nepřejímali zkušenosti po předchůdcích. 

. Avšak o jednom takovém lánu, kterého Hájek neznal dovídáme se 
po,:ději. B~l to lá~ ho:~ký, jehož vzorec Podolský nezna1,~rotože nebyl 
merou polmo Z noveho radu pro doly Kutnohorské (1579 Č. 179) lze se t' 
v l' . ,zna 1, 
~: 28 ~ter J~ou 4 lá~y a 14 látyer 2 lány horské, tedy že by padlo na jeden 
"an 7 1ater, Jak take Devoty (c. 357) opakuje. Látro měří 2·1441 m. a ná
sobíc sedmi bu~e I? m. ~ak~ mira horského lánu, je to tedy míra platící 
po~zev'pro h,ormctvI a mkohv délka polního lánu, jehož délka byla více 
nez tncetkrat. A kdyby se i bralo 1átro Devotyho 17 ·9637 m. měřila 
~y d~lk~ horské~o lánu te~rve jen 125·7 m. Nejmenovaný (č. 348) píše, 
ze ma lan horsky 9 kop zahonuv, což by dalo míru 16·6581 ha ale lze 
za to míti, že maje vědomost o jiném horském lánu, přičinil m~ o něco 
:nenší, ,než měly 4 ~ředc~ázející lány (královský atd.), domnívaje se, že 
Je to lan pro horske kraJ my, kdež ovšem se houšť vysévalo. ' 

. ~~ konci budiž ,poznamenáno, kde a v které krajině byly lány za 
neJstarslCh dob obvykle a to po vnitřku a čtyrech stranách Čech a též o 

Yt y
, h 1 h v P \ e SIC cusec zeme. 

l. ~~ klášterst~í Roudnickém (1338, č. 227) bylo mereno na lány 
v ŽelevClClch, Dolym, Bakově a ve Vetlé. Na biskuptví Roudnickém 
celém (~379, č. 231) dělily se jen Vrbice a Oměnín na lány a čtrvti. Lánům 
se tu aSI rovnaly země a větší dědiny.28) Na klášterstd Ostrovském u Sla
néh~ panovaly lán!'. Na kJášterství Strahovském (1410, č. 236) byly lány 
v Pat~~ a ve ves?IcÍch u k1ášte:-a (kromě dvou) a to asi hned od jich vy
s:z~vam. ~~ Horovsku (1648, C. 318) známe stav teprve pozdní; panské 
dedmy menly se na lány, sedlské na lány a záhony. Aa Zbirožském a 

. .. Stra_~i(:kém panstd (1379, č. 230) bylo rozdělení na lány neb dV'ory; také 
v H~;~u~kově, patřícím k Vildšteinu, byli dvořáci. Na pozdějším panství 
Dobnsskem byly 1. 1321 (č. 37) změřeny vesnice jen na lány. Tak bylo 
v-e 13. stol. (č. 21) také na biskupství Příbramském. Panství Sedlčanské 
1~79 (č. ,230) bylo měřeno na lány nestejného úroku. Na bi;kupství Ště
ranoV'svkem bylZv,e 13. st~letí (č:.226) lány a podsed!,mé, L 1379 (č. 931) 
~yl0 vsak rozmereno na lany a JItra. Biskupství u Ceského Brodu (1379, 
C. v 231) obs~hovalo lán~ a čtvrti rozdílné velkosti a dobroty. Na klášterství 
Bre, novskem u Klumllla (č. 235) byly jen lány. Při městě Benešovu 
(1560, č. 254) bylo 39Y2 lánů rolí, z nichž vycházela robota orná i vozná. 
Kromě toho tu bylo 147 jiter a polovice, z nichž vycházela robota ženná. 
Lánů bylo v staré době 'více, ale před 16. stol. jich několik spustlo. 

2. O západních Čechách jsou jen nedostatečné paměti. Dobře je 
známo kl~~terství Ch~těšovské (1367, č. 229); ,ětšinou jsou země a jen 
v 9 vesmcIch lány. Urok s oněch po 16-120; s těchto po 40-90 gr. 

. 28) O Běškovském panství viz odd. 3. 
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Biskupství Rokycanské (1379, č. 231) obsahovalo rozličné lány. Na 
panství Vlldšteinském (1379, č. 230) byli dvořáci, ale v Holoubkově, 

Milínově a Vlkově lány; ÚTok u obojích skorem týž. Na statku Bezděkoy
ském (1497, č. 239) byly lány v Bezděkoyě, Slav íkovicích a Rudolticích; 
v 'Korytě byly země a na Vítm:ě čh rti. Na kláštersh í Plasském málo 
známe. Z pozdní doby (1558, č. 253) víme, že v Kralovicích a na Kace
í-ovsku počítají se dědiny na lány kromě 5 vesnic, kdež byly země. V starší 
době snad bylo více zemí. 

3. O severních Čechách je trochu v íce pamětí, než o západních .. Co 
bylo kláštera Roudnického v Libořicích, Očihov ě, Hlinné, Babině, Bříze, 

Obrdo\ě a Vetlé (1338, Č. 227), bylo měřeno na lány. Na Oseckém klá
šterství rozděleny dědiny Počerad a Černochova (1333 atd., č. 56, 66) 
mezi sedláky, podsedky neb chalupníky a hosFodáře neb domkáře na 
lány; podobněž vysazeny Svinčice (č. 71). Ostatek rozm~řen 1. 1343 (č. 75 
až 79) na lány míry zemské. Na pansh í Běškovském a Bílinském známe 
stav jeho tepn-e ze 17. století (1640, č. 316). Role orné poddaných měřeny 
na lány a čtvrti a tyto se dělily na kopy a záhony. O vesnicích na Chlu
mecku pod Krušnými horami (1628, č. 198) máme pozdní pamět, totiž 
že se na lánu vysévalo 90 korcův, že však jest třetí díl úhorem, že se 
počítá lán po 60 str. Odtud také viděti tu neurčitost u starých; obyčejně 
se počítal úhor do lánu a tu a snad jinde klade se mimo něj. Biskupst\ í 
Helfenburské (1379, č. 231) rozměřeno bylo na lány, čt, rti a pruty. Na 
Encovansku (1367, č. 229) byly jen lány. Na bývalém knížectví Frydlant
ském (1628, č. 199) byly jen lány o 60 korcích násevku. Kláštersh í Hr&.
dištské bylo FO většině změřeno na lány, čtvrti a pruty; vostatku byly 
záhony. Biskupství Běcharské a Zerčické (1379, č. 231), kromě jediné 
yesnice, bylo měřeno na lány, čtvrti a hony. Na místě 2 lánův v Chrastu 
bylo ve 13. stoletL(č. 226)36 jiter 070 _korcích. 

4. O 'ýchodních Čechách také je jen málo dokladův.Na Žiželicku 
(1379, Č. 230) byly lány a čtvrti; úrok byl pro dobrý výnos nemalý. Na 
statku Rohoznickém byly (1655, č. 320) lány, pruty a provázky. Na 
klášterství Broumovském a Polickém (1406, č. 255) popisují se lány, pruty 
a čtvrtky těchto. Popluží na Smiřicku (1588, 1619, č. 273) měřilo se na 
lány; u Zderazského dvora vysévalo se na lán 60 korcův. Role poddaných 
měřeny na lány a pruty. Panství Par dubské (ok. 1500, č. 240) bylo roz
měřeno na lány, čtvrti, pruty a hony. Na panství Litomyšlském (1557, 
č. 252) připomínají se lány jen u Vlkovského dvora; jinde jest jen řeč 
cl rolích a u poddaných vynechávána v}'měra. Na Poděbradsku (1613, 
Č. 249) měřili popluží na' lány, kopy a záhony. Lán držel 10 kop záhonův. 
Na klášterství Pohledském (ok. 1350, č. 228) byly Dlouhá ,es a Cibotín 
změřeny na lány a to špatné, z nichž vycházel skrovný ÚTok. Bi~kupství 
u Křivsoudova bylo měřeno na lány, u Heralce na lány a čtvrti (1379, 
č. 231). V některých vseéh u Černého Kostelce (1677, č. 334) počítalo se 
na lány a korce a jinde na kopy a záhony. V Klučo,ě činilo 14 lánů tolik, 
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c07 kop 40 záhonů, co pak opraveno později ve 3 kopy a 3% z., podle 
onoho mělo 14 lánů 460 záhonů, podle druhého .jen- 183·5 z., tak že by 
na lán připadalo buď 32·88 aneb 13·1 záhonů. Ale ať se počítá tak neb 
onak, nelze z toho velkost lánu vypočísti. . 

5. O jižních .Čechách je hojně pamětí. O panství Bechyňském jest 
pozdních dokladův (1596, Č. 278); počítali tu jen jitra. Na panstvíPřibě
nickém (1379, Č. 230) byly dědiny měřeny na lány, čtvrti a jitra jako 
bezpochyby bývalo i na Bechynsku). Na druhém dílu téhož panství za 
řekou bylo též takové rozdělení a kromě 4 vesnic bylo tak i na panství 
Milčínském. Podobněž se počítalo (ok. 1500, č. 240) v Ústí Sezemině, 
vesnicích od panství Kozského a Ústského, též co připojeno k Táboru 
od Přibenicka, na vsech zápisných a klášterství Louňovském, tak že tu 
měli také lány, jitra a čtvrti. Na biskupství v jižních Čechách (č. 14) byly 
ve 13. stol. lány, zejména Chýnovsko bylo 1. 1379 (č. 231) rozměřeno na 
lány a čtvrti. Tak to bylo i 1. 1379 (č. 230) na panství Choustnickém. 
Podle násevku zdá se, že byly lány stejně velké, ale nestejného výnosu. 
Dělení na lány udrželo se i v 17. století. Vesnice na klášterství Strahov
ském u Chýšky (1410, č. 236) byly hned při vysazování změřeny na lány. 
Na biskupství u Č. Řečice (1379, č. 231) byly lány, čtvrti a jitra nestejné 
ceny, ale stejné v jednotlivé yesnici. Zboží Bukovské (1379, č. 230) bylo 
rozměřeno na lány a čtvrti; jitra byla jen u lesův a luk; úrok byl zna
menitý. Sousední Třebonsko bylo rozměřeno na lány a čtvrti. Úroky 
byly rozdílné. Na panství Novohradském (1379, č. 230) byly v starých 
místech českých (Svinech, Borovanech a j.), též ve vsi pod hradem lány. 
Na Záchlumí klášterství Strahovského (1410, č. 236) byly lány a to bez
pochyby při vysazování vesnic. Výhradně byly lány v újezdě Zátonském 
kláštera Ostrovského (1388, č. 232). Panství Rožemberské (1379, Č. 230) 
bylo většinou změřeno na lány. Na panství Frymburském a Vítkova 
Hrádku byly lány a lesní jitra, kromě toho míra, jež slove latině mansus 
(snad táké lesní jitro). Panství Krumlovské (1379; č. 230) bylo rozměřeno 
na lány buď malé neb nevýnosné. Na panství MaidšteinskéÍn (kromě
Holubova) byly lány, čtvrti a jitra, tedy zase staročeský zpusob jižních 
Čech. Veliké panství Zlatokorunské bylo bezpochyby. rozděleno na lány, 
aspoň je to jisto o vesnicích u Netolíc. Panstvi Hlubocké (1490, č.238) 
bylo rozměřeno .na lány, čtvrti a jitra. Hospodáři drželi po většině po 
poloulání, čtvrtěch neb několika jitrech. Úrok s lánu 64 gr. (těžká hřivna 
někdejší). Tak to bylo i na statcích připojených Kamýku, rychtě Mitě., 

jovské a vesnicích od Písku a Zvíkova. Vesnice kláštera Břevnovského 
v újezdě Kosteleckém (1406, č. 235) měřeny na lány, bezpochyby z nového 
vysazení pocházející. 

Arcibiskupství u Týna n. Vlt. (1379, č. 231) bylo rozděleno na lány, 
čtvrti a jitra. Tak to bylo i na panství Poděhuském (1379, č. 230); Helfen
bursko pak bylo rozměřeno na lány kroměČichtic. Újezd Nezamyslícký 
kláštera Břevnovského (1406, č. 236) byl rozměřen na lány po 70 korcích. 



56 

U Tochovic kL Ostrovského (1331, č. 52) také byly lány. Rožmitálsko 
arcibiskupovo bylo rozměřeno na lány, čtvrti a jitra. Úrok byl yelký. 

6. ·0 POPLUŽí. 

Není nikdy přesná míra, nýbrž pouhý odhad, v starší době snad 
asi stejná míra, později něco libovolného ajen jako příslušenství panského 
neb vladyčího neb duchovenského dvora, kdežto sedlské role se jmenují 
buď starodávným způsobem jako na př. dědina, země aneb určitým ozna
čením míry jako lán, půl lánu, čtvrt, jitro, prut atd. 

Popluží se vykládá nyní obyčejně za kus země, která se oborová 
jedním pluhem. Latinsky se překládalo (aspoň v pozdějších dobách) slovem 
aratrum, dvůr poplužný slovem curia araturae a v německých listinách 
vyskytuje se název i pflugpew (pfluggebaude), tak na př. r. 1436.1) ~elmold 
vykládá o polabských Sloyanech 12 st., že jejich aratrum je kus orné země, 
který se zoře koněm neb spřežením volův, ale cosi podobného říká se 
i o jitru Římanův, ale obmezuje se toliko na jeden den. V Čachovicích 
u Benátek (1585, č. 269) stačili trojí koně sotva na obdělání 3.0.0 korcův 
násevku, tedy jeden potah asi sotva na F/2 lánu, ale to bylo ovšem po
zdější popluží. 

Téhož asi smyslu jako pophiží jest i radlo dědiny neb role. Radlo jest 
nyní druh pluhu, od něhož se tím liší, že místo desky má 2 křídla neb ucha, 
kterými zemi s "obou stran rozhrnuje. Radla mívají v horách odkudž 
i horský pluh slove (Kott v Slov.). Rozdíl ten lze stopoyati již v starých 
dobách a to u rodu, jenž měl po svém erbo,ním znamení příjmení Pluh. 
Předek jich Oldřich slo,"e 1. 1267 (Arch. Drážď.) dominus Ulricus dictus 
Aratrum ssar (Pflugschar). Potomstvo a příbuzenstvo jeho-mívalo "ždy 
přijmení Pluh z Rabšteinaneb }30 jinýchsídlech,a1e L 14.0.0 (DD18f .. 67) 
připomíná se Jan řečený Radlice z Rabštejna. Na pečetích Pluhůvvy
skytuje se vždy pluh ale jen na štítě, klenotem bývají dvě znamení, j~ž 
se podobají kosám, ale tak, že se ohýbají jen na jedné straně a druhá.]e 
ostrá. Mohlo by to býti též erbovní znamení dvojité a prodloužené, ale nejde 
dobře na rozum, když již Oldřich (1317-1322) má za klenot dvě znamení, 
která .se liší od obyčejného pluhu.2

) 

V Martinicích v okolí Otickém bylo (14.0.0, Lib. erect. VI 133) kaplan
ství, k němuž náležely role jedné aratury řečené obecně radlo. Farář Ne
tvořický píše 1. 14.04 (Lib. erect. XIII nov. f. 127) o desátcích "s toho radla 
role v Herolticích, ježto leží za sadem mezi rybníky a mezi cestou Pně
tluckou". Opat Břevnovský měl (14.06, Emler Urbáře 184) 4 radla role 
v Nezamyslicích u HoraŽĎovic. V Jiřičném byl 1. 1413 prodán dvůr 
s radlem dědiny (Arch. Třeboň). Na zboží hradu Vysokého Chlumce (14 .. 

_ 1) V rej~trech Zikmundových v knihovně Roudnické na str. 307. 
Srovnej tomu Agrár. Archiv V 81-83. 
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č. 237) měřily se panské polnosti i s lukami na radia. V K1iměticích bylo 
6 radel po 25 kopách (totiž ceny v groších), ke hradu pak byla 2 radia. 
Také k Ustupenickému dvoru byla radia. Všechna tato místa leží v kra
jinách mimo roviny a nížiny.3) Nejčetněji se vyskytuje radlo ve Vltavsku.4) 

Tak zvané aratrum připomíná se v nej starších listech často. V Cerníně 
byla 1.037-1055 země se 4 popluží, ok. r. 1.057 připomíná se často sedlská 
zen:~ s jedno ~opluží, v Ziňanech byla 1.085-1.089 země více než s lG po
pluZl, ye ZnoJemsku dokonce taková, která držela více než 4.0 popluží. 
Popluží rovnající se zemi připomíná se pak často, druhdy i země se 2 neb 4 
popluží.5

) L. 1257 (Reg. II 67) píše se o zemi, co jí na popluží patří. V listu 
r. 131.0 (č. 25), jímž měly býti potvrzovány svobody Českých pánův a ur
čována berně, zdá se jíti na jevo, že poplužím byla země, kteráž nebyla 
r~~měřenav~a lány. Berně s lánu a popluží byla stejná, totiž věrdunk (čtut 
hnvny) stnbra ale tak, že kdyby se stříbrem neplatilo, že se má dáti s lánu 
jen čtvrt kopy grošů, .. -. 

Na místě popluží říkalo se také pluh, tak ku př. 1388 (Arch. Tře
boňský) dvůr poplužný v Dráchov-ě (u Veselí n. L.) se dvěma pluhoma 
role. V Olšanech (u Prahy) byl L 1422 dvorec spálený a k němu dědin 
se 3 pluhy pusté. Beneš z Vrbna prodalI. 1427 dva pluhy role a dvůr po
plužný v Braškově. VL 1434 připomínají se tvrz Brazdym se dvorem a 2 plu
homa role, tolik i v Záhořanech a Osenicích. 6) Příklady ty svědčí o krajině 
okolo Prahy, jižních Čechách a jižním Boleslavsku, ale nikde není míra 
doložena. 

České~ slovo popluží čteme póprve v listech 1395, kdež jest smlouva 
o tvrz v Cečovicích s poplužím a půl hradu Vilhartic s poplužím před 
hradem (Arch. Třeboň. a Hradecký), na Moravě k r. 1399 dvůr se 2 poplu
žíma (CCDM. XII 479). Také u Evančic byl 14.01 dvůr' o dvú poplužie 
(Arch. dvorský ve Vídni) a v potomních dobách velmi zhusta se popluží 
připomíná. V některých vesnicích proboštství Pražského (č. 234] byla -též 
popluží, jež se překládala latinským allodium. Tak se překládá i popluŽÍ 
i v listu Bělském z r. 1345 a později i v jiných pamětech,7) ač převládá slovo 
aratrum. " 

Co se týče míry popluží, budiž předem r'ečeno, že tu určité všeobecné 
míry není, což také na jevo vychází z listu r. 131.0, že totiž popluží obsahuje 
zemi, která není rozměřena na lány. Jestliže tedy Vokounův kompilator 
Neplachovy kroniky pokládá popluží 71 "modios" (č. 1), tedy to může 
platiti jen pro tu krajinu, z níž skladatel pocházel. Je-li jeho měrou míněn 
kořec, tedy by bylo popluží asi tolik jako velký lán. 

3) Dvůr ve Vzkuřích i s podacím stál (1. 1437) 20 kop, lán role u Chlumce 
n. C. 60 k., 1. 1438 dvůr v Řehnicích za 20 kop (Rel. tab. I 171, 173, 187). 

4) Viz i Arch. Český XXXI 140, 146. 
5) CDB. I a I! díl. Viz i Agrárni Arch. V 84 atd: kdež jest dokladův hojnost. 
6) Arch. český I 504, 510, XXVI Mb, XXVII! 97b, ŘeL tab. I! 179. 
7) Kalousek v rozpravách kro spol. nauk třídy f. h. f. 1890, na str. 1. 
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Nejstarší mírapopluží v Čechách připomíná se k r· asi 1198 neb 
1199. Bylo to popluží okolo kostela sv. Jana, na Bojišti, již dávnozasta
vené Novým městem Pražským. VacekS) vypočítal, že měřilo asi 60 ha, 
což by se hrubě rovnalo 3 Jánům. O popluží v Stadicích, které z~rhál 
Přemysl, udržela se do 14. st. pověst, že drželo 3 lány.9) V ,ovenclv.byl~ 
1. 1330 popluží o třech lánech.lO) K farnímu ~ost;lu v~ S:a~em patr~ ~s: 
v tu dobu dvůr o 2 poplužích, která držela 6láhUV urodne dedmy. ObyceJne 
'vladycké popluží bývalo asi podobné výměry. Když r. 13~~ u.rovnávány 
spory mezi farářem Drahovským a Vilémem a Hrochem, bratnml ze Lhoty, 
vypověděno mezi nimi, že bratří mají dávati de:áte~ se 3 lán~v ve Vřesv~éll~ 
Asi podobné bylo popluží ve vsi KozlOvě u Horazď~YIc (1~09~.c. ,143), o cemv~ 
níže. Panské popluží pod Choustníkem (1379) drzelo tez tn lany. PopluZl 
v Moravěvsi 1. 1450 pod zákup prodané drželo tvrz, dvur, 2 lány, čtvrt 
a 2 strychy.l2) Předr. 1408 měl Pěšík z Minic popluží v Židovicích o 5 lánech, 

ale vysadil je pod platP) . .. v ., 
Neurčitost, iak ie veliké popluží, vyskytUje se JIZ ve velmI starych 

pamětech. Klášter Roudnický' držel (133~, č. 22!~, ke d"'on~ v Pá~či 4 po
pluží držící 14 lánův bez 20 JIter, tedy pres 800 pter aneb VIce, coz by vy
nášelo při nejmenším 227 ha. Ve Vetlé bylo popluží, jež mělo 164 stryc~'y 
násevku a snad tolikéž jiter. V Pohořicích patřila ke dvoru dvě pOplUZI; 
je tu doložena lJlíra, ale zdá se, že obsahuje obě popluží, totiž 8 lánův 
a 14 str. (tedy něco přes 2 ha). . . . 

Z č. 89 jde na jevo, že dvě popluží odumřelá v PlotIštI u Hradce 

Králové držela 3 % lánu, že tedy snad byla o 2 a 1 % lánu. v' 
Popluží v Týnci panenském (1359, č. 99) obsahovalo 3 lány bez ctvrtI. 

Výměru jeho nesnadno přepočítati, ale 50 ha bylo při nej~enším.. , 
V rozsáhlých popisech statkův Rožemberských (1379, c. 230) Je mIra 

popluží málokdy poznamenána. Na Ma:idšteinskujemír~ dvou. pop~~í, 
jednoho u Třísova s 2·75 a druhého u Holubova s 1·5 lanu. Ono menlo 
asi 50 'toto asi 27 ha'u obojího více neb méně. V Dehtářích (na Poděhussku) 
byl p~nský dvůr s 4 poplužími, držícími 7:5 lánu; tedy se tu popluží rovnalo 

asi lánu aneb d\ ěma. 
Na popluží \e Vratko\ě (1381, č. 118) vysévalo se na ozim 40 měr. 

(korcův?) pšenice a 20 rži Brodské míry, na jaře ~O m ov;a, 30 ječme~e, 
a 3 hrachu. Na prvním,ohoru vyselo 60 korcův, na druhem 123 korcuv, 
tedy \íce než dvakráte tolik, jako by se anineúh~ř~lo. Jestli t.o~~ tak:,obsa~ 
hovalo by celé pópluží ~83korcův násevku; byl-h úhor, bylo Jeste \:ětSI snad 
o 60-9~ korcův, tedy při nejmenším drželo asi 3 lány, aneb přes 54 ha. 

8) Agr. Arch. V 160. 
9) TaIUŽe 161. 
10) Rel. tab. I 404 . 

. li) Lib. érect. ,XIII 15 (novější). 
12) Stadťb. Briix 119. 
1.3) • Lib. erect. IX C 17. 
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Kozlovským u Horažďovic prodáno 1. 1409 (č. 143) popluží vladycké 
p:ávem

v 
zák~pným .. ~ěli ji~ o~~ěřiti 3 lány dědiny, že však nevyměřili 

VIce nez 2 lany a 3 ]ltra, pndah )lm od lesá 60 jiter bez tří. To převedeno 
na na~i míru, znam:?al~ by: Měli odměřiti asi 51 ha, ale nevyměřili, nýbrž 
bylo Jen 35 ha a pndah tedy od lesa asi 16 ha. 

Opat ,P?stoloprtsk.ý. koupiv v Malnicích dvoj e popluží rolí, jež se 
rovnaly 6 lanum, vysadIl Je (1410, č. 145) lidem pod plat. Mělo tedy jedno 
popluží průměrně 3 lány nebo 51-54 ha. 

K manství, e Vlčkovi cích (za Jaroměří) patřil (1418, č. 148) dvůr 

a popluží 27% prutu dědiny orné s luka mi atd., 9 prutů platných ve VIčko
vi:ích a 9 ~~k~;ých v Kokotově. Protože měl prut 5 jiter, bylo by 137 jiter, 
coz by pOClta)1c na zemskou míru skorem 39 ha vynášelo. 

Z pamě!í Moravských jde tolik na jevo, že byla popluží rozmanité 
míry jako v Cechách. Ve dskách Brněnského kraje (III 525, V 187) připo
mínají se popluží o dvou a čtyřech lánech, kromě toho je doklad o dvou 
dvorech a trojím poplužím neb třemi pluhy role. Při odhádání dědin v Šit
bořicích (1412) našel se dvůr a k tomu dvoru dvoje popluží na 3 láních 
a na jedné louce a na jednom fleku lesu. V Újezdě (1418) byly 2 lány dvoru 
poplužního, které byly rozděleny mezi rolníky. L. 1447 dáno bylo svědomí, 
"ž: slyšeli ~d starých lidí, že ke dvoru Jakubickému jsou 2 pluhy rolí. Ve 
VSI Troubkach byl (1476) dvůr robotný s dvojím poplužím, jenž držel půl 
čtvrta lánu a ort (t. j. čtvrtinu) jedné čtvrti,í4) 

V době do" r. 1420 bylo v Čechách nej více popluží o 1-3 lánech a to 
nejvice vlad~čích. Byla roztroušena po celé zemi, pokud tu byla orná půda 
~~. 13. stoletl. Jak to tehdá vyhlíželo, poznáváme z Berně kraje Plzenského 
Clh seznamu statkův panských a vladyčích bez království,' klášterství 
a městských rolí, r. 1379 sepsané. . 

v Seznam t.en nemá poznamenání týkajících se' velikosti a způsobu 
mer, o ale poučuJ e dobře o hospodářství šlechtickém. Byl by neocenitelnou 
po:nucko~, kdyb~seznamy statkův v jednotlivých vesnicích byly úplnější, 
~ez ve vseobecnem rčení "nevelmi mnohých", když přece jen následuje 
Jedno, d,ě neb několik jmen. Však lze tušiti, že mnohý vladyka rovnal 
se jměním sedlákovi, maje jen to dobré, že neplatil úroku. 

yypo~ítává se tu asi, 439 čísel statkův a vesnic panských a vladyčich, 
bylo ych vsak mnohem VIce, protože v mnohých vesnicích, které jsou jen 
pod Jedním číslem psány, bylo několik statkův; myslím že by počet všech 
tisicov ku přesahovaJ. 

Asi před. stoletím bylo v bývalém kraji PI~enském a Klatovském 
(pojímajíc. v to i Tachovsko, které v berni není) asi 136 statkův, které 
nebyly dříve královstvím, duchovenstvím neb městy, ovšefu V počtu malém, 
protože, některé z nich vinikly sloučením mnohých st?-tkův~ SluČování to 

" 14) Brandl Gloss. 229, 399, téhož knihy půh. Ii 239, 556; III' 411. Viz i vý-
roční zprávu ;Lipmckou r. 1912 o Tučíně. . 
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v latifundie lze do 16. st. částečně a potom podrobně stopovati a připravilo 
naše království o jeho dobrou sílu brannou. 

Jediná panství držící. v sobě několik vesnic byla 1. 1379 kromě těch, 
jež nebyla psána: Újezd sv. kříže, Sp. Poříčí, vsi k Rožmitálu, Lopata, 
Pajrek, Dvorce (u Stražova), Skála, Bystřice, Čachrov, Dešenice, Mutěnín, 
Skrchleby, Herštein, Kaníce, Gutštein, Muckov, Bělá, Třebel, Buben, 

Planá, Krasikov, Štědrý hrf!dek a Ošelín. v 

Co se týče drobných statkův, jest úplné sepsání o Sťáhlavi. Statky 
tu se nacházející jsou mlýn o jednom složení, pop1uží s mlýnem, dvoje 
popluží, 2 čtvrti, podsedek,popluží, 3 čtvrti a popluží, půl druhého lánu 
s poplužím, 2 čtvrti s mlýnem a popluží. Z Urbáře Rožemberského dovídáme 
se ještě, že patřilo 5 dvoiCův s mlýnem a popluží~ k panství Strašickému: 
ač nemínili se tu Šťahlavec. Dojista patřila část SťáhJa-,ě ke hradu Lopate 
a popluží patřilo k nějaké faře. Co bylo ve Šťáh1avi platného t. j. poddaných, 
není psáno, ale zdá se, že to byly lány a čtvrti, jichž je 17 a podsedek; 
jestli patřilo ke Strašicům 5 dvorcův, bylo by tu 14 poddaných proti záduš~ 
a 8 neb 9 pánům držícím několik popluží. L. 1838 bylo tu 92 usedlostI 

a panský dvůr. v ' •• Poučná jest rozměra vsi Spůle. Zde bylo 1. 1837 pres 66 JIter (neb 
asi 132 korcův) rustikálních pozemkův role a louky obsahujíC1ch. Podle 
berně měl tu Jindřich čb rt, Lvík popluží a 3 čtvrti, Sezema 4 čtvrti a farář 
Běhařovský půl země. Pokládajíc za to, že počet rolí zůstal stejný aneb se 
zhruba neměnil a počítajíc lán po 60 korcích, činila by výměra jen čtvrtí 
asi 120 korcův tak, že by na pop1uží a půl země jen málo zbývalo. Nutno 
proto míti za to, že byl počet polností větší, než jest nyní aneb že tu snad 

byly lány menší. , v" 

V sousedním Dlažově a vesnicích na pozemClch nove vzmklych bylo 
asi 1., 1837 256 jiter neb asi 147 ha panských a 266neb 153 ha robotných 
polností tedy mnohem více, než se počítá v berní. Podle ní měl Sezema 
2 lány ~ popluží, Heřman 3 čtvrti a Albert též 3 čtvrti. Počítajíc lán nej
výše po 20 ha bylo by tu bez popluží 70 haa bylo-li popluží a~i po 2 l~nec~, 
dohromady 110 ha, což se ani panskému statku nevyrovna. Patrne pn
oráno z lesní půdy, nepočítány louky a pastviny, ale ze tří šlechtických 

statků srostl jediný. . . 
V Otině bylo asi 1. 1837 318 j. neb asi 183 ha panského a 73 J. neb aSI 

42 ha robotných polností mezi 35 hospodářův rozdělených. L. 1379 b~l~ 
tu (snad kromě něčeho drobného) dvé statkův totiž popluží a lán, což tml 

dohromady 3-4 lány neb 60-80 ha. ' 
V blízkých Habarticích bylo asi 1. 1837 asi 27 ·05 ha panských a 37 ·41 ha 

robotných roli. Onyno snad by se rovnaly pop1uží, kte~é tu bylo" ač lze 
souditi, že snad bylo o něco větší, tak že těch 37 ha am by se celych ne
dostávalo na předky 37 hospodářův, kteří tu 1. 1837 byli. 

Ve Smržovicích bylo 1. 1837 napočtěno 158 jiter (neb 91 ha) panskýc~ 
a asi 97 (neb přes 55 ha) sedlských rolí. L. 3179 byla v'es mnohých, ale neJ-
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vět!,í ~tatky měl Nepr" pop1u.Ží (panské) a 2 čtvrti (sedlské) a Jeniš tolikéž. 
pOClte~me tedy v~a~;keho .asI, po 2-3 lánech; bylo by asi od 60-100 ha 
panskeho (nepoClta]lc malmke statky) a asi 9 ha sedlsky'ch ob d t V , h 

1 d k 
ou o cenyc 

va y . 
V C~listově bylo jen, rolí 92 jiter panských a 139 sedlských (53 a 80 ha) 

Na to bylI 1. 1379 mnOZI, mezi nimi Bohuněk s poplužíffi ml' Vt ' t' 
d dk V'l' ' ynem, c vr I 

a po se em a 1 em s poplužím. Byla tu tedy J' en dvev popl v, kt ' 
1 d

' v, . . UZl, era se 
moh a otcenym 92 JItrům vyrovnávati. 

.. Ke s~l~nku 15. století nastávalo shrnování drobných statkův ve velké 
n:b JInak rece~o, cchuzení .vl~~yckého stavu, jehož vinou byly nešťastné 
valky a POC~OdlCI odtud ZdlvocIlost, nestřídmost a nehospodářshí. Po 1 v, 

dt d 'v k ' ., ., . P UZl o U o nem J1Z s rovne vy]lma]lc Jen některé statky, ale roste u mnohých 
statkuv. 

v , Ke sklo~ku téhož s'toletí a později kupoval Vilém z Pernšte1na, vý
te~ny ~ospodar, drahně drobných statkův a skoupil tak veliká panst,í v Če
chach I na Moravě, ku př. Pardubské, aniž tím svému rodu pomohl Michal 
Slavata Z Chlumu kupoval statky k Černému Kostelci a Chlum' . h V 

t " k u, Z nIC z 
pans Vl onomu rostlo a to, co k tomu přiby' valo se pozděJ' i roz dl 
T' v h i V" 1 . ,pa o. az sna a vonh ahfundie jeví se i v 16. století trvá i v na' sled ., , h 
t 1 ť h d . , ,UJ IClC 

S oe IC a osahuJe sve výše za konfiskací v 1. 1622-1636. Něco z toho 
zase d~oben~ n~ men~í díly, p:otože se statky dělívaly mezi děti mužského 
ť.ohlavl a tez hm zpusobem, ze zadlužená panství rozkousko'.ána mezi ',ě
nte:e, al.e protože snaha tvořiti latifundie zůstala, došlo k nedávnému stavu 
~d~z ~eJen byla mnohá veliká panství v držení jediné rodiny ale i tak' 
ze J edmec vrněl ",!e s~é~ drž.ení několik a u dvou rodin mnoho \ elikÝch panství: 

Sou;asne meml, se 1 způsob hospodaření na svobodných poptuŽích. Ve 
14. stol:Í1 byl h:avmm důchodem úrok peněžitý, jenž býval v ybírán od 
?oddany~h a dvur neb dvory, které míval pán, byly hlavně pro výživu 
~eho, :odm~ ~ čele~i. O.d sklonku 15. století zasahovali páni a vladykmé 
1 v m~stske zIvvno:~I, ,zeJména v pivovárství, později také prodáváno obilí 
a plodmy, .kdyz pnbyvalo bezzemkův, popluží rostla přioráváním a nové 
d~'o? ,vzmkal~ sváděním selských statkův, zejména i takových, jež ve 
vále~nych v MZlch spuštěny. Málokde zůstalo popluŽÍ ve svých starých 
mezlch, vsude rostlo a přibývalo dvorův. .. 

Za sta:-ších ~amětí 14. a 15. století dovídáme se něco o poplužích 
d,:c~ovenskyc~ zejména ,klášterských, v 16. a 17. století plyne dosti pa
metl o POplUZICh panskych a něco i královských. 
. ~o se do!~če krá!0~ských panství, která byla takovými ode dávna, 
Je malo pametl. POplSUV podrobných Kar1šteinského Křivoklátského 

~ Dobtíšské?o, též Přindeckého panství není. Urbář IDubocký týká se 
Jen ~oddan~ch. Stav panstvi Zvíkovského známe, co se týče panského, 
teprve z pOpISU r. 1612 (č. 244). Pop]uží při hradu měřilo 4~ lánu u dvora 
Oslo;skéh~ ~,Květovskéh~ po 5 lánech. Z r. 1618 zase je zná~ jen násevek 
a zda se, ze JIm se opravuje předešlé, tak že je lánův asi 3, 5 a 6. V Čížové 
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na panství ke hradu Píseckému (1. 1547, č. 245) byly dědiny poplužní s 5lánův 
a mimo to byly 4 lány pronajaty. 

Co se týče panství, jež se stala královstvím, od 14. století počítajíc, 
jest toto známo: Pod hradem Potšteinem, jenž byl do 1". 1497 královsh ím, 
byl (1. 1635, č. 311) dvůr poplužný, rolemi přes 4 lány (nad 72 ha). Ov Ko
stelci nad Orlicí bylo 1. 1587 ke dvoru 7 lánův, ale později připojeny role 
ode dvora Žloutkovského, tak že bylo r. 1635 přes 10 l~nův, tedy velké, 
popluží přes 180 ha obsahující. Kromě toho přibyl v 17. st. dvůr Lhotecký, 
na němž bylo rolí 8lánův (1660, č. 311). To byl stav, kte!)T asi unikl teprve 

tehdá, když Potštein již nebyl královstv ím. 
Hospodářství na 5třekovsku známe teprve k r. 1615 (č. 291), když 

již nebylo královstvím. Byly tu jen dva dvory, z nichž jeden měl asi 3 lány 
a druhý jen 9 korcův roH ovesných. Později bylo u onoho něco méně, 
u tohoto II korcův snad s přioranými. Zdá se, že se tu udržel starý stav, 
kdež stačila úroda dvou d, orův na vyžh ení úředníka a čeládky. Něco 
podobného bylo na panství Nyžburském (1574, č. 263), kdež popluží neobsa
hovalovíce, .nežli 75 korcův, tedy dobrý lán a méně, nežli měl plnohý 
sedlák Také na velkém panství Točnické1'f1' byly jen dva dvory poplužné, 

jeden asi nad ll, druhý nad 6 lánův.15) 
Nejstarší popiS panstvíPardubského je asÍ z r. 1500 (č. 240), když ještě 

nebylo královstvím; týč~ se jen, užitku z poddaných. Podrobný popis 
je v urbáři r. 1680 sepsaném (č. 335). Dědiny se tu počítaly na kopy záhonův, 
a obsahovaly dvory Hradištský asi 158 k, Mateřovský 119 k, 27 z, Čijodcký 
104 k, 36 z., Mikulovský 117 k, 15 z., Jeniko'vský 154 k, 20 z., Tuně
chodský 154 k, 15 z., Žďanský 161 k, 40 z., Semínský -, podhůrský 28 k., 

29 z., tedy asi po 10, II a 15 lánech. 
Podrobně známe stav Poděbradska (č.249). Aby §e zbytečně neopako

valo, budeme jednati o něm zevrubně při Náse\ku. Stručně jen dokládáme, 
že dvůr předměstský měl (1. 1553) 5lánův, Velimský8, Nový 5 1., což se 
zase opakuje k r. 1590. Při obnoveném měření našlo se u předměstského 
nad 9 a Velimského nad 12, ale měříce zase na, kopy a záhony dodělaly se 

nových čísel totiž: 

~ předměstský 119 k, 18 z., II lánův, 19 k, 18 z., 

Pňovský 120 " 
1 12 1 " 

Kelský 136 " 
9 " 

13 6 " 
9 

Velimský 134 " 
30 13 " 

4 " 
30 " 

Chvalovský 85 " 
23 " 

8 " 
5 23 

Srbecký 127 " 
13 " 

12 " 
7 " 

13 

Radovesnický 51 
" 

52 " 
5 " 

1 " 
52 

Opolanský 106 " 
30 " 

10 6 30 " 
Velenický 171 " 

55 " 
17 . 1 

" 
55 

15) podrobněji niže při Násevku. 
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". Co se týče panských poj;luží 16. a 17 st dobY h' . vb' . l' h 1 v, .., re u mno ych znamenatI 
rozmery yva yc pop UZl vladyckých totiž takov'y'ch t tk O kt' 

V"k .' Pb" s a uv, ere 
pnupovany. ro ereme panská I vladycká po 1 v, dl' 4 v . N P t' R d . k ' . P UZl po e stran sveta 

v,a v~~s v~ ou mc cm Je nám podrobně znám stav z 1. 1592 a 164ľ 
PoplUZI menla se za onoho času na kopy za' ho o t h' . ' . nuv, za o oto na la'ny St 
ten ukazuJe tyto míry: . av 

Mnětěšsky 118 kop, 30 záh. (asi 12 1.), 1641, 
Židovický 59 2·25 1. 
Vědomský 63" ( " 6 ,,), 1641, 7·75" 

(nad 6 ) 1641, 50'0 
Hoštěcký 27 " , '" 
Roudnický (asi 3 ,,), 1641,' 4·25 ,; 

Vodochodský c 1641, 2·25" 
Břízský 1641, 15'00 " 

Straško~ský 1641, 9'25" 
1641, 11.00 " 

Nesrovnalost tu se vyskytující ize vysvětlitI' buď' nov' vV ' , {m v v·V, , . ' ym vymere 
npreSne]Slm, neb přibráním sedlských rolí. -

, Na panství Beřkovském (1658, čís. 325) byly 4 d . K ~ v 
skemu patřilo 7 lánů, k Poča ,elsk' 1 ' ~ory., , erkov-
byly V:~n~y~kýv,o 4 a Bechlínstý o ~~Ulá!~h~' v~Y2v2al~ vladyčl dvory 

Pn vladYClm dvoru Hostinském (1622, Č. 294) by10 nad 51ánův Kd v 

pak koupen~ Ne~ahozevsi, počítáno tujednou "do é a po druhé 51 Č 29~z 
VladyCl dvur v Odoleně'vodě přikouFen 1 1623 k N l~h ," ~. ). 

!~~::5llr~:~o7~ ~ěmu )8 l~nutO Vl' ~le když b~l nově vy:d:i~:~\j:~ 6: ~::~ 
. op z. zus a 1 po r. 1671 kdež posto . . o , 

a tak se popisuje r. l{j80 (č. 300). ' upen Jezovltum 

Vladyčí dvůr v Červené Lhotě (od r. 1620 pustý) t'V "Ok k 
lahozey-si. Patřilo k němu 6 lánů (72) kop V' o t elz PIll oupen Ne-D ' COZ I zus a o . 1680 (č 300) 

a 1658 (~.r~:5)N~:h~evsi pa:!íc~ (kromě jvi~ dotčených) popisují se;. 1637 
.. ',' v vv~ru ?n zamku patnlo prý do 12 lánův, ale 1. b 10 
JI~h ~1 a take osev ,'etsl. Pn dvoru Střecho\Ském bylo stále 81 V' HI 
blckem ze dvou sedlských živností vzděláním tolikéž u K ., ,Ph

n 
o u-

4 lány. ' amenne o mosta 

od t 
POPdl~ži v Kolč~ ~157 4, Č. 264) drželo 3 lány a zůstalo bezpochyby 

s aro avna nezmenené. 
Při zá:nku v Obřiství byl dvů~ a k němu 1. 1638 (č. 314) 10·75 l' • 

~~pa a 41 zahonův; 1. 1657 počítá se 11·251. kopa a 41 z t d .. , anuv, 
CltánÍm. V Byškovicích byl druhy' d" ď. d • .,.e y pnym P(l-
12 1 50 l' 1 ,ur ze vou voruv spojený a k němu 

., z., a e ; 1657 zase 16·25 L 53 z. 
Lobkovské panství popisuje se r. 1638 (V 314) K d v'·, patřil 5751' o . c. . e voru pn zamku 

V' O· anuva 2 kopy, k Neratovské:rnu 1·51. k Tišickému241 k 
Patnly k tomu také dvůr Čakov sky' s 6.75 1 . k . Kl . a opa. K . . . . a opou a ecanský s 7·5 1 

e dvoru v Horních Přívorách (1657 Č 323) bylo 53 ko 'k'" . 
což 1. 1659 přepsá 60 k d . ',' . . p za onuv,. no na ., te yasI 5 lanův. V Čečelidch (1657-1059, 
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Č. 324) bylo dědin orných 3·75 1., 2·5 kopy, a ladem ležících 1·75 1. Oboje 
bývávaly vladyčí. 

Na statcích university Pražské byly dvory v Horních Počernicích 

s 64 kopami z. (asi 61.), Drahelčický s 10 lány a v Michli asi s tolikéž lány. 

Na panství k Černému Kostelci byly 1. 1562 (č.334) dva dvory, jeden 
při zámku, k němuž patřilo, soudíc z násevku asi 41. a Klučovský s 13 lány 
L. 1677 bylo na témž panství hospodářstvÍ rozlehlé. Kromě dvoru zá
meckého a Klučovského (14 1.) bylo tu 17 vladyčích a 3 šosovnÍ dvory. 
Dvory byly Dobropolský (nad 47 kop), Třebo-velský (88 k), Komorecký 
(nad 4 + 13 kop), Tuchorazský (nad 95 + 14 k), Vratkovský (74 k), 
Tismický (nad 95 k), Liblický (nad 99 k), Žherský (nad 41 k), Skram
nický (90 k), Dobřichovský (66 k), v Cerhenkách (54 k), Plaňanský (nad 
68 k), Přebozský (103 k), Hřibský (150 k), Chotýšský (nad 39 k), Synecký 
(nad 64 k.), Hoštecký (52 k). To byly vladyčí dvory držící 4-15 lánův. 
Šosovní držely asi od 4 do 8 lánův. 

Na panství KonoPištském (č. 254) byly 1. 1560 (č. 254) jen dva dvory, 
u nichž jest výměra doložena. Ke dvoru Fod zámkem patřilo k 30 lánům 
a ke Chvojenskému (jenž býval vladyčím) 4 lány. 

Na statku ke Kosově hoře byly (1667, Č. 331) čtyři dvory a k nim 
14 lánův neúrodných. 

Panství Chlumecké (u Sedlčan) v 15. st. nevelké (viz č. 237) rozšiřo
valo se stále přikupováním vladyčích statkův. Z urbáře 1. 1667 sepsaného 
(č. 296) dOvídáme se, že ke dvoru pod Vysokým Chlumcem patřilo 5·5lánův 
(v 15. st. 2 radla). Kromě toho byly dvory Ústupenský o 7·51., Zvěstovský 
o 6·5 1., Měšetický o 5·5 1. Klimětický o 3 1., Krasnohorský o 4·5 1., Du
blovský o 4·5 1., tedy jak se zdá téže výměry, jako dá, no před tím. Na 
panství Křepensk-émbyl d"ůro8·25L, na-statkuPQČe:picMlll.dvůr 0 .. 3·25}., 
na panství Nedrahovském dvůr Nedr. o 6·51. a v Úlehli o 2% 1.) na statku 
Novodvorském dvůr o 3 1., na statku Čachořickém tolikéž, na panství 
Obděnském dvůr o 31·5 1, na statku Skoupském dvůr o 3 a Kamýckém 
o 4 lánech. A to byly samotné statky v dávných dobách a kromě Obděnic 
se tuším staré míry zachovaly. 

Na panství Hořovském udržela se stará popluží od 2 do 9 lánův; dvory 
byly Hořovský o 6, Kundratský o 2, Otmický o 3, Újezdský o 9, Komá
rovský o 3, Podlužský o 5·5 a Lhotecký o 6 lánech. Otmický a Újezdský 
byly nové ze svedených rolí. 

Ze severních Čech lze připomenouti následující. Ve vsi Chodči byl 
dvůr a k němu (1604, Č. 285) do 5lánův. Na statku Bosynském (č. 315) byl 
jediný dvůr. L. 1639 počítali tu 119 kop a 2 z., což by bylo 9-111ánův; 
L 1657-1659 pokládali tu 7·51. vzdělaných lad la zarostlých 1·251., tedy 
vše 9·75 1. Na vladyčí statek je to dosti velké popluží. Také na statku By
šickém bylo 9 1., ale výborných a snad také větších, než byly zemské, což 
platí i o předešlých. 
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'. N~ panství B~ndtském ?yl~ (1585, č. 269) 5 popluží. Vladyčí bývaly 
MIlovsky. o 12 1., a Cachovs~y aSI o 300 korcích (asi 6 1.) násev ku; ale velké 
míry. Z prvotmho panstvI Dražického zbývají Starobenátský o 6 Dra-
žický asi, 0 13 a Kacerovský o 13 lánech. .' . 

.. ~a statku Střemském drženém k Beřkovicům (1658, č. 325) bylo velké 
POplUŽI o 28 lánech. 

. , Na panst~í r:,ubskén;- (k ~. Du~u) bylo (1556, Č. 251) 6 dvorův. Jednot
hve sel nep.okladaJ 1, take nem dolozena výměra. Z násevku lze souditi, že 
tu by o aSI 17 1. 

U Sk~ak ~hkalské";,, panství (k Malé Skále) byly (1615, č. 290) 3 dvory. 
a s e o nem výměra doložena, k Přeperskému patřilo 5·5 a Arnošti-

ckému 3·5 lánu rolí chudobných. . 

Na panství Ronovském a Stolinském byly (1608, Č· 286) dva dvory 
Stolinský a Straňský, každý asi o 7 lánech. 

Na díle panství Úšteckého (1668, č. 332) nacházely se dva dvory Dl' 
V k' U . . ,om 

a ysoc~. . onoho bylo nad 285 korcův Praž., což počítáli za 4.75 1. 
II Vysockeho Jen 51·5 korce. Počítajíc, že se selo u Dolního 60 k o ď 
l' Vl b V .. orcuv na 
an, neme y ysocký ani celého lánu. Na ostatním panství Lib T k' 

(V 332) V' , . e ~c em 
c. pnPv~mmá se k r. 1669 jen t;ásevek, ale 1. 1680 výměra i násevek 

Onano vymerena takto: Ke dvoru. Uštěckému 3 1. a 29 korcův k L k 
k' 5 1 ' . u ov-

s emu . 24 k, k Tečenskému 3·5 1., Rochovskému nad 2.5 1 S 'v_ 
.s~élllll.31., Jištrbskému ,nad 5·5 1. POkratickému 100 str. (tedy ~řes e17~). 
. Na statku Brocenskem (1623, Č. 299) byl J' ediny' dvůr k něm V '1 v 1 
d 6 1, o , uz na eze o o anuv. 

~e st~tku Kamýckému (1623, č. 296b
) patřily dva dvory Kamycký 

o 5 a RepnIcký o 3 1. Oboj e bývaly statky o sobě. ,. 

- -- N~ panství. Benešovském a Binsdorfském (1635, čís. 310) bývaly tři 
~~~~,]eden ,v ~revdměs:í B:nešovském o 51., druhý v Bindsdorfu o 7.251. 

. - a tretl Vysoke Llpe, k ~en:uz bylo dědin za 41. Vladyčí statky to nebývaly. 
Na statku Vršov~ckem (1640 č 317) bylo několik dvo· '. , 

Vršo . k' II TV' ., . ru, zeJmena 
. VIC vy·~. ,a rtmský o 6 1. Bývalé vladyčÍ dvory byly Chodžovsk' 
o 5, Pocedehckyo 2, Kysterský o 8 Ve1těžský o II Obo ký. 3 CV Y 
čický o 6 lánech. ' . ' rs o a ern-

l' U Libčevsi. (lv664;. č. ~29) měřili na korce. Počítá-li se nejméně 60 korců 
na an, bylo u Llb~evsl a~l 8, v Měrunicích asi 9 (avšak viz níže), v Rísutech 
~~~ 4, v Charvatclch aSI 6; ve "Vodolicích 13, v TřebivHcích nad" 8, v Lu
ZlCICh nad 3·1. Všechny bývaly vladyčími statky. 

Popluží v Údlicích ( 1580, č. 266) drželo 10lánův 
., Na Patokryjském statku byly (1637, č. 312) tři dvo~y, jeden v Pato

kryjlch o 5.!~, druhý v Beč~vě o II 1. a 3·5 čtvrtěch a Měrunický o 5.5 1. 
Na Dtv~ckém statku (c. 312) byly též tři dvory' DivickýS 1 . k' 

a Ročovský. K prvnímu patřilo 1637 5 avšak ok 1650' 7 l' '. o oPl
1S 

Y 
v h dVl' v ,. anuv, a e ne 

vsec vz e anychic~z by souhlasilo, ale ke dvěma ostatním patřilo 1637 
12·25 L a ok 1650 Jen 10, tedy poUhé odhady. 

5 
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Z východních Cech není mnoho pamětí. 
Na Smiřickém panství byl (1588, č. 273) dvůr Holohlavský (bývalý 

vladyčí statek) o 7 1. Do r. 1619 přibyly tři. U Holohlavského vyskytuje 
se 30 1. přidáním sedlských rolí a celá ves Zderaz skoupena. Ke dvoru 
Zderazskému ponecháno 20 1. a ostatek přidán k Holohlavskému. Bývalé 
vladyčí byly Lipský o 8, Neznašovský o 10·5, flesský o 7·5 1. 

V Slatině (v též krajině) byl (1. 1624, č. 301) d,,'ůr o 8 lán~ch. V' 

Na statku k Vysokému Veselí (1635, č. 309) byly dva dvory, Jeden pn 
tvrzi, k němuž bylo 8lánův rolí úrodných a druhý Pytlasovský (bezpochyby 
dříve poddanský), k němuž patřilo 2·5 1. 

Na panství Smrkovském byly (1. 1631, č. 307) tři dvory, které byly 
dříve vladyčími statky. R. 1631 obsahovaly Smrkovský 51., 4 kopy, 10 záh. 
Ohnišťanský 6 1. 8 k. a Chomutický 7 1. 9 k. 

Na statku Rohoznickém (1655, č. 320) bylo popluží držící 7 1. a 64 
provázkův. . . 

Na velkém panství Litomyšlském byly 1. 1557 (č. 252) Jen dva dvory, 
Vlkovský, k němuž patřilo 7 lánův a Jakubovský na Lánech, k němuž 
~8~~~ . 

Na Morušickém statku (1597, č. 280) není míra jediného popluží 
doložena; 1. 1642 byly na něm tři dvory, k nimž patřily 24 lány. 

Na panství k Heřmanovu Městci (1658, č. 326) býv~lo 5 ,dvorův. 
Dva (před zámkem a Přibyslavský) byly v'Městci a byly k mn:,.2 l~ny neb 
24 kop z., K Novému dvoru patřilo 7·5 1. neb 90 k., ke Kleslckemu 8 1. 
neb 96 kop, ke Stolanskému (dříve vladyčímu) II 1. neb 132 k. Do r. 1670 
přibyl dvorec v Slavkovicích o 300 korcích. 

Na statku Ronovském (o. 1629, č. 305) byl dvůrpřitvrzi Ronovské, 
k němuž patřilo asi 71. Druhýdvůr byl v Zehubech s 3 lány. Konečně byl 
dvoreček \e Zbyslavicích, k němuž náleželo 2·5 1. . . 

Z popisu statku k P&čkám Hrabáňovým (1633, č. 308) lze zná:i,. ja~ 
bývalo popluží někdy dosti skrovné, ku př. jedno o 2 ~~nec~. ~ahck1 
dvůr držel 3 1. a býval statkem o sobě a tak to lze shledatI I u )1nych. NeJ
větší byly Chotouchovský a Nebovidský, před tím též statky. 

U Velkých Ohař a Němčic (ok. 1560, č. 255) byla popluží dohromady 
obsahující 7 kop záhonův. To nebyl ani lán. 

O iižních Cechách je několik pamětí vydatný~h. v • 

Z velkého panství Choustnického zbyl na konCI 16. stol. (c. ~77) Jen 
kousek, a tu byl jediný dvůr, k němuž patřilo ok. 7 lánův (tak I 1619~; 
Držitelé připojili k tomu vladyčí statek Bělou, kdež obsahovalo POplUZI 

3 lány. . ',. v dž 
Na panství Chýnovském byl ještě 1. 1574 (č. 262) Jedmy dvur, poneva , 

tu zůstalo starodávné hospodářství hlavně peněžité. Výsevek dvoru Chy
novského byl nevelký, totiž asi 75 korcův, což nebylo přes lán. Do r., 1~22 
přibyly statky Polanka a Dobronice, a ve všech se odhadovaly role 15lanuv. 
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Také na Kamenickém panství (1622, č. 292) známe jen celkovou vý
měru dvou dvorův totiž 14·5 1. 

Také na velkém panství Bechynském byly (1. 1596, č. 278) jen dva 
poplužné dvory, totiž Kamenný u Bechyně a druhý v Březnici. Osev jeznám 
ale nedokonale a na velkou míru Bechynskou. Míra není doložena. Také 
na želečském panství (č. 2~8), je znám jen osev čtyř dvcrův. Z něho lze 
tak tak seznati, že patřily k Zelečskému dvoru asi 8, k Radimovskému nad 7 
k Vyhnanickému asi 2·5 a k Libějickému to1ikéž, ovšem předpokládají~ 
Pražskou míru. 

V Svatkovicích (1638, Č. 313) byl dvůr, k němuž patřily 4 lány. Byl 
to ode dávna vladyčí statek. 

Na statku Borotínském bylI. 1623 (č. 313) jediny dvůrpop1. pod starým 
zámkem, jehož dědiny odhádány podle osevu na 5 lánův. Tak píše se 
i k 1. 1638 (č. 313). 

Na vedlejším statku Kosteleckém byl dvůr o 6 lánech podle odhadu 
r. 1623, ale v pravdě byly 1. 1638 jen 4·5 1. K témuž statku patříval dvo
rec panský ve Lhotě Němco\ ě, dřív e sedlský. Po osevu soudilo se 1. 1623, 
že k němu patří 1·5 1. 

Popis panství Jistebnického je z r. 1638 (č. 313). K panskému dvoru 
v ]iste?nici patřily jen 3 lány a zůstal starý stav. Bývalé vladyčí dvory 
bylyTlsovský o 7, Býšovo 1·5, Vesecký o 3·51. a Kostelecký. Na panství 
BoroMnském byl kromě Borotínského dvoreček v Mezném, k němuž byl 

EU lán. 

Na Krumlovském panství 'velikého rozsahu bylo (1585, č. 269b) jen 
6 popl. dvorův. Příčina toho byla ta, že větší jeho část pocházela z klá
šterství Korunského, na němž stačily dva neb tři dvory k vyživení řehol

. -níKuv.U Krumlova samého byl Kvítkovský o 6 a Nový jdouc k VyšnÍmu 
-o-llláúoch. Z bývalého království byl Kuklveit dvůr, k němuž patřily 3 lány. 
Z v1adyctví snad pocházel dvůr Pla\nický asi o 10 lánech, z klášterství 
pak Červený u Chvalšinasi o 6 a Olšinský nevelký. 

V Chlumec "ku (1624, č. 302b
) byl dvůr, na němž soudíc z' osevu bylo 

nad 3·5 1. Menší byl dvůr v Chlumu asi o 2.5 1. 

Urbářův panství Novohradského jest několik, ale obsahují jen věci 
poddaný~~ ,:;e ,týk:ající. Že na n~m bylo d;orův málo, lze shledati z popisu 
1. 1613 uCllleneho. ) Na statku Zumberskem za konfiskace k Novohradsku 
přivtěl;ném byly d-;a dvory jeden v Žumberce, druhý v Chvalkově (asi 
1600, c. 284). SOUdlC z osevu (po čberech) byly asi o 6 lánech neb \Íce 
aneb méně. , 

Také z Rožemberského panství (asi 1600, Č. 283) nedostává se dosta
tečných poznámek. U dvora Rožemberského je znám Osev a z něho lze 
souditi, že byly k němu asi 3 lány stačící pro výžhu úředníka. 

16) v Bílkových Konf.· na str. 652. 

5* 
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Popluží na Orlicku (1610, 1620, č. 268) vypočítánáz ~ás:vku udržela 
> • t k )'ak byla od starodávaa. Z bývalého královstvl zustaly dvory 

se aSI a , . v' , d 5 L v k' 
Orlický asi o 4, a Mirovický asi nad 4 lány. HolesIcky, na. ' as~.vs y 
nad 2, Kovářovský nad 5, Slavoňovský asi 5 a Letsky aSI o 7 pnbyly 

z vladyčích sta{kův. -' . v'' 1 v, 
Na panství Drahenském (1624, 1630, č. 362) bylo. nekohk pop UZl, 

jichž násevek jest znám' Odtud lze vypočítati výměru aSI tak tak. U Dr~
henic drželo asi nad 2·5 1.,. U Draheniček nad 7, U Chrastu 1·3, u Uzemc 

nad 3·5 lánu. . d 
Na Rožmitálsku (1565, č. 258) také je znám Jen násevek, a t~, ne 0-

statečně. Bývaly tu dva dvory, Rožmitálský a Vranovský n. vladycl, onen 

snad o 7 1., tento něco přes 2 lány. . '. . .' v v 

Na statku Řepickéin (o. 1540, č. 243) znám Jest Jen osev OZl mnl, z nehoz 

lze souditi, že bylo k Řepici asi 5 lánův.. v v v 
Na statku k Blanic"ce (1597, č. 279) byl dvůr v Blamcce: k. nen:~ 

soudíc z osevu Prachatické míry) patřily asi 3 neb 4 lány. V Protlvcl patrila 

k témuž statku polovice pophiží, asi třetin:. př;de~lého. v,, v " 
Na panství Rabském znám jest osev Sus!cke mlry. POplUZol dve u Rabl 

a Žichovic byla nevelká majíce násevku aSI 210 a 180.kor?uv. , 
Ze západních Čech je nám ~ výměře popluží velmI malo z?amo. 
Na panství Kaceřovském (1558, č. 253) je nám zn~m~.výmera dvoru 

Lomanského, k němuž bylo rolí a luk za 3 lány,z čehoz pnpadalo na role 

asi 2·5 lánu. - oN' 
Na panstv í k Týnu Horšovskému (1587, č. 2~1) ~ylo, 5 dvo;~v. e)~ 

menší' byl v Týně, totiž jen o lánu. Ostatní byly Tr.ebmcky o 5, U) ezdecky 
o 4 Jenikovský o 2·75 a Metelský o 3 lánech, ale Jen ~odle odh~dU. 

, Na statcích Ebmetu, Vranově a Krásné Lípě v kra]lLoketskem (1650, 
č 319) znám jest jen násevek. Činilo to asi u Ebm~tu5,.u Vra.no~\ 3, 
~ Krásné Lípy 4, u Tiefengrlinu ani ne 2 lány, tedy asi tak)ak bylo u v a-

dyčích statků jinde. v' 
Jest tedy zřejmo1 že nad 1, 1·5 neb 21. sedls~~ho stat~u bylo POP~UZ1 

1 d v,. 2 3 4 5 i vice lánech podobných rozmeruv bylo I na panstvlch, 
v a yCl o , , , ' 'v, , 1 t ' h 
kde nesídlel pán, nýbrž přebýval úředník. Většl POplUZl by~a ~ na pans v;c . 
a t)1 není jisto, byla-li odstarodávna aneb byla rozmnozovana sedlskyml 

rolemi. , 
7. NASEVEK. 

, Podivuho'dnaj e ~rovnalost staré .míry po1ís tou měr~:", která se na .~~ 
vysela a s tou i jistá shod~ měr řídkých věcí. Na shod~ )1t~a s. k~rcen:vJ:z 

k , , . Sv 'ev dčí ta věc O tom, že vy~la z, dloúholete zkusenostl, amz )e pou azano. " , v' " k 
známQ, že, by se. byla zařídíla zákonodárstvím neb ~e)a~yml r~z . azy: po-
něvadž ji lze pokládati z3: výsledek praktické,zp~ol)1l~~tl, kt<;ra se Qb)e~o~ 

1 Cv hO Vdycky dokud o způsobu sve.ho zlvobytl rozhodov.ah va a u ec uv vz , . . .' . . 
samostatně. 
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podobná shoda spatřuje se také v následujícím: Na klášterství 
Břevnovském u Prahy měli vesničané povinnost sebrati 50 hrstí neb 
snopkův v kopu a to tak, aby z toho se vymlátil kořec- obilLI) 

Za starých dob hospodařívalo se tak, že role bývaly rozděleny na 
tři části, kterým se říkávalo při poplužích ana ve~kých statcích obory 
neb obůry i zůry a zvůry. Jeden obůr zaset byl ozimním, druhý jarním obilím 
a třetí zůstal úhorem neb přílohem. Nebývaly úhory vždy stejné, ale oby
čejně něco nad třetinu neb něco pod ní. Semeno, které se na určitou míru 
zaselo, nazývalo se násevkem neb výsevkem téže míry. Tak na příklad byl 
kořec násevkem jitra, pročež se drúhdy i jitro nazývalo korcem, což pak 
přestalo po zavedení Vídeňské míry, tak že se posud počítá jitro za 2, 
korce a 3 měřice. Měří nyní jitro 57·55 a kořec role 28'77 a, měřice pak 
19·17 a. 

Jak psáno při vyměřování jitra nebyl vždy kořec násevkem na 
jedno jitro. Již ke sklonku 13. -století počítalo se v krajině u Ml. Boleslavě 
70 strychů na 36 jiter. (Viz č. 226.) Tak i 1. 1322 (č. 39, 40) počítalo se 
v Podbrdsku na jitro dva strychynásevku, . ovšem tu mohly býti . dva 
malé strychy, protože počítáno na Berounskou míru. Za Nepomuckým ko
stelem byl hon neb 29 záhonův (1404, č. 13.5), na něž se mohly 3 kbelce 
(nebo 213·9l) vyseti. Násevek ten se rovnal 2·3 korcům.2) 

Role neurčitého rozsahu jako na pl'. ni,a, měřily se násevkem. Tak 
jest 1. 1406 řeč o nivě faráře Yšeborského, na niž se vysévaly 3 strychy. 

Plinius píše v 18. kapitole svého Popisu přírody takto o zasévání 
rolí: "Do jitra prostřední prsti patří se zaseti pšenice neb bílé pšenice (sili
ginis)5 měr, špaldy (farris) aneb semence, jak týž druh obilí nazýváme 10, 
ječmene 6, bobův o pětinu více než pšenice, vičky 12, hrachův rozmani-
tých 3, vlčího bobu (lupini) 10, čočky 3 (ale tu chtějí zasévati po, suchém 

. hnoji), ervu 6, řeckého jetele 6, vlaských bob 4, zelené píce 20 měr, prosa 
a pohanky 4 čtvrtce (sextarios) , do tučnější prsti více, do hubenější méně. 

Jest také jiné rozvržení. Do husté, křídovaté neb bažinaté prsti 
vsévá se pšenice neb bílé pšenice 6 měr, je-li pr~t řídká, chudá, žíznivá 
neb hluboká, 4 míry. Neboť hubená prst vyžene malé a hluché klasy, jestliže 
nejsou stébla daleko od sebe. Tučné role splodí z kořínku jediného seménka 
četné odnože a husté osení z semene řídce setého. Proto mnozí učí, aby se 
podle hodnoty prsti 4-6 měr, jiní o 5 méně nebo více na jitro vysévalo. 
A je-li země posázena (stromovím) a nebo nerovná, má býti tak, jako 
na hubené: Sem patří také věštba známá, jež se má bedlivě zachovávati: 
Zasévaje neujímej úrody (segetem non defruges). 

K tomu dokládám, že jitro měřilo tehdá 2521·6 qm neb 25·216 a, 
staročeské jitro 28·37 a, nynější jitro 57·55 a, míra neb modius 8'75 1 
čtvrtce neb sextarius 0·547 l.3) 

1) Emler, Vrb. 155 a t. d. 
2) Borový, Lib. erect. V 670. 
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Polbženo sem toto proto, aby bylo znáti, že vyměřovati násevek 
na dno bylo věcí domácí, samorostlou, a že nepocházelo ze západních 
zemí, byť jitro v-zato od Římanův neb jejich následníkův. 

Sklízení vyžadovalo na velkých statcích neb poplužích, aby na 
krátkou dobu bylo 4rahně dělníkův k tomu. Protože je shledávali a shá
něli, říkalo se klízení shon neb shonné, a naše žeň a žně patrně mají také 
smysl honění. Někde a tuším po většině buď z pOvinnosti neb dobrovolně 
poddaní tu práci na se brávali. Na statcích kláštera Ostravského (1388) 
někteří byli povinni přijíti na shonné a jiní se vykupovali dávkou ovsa.4) 

V Liblicích na arcibiskupství (asi 1390) dávali ke shonnému z každé 
dědiny žence a Bylanští dávali jich 17.5) V některých vesnicích na Břev
novském klášterstd (1406) byli voláni lidé na shon; jednotlivec pracoval 
den, 4, 6 i 8 dní. Z Třebonic každý měl povinnost žíti 42 mandel(?) a pra
covati 8 dní. 6) Na témž klášterství držel mandel 50 velkých hrstí neb 
snopkův a z každého vymlátil se kořec. 7) Viděti odtud, jak míra, násevek 
a sklízeň byly dobře promyšleny. 

První podrobný násevek je znám z r. 138 1 (č. 1l8), a to popuží, 
ve Vratkově. Byl to sice násevek počítaný na Brodskou míru, ale to na 
poměru nemění. Na ozim se vyselo 40 měr pšenice a 20 žita, na jaro 90 m. 
ovsa, 30 ječmene a 3 hrachu. Jest tedy 60 měr na ozim a 123 na jaro, tedy 
příloh patrně asi 60 měr, a všeho 243 m., ale spíše více než méně. Počítajíc 
průměrný výtěžek asi sedmeronásobný, vytěžil by asi 1281 m. Úrok 
90 str. byl Boleslavské míry. 

V Hájkově měřictví nachází se také odchylka co se týče jitra a jeho 
násevku. Jeho lán (18·508979 ha) má 60 jiter, každé podle nynější míry 
3084·8299 qm, ale dokládá na jiném místě, že na lán padnou 64 strychy 
pšenice; to by činilo 5952 korce._ _, 

Jaký býval násevek, dobře lze seznati u popluží na velkých statcích, 
ano druhdy se i najde, kolik se sklidilo a kolik vymlátilo. Probereme je 
podle jednotlivých stran, totiž jak si vedli v středních, severních, východ
ních, jižních' a západních Čechách. 

Nejvíce podrobný popis je v urbáři panství Roudnického (1592, 
č. 275). Dopodrobna jest vytčeno, co popluží drželo, kolik se vzdělalo, 
kolik se vselo na jednu stranu, kolik na kopu, kolik na záhon, kolik se 
vselo jednotlivého druhu obilí, kolik se při nejmenším urodilo, kolik se 
našlo při mlácení a kolik z toho zbylo na prodej. V dokladu č. 275 vypi
suje se to při dvoře Mnětěšském tak, jakje psáno v urbáři, kdež také do
loženo, jak se mají role zdělati k setí, II ostatních dvorův se vypisování 

3) V téže kapitole píše, že patří 18 vozův hnoje vykydati na jitro. 
4) Emler, Urbáře 55, 58. 
5) Tamže 106. 
6) Tamže 158, 159, 161, 162. 
1) Tamže 155. 
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~kracuje, aby se pro ušetřeni místa nic neopakovalo. Popluží bývalo 
přesně na 3 strany rozděleno. 

V následujících tabulkách je sestaveno, kolik se kterého obilí selo 
a klidilo, totiž a) na kolik kop záhonův se selo, b) kolik se selo v korcích, 
c) kolik mandel se sklidilo, tl) kolik se vymlátilo, e) kolik zbývalo přes 

'osev neb čistý výnos (u pšenice a žita korec po kopě, u ječmene po 50 qr, 
u hrachu po 70 qr, u ovsa po 30 qr (kopa asi 5 Fl. stř.). 

Pšenice. 

Mnětešský a) 35, b) 262·5, c) 3150, ' d) 1575, e) 1312 
Židovický a) 15' b) 1l2·5, c) 1350, d) 675, e) 562 
Vědomský a) 21, b) 157·5, c) 1890, d) 945, e) 787·5 

Žito. 

Mnětešský a) 4k. 30z., b) 33·75, c) 405, d) 202·5, e) 68·75 
Židovický a) 4k. 40z., b) 35, c) 420, d) 210, e) 175 
Hoštěcký a) 9 k. b) 58·5, c) 702, d) 351, e) 292·5 

Ječmen. 

Mnětešský a) 20, b) 150, c) 1500, d) 937·5, e) 787·5 
Židovický a) 4 k. 40z., b) 35, c) 420, d) 210, e) 175 
Vědomský a) 10, b) 75, c) 750, d) 562·5, e) 487·5 

Hrách. 

Mnětešský a) 3, b) 12, d) 96, e) 84 
Židovický a) 2, b) 8, tl) 64, e) 56 
Vědomský a) 2, b) 8, d) 64, c) 56 
Hoštěcký a) 1·5, b) 6, d) 42, e) 36 

Oves. 

Mnětešský a) 16 k. 30z., b) 99, c) 693, d) 693, e) 594 
Židovický a) 7k. 40z., b) 46·5, c) 325, d) 325, e) 278·5 
Vědomský a) 9k. b) 54, c) 378,' d) 378, e) 324 
Hoštěcký a) 7·5, b) 41, c) 287, d) 287, e) 246 

Na Beřkovsku (1658, č. 325) byl násevek tak přesně rozdělen že se 
zasévalo na každou stranu stejně, tedy li Beřkovského dyoru na 7 lánů 
.390 korcův. Tak potom ve Vliněvsi na 4 lány 320, v Počaplech na 5·5 lánů 
330, v Bechlině na 5·5 1. 330 a na všech 22 lánech 1290 korcův. Na vzdě
lání byly při prvním dvoru 3 potahy koňské (po 4), na ostatních po dvou. 

V Ctiněvsi (1669, č. 332) je jen tolik psáno, že se tu vysévalo 895 str. 
Při pošacování Odoleny vody (1623, č. 300) je psáno, Že se na 6lánův 

vyselo na ozim 80 str. pšenice a 35 str. žita, tedy 115 str. Na tolikéž 1. 
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vsévalo se 1. 1680 144 str. na jednu stranu, a v Červené Lhotě také na 
6 lan. jen 120 str. na jednu stranu. 

Na panství Nelahozevském (1637, č. 295) také se vsévalo stejně na 
každou stranu, totiž v Nelahozevsi na 12 lánův 300 k, v Střechově na 
8 1. 150, v Holubicích na 8 1. 160, v Hostíně na 6 1. 120. Jinak bylo v Odo
leně vodě, totiž na 8 1. 160 ozimu a 150 na jaře a v Kamenném mostě 
na 4 1. 80 k ozimu a 70 na jaře. Koní chovali od 8 do 12. R. 1658 bylo. 
v Nelahozevsi 21 1. a oves na jednu stranu 420 k, v Holubicích na 8 L 
170, v Kamenném mostě na 41. 80, v Střechově na 81. 160, v Hostíně na 
6 1. 120 a v Odoleně vodě na 6 1. 144. Koní bývalo od 4 do 12. 

V Kolči (lQ74, č. 264) byly asi 3 lány a osev na ozim 100 k. Slanské míry . 
Na statku Obřístevském (c. 314) byly dvory v ObřístYÍ a Byškovicích 

odhádané "l. 1638 nad 10·75 a nad 12 1. 1657 na 11·25 a 16·25lánův. Ná
sevek byl v obojích letech stejný, u onoho 261 a 217 na dvě strany, u tohoto 

288 a 240. 
Na panství Lobkovském (1638, č. 314) selo se takto: v Lobkovicích 

na skorem 5·5 L 36 k ozimu a 30 na jaře (tedy jen částečně), v Nerato
vicích na 1·5 1. to1ikéž, v Tišicích na 24·11. 56 a 45, v Čakovicích na 6·85 1. 
164 a 136 a v Klecanech na 7·5 1. 180 a 15 (?) snad 150. Potahův bývalo 

od 2 až do 5. 
V HorníchPoéernicích byl dvůr s 64 k z., které se 2 koňmi vzdě-

lávaly. V Drahelčicích bylo 10 1., selo se na ozim 150 k a obdělávalo se· 
2 koňmi. V Michli selo se na ozim 140 k a na obdělávání bylo 6 koní. 

Na panství Kosteleckém nad Černými lesy (1677, č. 334) bylo 22 po
plužných dvorův. Popluží při Kostelci bylo dílem zarostlé, ale osé, alo 
se 41 kopa záhonův. U něho a některých dvorův není násevek znamenán. 

Ke dvoru Brouěkovskému u Kouřimě patřilo 38 kop 7lzáh. Vysévalo 
se na ozim po 6·5 korcích, na jaře po 6 k Při onom selo se 65 k 2 v. pše-· 
nice a žita, při tomto 98 k. ječmene, ovsa a čočov ky. Čočov ky selo se korec 
na 15 záhonův. Ke sklízení na úhoru hotovili 4 k~5 z. Na obdělá, ání 

bylo 6 kusův tažných koní. 
K Třebovskému dvoru bylo 88 kop záh., totiž 29 a 24 a 35. Na zimu 

1674 zaseto na první obůr 184·5 korcův, na jaře 1. 1675 na druhý ječmene, 
hrachu a semence 138·5k. a směska. Třetí strana úhoru hotovi1a se k r. 1676 .. 
Pšenice sela se 6% kor., žito a ječmen po 6 k, hrách po 15 kor. na kopu 
z. Potah volův byl trojí, totiž 16, tuším 3,potahy po čtyřech a 4 voli na 

přepřahání. 
Při dvoře Diblíkovském vyselo se 1. 16.74 na podzim 69 kor. semene,. 

asi na 12 k na jaře potom ječmene, ovsa, hrachu, vikve, čočovkya směsky 
asi na tolikéž a necháno skorem 15 kop úhorem. K obdělávání byl potah 

o 6 volech. 
Při dvoře Běšínovském zaselo se 1. 1674 170 k 2 v. na 28 kop a 20 záh., 

na jaře r. 1675 ječmene, ovsa, hrachu, vikve, semence, prosa a pohanky 
151 k 2 v., 1 čtv na 30 kop a 35 záh. a 20 k. z. necháno k úhorům. 
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. 
Při dvoře Komoreckém bylo špatných rolí 4 k. 23 záh., jež se vzdě-

lávaly 6 voly a orbou od poddaných. 

Při dvoře Žherském bývalo rolí přes 41 kop, ale obděláváno jel1 39 kop 
a ostatek pouštěn pod úrok 

. Při dvoře Skramnickém na každou stranu necháno po 32 kopách. 
Na ZImu r. 1672 zaseto 188 kor. 2 v. pšenice a žita, na jaře r. 1673 j ečmene, 
ovsa, hrachu, vikve, semence a prosa 170 kor. 2 v. Na úhor rozpočtěno 
přes 162 kar. pšenice na 25 kop a 42 kar. žita na necelých 8 kop (osev 
u obojího po 6 korcích). Potah byl troji neb 15 volův, (tedy po pěti) .. 

Při dvoře Dobřichovském bylo rolí 60 kop, rozdělených na tři strany 
po 22 k Na zimu selo se 135 kor. 2 v. pšenice a žita (po 6 korcích), na jaře 
r. 1673 ječmene, ovsa, hrachu, vikve, čočovky, semence a prosa přes 
137 kor. a směsky s potřebu. Pro třetí stranu při:rravováno 132 korcův 
žita a pšenice. Potah byl dvojí (po 5), totiž 10 volův. 

Při dvoře Cerhenském bylo rolí 54 kop, do každé strany 18. Na zimu 
r. 1672 vyseto 114 kar. pšenice a žita, na jaře r. 1673 přes 83 kor. ječmene, 
ovsa, hrachu, vikve, semence a prosa a s potřebu směsky. Do třetí strany 
mělo se zaseti 108 kar. pšenice a žita. Potah byl jako u předešlého. 

Při Plaňanském dvoře bylo rolí 68 k 30 záh. tak rozdělených, že 
připadlo na dvě strany po 23 k 30 z. a na třetí 21 k. a 30 z. Na zimu r. 1672 
seto 132 kar. pšenice a žita, na jaře r. 1673 ~aseto ječmenem, ovsem, hrachem 
a vikd. Potah byl jako u předešlého. 

Při Hřibech bylo rolí 150 k, totiž 54, 48 a 48. Na zimu r. 1672 seto 
338 kor. pšenice a žita, na jaře r. 1673 seto přes 278 korců ječmene, ovsa, 
hrachu, vikve, čočovky, semence a prosa. Na obdělávání byl čtverý potah 
(o 5), totiž 20 volův. 

V' .Dvůr pustý Chotýšský (7 k 13 záh. orných mimo porostliny 32 k) 
pnpo]en ke dvoru Syneckému, k němuž samému patřilo 64 k 15 z., tedy 
k oběma 71 k 28 záh. Na to byl dvojí potah volův. 

Při dvoře Hošteckém bylo 39 kop mimo porostliny a na to dvojí 
potah volův. 

Na statku ke Kosově Hoře (1667, č. 331) byly 4 dvory držící 14lánův; 
na všecky 3 strany vselo se přes 833 k. zimního a jeřního obilí, tedy na lán 
po 60 korcích. 

V Kamýce nad Vltavou (1631, č. 296) zaselo se 1. 1628 na 1 stranu 
ozimu 29·75 k pšenice, 45 k žita, na druhou stranu 1. 1629 pšenice 63·75, 
žita 23 k, na 3. stranu 1. 1630 24·5, pšenice a 54·75 k žita. Jarního obilí 
zaselo se 1. 1629 na 1. stranu 18·5 ječmene, 26 k ovsa, na druhou 1. 1630 
ječmene 27·25 k, o.vsa 31·75 k., na 3. stranu 1. 1631 ječmene 39·75 k, 
ovsa 19·25 k 

Na pan:,tví Nedrahovském (č. 296) pokládá se vyměra 1. 1623 větší 
než později. Setba u 3 dvorů na o.zim pokládá se 150, 60 a 70 korcův. 

V Obděnicích vysévalo. se na 5lánův 100, ale 1. 1623 jen 94 na.o.zim. 
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V Čachořicích byly (1623, č. 296) asi 3 lány, osev byl 60+54 a 57 korců,,; 
tedy bylo nedobře měřeno neb byl osev menší než-li bývalo dříve. 

V SkouPém bylo 4·5lánův, a osev na zimu 90 korcův, tedy tak hojný, 
jako by bylo 6 1. Druhý dvůr Tisemnický byl menší. 

Hospodářství na panství Chlumeckém je známo z 1. 1652 a 1667 
(č. 296). Sely se na ozim r. 1651 pšenice a žito, na jaře žito, pšenice, ječmen, 
oves, hrách, semenec a lníně čili lněné sémě, ač nikoliv všude všechno. 
V dokladech je doložen nejen osev, nýbrž i co bylo naklízeno,. odkudž lze 
vypočísti, kolik mandelův se urodilo po korci. Stav r. 1667 nesrovnává 
se docela s předešlým. 

Na panství Točnickém (1745, 343) byly dva dvory. Zasévalo se na 
kopu z. po 6 korcích. 

U Točníka bylo rolí 115 kop a 35 záh. Násevek a sklízené obilí stojaté 
byly takové: 

Pšenice zaseto (1. 1743) 80 korcův a sklidilo se 6 fOp 5.8 mandel 
a 6 snopův. Žita zaseto tehda 123 k a sklidilo se II kop 33 mandel. 

L. 1744 zaseto ječmene 107 k. a sklidilo se 9 kop 5 mandel a snop. 
Ovsa zaseto 126 k. 2 v. a sklízeno 5 kop 18 m. a II snopův. Hrachu za
seto 20 k. a věrtel a sklidilo se 53 vozův. Na úhor rozpočteno 236 k. 3 v.. 

Byly tedy role rozděleny tak, že se zaselo na ozim 203 k., na jaře 
253 k. 3 v. a na úhoru zase na, ozim 236 k. 3 v~ 

U dvoru Chlustinského bylo rolí 63 kopy záhonův. Násevek a užitek 
z něho ukazoval se takto: 

L. 1743 na ozim zaselo se 24 k. pšenice; sklidily se 2 kopy, 28 mandel 
a 12 snopův. Žita bylo zaseto 63 k. a věrtel, sklidilo se pak 5 k. 40 m. 
II snopův. 

L. 1744 zaseto 39 k. ječmene, z něhož narostlo 2 k56m, 12 sn. 
Ovsa zaseto 46 k. 3 v. a sklízeno 2k. 8 snopův.Hrachu zaset06k. a s pole 
odvezeno 14 vozův. Na úhor připravováno 199 k. násevku. 

Korec (93 1.) zasetý vydal u pšenice 5-6, u žita 5, u ječmene 4-5, 
u ovsa 2·5 i něco více mandel a u hrachu nad 2 vozy. 

Na panství Nyžburském (1574?, č. 263) bylo malé popluží, na němž 
se vyselo na jednu stranu jen 25 korcův, tak jako na malém dvoře sedlském. 

Ze severních Čech jsou tyto paměti: 
Při dvoře Údlickém (ok 1580-1590, č. 266) bylo 10 lánův a tři čtvrtiny 

role. Vysévalo se 234·25 k žita, 162·5 ječmene, 8·25 hrachu, 68·25 ovsa, 
všeho 473·25 k., což lze rozuměti jen na 2 obory; neb při 10 lánech lze 
hádati na výsevek aspoň 600 korcův. 

Polní hospodářství na panství Benešovském a Binsdorfském (1635, 
č. 310) jest dosti podrobně popsáno. Na 5 lánův vysíváno pšenice 27, 
žita 5, ječmene 9, ovsa 60, hrachu 6, lněného semene 4, semence 3 korce 
Benešovské míry. To znamená připočtouc ječmen ozimní 41 k. a 73 jeří, 

zbývá tedy na úhor 186 k. Dotčeného léta to bylo ještě horší, jak lze shledati 
z dokladu. V Binsdorfě bylo 7 lánův. Zasévalo se 205 k. na dvě strany, 
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al~ t. r. zaseto jen 63 k. žita, tak že vždy vybýval velký úhor. U Vysoké 
Lí Y byly 4 lány, na něž se vysévalo 160 k. velké míry a vybývalo 80 k. 
n: úhor. Ale 1. 1635 vyseto na zimu 18 k. pšenice a 57 žita a co se dálo 

s ostatkem, není známo. 
Poučná jest poznámka pozdější v urbáři panství Chlumeckého (1628, 

Č. 198), že se vysévá na kopu záhonův 7 korcův a 2 věrtele a že se klidí 
~byčejně 15 kop snopův, tedy že se po 30 věrtelích klidí 900 snopův, tedy 
po věrteli 30 snopův (neb asi 15 mandelův?). Protože se počítá lán z~ 
12 kop, jest užitek z jeho dvou třetin neb 60 korcův 7200 snopův. Protože 
pak třetí díl lánu jest úhorem a vyselo by se naň 30 korcův, počítá se ná
sevek celého lánu 90 korcův. Seznati jest, že kořec vydal 2 kopy snopův 

úrody. 
Ve vsi Razicích u Bíliny (1611, č. 189) byly dědiny orné s 50 korcův. 

Na jednotlivé kusy vyseto 2 k. a věrtel, 18 k. 18 k. a 2 v., kořec a 2 v. 
a II k., což činí úhrnem 51 k. a věrtel. O téže vsi (1617, č. 193) je pozna
menáno, že na dědiny nádenické chalupy v. Razicích padne okolo 14 
korcův. 

Na Libě.šicku (1669, č. 332) bylo 10 dvorův, z nichž nejdalší ležel 
již v Podřipsku. V druhém urbáři r. 1680 počítalo se 8 dvorův. 

Při dvoře Liběšickém zasevalo se (1669) všeho semene 386 k. L. 1680 
vsévalo se tu (tuším ozimního) 407 k. Na výměru měly prý role, 5% lánu 

~~ ___ ~_ ~alLkorcův.Bylo-li tomu tak, selo se dosti hustě, neb 5·5 lánu samotného 
(396 k), by dopadlo tehda, kdyby se selo 742 k na lán. 

Ústěcka rolí zasévána (1. 1669) 221 k a 2 v. L. 1680 jest osev do
hromady 245·25 k. Srovnávajíc s tím, že se výměra pokládá 3 lány a 29 k., 
,najde se, že selo-li se na 216 (neb 249-29) korcův pozemku, padlo zrna 

~-~3. x12 k., že se zase tak zasévalo jak u předešlého. 
~co~c_~_.o_-~o~cc~~ooopřiLukovském dvoře selo se (1669) 364 k. a2 v. L. 1680 byl osev 

dohromady 384 k. Rolí bylo 5 lánův a 24 korcův. Počítajíc 72 k. násevku 
na lán, vypočte se dělením 5 lánův a zbude 24 korcův. 

Při Tečenském dvoru vsévalo se (1669) 312 k. a věrtel. L. 1680 byl 
osev menší, totiž 280 k. Na výměru tu bylo 3 % lánu a 28 k. 

Při Rochově zasévalo se na celé popluží 143 k. (1669) a později 

(1680) 195·5 k. Srovnávajíc s výměrou 2% 1. 15 k., činil by osev na lán 72k. 
Dvůr Stražištský měl 1. 1669 rolí pod 113 kop. L. 1680 se fJepři

pomíná. 

Při Semišském dvoře vsévalo se 1.. 1669 306 k., 1. 1680 pak 229 k 2 v. 
I tu srovnávajíc je mezi sebou přijde na jevo, že na lál). padlo 72 k. semene. 

Při Jištrbském dvoře vsévalo se r. 1669 366 k. 2 v. L. 1680 zasévalo 
se dohromady 423 k. Výměra je 5·51,. a 27 kop. Odpočítajíc 27 od 423 jde 
na jevo, že 396 k. padne na 5·5 1., když se na lán vseje po 72 k. 

Při dvoře Pokratickém vsévalo se v obou letech jen 100 k, ale při 
Ctinoveském (1669) 898 korcův. 
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Na panství Zahořanském (1657, č. 322) u Litoměřic není yymera 
doložena a toliko poznamenán násevek a tona korce. Bylo tedy u Zahořan 
481, u Travčic 152·5 a u Tasova 126·25 k. V'ZahořaRech byli na obdělávání 
4 tažní koně, u Travčic 6 a u Taso, a 4 tažní volové. Byl-likoňský potah 
o dvou, obdělávalo se jím 240 k., což jest veliké číslo a lze tu snad shádati 
na pomoc s robotou, kdežto u Travčic stačil potah volů (po dvou) na 50 k. 
a u TasO\<a na 30 k. 

Ná statku Kamýcklm (1623, č. 296b) bylo v Kamýce 5 lánův. Vy
sévalo se tu na zimu 50 k. pšenice a 88·5 žita. Zbývalo tedy na druhé 
strany 162 k V Řepnicích byly prý 3 lány neb 180 k., ale vyseto na zimu 
jen 20 k. žita. 

Při Brocenském statku (1623, č. 299) byl dvůr o 6 lánech. Na zimu 
vyseto 30 st. pšenice a 50 žita tamější míry neb Pražské 45 a 75; zbývalo 
tedy zaseti na ostatní strany po 120 a 120. Veškerýnásevek činil 360 
korcův. 

Ve Střemích (1658, č. 325) byl velký dvůro 28 lánech a ke vzdělání 
bylo 12 koní. Selo se na jednu stranu 560 korcův a celý násevek byl 1680. 

V Bosyhi (1639, č. 315) bylo necelých 12 lánův neb přes 119 kop záh. 
Na zimu bylo zaseto nad 50 kop, na jaro obdělalo se nad 31 kop, asi 37 k. 
zůstalo úhorem. L. 1657 vzdělávalo se 7·5 lánu a 2·25 1. bylo buď ladem 
neb zarostlo. 

V Byšicích (15 .. ,' č. 282) bylo popluží 09 lánech (540 korcův). Selo 
se na zimu 114 Praž. korcův, tedy hodně méně, než třetina. 

Na panství Benátském (1585,č. 269) bylo 5 dvorů, ale není znám 
osev u všech. VMilovicích bylo 12 lánův a vyshalo se na zůr všelijakého 
obilí 200 korcův velké míry. To by činilo všeho osevu asi 600 korcův velké 
míry, ale 12 lánův drželo 720 korcův Pražské míry. UČachoviC selo se 
na jeden zůr 100 k velké míry, tedy drželopopluží 3tJOk.témiry, neb 
Pražských asi 360. Poznamenání svědčící, že se dědiny sotva trojími koňmi 
\ z dělávaly, dává znáti, že jeden potah sotva stačil na 100 jiter neb 1·5 lánu. 

Na Dubském panství (1556, č. 251) bylo 6 dvorův. Osévalo se na 
zimu ok 360, na jaro okolo 400 korcův, bylo tedy při nejmenším nad 
1100 jiter. Ty se obdělávaly 40 koňmi (tuším 10 potahy). 

Při panství k Malé Skále patřícím byly (1615, č. 290) tři dvory, jichž 
užitek byl znamenán v taxe neb odhadu prodávajícího, avšak je před 
rukama tak zvaná kontrataxa kupujícího, jenž pokládal taxu za pře

mrštěnou. Při dvoru Skalském počítáno v taxe 50 k. výsevku na obůr, 
tedy ročně 100 k, ale kupující odpíral, že sotva se semeno některým rokem 
zase vrátí a ozim že nebÝ'á nikdy přes 50 kop snopův. 

O dvoru Přeperském je psáno v taxe, že se tam vsívá na zimu 83 k, 
na jaro 51 k. a třetí obůr že je s 80 k, tedy všeho 214 k. ; proti tomu 
praví kontrataxa,že je ke dvoru 5·5 lánu a vysetí na lán 40 kor.; tedy 
všeho pod 220 k. (tedy více než v taxe). 
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Při Arnoštickém dvoře počítá se trojí násevek: 45, 44 a 50 k., tedy 
všeho 139 k.; vkontrata:xe klade se 3:5 lánů po 40 kor. násevku, tedy 
140 k. V obou je vyznačena táž výměra a nestejný výtěžek. 

Podle Frydlantské instrukce (1628, č. 199) mělo se seti na lánu roli 
míry Pražské 60 k., na poloulání 30, na čtvrti 15 korcův tak, aby padlo 
na kopu záhonův (an byla dvanáctým dílem lánu) 5 str. a na záhon přišla 
11/3 čtvrtky. Byl to tedy starodávný způsob setí, zejména řidší nežli bývalo 
v krají, kdež padalo na kopu 6 korcův. 

Z východních .Čech pocházejí následující výpisy: 
Podrobně je nám znám násevek z panství Poděbradského (1553-1770, 

č. 249). Popluží předměstského dvora (5 lánův) obděláváno 1. 1553 trojím 
potahem. Ozimní násevek měl 215, jarní 132 k. Počítajíc jen ty dva ná
sevky dohromady, byl by již násevek 5lánův (o 60 jitrech). L. 1642 zase se 
násevek obojí různil, protože bylo na jednom oboru 184 a na druhém 218. 
V 17. a 18. st. bylo popluží větší, zabírajíc přes II lánův, ale násevek není 
znám. L. 1743 vselo se na zimu 207·25, na léto 1744 212·75 k., a to po 
6 korcích na kopu záhonův; těchto bylo 111. Na úhor se počítalo 201 k 

Sklízení r. 1744 a co vydalo, najde se podrobně v dokladu. 
Při dvoře Velímském obdělávalo se 8 lánův trojími koňmi. Osévalo 

se ozimu 159 k. na jaro 152 k. Mělo-li popluží 480 jiter, zbývalo by 169 jiter 
na úhor. L. 1590 osévalo se na ozim (prý) 309 k., na jaro 169. Míra úhoru 

. . . . není doložena a poněvadž popluží bylo pak velké, jako r. 1590, lze za to 
c..·_~--·---m:ítí,-že·násevek 232 k. pšenice je příliš velký a že se má čísti 132; pak by 

opravený ozim držel 209 korcův a na úhor zbývalo by 102 jitra néb osev 
tolika korcův. Podle stavu 1. 1642 bylo rolí 126 kop a 20 záhonův, jež se 
obdělávalo 20 kusy koňského dobytka. Počítajíc 10 kop na lán, bylo tu 
přes 12 lánův ; přibylo tedy popluží z rolí sedláky opuštěných aneb skou-

. ·pených, aneb bylo měření dřevní klamné. Osévalo se na zimu 276 k. 
·~:<a~fiaJa:r-6:295;5, tak že na úhorzbývá nepatrná část. Žito se selo dvojí, 

ozimnLa .. jarní. Podle stavu 1682-1707 bylo popluží zase větší, čítajíc 
134,k: ~o záh., což prý činilo 13lánův, 4 k. a 30 záh., což jest chybný počet, 
pOČlta,-h se 12 kop na lán. Podle urbáře předešlého mělo býti 12 lánův 
6 kop 30 z., kdežto 13 lánův samotných drželo 156 kop. K obděláni byl 
šesterý potah o4kusích. 

Osev a co sklizeno r. 1744, najde se v dokladu. 
. Na míst~ Vystrko~a byl Nový dvůr s 5 lány, jež se dvojími koňmi 

(osml?) obdě~avc:ly. Osevalo se tu (1553) na ozim 106 korcův, na jaro 
119·5 k. Na uhor by bylo zůstalo rolí pod 74 k. Ten dvůr 1. 1573 zrušen 
a role obráceny prý ke dvoru předměstskému. . 

. ;rovnáme-li stavv~a~, byl 1~82 a 1707, počítajíc na kopy a záhony 
a Jakyb~l 1. 1770 poclta]lC na )ltra, nelze v nich nijak poznati nějaké 
srovnalostI. SOÍYa lze za to míti', že u všech dvorův aneb většiny jich při
bylo ,rolí, spíše l~ť; se domníyati, že staré měření bylo povrchné a: spíše 
odhadem než měřením. ;PorovnáváJ;lí obou je toto: 
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II kopy a zá-I jen záhony jiter 
jitro by I 

Dvory drželo 
II hony 1682 I . 1682 1770 záhonův 

I 

I Poděbradský ........ 119-18 I 7158 1037 6·9 
Pňovský .......... . 120-1 7201 1257 5·8 
Kelský ............. 136-9 8169 1320 6·19 

Velimský ............ 134-30 8070 1335 6·04 
Chvalovský ......... 85-23 5223 783 6·68 

Srbecký ............ 127-13 7633 1195 6·39 

Radovesický ........ 51-52 3112 741 4·2 

Oplanský ........... 

II 

106-30 6390 

I 

1029 6·21 

Velenický 171-55 10315 1628 6·33 .......... 

Porovnáme-li počet jiter r. 1770 se záhony, jak se v pamětech 1. 1682-
1707 vyskytují, najde se u Velimského dvora, že jest jiter šestkrát tolik, 
jinde to jde více méně o šestkráte tolik, u Pňovského najde se něco menší 
číslo (5·8), u Radovesnického až ku podivu jen 4'2 jako násobitel jiter. 
Počet všech jiter 1. 1770 byl 11'232 jiter orných rolí, kdežto stav 1. 1835-
v Sommerově topografii (Bid. 52) vykazuje rolí mnohem méně, anobrž 
všech panských pozemkův vůbec 18.437 jiter bez něčeho. Somme!ovo jitro 
je rakouské o 57·546 a, avšak jitro 1. 1682-1707 jest patrně Ceské. 

Z r. 1770 máme také podrobnou paměť o tom, co se. selo na Podě
bradsku, co se sklízelo mandelův a snopův a co se měí-ic vymlátilo, co se 
z toho spotřebovalo a kolik zbylo na prodej. Počet je poznamenán ve 
Vídeňských měřicích, čtvrtěch a měřičkách. Což sestaveno jest tuto v tabulce 

pšenice žita ječmene ~vsa hrachu 

Osévá se ročně II 
okolo 2200 m. 1350 m. 3000m. 450m. 90m. 

Z jedné měřice 
se sklidí 6 mandel 4m.7%sn. 3m. 2m.7%8n. 9m.7%sn. 

Mandel sype 3 čtvrti 3 čtvrti 1 m. 1 čtv. lm. 3 čt. 1 čt. 2 m. 
2m. 

Z 1 měřice se 3 m. 1 čt. 4 m. 2 čt. 3m. 2 čt 

dostane obilí 4m. 2 čt. 2m. 3 m. 3 čt. 3m. lm. 

Z celé sklizně 
okolo 12.400 m. 5500 m. 12.000m. 1500m. 400m. 

Z toho se spo-
třebuje na 
fundus 3400 m. 4100 m. 12.000 m. 1500 m. 300m. 

Zbyde na pro-
dej 9000 m. 1400 m. 100m.. 

.. 
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To by činilo na naši míru: 

pšenice žita ječmene ovsa hrachu 

Roční osev 13·527 hl 8·301 hl 18·446 hl I 0·277 I 0·0553 
Z 1 míry 61·5 I 

dost. 6 mand . 4m.7%sn. 3m. 12m. 7 % sn.19 m. 7 % sn. 
Mandel sype 46·12 1 46·12 1 76·86 1 115·29 I , 23·061 
Z 1 míry 61·5 1 : 

obilí se dost. 276·69 I 207·49 107·59 294·20 219·02 
Z celé sklizně 

okolo 7626 hl 3382·5 hl 7380 hl 922·5 hl '246 hl 
Spotřeba na 

fundus 2091 hl 2521·5 hl 7380 hl 9225 hl 184·5 hl 
Zbyde na pro-

dej 5535 hl 861 hl 61·5 hl 

Na pansb í Smiřickém (č. 273) bylI. 1588 jediný dvůr v Holohlavech 
a k němu přes 71ánův. Na jeden obůr vsévalo se 140 korcův, na druhý 
málo méně a třetí zůstával úhorem. Celé popluží drželo asi 420 jiter a na 
každý obor padlo ok. 140 korcův semene. L. 1619 bylo rolí k témuž dvoru 
30 lánův a násevek na jeden obůr měřil asi 600 korcllv, tak že 180 jiter 
bý,alo zaseto 180 korci. 

Při novém dvoře Zderazském (1619) bylo 20 lánův. Na každý obůr 
vysévalo se asi 640 korcův, ovšem ale každý rok jen na dva. Násevek na 
všechny byl by činil 1920 k. Při třech ostatních dvorech býval násevek 
150 k. asi na 2·7 l. neb asi 125 jiter(?), 2·5 (má býti 2'15) na asi 3·7 l. neb 
185 j. a 160 k. na 2·5 1. neb 150 j. \ 

Na statku Slatinském (u Hradce Králové) byl (1624, č. 301) dvůr asi 
o 8 lánech. Na ozim mohlo se vysévati pšenice 75, žita 85 korcův, jarého 
obilí asi tolikéž a přílohem zůstalo též tolik, vše asi 480 korcův. 

Při statku Veselském (1635, č. 309) u Bydžova byly dva dvory. U zá
meckého dvora bylo 8 lánův jež obdělávány 4 potahy po 6 klisnách. 
Vysévalo se (na 2 obory) a klidilo se 5 kop mandelů žita ze 24 korcův, 
12 kop mandelův pšenice ze 160 korcův, 4 kopy mandelův ovsa ze 120 
korcův, ječmene kopa a 15 mandel z 18 korcův, hrachu 30 vozův z 19 kor. 
Kromě toho selo se 20 korcův směsky, která se za zelena sklízela. Tedy: 
2232 1. žita (= 24 korc.) vydalo 300 mandel, tedy 7 1. mandel. Pšenice 
148801. vydalo 720 mandel, tedy 20 l. mandel. Ovsa 111601. vydalo 240 m., 
tedy ze 46 l. násevku sklízen mandel. U ječmene vydalo 1714 l. 75 m. 
a tedy 24 l. 1 mandel. 

Při dr~hém dvoře Veselském (slove Pytlasovský) bylo 2% lánů 
rolí. Vysévalo se 38 k. žita, 8 pšenice a 50 ovsa. Z toho naklizovalo se 
210 mandel žita, 45 pšenice a ovsa 720 m. Tedy 20341. žita vydalo 210 mandel, 
tedy skorem 10 l. jeden mandel. Ze 7741. pšenice narostlo a sklidilo se 
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45 mandel, tedy jeden mandel z dobrých 17l. Ovsa 46501. vydalo 720 m., 
tedy mandel z 6 dobrých 1. 

Na statku Smrkovském (1631, č. 307) byly tři dvory, jichž role byly 
měřeny na lány, kopy a záhony. Lze za to míti, že se počítalo 12 kop na lán. 

Při Smrkovském dvoře byly 64 kopy a 10 záhonův. Na ozim se selo 
100 kor.; na jaro tolikéž a na úhor snad také. Bylo-li tedy počítáno na 100 
korcův, padlo na kopu necelých 5. 

U Ohnišťan bylo popluží s 80 kop. Osev tu na jeden obůr byl 130, 
tedy počítáno na všem popluží 390 k Tedy i tu padlo na kopu necelých 
5 korcův a celých tehdá, byl-li třetí obůr větší než jeden přední. 

U Chomutic bylo 93 kop rolí orné a vyselo se na ozim 156, na jaré 
154 k. Byl-li třetí obůr pod 155 k., padlo semene na kopu 5 korcův. 

L. 1680 (č. 307) byly tři dvory na témž panství. 
Při dvoře Smrkovském bylo rolí pod 416 korcův a bezpochyby osev 

též takový. Při dvoře Chomutickém bylo rolí pod 477 a u Ohnišťan pod 
456 korcův. 

Na statku Rohoznickém (1655, č. 320) u Miletína byl dvůr u tvrze, 
ke kterému bylo něco přes 7lánův. Vyselo se na ozim téhož roku 129·25 kor. 
Poněvadž podle obyčeje na 7 lánův padlo 420 k. a tuto by (násobíc 129·25 
třemi) jen padlo 387·75 k, lze za to míti, že z ostatních oborův byl jeden 
větší aneb oba dva. 

Na panství Kosteleckém nad řekou Orlicí (ok 1660, č. 311) byly dva 
dvory. Při dvoře Velkém při zámku bylo přes 10 lánův, vysévalo se na tři 
obory obilí 447·5 korce, což s počtemlánův se shoduje. Na obdělávání 
bylo 40 tažných klisen, tedy 4, (snad j eden potah) průměrně na lán. 

Při druhém dvoře ve Lhotě bylo 8 lánův. Vysévalo se na 3 obory 
199 k. Na obdělávání bylo tažných klisen 12, tedy snad jen 6 potahův 
po dvou). 

Výsevek udán tak, že padne na tři 6bory,-ale fliD~rpaar6 na lín ma.1o 
semene, totiž u onoho přes 44 korcův, u tohoto asi 25; i lze za to míti, 
když výslovně psáno, že je třetí obor úhorem, že je poznamenáno jen prů
měrné množství, kterým se dva obory zasévaly. 

Na Litomyšlském panství (1557, 1610, č. 252) jest znám násevek 
u dvou korcův. Při Vlkovském dvoře u města bylo 7 lánův ve 3 oborech; 
na dvou oborech selo se po 150 korcích, což by ukazovalo na celý osev 
asi 420 k. Při dvoře Jakubovském na Lánech je poznamenáno, že jest 
k němu' rolí orných za 8 prutův a že se vysévá na ozim 24 k. a na jaře 20 k 
Počítá-li se k tomu osev na úhor, vyneslo by násevku tolik, co by padlo 
na lán. 

Na panství Pardubském (1680, č. 335) bylo II dvorův. 
Při dvoře Hradištském bylo rolí rozdělených· tak, že k podzimnímu 

setí bylo 58 k 30 z.,' k jarnímu 49 k 30 z., k úhoru 50 k. 50 z. Potahův 
bylo 12 kusův (zdali dva po šesti neb 3 po čtyřech neb 6 po dvou,není 
úejmo sice, je všude u dvorův po 12 kusech kromě čtyř posledních). 

.. 
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Při dvoře Mateřovském bylo 119 k. 57 z., rozdělených podobným 
způsobem, jako předešlý. . 

Při Podhůrském dvoře bylo 28 kop 29 záh., jež se obdělávaly 2 kusy. 
U Vysokého Veselí bylo 53 kop záh. Dobytka se nechovalo pro ne

dostatek luk; bezpochyby zorali poddaní. 
U Pardubic byl dvůr Vystrkov, k němuž bylo 9 kop a 50 záh. Roz

děleny byly na 4 a 4 o 1 k 50 záh. Jej spravoval šafář a poddaní snad zorali. 

V Morašicích (1597, č. 280) vysévali na jednu stranu asi 100 korcův 
pšenice a 50 žita, v Rozhovicích pak oné 120, tohoto 40. V 17. st. byly 
na témž statku tři dvory a dohromady 24 lány. )~dle toho zdá se, že bylo 
v Morašicích 1·5 lánův a v Rozhonicích 8. Třetí dvůr byl asi také takový. 

V Třibřichách (1624, č. 361) vysévalo se na ozim 80 a 40 korcův,~n~ 
jaře ječmene 40, hrachu 20, ovsa a směsky 30, prosa 2, semence 2 korce 
Chrudimské míry. Svědčí o tom, že tu bylo asi 5 lánův, více neb méně. 

Na panství Heřmanova Městce (1658, č. 326) bylo 5 dvorův. Při 

dvou dvořích u samého Městce bylo rolí 2 lány, rozdělené na 3 stejné 
csevy. Na ozim se vsévalo neb mohlo vsévati 56 k., na jaro 51, dohromady 
107 k., tak že by zbývalo na úhor (počítajíc i 64 korce) 21 k, i lze za to 
míti, že byl osev ještě hustší (snad 78 k). 

Při Novém dvoře bylo rolí se 7·5 lánu. Osev byl podobný, jako u pře
dešlého. Na obdělá\.ání bylo 12 koní a 12 volův tažných, bezpochyby 
po dlouhých potazích. Tolikéž dobytka tažného bylo i u dvoru Klešického 
na 8 lánův a u dvoru Stolanského na II lánův. K tomu přibyl do r. 1670 

. dvůr v Slavkovicích s 300 korci, na něž byl potah 8 volův. 

Na statku Ronovském u Čáslavě (1629, Č. 305) byly tři dvory. V Ro
nově bylo 7 lánův a vysévalo se na ozim 150, na jaře 205 korcův. Je-li to 
Pražská míra, selo se dosti hustě. V Zehubech byly 3 lány a osev 31·5 a 43, 
což jest řídký násevek Ve Zbyslavicích byl dvoreček o 2·5 1., osev byl 
Jen 26 a 30. 

Z jižních Cech pocházejí následující paměti. 
.Na panství Kamenickém (1622, č. 292) byly dva dvory a: k nim asi 

14·5 lánu. Osev na jaře byl pšenice 120, žita 180 korcův, na jaře ječmene 60, 
ovsa 180, hrachu 15, semence a lnu do 15 korcův. Z toho lze souditi, že 
vybývalo na úhor 300 k. a souhlasí s počtem lánův. 

Na panství Choustnickém (č. 277), když se prodávalo 1. 1596, zůstal 
jediný dvůr pod hradem, v němž se zasévalo na ozim do 140 korcův a na 
jeř málo méně. To by svědčilo o tom, že činil osev 420 k. na 7 lánův. Po 
přikoupení statku Bělského byly 1. 1619 dva dvory poplužné. Ke dvoru 
pod hradem bylo 7 lánův. Na ozim se selo 133·25 k., tak že lze pokládati 
násevek u ostatních dvou oborův po 130 k Kromě toho měli kus role 
pod 15 k. násevku. U Bělé byly 3 lány a na ozim se selů 36·75 k., aby 
tedy dosáhl se násevek na celé popluží, třeba pokládati pro ostatní obory 
za nejméně tolik násevku. 

6 
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Na panství Chýnovském (1574, č. 262) byl jediný dvůr při zámku, 
k ~ěmuž patřilo nevelké popluží, jež se obděláv,alo jedním potahem. Na 
dva oboryvsévalo se po 25 kotcích, drželo tedy celé popluží asi 75 jiter, 
na které ovšem potah stačil. Ok. 1. 1622 bylo panství pro obléhání Tábora 
tak popleněno, že se při třech, dvořích ani· potahu nechoval? Na vš:ch 
asi 15 lánech bylo vyseto 117 k; kdežto před Hmse mohlo vsetI 870 korcuv, 
na lán tedy asi 64 korce. 

Na statku Borotínském (1623, č. 313) byl jediný dvůr pod starým 
zámkem, prý o 5 lánech; na ozim vysévalo ~e do. 100 korců na všechny 
zůry 300, odkudž se soudilo o výměře. Tak bylo i 1. 1638, ale selo se na 
ozim 105 a na jeř 90 korcův'; zanecháme tedy přílohu na' 105 k. . . 

, V Kostelci Podolském (1623, č. 313) vysévali na tři zůry 360 k a soudilI 
odtud, že je 6 lánův, jež obdělávali 3 potahy, ale nebylo tolik, neb tu 
l. 1638 napočítali 4·51. a vysévali na zimu 70 a na jaře 101 kořec. Ve ~hotě 
Němcově téhož statku drželi páni sedlský dvorec o 1·5 lánu. Na OZIm se 
vyselo 30 korcův. , o • v 

Na panství ]istebnickém (1638, č. 313) bylo 7 dvoniv, z lllchz .dva 
v předešlém projednány. Při Jistebnickém byly 3 lány a vyselo :e na ZImu 
84, na jaře 48 korcův, tak že vybývalo 48 na úhor. K Tlsovskemu dvoru 
bylo 7 l. a osev na jednu stranu byl 150 k .Při Býšovském bylo 1·51. a vy
sévalo se na zimu 45 a na jaře 35 korcův. Selo se tuším hustě. Na 3·5lánův 
Veseckého dvoru selo se 79 a 80 korcův a vybývalo pro úhor jen 51 k. 
Snad se také hustě selo. V Mezném byl kromě pronajímaného lIán. Na 
zůr selo se 18 k 

Na panství Bechynském a Želeckém (1596, č. 278) byly 2 dvory na 
onom a 4 na tomto. Při Bechynském vsévalo se na jeden obůr 180 k, při 
Březnickém 80 k; míra rolí v šak není doložena. Při dvoře Želeckém byl 
náse'\ek na obůr 160 k, při Radimovském 155, při Vyhnanickém a Libě
jmlském po 50 k. Jestli byly obory stejné, lze vypočítati celý osev i počet 
lánův. Kromě Bechynského byly to samé vladyčí dvory o 4, 8, 7, 2·5 a 
2·5 lánech. 

Svatkovice patřily k Jistebnici (1638, č. 313). Byly tu 4 lány a selo se 
na ozim 89 a na jeř 88 korcův. Jestli se selo na úhor také tolik, selo se 
hustě. 

Na velikém panství Krumlovském (1585, č. 269b) bylo jen 6 dvorův. 
Při dvoře Kvítkovském bylo 6 lánů dědin; vysévalo se po léta na dva zůry 
228 korcův, tak že na třetí mělo padnouti 132 k, počítajíc 60 na lán. Na 
obdělání byly 4 klisny a 12 volův. U Nového dvora bylo l1lánův; nej\ ětší 
osev byl zase na ozim, všechen činil na dvě strany 440 k., ale spíše něco 
méně. Obdělávalo se 8 koňmi a 18 voly. Ke dvoru Plavnickému bylo 
dědin do 10 lánův. Vsé\ alo se pšenice do 120, žita do 180 a ostatních tří 
po 10 korcích, vše 330 korcův, tak že na ~řetí stranu hodně vybý\~!o. 
Na obdělání bylo 8 herek a 12 v olův. U dvoru Cerveného (nedaleko Chvalšm) 
bylo 6 lánův; osev byl na dvě strany 250 a na obdělání byly 4 koně: 

83 

a Svolův. V Kuklveitě byly 31ány, selo se žito, ječmen, oves ,a hrách, všeho 
na 2 strany 117 kOlšinský dvůr byl malý. Selo se. žita 40" ječmene do 
6 a ovsa do 20 korcův. 

V ChlumecRu (1624, č. 302b) selo se na ozim 80, na jeř 65 k. á na 
oboru přiloženém vsévalo se SOkVolův na to byly ,dva potahy po čtyřech. 
Dědiny činily asi 3 lány. K témuž statku patřil dvůr v Chlumu. Vsév-alo 
se na ozim 55, na jeř 45 k a na příloh mělopřijíti 55 k Byl tedy o něco 
menší než předešlý, ale chováno tu 10 volův. 

Zajímavé je, jaký byl osev a co se vymlátilo (v 1. 1613-1614, č, 289) 
při dvoře Svachově blízko Velešína na panství Novohradském. Na pol
nostech téhož dvoru osévalo se 544 korcův obilí a hrachu, což by se asi 
8-9 lánům rovnalo. Ale nebylo to staré popluží; poněvadž tento 1. 1562 
založený dvůr,rozšířen jest později 3 živnostmi vsi Tolišovic, svedeným'i 
na též popluží. U pšenice jest znáti, že vydala po korci 3·2 korce při omlatu. 
Pro tehdejší živobytí jest zvláštností, že na čeládku a. dobytky vydány 
jen 2 korce pšenice. U žita se vymlátilo po korci 3·78 korcův a žita a ovsa 
nejvíCe. Čeládce a dobytku přáno. U ječmene vymlátily se po korci skolem 2 
(totiž 1·9) korce, byl tu tedy užitek jen dvojnásobný, a u ovsa byl ještě 
menší (totiž 1·8) a ještě menší u hrachu (1·3). Poučné jest konečně věděti ' 
to, co bylo přichováno buď jako zásoba pro budoucnost aneb na prodej; 
ovšem jest odpoČísti osev. U hrachu jest znáti, že ani omlat nestačil a 
vzato bezpochyby ze zásoby minulého roku. 

Na statku Žumberskéni (1600, č. 284) byly dva dvory. V Žumberce 
vysévalo se na ozim 115 a z jara 120 čebruv. V Chvalkově zasévalo se na 
zimu 73 a na jaro 93 čebrův, osev na třetí obůr nesnadno uhodnouti, též 
to platí o počtu lánův. 

U dvoru Rožemberského (1600, č. 283) vsévalo se všeho obilí na dva 
zůry 79, tuším na ozim 35 a na jeř 44 korce, z čehož lze hádati, že se vyselo 
pak na úhor asi 40 k. více neb méně a že popluží drželo asi 2 lány. 

Jak se hospodařilo na panství Zvíkovském v 15. a 16. století, bohužel 
přes četné paměti nelze poznati. První osev známý je tepn e'z r. 1618 
(č. 244). Při dvoře, v ohradě zámku vystavěném, vsÍvalo se na jeden obůr 
64·5 k. ozimu a na druhý 51 k jeře, tak že počítajíc úhor po 60 k, nebyly 
by ani celé 3 lány. Na obdělávání chov-ali 4 vozníky. 

Při Oslově byl dvojí osev 110·5 a 114·25 k; počítáme-li k tomu úhor 
asi tak velký, drželo by popluží přes 300 jiter a tedy 5 lánův, které se již 
1. 1612 spočetly. Koní bylo 8. 

Při Květově byl dvojí osev, 119 a 132·75 k. Kdyby se k tomu při
počítal úhor aspoň pod 100 k, vystoupilo by číslo přes 350 k Bylo by 
skorem 6 lánův, ale taxa 1. 1612 počítá jich 5. 

Na panství Orlickém bývalo v 16. a 17. st. několik dvorův. 
Při dvoře, nacházejícím se v ohradě zámku, zasévalo se (o. Hl10, 

č. 268) na zimu 125·25 a 12'6·5 k Počítáme-li úhor té.ž.za 126, mělo by celé: 

6* 
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popluží asi 377 korcův neb asi tolikéž jiter aneb asi 4 lány. Na vzdělání 
jich měli 6 dělných koni. Týz stav je také v urbáři ok. 1. 1620 zdělaném. 

Při dvoře Holešickém vyselo se (ok. r. 1610) na jeden obůr 114, 
na druhý 105 k. a s úhorem mohl býti násevek všeho popluží asi 330 k. 
neb něco přes 5 lánův. Týž stav byl i ok. 1. 1620. 

Při dvoře Lašovském vysévalo se (qk 1610) po 91" a 75 k, tak že 
popluží bylo něco nad 2 lány. Týž stav se naéhází i v následujícím urbáři. 

Při dvoře Kovařovském vysévalo se na dva obory po 111 a 122 k, 
tak že mohlo býti popluží asi pod 350 korců, držíc v sobě více než 5lánův. 
Týž stav i potom. 

Při Slavoňovském dvoře byl dvojí osev po 86·25 a 104·25 k., byl-li 
uhor aspoň tak velký, jako jarní osev, drželo popluží skorem 300 jiter 
a tedy asi 5 lánův. Stav asi okolo r. 1620 souhlasí, jen osev hrachu není 
určitý. 

V urbáři asi 1. 1620 zdělaném je také dvůr Letovský. Při něm zasévalo 
se na zimu 160, z jara 140 k., dohromady 300 jiter neb pět lánův. Počítá-li 

se k tomu uhor, mohlo býti při nejmenším 7 lánův. 

Při dvoře Mirovském (ok. 1620) byl dvojí osev o 92 a 81·5 k. Při

bere-li se úhor asi v té velkosti, mohlo tu býti okolo 260 jiter a tudíž přes 
4 lány. 

Na panství Drahenském (1624 a 1630, Č. 302) byly 4 dvory. 

Při dvoru Drahenském vsívalo se na tři obory po 73, 27 a 46 k. 
Pražské míry, což činilo 160 k. Role pod korec cenila se na 10 kop míšo 

U Draheniček vsévalo se na všechny obory 434 k., 3 V. a 2 mírky; 
kus pod korec vyceněn tu na 10 k. m. 

U Chrastu vsévalo se na první obor ozimu 25, na druhý 27 a na třetí 
26 k., tedy všeho 78 k. I tu pokládána role pod korec za 10 k. m. 

U Uzenic vysévalo se ozimu 64 k3 m., na" druhý obůr 58·5 k., na 
třetí 79·5 k., všeho 202 k. 

Na panství Rožmitálském (1565, č. 258) byly 2 dvory. Při Rožmi
tálském je doložen jen násevek na ozim, totiž 90 k. žita a 60 k. pšenice, 
tedy všeho 150 k, tedy drželo celé popluží (počítajíc i úhor) při nejmenším 
asi 350 neb 400 jiter, kteréž se obdělávaly 4 potahy; každý potah byl tedy 
průměrně a při nej menším na 90 jiter neb 1 % lánu. Při dvoře Vranovském 
vsívalo se na ozim a jaro 54 a 49. Jestliže tedy byl úhor asi 50·k., drželo 
popluží 153 jiter. 

Ke dvoru Březnickému (ok. 1660, č. 328) patřily 3 obory. V prvním 
vsévalo se na ozim 224 k., v druhém, skládajícím se z několika roli 276 k. 
(a též ozimu) a v třetím (též ozimu) 230 k., dohromady 730 k. Tomu roz
uměti tak, že se dělo tak trojletním hospodařením, a že vedle ozimního 
setí připraven jeden obor pro setí jarní a třetí ponechán úhorem. Z celko
vého násevku pak se usoudilo, že je všech lánův 12 a 10 korcův vybývá; 
na lán pak padlo 60 korcův semene. 
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Na statku Řepickém (ok. 1540, č. 243) vsévalo se ná popluží ozimnéilO 
obilí těžkého 100 k. na jeden obůr, z čehož lze souditi, že všechny ty 3 obory 
držely 300 jiter neb 5 lánův. 

Na Blanickém statku (1597, č. 279) byly dva dvory. V Blaničce selo 
se na tři obory 120, 100 a 95 Prachatických, tedy vše 315. Počítajíc jeden 
Prachatický asi za 70 1., bylo by asi 237 Praž. k. neb 4 lány neb méně. 
Druhý dvůr v Protiv"ci byl rozdělen. Dokud byl celý, selo se na obůr 30 
Prach., bylo by všeho 90 Prach. neb asi 70 korcův, něcO přes lán. 

Na Rabském panství (1569, č. 259) byly dvory v Rabí a Žichovicích. 
Selo se na dva zůry po 140 a 120 str. velké Sušické míry, vše i s úhory bylo 
420 a 360 str., což by nevydalo celých 7 a 6 lánův, nýbrž asi 6 a5. 

Z východních Čech máme výtěžek chudičký. 
Na panství Kaceřovském při dvoře Lomanském bylo (1558, Č. 253) 

dědin a luk za 3 lány, tedy rolí asi ne tolik a ty se obděláyaly jediným po
tahem koňským. Vyselo se na ozim dohromady 48 k. a na jaro 72 k. a na 
dvou oborech 120 k., tak že počítajíc lán po 60 k. zbývalo na uhor 60 k 

Násevek v Ebmetu (1650, Č. 319) na dva obory činil asi 325·5 Pr. 
korcův, tedy drželo celé popluží asi 487 jiter neb asi 8lánův. Ve Vranově 
selo se týmž způsobem 202·5 k, drželo tedy popluží asi 300 jiter neb 5lánův. 
U Krásné Lípy činil (1643) veškerý ose,,- (?) 262·5 k., něco přes 4 lány. Na 
statku Tiefengriin se mohlo vyseti III k., což by nevydalo celé 2 lány. 

Klauser (v kap. 14) nemůže si to ve své mysli srovnati, že Podolský 
určuj e na lán neb 12 kop záhonův výsevek 64 korcův (tedy na kopu 5 korcův 
a skorem 2 věrtele). Píše pak, že za jeho času j'iž se tak řídce neselo, jako 
za starodávna, nýbrž se selo správně, jak se to patří, a tak, že padne na 
lán 72 korcův a na kopu jich 6. Tím ovšem rozlišoval korec od jitra, jichž 
kladl 64 do lánu. 

K tomu připojuje své poznámky, jak se nepohodlně oře na krátkých 
rolích, ale že jsou rovněž nepohodlné příliš dlouhé role, jimiž se potah, 
nepřetržitě pracuje příliš unavuje, i radí, jaký způsob by se měl zacho., 
vávati. 

Co se týče násevku má za to, že v dobré a tučné zemi se vyseje na 
kořec role 17-18 mírek (neb čtvrtcí, jichž jde 16 na kořec), v prostřední 
zemi 16 (neb kořec) a ve mdlé jen 15 neb 14, ano i 3 čtvrtky. To také široce 
dokazuje. Tedy odchyloval se od starodávného hospodářshí, kdež byl zvyk, 
čím byla prst horší, tím hustěji seti, jak lze seznati z Hájkova měřictd. 
Klauser ovšem tento způsob dobře znal, ale radí, aby se kaŽdý napřed 
zkoušej e poučoval, po čemž mu prý dá za pravdu. K tomu ještě pozna
menává, že ozimina seje se hustěji" nežli jař, aby předržela sníh na ně
kterých místech dlouho ležící aneb vodu v brázdách nadrženou, jařina: 
pak může se .řidčeji seti, poněvadž na jaře nevymrzne. 

V poznámce připojuje Klauser své zkušenosti o obilním semeni, 
o hrubozrnném obilí z mokrého roku, prostředním z prostředního a malo
zrnném z suchého neb žíznivého roku, že totiž se jich nestejně potřebuje 
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pij zasevanl, hrubozrnného více než kořec a malozrnného méně, odkudž 
prý lze znáti, že zemská míra byla upravená pro pole prostřední plodnosti 
a zrno prostřední velkosti. Hospodářské úředníky pak napomíná, co má 
jako rozumný hospodář uvažovati. Čistě hospodářská je rada, jak si mají 
hleděti uchování křoví mezi rolemi a jak tím mohou i pánům· ke krato
chvílím prospívati. 

Svoboda dává v Hí. předlohu návód, jak lze nejsnáze vypočísti 
mnohost násevku i pro malé kousky tolÍ. Z té příčiny přiložil tabulku, 
kolik násevku jest potřebí na q. kořec a jeho dily až do q. žejdlíku, jich 
rozměr v q. loktech a q. korcích a kolik pinet neb částí pinty na ně padne. 
Největší míra je 9.. kořec neb 8112 q.loket neb 4800 q. krokův, na něž 
padne 48 pinet zrna, nejmenší jest q. žejdlíkneb 42·25 q. loket neb 25 q. 
krokův, na něž padne čtvrtina pinty. Hospodáře nepoučuje tak, jako to 
činil Klauser. V 36. předlohu pak ještě jednou pojednává o násevku q. 
žejdlíku .pinty, měřičky, věrtelu, jitra a zemského lánu. ' 

Světecký vyvrací v 2. proposici tvrzení nejm.enovaného, že by se na 
jitro sely kořec a věrtel, opíraje se o zvyk starodávní, že kořec byl pokládán 
za výsevek, který se naseje na jitro. Ve 4. proposici má tabulku, jaká má 
býti výměra q. loket, aby na ni padl kořec, neb věrtel, neb čtvrtce neb 
měřička. Od Svodoby rozeznává se tím, že dělí čtvrt na měřičky a její části, 
tak že jeho čtvrt :neb čtvrtce srovnává se 'se Svobodovou měřičkou (osev 
~a 507 q. loket)', jeho 2 měřičky se Svobodovou půl měřičkou (osev na 
253Y2 q. loket); v menšich se rozcházejí. Svoboda má ještě pintu a žéjdlík 
jako násevek na 169 a 421/ 4 q. loket, Světecký pak ještě menší částky 
totiž měřičku, její půlku, čtvrtinu a osminu a nejmenší násevek má 
šestnáctý díl měřičky na 759/ 64 q. lokte. 

V tomto svém spise horlí proti tomu, aby jitro u Třeboně bylo poklá
dáno za násevek 5 věrtelův; ač v druhém svém spiseneb kvaternu v před
mluvě se toho dotýče,co o tom četl ve starých spisech. V té příčině budiž 
přečteno, co psáno při č. 355 b. 

Dědiny městské a vesské, kde nebývaly ve velkých kusích, měřeny 
obyčejně násevkem. Tak např. připomínají se u Písku (1626, č. 196), dědina 
pode strych, pode tři strychy, pod půl sedma str., pod půl druhého strychu 
1. 1605 dědina 2 strychy násevku v sobě držící a '1703 (č. 221) role pod 
6 strychů násevku míry vrchováté. ' . 

8. O MÍŘE SSUTÉHO OBILÍ. 

Míru ssutého obilí lze dosti dobře seznati a vypočítati. Pomůckou 
k tomu je výbornou Spis měřický vložéný do Hájkovy kroniky. Ač je 
Hájek více povídkář nežlí dějepisec,nesoudriý a,nespolehlivý, přeoojeho 
měfickému 'sp{su lze věřiti potud; že jej, opsal 'ci: neměnil, protože tomu 
zhola nerozuměl a jen své.'domněhky: se držel, že všechno rózdělení měr 
pochází od krále otakara. 
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Podporou toho, že dotčený měřický spis jest dobře opsán, je ta 
věc, že je mezi mírami ssutých a řídkých :věcí souvislost neklamná, kteráž 
'Svědčí o tom, že je rozdělení obou na části správné, což pak se shodou 
dvou měr dotvrzuje ,a dotvrzovati může, poněvadž se nám dostává tří 
měr nesporně a nepokrytě zjištěných, totiž korce, věrtele a žejdlíku. 
Není totiž žádnou náhodou, že čtvrtce měří 5·81250 l a láhvice 5·812440 l. 
Nepatrný tento rozdíl lze tak vysvětliti jako u následujícího. Věrtel měří 
23·25 Z, více rovným než: přesným číslem a achtel 23·2,4976 Z, což jest 
zase rozdíl nepatrný zaviněný nepřesným měřením buď věrtele neb žejdlíku. 

Míru ssutých věcí lze podrobně a neklamně poznati, protože nám 
dvě míry kořec a věrtel jsou dobře známy. Když nařízena 1. 1764 Vídeňská 
míra, přidán také návod, jak lze ji převáděti z Pražské a naopak. V-pa
teritu vypočítán poměr Vídeňské měřice ke korci' jako 1000: 657 a 
15220 : 10000. Podle těchto dvou poměrův lze vypočísti, že držel kořec 
buď 93·58752 aneb 93·583214Z. Ještě, než byl patent vydán, vypočítal 
P. Štěpán Schmidt, professor počtářství na vysokém učení Pražském 
(1760), že 125 měřic činí 821/ 2, korce. I tu se vypočte, že měl kořec 93·5875l. 
Konečně Stepling ve svých tabulkách srovnavacích vypočetl, že kořec drží 
2444/ 125 měriček Víd., čímž se najde číslo 93·58216Z. Ale všechna tato čísla, 
ač dohromady v míře 93·58 souhlasí, jsou příliš 'veliká, daleko pravou míru 
korce přesahující. . 

Když byla zase stará míra poyolena, upravil magistrat Pražský 
kořec a věrtel tak, aby měl pravou míru. Tím vznikly tak zvaní pradědové, 
podle nichž se všude míry spravovaly a erbem Starého města Pražského 
cejchovaly. O tom vyšlo oznámení 1. 1796, 10. února, a kdysi na podzim 
t. r. došly opravené míry do Písku. Byly to kořec, věrtel, osminka, šest
náctka, Víd. měřice, čtvrt a měřička. L. 1848 korec znova opraven v Praze 
a zase cej chován. 

Normální neb mírný kořec pro Prachenský kraj nalezen jest nedávno 
na půdě radnice a uložen ve sbírkách musea Píseckého i s jinými mírami 
a váhami. Jest to válcovitá nádoba silně z mědi ukovaná se dvěma uchy 
k držení. Na horním kraji je vytištěna pečeť magistratu Pražského. Válec 
není přesně geometricky ukován, nýbrž tu a tam vydut aneb stlačen~ 

Výška měříc v prostředku je 40·8 cm, průměr horní, protože není ťu přesný 
kruh, měřen na 53·2, 53·3, 53·4, 53·5 cm, dolní průměr měřen na 53·9 
a 54·1 cm. Čísla ta ovšem nejsou až na maličkosti správná, avšak lze 
z nich poznat~, že je průměrná šířka 53·8 cm. Když se naskytla otázka, 
jakou míru těleso to drží a je-li to kóřec, vypočteno, že drží 92·749l neb 
bez mála 93l. Tím bylo dovedeno, že je to pravý kořec. Měřen pk r. 1914 
v stavební kanceláři na radnici tak, že nalévánó do něho vody až do kraje, 
aby nepřetékala. Voda ubírána opatrně a velmi pozorně a kolik bdÍéváno, 
zapisováno. Protože přes všechnu opatrnost nezabráněno, aby voda neod
kapávala, naměřeno nejvíce 92·45 L Když týmž způsobem měřen věrtel, 
naměřilo se buď 23Z a málo přes to neb 23·18 neb 23-4. Míra 23·18 byla 



88 

pravdě nejbližší, neb podle ní držely 4 věrtely 92·721. Přesným měřením 
na cimentním úřadě zjistil se krychlový obsah korce, totiž 93·001. 

Vyměřiti kořec lze také jinou zkouškou, totiž tím, co píše Svoboda 
v 15. předlohu a to, že kořec drží 4: věrtele, 16 čtutcí,48 pinet a 192 
žejdlíkův. To znamená, že věrtel drží 4 čtvrtce, čtvrtce 3 pinty a pinta 
4 žejdlíky. 

Počitáme-li, že žej dlík držel přes 0·480 a 0·482 1 a že pro okapávání 
vody aneb nepřilehání prosa je třeba přičísti něco a obsah vyrovnati na 
0·484 Gak jsem sám pozorným měřením seznal), drží 

žejdlík 
pinta 
čtvrtce 

věrtel 

kořec 

0·484 Froti rrayé 0·48437, 
1·936 1·93748, 
5·808 5·81250, 

23·232 " 23·250, 
92·928 93·00. 

Počítá-li se žejdlík 0·48437, najde se: 

pinta 1·93748, 
čtvrtce 5·81244, 

. věrtel 23·24976, rovně 
kořec 92·99904, 

Tak lze shledati i v dokladu Č. 557. 

23·25, 
93·0. 

Kořec byl tak zvanou jednotkou u měr ssutého a z něho lze všechny 
ostatnJ míry vypočítati. Slo,'o kořec (německy Strich) jest zdrobněno ze 
slova kor; náhodou je také kor pojmeno, ání hebrejské míry, která měřila 
201·2151; také v řečtině je slovo koros. Je-li slovo kořec vzato z bible 
aneb odjinud, ještě není rozhodnuto, poněvadž kmenkorje také obsažen 
ve slovech kůra, korka a koráb, koryto a kůra u stromů (ve východních 
Čechách koráb) jest také válcovitá.1) Sice není tfebao tom dlouho roz
umoyati, stačí říci, že kořec jest prastc.rá míra domácí, ať si je jeho pojme
nování domácí neb cizí. 

Německé pojmenování korce je Strich, ale platilo jen ~ nás, jako 
německé slovo rynk, které je neznámo v čistě německých krajinách. 

1) Prof. V. Zubatý píše v dopise 1916, 2. febr. "K. bude asi přece slovanské 
slovo. Berneker 1, 579 ukazuje, že je to tvar příliš v slov. jazycích rozšířený, aby 
všude byl jen z bible. Hledá v tom nějaké praslov. kor'b nádoba, které já bych spo~ 
joval přímo s. "kom, . kůra"; kořec by byl malý kor, jako scheffel mály schaff, kor, 
koryto, komb by byla jména znamenající nádoby vyhloubené z kmene, jichž povrchem 
by byla kůra ovšem s vrstvou dřeva." Že pak kořec nepochází z bible a že je jméno 
praslovanské, dokazuje jeho pojmenování u Luticův (1254 "zwey scheffel rogken 
groJ3er masse, die sie éuriz nennen". ČČM. 1849, II 122). Slovokuric má se k našemu 
slovu kořec tak, jako lutická slova seruke a tupuriste k našim široký a topořiště. 
Také v nářečí starých Drevanův vyskytuje se slovo kj6rac, k čemuž lze srovnati 
jejich slovo "skora" (kůra) s naší skořepou. (Srovnej též Vackův článek v Agrárním 
Arch. Vna str. 90 a pozn. 93.) 
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Čechové si slovo strych tak oblíbili, že je-r~ději a častěji vyslovovali a psali 
než slovo kořec. . 

Je-li náš výpočet při č. 1 do.ldadův spravedlivý, lze za to míti, že 
je kořec prastará míra již aspoň z ll. století pocházející, jenž se ovšem 
vyložil latinským modius; Také v listu Oseckém (ok. 1240), kdež se ospy 
sedlákův vysazují, jen se píše o 4 mírách řečených modius, jež s lánu 
dáyali.2

) Ayšak 1. 1254 u Police již se měřilo mírou, "která slove česky 
corech", u Bezděze (1262) jmenoval ji latinský písař koretz,u Čáslavě 
(1279) říkali těm mírám chortzones a u Lysé (1293) klade se 20 chorův 
pšenice a dokládá se, že chorus slove i stricho.3) U Broumova (1296) r ři-
pomínají se 2 měřice pšenice, žita a ovsa, kterážto míra (2 měřice) jest 
polovičná královská Pražská a v obecné mIm ě české slove chorecz.4) Protože 
při vysazení Poličky (1265, Č. 6) nechtěli polOŽIti v listu český název'
znamenali míru ospu slovem tina. Tak neurčitě i psáno o zásobě ovsa na 
faře Kostelecké u Orlíka (1393), totiž že tam 14 tin.5) že pak u sloya 
tina je potřebi opatrnosti, ana se tím, šelijaká míra vykládá, lze seznati 
z Rožmitálské paměti (ok. 1390), že tu sousedé syp?-li ročně Ovsa 11 strychův, 
4 a půl tiny.6) Tu by mohla býti tina tolik co věrtel neb jeho čhrtce. 

Z pamětí 14. a 15. století jde na jevo, že se kořec říkalo 1. 1374 
u ~iželic, 7) u Kostomlat (1394, Č. 126, dva korce Nymburská vrchovatá), 
v Castolovicích 1. 1399,8) ve Vinařích a Žlunicích u Nového Bydžova 
(1408, č. 140), v Třeboníně u Čáslayě 1. 1408, kdež byl desátek ~ lánu 
kořec, s poloulání 2 "ěrtele, se 3 čtvrtí 3 Yěrtele,9) v Stakořích u Mladé 
Bolesla,ě 1. 1410.1°) Jako polní míra vyskytuje se: 1. 1475 v Čertousích, 
kde koupeny 4 lány o čtvrt bez 4 korcův.ll) 

Co se týče 16. a 17. století, sypáno (ok. 1500, č. 239) osepní obilí 
na Pardubsku na korce, '\ěrtele a čtvrtce, 1556 (č. 251) u Českého Dubu, 
1557 a 1610 (č. 252) na Litomyšls1}ém panství, 1. 1585 i na Prothínsku; 
na Smiřicku (1588, 1619, č. 273) měřily se slad a osev na roJích na korce. 
Poddaní panshí Ronovského a Stolinského (1608, č. 286) sypali ospy též 
na korce, věrtele a strychy; všude se ríše strychy, ale jednou také kořec~ 
Tak i poddaní k Potšteinu a Kostelci n. Orl. (1635, Č. 311) sypajíce na 
korce a jich části, tak se i píše (1655, Č. 320) na statku Rohoznickém. 
V Kostelci n. Orl. (ok. 1660, Č. 311) také se tak říkalo a psalo se správně 

2) Reg. I 471. Čtvrt korce připomíná se již 1. 1249. (Viz níže.) 
3) Reg. II 17, 180, 476, 500, 698. 
4) Reg. II 742. 
6) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 290. 
6) Erriler, Urb. 108. 
7) Urb. Rožemb. č. 179, 180. 
8) Lib. erect. VI. 
9) Lib. erect. IX C ll. 

10) Lib. erect. VIII 102. 
11) Arch. český XXVIII 693a. 
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korzec" kdežto jinde se již dávno říkalo korec. Konečně se tak i měřilo 
~a panst~í Černého Kostelce (1677, č. 334) a to tak, že se do pivovaru 
měřilo mírou sháněnou. Je tedy zřejmo, že slovo kořec panovalo ve vý
chodních Čechách a od nich asi až po Lysou a Černý Kostelec. 

L.1450 (č. 154) viněni Vodňanští, že berou od Protivínských na 
svých trzích z každého čebru obilí jeden korček (tržného). Je to jediná 
nám známá míra; nebylo-li vymáhání kruté, miní se tu snad čtvrtce, 

aneb nějaký díl čebru. 
Polský kořec (korzec) měřil v Krakoyě 120'0991, ve Lvově 122'9991 

neb zhruba 120 a 123 I, převýšuje takto hodně míru našeho korce. Kořec 
polský mě14 čtvrti po 30 a 30'25, čtvrt pak se dělila na 8 hrnců, z nichž 
každý držel 3·75 a 3·78 I. Čtvrtim hrnce byla kvarta, která držela 0·937 
a 0·9450 I, tedy skorem litr; čtvrtinou této byla kvarterk~ o 0·234 a 
0·27250, tak jako naše půlka žejdlíkuP) 

U Tachova je 1338 psáno o míře ovsa, která se jiným jménem scheffel 
nazývá.13) Také u Litoměřic platily se z vinice, která byla vyměřena na 
8 šeflův, 4 hřivny ŠOSU.14) Tamže (1360, č. 100) píše se o roli, která drží 
10 šeflův násevku. Je tu tedy nádoba i plocha. Tento šefl buď pocházel 
z Němec, kde byl rozličné míry a to jako nádoba od 22 až do 1921 a jako 
plocha od 12 do 42 a anebo se tak překládal náš kořec. . , 

Jak již řečeno, jmenoval se kořec po německu strych, a to Jen "u nas 
snad od shánění neb štrejchování. Byl však strike mírou i v Anglii, kdež 
jej dělili na bušle; bušel držel pak 36.348 I, tak že strike byl dvakráte 
tolik 72·697311, tedy méně než náš kořec. 

Slovo strych připomíná se u nás poprvé asi v 1. 1230-1240 (č. 3), 
tak i 1. 1278 v Něm. Brodě, 1. 1278 se jím překládá lat. modius a 1. 1293 
pokládán u Lysé za rovný korci.15)" Okolo 1. 1290 měřen jím osep na 

biskupství (č. 17, 18, 20). 
Kde se dávala přednost strychu Před korcem, shledati lze z následu

jícího: Ve 14. stol. (1379) říkalo se tak v Záhornicích.16) VeZbiroze sypal~ 
tehdá ospy na strychy. Tak se říkalo i 1393 u Příbramě17) a v Dolym 
za Slaným, 1396 v Solopiskách a 1398 ve pšově. Tak i 1402 v Počedě
licích u Loun a v Čelakovicích, Ječovicích, Pěčicích a Litožnicích,18) 1. 1403 
ve Vídimi, Mořině, Ředhošti a Stodůlkách, L 1404 v Ledenicích a Velké 
vsi, 1406 v Průhonicích a Hostíně, 1407 u Kutné hory, v Stodůlkách, 
Radotíně, Bezně a Oticích.19) V Radotíně je řeč o strychu nadětém, totiž 

12) Klimpert, Lexicon. 
13) Reg. IV 129. 
14) Čelakovský CJM. II 549. 
15) Reg. II 476, 497, 698, Sdtb. Briix 9. 
16) Věst. Uč. Spol. 1893, VII 49. 
17) Urb. Rožemb. 51, č. 442. . 
lB) Tadra A. J. III 132, 137, 182, 330, IV 73, 80, 93, lQ6, 154, 177. 
19) Tadra A. J. IV 198, 217,272,293,314,322, V 177, 235, 322,451, VI 5, 72,102. 
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,,~ vrchy". K r. 1408 setkáváme se se strychem v Stankově (v Plzensku), 
]irnech, Senomatech, Čečelicích, Vrbně, Ledčicích, Lyso1ajích a Svémys
licích.20) Většinou tak se říkalo v středních Čechách a v jižních částech 
Boleslavska a Litoměřicka, též v části Plzenska. Na statku Byčkovském 
u Litoměřic bylo 1409 zásob 96 str. žita v ceně 8 kop 43 gr. a 80 strychů 
ječmene v ceně 3 kop 48 gr. 21) . 

Že se tak i v Žatecku říkalo,svědčí to, že se v Údlicích (ok. 1580 až 
1590, č. 266) sypalo též na strychy. V Litoměřicích (1593, č. 184) byl od 
starodávnapostaven v místě obecním mírný strych, aby poule něho sou
sedské míry byly přeměřovány. Podle toho nalezen jeden, jenž bylo dvě 
záměrya", (tak!) přehršlí větší. Ve sněmovních"jednáních tak~ se mlu
vívalo jen o stryších. Že pak se 1613 (č. 249) na Poděbradsku a 1680 
(č. 332) měřilo na strychy, doplňuje se tím jen to, co již dříve psáno o střed
ních Čechách a Litoměřicku." Kde neplatil ani korec anistrych, tam se 
měřilo čebrem a kbelcem. 

Jako bylo polouvozí a poloulání, říkalo se i poloustryší, ale málo-
kdy.22)· " 

Kořec a strych byly mírou násevku na jitro, ale znásevku pře-· 
neseno to i na kus role korcem oseté, jemuž se říká podnes kořec neb 
strych; nyní měří 2877 qm a jest polovice jitr~. V Chrastu na Zerčicku 
{ok. 1290, č. 226) bylo 70 strychův, jež kladli za rovné 36 jitrům, tedy 
velkým jitrům. Dva pozemské svobodné statky v Šestlicích (1325, Č. 45) 
prodány byly na strychy, jeden na 190 a druhý na 33, a to proto, že se 
na nich přímo hospodařilo· a že to nebyly dědiny platné. K oltáři v kostele 
sv. Václava na hradě Pražském (1337, č. 65) darována tři městiště v Mile
ticích, jedno s 60 a dvě s 65 str. Kdežto lán obyčejně měřen na jitra, 
stalo se 1. 1507 (č. 165), že měřeny Hlubanech na 64strychův měřených 
"povrazem". Na panství Ledeckém (ok. 1q30, č. 306) měřily se role pod
daných na strychy, což se převedlo na lány (po 60 str.) a záhony. Říkávalo 
se o takových stryších často, že je to dědina 6 str. násevkú aneb dědina 
pod 6 str. 

Naši měřiči pokládajíce jitro za plochu a kořec její násevek nepíší 
o ploše korce. Jen Nejmenovaný (č. 348) píše, že strych)est 2 provazcův 
zdé1í a 2 zšíří, dOž by znamenalo padle našeho" způsobu, žé měří 4 q. 
provazce, což by drželo 3782·936 neb rovné. 3783 qm, což by li' nás pře
sahovalo i 11/4 strychu. Protože pak jitro :rrťěřili" přes 2837 m, .snad i tak 
smýšlel, že musí býti kořec větší než jitro," poněvadž se na násevek při
dávalo. V taxe Litohlavských pozemkův zarostlých (1715, č.222) činí se 
rozdíl zemské míry (tuším výměry plochy) a sehnané míry (tliším násevku), 
ze kteréhož lze seznati, že násevek byl počítánprůmerliě asi o V9 i více; 

20) Tadra A. J. VI 212, 225, 229, 259, 21?3~ 286, 340, 342, 353 .. : 
21) Arch. v Kralovci." . 
22) 1407 polustryšie (Tadra A. J. VI 6). 
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Kořec viničný má jinou míru, než kořec polní a příčina toho je míra 
viničná, ó nÍŽ bude j edn<ino. 

Věrtel čili čtvrt korce poj menován tak po německém slově Vierte1. 
Náhodou shoduj e se s naším věrtelem Aaravský čtvrtník po 4 čtvrtcích 
a to po 4 měřičkách; čtvrtník ten měřil 22·355 1. 

Protože je v'ěrtel čhrtý díl korce, dána tím tak jeho míra, totiž 
23·251. Ale dosíci této vědomosti, byla zdlouhavá práce. Ve sbírkách 
Píseckého musea jest mírný věrtel tak způsobený, jak již popsán mírný 
kořec a též cejchem úřadu Staroměstského znamenaný, ale ovšem menší 
Nejednou a několikráte měřen a to velmi pozorně vodou, při čemž namě
řeno nejvíce 23·45 a nejméně 23·018. ale po většině něco málo přes 23. 
Protože z něho voda ucházela, přeměřen v cejchm;ním úřadě prosem 
a tu pak se našlo, že měří 23·2Z. Avšak protože kořec měřil rovných 93 Z, 
lze za určitou míru věrtele pokZ(idati 23·250 Z. Podle Svobodova (v 15. př.) 
tvrzení, že čtvrt korce je 12 pinet neb 48 žejdlíkův, vypočte se jeho obsah 
na 23·2496 Z, což se jen málo od svrchní míry liší. A právě tolik měří 
i achtel. Z dokladu č. 489 lze znáti, že počítáno i více žej dlíkův na věrtel 
než 48; neb jestliže 1. 1803 měla obsahovati nmá nádoba věrtele 52 žej
dlíkův České míry, buď v tom byla mýlka aneb se nadržovalo faráři Číž
kovskému, aby bral větší desátek, protože věrtel měl držeti 25·168. 

Ve spisech latině psaných věrtel slove quartale; tak (1371-1410) ve 
vsi Ovčářích u Kolína, kdež úročili věrtel konopě; tu také se poprve české 
slovo připomíná.23) V Drslavicích (1555, 1590 a 1627, č. 250) měli místo 
věrtele půlstrych a věrtelu tu říkali čtvrt. Ve Vimberce (1591-1599, č. 256) 
říkali věrteli čtvrt neb čtvrtně a v Prachaticích (1640, č. 207) byla velká 
mírka anebo věrtel štrejchovní jedno. 

O věrtelu jako čtutině jitra píše Svoboda v 36. předl. Držel 
709·2930qm. 

Protože slove věrtel i čtvrtní, týkalo se jeho obdarování (1249), jež 
učinil král Václav kapitole kostela Pražského. Dal jí totiž "královskou 
míru, kterou mají v městě Pražském a jež se čtvrtně (neb čtvrtné?) obecně 
nazývá", ustanovuje, jaký plat jí má dáti ten, který by tou měrou jaké
koliv obilí prodával.24) Také v urbáři Strahovském (1410) jest doloženo, 
že platili Sverazšti (u Krumlova) s lánu 12 kvartálův (v'ěrtelův) jménem 
"štvrtně"2P) a to ospu ovsa. 

Věrtel se obyčejně, dělival na, čtyři díly, ale jest doklad, že někde 
i na tři. V urbáři špitálském Skutečském (1613, č. 288) doloženy jsou ospy 
ve Skutči, totiž z prutu věrtel a třetina, z poloupruti půl věrtele a půl 
třetiny a z I Y2 prutu půl korce ovsa. Toto poslední znamená, že se 
z 1 Y2 prutu měl odváděti věrtel, jeho % (polovice), 2/6 (neb třetina) a 1/6 

23) Emler Urb. 239, 241. 
24) Reg. I 576, II 131. Tak vykládal Gebauer ve svém Slovníku. 
25) Emler Urbáře 224. 
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<Půl třetiny), což sečteno je věrtel a % věrte~e, tedy 2 věrtele čili půl korce. 
Protože věrtel držel 23·25Z, držeZa třetina 7·750 Z. 

Čtvrtce jest i podle Hájkova měřictví i podle Svobodova spisu 
v 15. předl. čtvrtý díl věrtele a drŽÍ 3 pinty neb 12 žejdlíkův. Vypočítá-li 
se podle věrtele, držeti má 5·81250 Z, pakli podle pinty a žej dlíka, bude 
5.81244Z. V Drslavicích říkalo se jí mírka. Tu měli (1555, č. 250) na sladovně 
dva strychy, půlstrych a mírku. I na Vímbersku (1590, č. 256) říkalo se 
mírka; také v Drahenicích (1630, č. 302) dělili věrtel na mírky. Ríkalo 
se tedy tak, jak se vidí, po Prachensku. Čtvrtka ve sněmovních usneseních 
(1607 atd., č. 369) znamená čvrt věrtele a slove 1. 1615 zase čtvrtně 

Čtvrtce neb měřička jako kus role osetý čtvrtci semene jest šestnáctý 
díl korce plochého, jak lze čísti u Svobody v 36. předlohu, a měří 207 q. 
loket neb 22Y2 X 22Y2 neb 24 X 211/8 lokte. Podle tohoto určení naJde 
se i 177·32681 i 177·32325 qm; lze tedy 177·32 qm pokládati za jistou míru. 

Často se nazývá čtvrtce i měřičkou, ale Světecký ve svém měřictví 
a v 4. proposicí rozeznává čtvrt korce a měřičku, to jest takovou míru, 
jichž jdou čtyři do čtvrtce. Poněvadž čtvrtce drží 5·81250 Z, obsahuje 
tato měřička ]·45312 Z, tedy tolik co Hájkova číška. Tuto měřičku dělí 

Světecký ještě na půlky, čtutiny, osminy a šestnáctiny, dávaje znáti, jak 
velký by byl kus rolí, aby mohl býti oset měřičkou neb jejími dily, kdežto 
Svoboda dělí čtvrtci na pinty a žej dlíky. 

Řepice slove latinsky crate~,26) poněvadž podoba její přirovnávána 
byla otvoru sopky. Podle Hájkov'a měřictví je polovicí čtvrtce; držeZa 
tedy 2·906250 Z. Podobný byl hebrejský omer, jenž držel 2·5151Z. Repicí 
nazÝ"ala se též nádoba vinná mnohými obroučky obitá (Brandl Glos. 295). 

Češka neb číška je půl řepice; drží tedy 1'4531250 Z. V latinských 
spisech se všelijak vykládá jako picarium, vas, calix, a scyphus. 27) Cifus 
dlouhý a malý připomíná se k r. 1344.28) Podle Hájkova měřictví jest 
češka míra pšenice nabrané na přehršlí, což by dnes sotva kdo dovedl. 

Z ostatních měr ssutého, pokud nejsou díly korce, jsou nejdůležitější 
kbel a čber. 

KbeZ neb kbelec jest česká obměna německého Kubel (staršího chubil). 
V Kluži byla téhož jména míra, jež držela nad 98Z. Latině se vykládá 
jako modius, urna neb situla.29) V listu Lovosickém (1248, č. 4), jenž jest 
pouze českým překladem, vysazuje se ÚTok s lánu hřivna stříbra a kbelec 
žita. Nesporně popn-e připomínají se (1342, č. 72) první kbelce (kbwel
czones) v Butově u Stříbra. Na .klášterství Chotěšovském připomínají se 
1. 1367 mimo strychy i míry, kterým se říká obecně kbelíky a jednomu 
mlýnu vysazen úrok 60 kbelcův žita.30) Podobně je u mlýna Nezvěstického 
(1374, č. 178), kdež bývalý úrok 7 kbelcův žita, sveden na plat 9 groŠův. 

26) Bohem. Listy filol. 1892, str. 484. 
27) Gebauer, Slovník, Listy fil. 1892, 389, 484. Viz též CDM. VII v přídavku. 
28) Reg. IV 603. 
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I v Radnici se měřilo cna kbelce.llJ) a farář v Sekyřanech (1398, č. 131) 
domáhal se desátku od lidí ve Vrhavči, jenž obnášel 3 kbelce neb 3 mandele. 
Také v Nepomuce měřili (Má1) obilí kbelcemS2) a na jednom honu neb 
29 záhonech za Nepomuckým kostelem (1404, č. 135) bylo lze 3 khelce 
vyseti. JeštěOL 1560 úrok obilný sypán na Zelenohorsku ze kbelcův. Kbe1ci 
měřilo' se též v Přívětidch,33) v 1; 1386 (č; 122) a 1408 též v Dýšině, kdež 
platila míra Plzeňského kraje.34) Podobněž máme doklady z 1. 1409 a 1412 
z Boru a Kaceřova.s5) Je tedy z toho zřejmo, že byl kbelec jenom míróu 
kraje Plzeňského a jinde že se nevyskytuje. 

O míře kbelce jsme špatně zpraveni; Jestli L 1398 mandel vydal 
kbelec zrna, nesoudíme z toho nic, protože i jeden i druhý nám není znám. 
Jestli pak se L 1404 píše, že na 29 záhonech lze 3 kbelce vyseti, jeto ne
určité, ale přece vypočtěno při č. 135 znásevku,že držel kbelec 71·53 l. 

L. 1584 (č. 182) koupil farář Žebrácký oves, jenž byl měřen "wedle 
spůsobu těžkého obilí" na 233 str. . 11líry Žebrácké. Vedle jiného změření 
držel ten o~es odměřený na strych Pražský 251 kbelce a půl čtvrti. Fara 
v Blovicích (1601, č. 186) -vynášela kopu kbelcův všeho desátku malé 
míry po třech čtvrtněch. Kdyby se počítaly tyto čtvrtně podle Pražské 
míry a jako věrtele, činilo by 69·751, což by s hořejším tak tak souhlasilo; 
kdyby však se počítaly čtHtně jako čtvrtce, tedy by vypadl kbelec Fříliš 
malý' A mluví-li o malé míře, bijí tuším na to, že je kbelec menší než 
kořec. 

Kbelec, kterým 1. 1669 (č. 217) měříváno u Vrčeně, držel 5 věrtelův. 
Kdyby to byla Pražská míra, vystoupil by obsah kbelce až na 116 l, 
což jest neobyčejná míra; míti snad za to, že se kbelec dělil na 5 domácích 
věrtelův asi o 14 I. 

Kromě toho budiž připomenuto, že se L 1506 braly 2 kbely za jednu 
čbernici,S6) ale jich míra není doložena. 

Čber není také domácí pojmenová~í. Slovo je vzato ze starého horno
německého Zwibar, Zubar. Vykládá se jako velký sud dřevěný, jenž je 
zdělán nejen na koupání, nýbrž i uchovávání vína. Překládá se slovem 
tina, což také značÍv8 jiné velké nádoby, slovy labrum (koupadlo), arca 
a p., z nichž nic nelze poznati.37) 

Čber vyskytuje se nejvíce v jižních Čechách. Faráři Vodňanskému 
dáváno desátku s každého lánu 3 tiny (jedna žita, druhá ječmene, třetí 

2 9) Gebauer, Slovník, Klimpert, Lex. 
30) Emler Drb. 35, 36. 
31) Drb. Rožemb. Č. 444. 
32) Tadra A. J. IV 36. 
33) Tadra A. J. V 120. 
34) Tadra A. J. VI 97, 192. 
35) Lib. erect. o VIII 165, IXG. 5. 
36) J. Jireček v ČČM.1867, na str. 19; 
37)'0 Gebauer, Slovník J. Holubář překládá tina, czuber, czber. 
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ovsa), cóž v českém překladě převedeno na 3 džbery.3S) Na Novohradsku 
(1390, 1391) byla ti na měrou na oves;. stála 13 den. i 2 gr. 39) Obilí na 
statku Dobronickém u Bechyně (ok. 1436, Č. 237b) vsévalo se na čebry. 
Jako míra v jižních Čechách obvyklá připomíná se v žalobách Vodňan
ských (1450, Č. 153) i v těch (c. 15;1) na Vodňanské činěných. Mezimostští 
dávali od r .. 1465 faráři Veselskému se 3 lánův rolí 3 čebryžita, 3 ječmene 
a 3 ovsa, tedy s lánu čber trojího obilí:!O) Také úroční obilí na Hlubocku 
(1490, Č. 258) sypalo se na čebry; tak i 1530 v Zahrádce u Pacova a v týž 
asi čas ve vsech u Tábora.41) 

Na klášterství Milevském (o. 1570,' Č. 260) vydávali ospy na čebry, 
jich kopy a čtvrti; součet jich pak vpaměti 16 .. stol. převáděn na míru 
Pražského korce. Byť byly součty někde chybné, přece jest pamatovati 
na to, že převod se děl z hotového součtu, ať byl chybný neb dobrý. Tu 
pak lze počítajíc korec po 93 1. najíti počty 53·06,53·6 a 53·9 1. Odtud 
je zřejmě, že držel čber Milevský 53 l a něco přes to. Nesrovnalost lze vy
ložiti nesnadným počtem, totiž měřením na př. kolik se ze čebrův vešlo 
na korce, což pak, byť bylo dobře měřeno, při přepočítá, ání na velkou 
míru způsobilo patrný rozdíl. 

Na panství Zvíkovském 'dávaly se ospy na čebry. Čber tento se 
dělil na člvrtně. Asi z L 1540-1555 (č. 244) zachovaly se rejstříky ospu 
ovesného pastevního, jež vydávali sedláci z některých vesnic úřadu Píse
ckému a jež měřeny na čtvrtně. Později (1584) dávali lidé osedlí na bývalém 
království jen úrok peněžitý, ale ti, kteří byli na starém klášterství i týž 
i ospy. 

Když l. 1574 (č. 177b) prodáváno Zvíkovské panství s klášterstvím 
Mílevským dědičně, počítán. čber za půl strychu Pražského a měřici. Půl 
korce je 46·50 I a rozumí-li se měřice jako věrtel, činil by čber 69·75 I, 
ale počítajíc, že zdejší čber pochází z klášterstv í MilevskéhA, pokládáme 
měřici za čtvrt ci neb měřičku, čímž dostaneme čísla' 52·312, kteréž po
kládáme za povrchní. Lepší je počítati z poměru cen, neb tU se najde 
54·57 l. Prostředek odtud vzatý souhlasí s čebrem Milevským. Čebrem 
měřeno též na Novohradsku (č. 248), kdež počítány čebry a čtvrti (ti a q) 
a L 1627 (č: 250) také na Drslavsku. Obyvatelé vsi Mokré vydávali faráři 
Hořickému (1667, č. 2] 6) desátek starodávný 14 t1n žita a tolikéž ovsa. 
Tina ta jmenovala se u nich ziber. Z Bechynska přeskočil čber na panství 
Konopištské, kdež se 1. 1560 (č. 254) připomíná. Tolik (a ještě něco více 
při vypočtění míry) lze říci o čberu na Bechynsku a Prachensku, ale 
o tomto jen potud, pokud mezovalo s Bechynskem. 

38) Čelakovský CJM. II 305, 307. 
39) Šusta PDN. 37. 
40) Arch. Třeboňský a na radnici ::Vlezimostské. 
41) Slavík, Panství Táborské 17, 32. Že "čbernice" měřila 2 kbely, již při

pomenuto. 
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Ve Vltavsku připomínají se čebry 1. 1404.42) Na zboží hradu Vysokého 
Chlumce (14??, č. 237) sypino obilí též na čebry a čber stál 2 gr. Také 
v Sedlčanské krajině sypán (1595) desátek na čebry.43) 

Z ostatních krajův jest jen jediný doklad. Ve výsadě dané 1. 1444 
Mašťovským připomínají se 4 dčbery a šest dčberů. O lazebníkovi je 
psáno, že jest povinen míti v lázni vodu w,e czberze a 12 kbelíkův y obou 
lázních.U ) 

ZL 1440 zachována jest pamět, že při litkupu dáván sousedům čber 
(piva), aby si to pamatovali.45) Odtud pochází též obvyklé rčení čber píti 
neb čebrovati. 

Co se týče míry čebru, byla rozdílná. V Badensku měřil 1500 Z a držel 
10 maldrův. Uherský cseber byl dvojí; větší (nagy cseber) držel 84·59 Z 

a dělil se na 100 uh. holeb, menší (kis cseber) byla polovice předešlého. 
Obojím se měřilo víno.46) 

V taxe statku Drslavského (1627, č. 250) srovnávají se čebry míry 
Prachenské (totiž Prachatické) se strychy Pražské míry. Z obojího počtu 
tam psaného lze vynajíti, že Prachatický čóer držeZ 69·750 Z a 69·6 Z. 

Podrobně je o čebrupsáno v č. 354, protože na něj ještě 1. 1731 
měřen osep měšťanův a poddaných na Třebonsku; ale i na tom jediném 
panství byl čber rozdílný, měře někde 3 věrtele (66·751), jinde tolikéž 
a měřičku (72·56 Z) a zase jinde ještě o měřičku více (78·37 Z). V témž 
popise jest přiložen popis, jak se 1. 1704 obě mí.ry k sobě sr~v~ával~. ~de 
odtud na jevo, že se čebry lišily podle druhu obIlí. Vrchovaty cber pselllce 
držel 79.920, žita 78·47, ječmene 79·55, hrachu 79·19, ovsa 69·02 l, ale 
podle druhého výpočtu 92·01 l. Nicméně lze odtud usouditi, že vrchovatý 
čbel' Třebonský držeZ 79 1, více neb méně. Odpočítá-li se vrch, dostanou 
se čísla 65, 66, 63, 69 a něco nadto, tedy lze za to míti, že Třebonský čber 
sehnaný měřil 65-661 i hodně více a hodně méně podle toho, jaké obilí 
se měřilo. Tím také lze vyložiti rozdílnost míry, že se někde připomíná 
vrchovatá, jinde sháněná míra. 

Podle desátku, jejž Kosovští (1738, č. 22gb
) byli dlužni faráři v Ka

menném Újezdě, lze vypočítati, že čber v okolí Budějovic držel 74·401 
a věrtel 18'60 l. Jindy zase se pokládá, že čber držel 43 pinet a věrtel 10 pinet 
a 3 žejdlíky,47) což by činilo 83·31 a 20·801 a tím není přesná míra vy
slovena a nepočítány tu zlomky. Neb násobíme-li věrtel čtyřmi, vyjde 
83·22 Z. Je v tom patrně znáti, že osadníci chtěli míti menší a farář větší 
věrtel počítaj e tuším vrchovatou míru. Ve výnosu knížecím (1709, 6. května, 

42) Lib. erect. XIII (nové) 127. 
43) Sněmy IX 17l. 
44) Arch. musea kro Č. 
45) Arch. Český XXVI 306. 
46) Klimpert, Lexicon. 
47) Agrární archiv VI 199. 
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č.·451) je poznamenáno, že 26·5 čebru KrumZovského drželo tolik jako 
20 korcův, byl tedy čber menší a držel asi 70·19 Z. 

O Milevském čebru již psáno. 
Poddaní Borovanští (1771, č. 225b

) byli povinni faráři v Blanském 
roční desátek vrchovatou měrou vydávati ;i vypočteno, kolik tato desátková 
míra obnáší na Pražský kořec. Tu se vynašlo 77·49 a 76·72 t, z čehož 
lze souditi, že sháněná míra srovnávala se asi s čebrem u Budějovic ob
vyklým. 

Čebrem se měřily též ryby, jak bude psáno při míře rybL Tak 
bývalo i v Altoně, kdež se vešlo do čebru 140 liber ryb. Když opouštěna 
míra ryb a oblibovala se váha, psáno oboje, jako ku př. v Písku 1. 1664 
kaprův 2 centneře (po 120 lib.) neb džbery. 48) 

Krátce řkouc, čber byl mírou jižních Čech, kbel Plzenska a kořec 
ostatních Čech. 

V německých vesnicích u Trutnova a na Broumovsku obvykli míře, 
kterou nazýváme maZder, oni pak nazývali malter. V latinských zápisech 
slove maldrata Míra tato přišla z Němec, kdež byla rozšířena obsahujíc 
všude nad 100 1. V zápisech Broumovských (1296-1306) klade se cena 
6 hřiven za 6 maldrův a 4 hřivny za 40 měřic, malder tedy stál hřivnu 
a měřice desítinu hřivny; mohlo by se tedy míti za to, že malder držel 
10 měřic, jak to bylo i v Německu.49) Ale z jiných zápisův r. 1406 (č. 235) 
jde na jevo, že měl malder 12 měřic, což také bylo v zemích severně od 
Čech. V krčmě Vlčické byl 1. 1365 malder sladu.50) Kolik tento Vlčický 
malder držel, není známo. 

Met jest míra, jež dostala své pojmenování tak, že z latinského 
modius vzniklo francouzské muid a odtud německé Matt, Miitt i Mut. 
V rozličných krajinách měl met rozličnou velikost. V Augšpurce držel ok. 
56 l, ve Švýcarech od 76 l do 168. Veliký byl Rakouský met (1844'605l), 
děle se na 30 měřic, tedy každá měřice po 61.487 Z.5l) 

Z Rakous dostal se met do Moravy. L. 1406 byl pohnán do soudu 
Vok z Holštejna, že byl dlužen "dvanácte mtóv žita". Z 1. 1407 je zase 
žaloba o pobrání ,,32 mtuov pšenice a 40 mtuov ovsa" a jinde je řeč o nivě, 
na niž se půl páta mta vsivá a p>2) L. 1412 odhádán úrok na mlýně v Kně
žicích lY2 mta žita, jenž položen za hřivnu a 8 gr. platu, počítajíc měřici 
po lY2 gr.53) Podle toho stál met za 48 gr. a polovice jeho za 24; poklá
dáme-li celý plat za 64 + 8 neb 72 gr. Když měřice platila 1·5 gr. a podle 
ní cena úroka odhadována, je zřejmo, že byl met 32krát tak velký, jako 
byla velká měřice a že met držeZ 32 měřic. Výslovně je v listu r. 1490 daném 

48) Arch. Písecký A f, 80. 
49) V Perně se připomíná 1. 1325 (Reg. III 418). 
50) Borový, Lib. erect. II 210. 
51) Klimpert, Lexicon. 
52) Brandl, Kn. půh. II 37, 88, 110, 160. 
53) Tamže 242. 

7 
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psáno: "ode mta", kterýž 32 měřice má, (dávají se) mlynáři 2 měřice 
obilí.~) 

Za pánův z Hradce, kteří měli velké statky na Moravě, ujal se met 
v Jindřichově Hradci. V počtech špitálských téhož města (z r. 1485, f. 34) 
jsou při r. 1493 poznámky, že se platil met ovsa za 2 k. 51 gr., 10 měr 
za 50 gr., 30 měr za 272 k. a míra za 6 gr. bez 2 d. Pokládá-li se za to, 
že ceny nebyly stejné a že z nich nelze se dopočítati přesné sumy, přece 
je zřejmo, že se srovnávají s tím, že met držel 32 měřic. V týchž počtech 
k r. 1565 klade se 557 měřic za 18 mtů,55) což jest povrchní a mylný počet. 

Má-li se za to, že Moravská měřice byla v 15. stol. takovou, jako 
byla 1. 1760, najde se podle Schmidtova návodu k přepočítávání měr, 
že totiž 10.000 Víd. měřic drželo tolik, co 11.482 Moravských, že Moravská 
měřice držela 53·550 Z. Jestli pak se to násobí 32, vyjde na jevo, že met 
držel 1713·60 Z aneb 17·1360 hl rovného čísla nikoliv přesného. A neplatí-li 
to pro 15. století, platí to jistě pro rok 1760. 

V ostatních Čechách mimo Hrádec setkáváme se se mtem málokdy: 
Ve vyznání jistého škůdce útrpně tázaného r. 1423 čteme, že vzali "tři 
mty" ovsa.56) Děj ten se stal v jižních Čechách. Také je řeč o 12 mtů 
mouky. 57) V listu poslaném 1. 1529 (č. 168) k České komoře, v niž se píše 
o míře k ní poslané, dokládá se, jaká jest Vídeňská měřice, jichž jde 31 
na mut. Jestli měřila Vídeňská měřice tehdá již 61·487 1, tedy byl mut 
tolik co 1906·097 Z.58) Kromě toho čteme k r. 1595 o 15 mtech Moravských 
ovsa, jeden met na velkou míru59) (to by bylo na 32 měřic). 

Zdrobnělá míra byl metek, jak čteme k r. 1545, totiž ovsa 3 metky 
a ječmene 5metků. 60) Je-li to totéž, co metník neb mírka neb záměra, 
není nám známo, ale pamatujeme dobře, že jsme kupovali v Táboře 
brambory na mejtníky. Podle Jungmannova slo\níkadržel mejtník 8 žej
dlíkův, aJenení doloženo, jestli mléčných neb pivných. Počítá-li se Vídeňskt 
žejdlík za 0·353 1, držel by mejtník 2·824 Z. 

O měřici již svrchu psáno. Překládá se lat. mensura,61) kteréž slovo 
čte se : v starém podezřelém listu a v listu Uničovském (1223), kdež se 
má rozuměti měřice na Moravě obvyklá. 62) Čteme-li v Bubovském listu 
r. 1333 (č. 55) o měřici žita, dlužno se domýšleti, že v prvopisu bylo 
psáno mensura, což znamená míru vůbec a tu zvláště, kterou se v Bu-

54) Brandl, Gloss. 151. Týž také má na str. 152 doklad: ovsa tři metky, ječ-
mene 5 metkův. 

65) Poznámky p. Fr. Teplého, n. archiváře v Hradci. 
66) Mareš, Popravčí kniha 39. 
67) Arch. Český IV 325. 
58) S tím se nesrovnává, že Klimpert (na str. 248) klade jej na 1844'6051, 

avšak o 30 měřicích, ale odpočteme-li jednu měřici od míry 1906'097, zbude 1844'6101. 
69) Sněmy IX 28, 168. 
60) Věstník Č. Akad. X 103. 
61) Bohem. Listy fil. 1892, str. 476. 
62) CDB. 1. 55, II 238. 
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bovicích tehdá měřilo. V Troubkách (1418) měřilo se na měřice Olomo k' 63) 
Brněnská měřice prý bývala větší než Olomoucká (Brandl G~c 1~'4) 
ale to na ma1ú míru Olomuckú (Kn. Ton. k. 68) - "a kdež by b' 1 1a~ 

, tehdy m' V't' b 'tO Vy' , Y p ospovy, a pOCl ana y 1 mence mlry velké po 6 gr. - _ce a menší 
měřice míry 010múcké po polovici toho (zříz. zem.). 10 modios Brunensis 
mensurae (1366 CDM. IX. 353), 1558 na tu nynější velkou míru 010 'k 
N k o 16 1 muc ou. 

a 01i~I . sto. zavedena v celé zemi míra Brněnské měřice, 1. 1638 
zase urcena Olom. měřice za normál. Stará měřice moravská rovn 1 

Rk k , . aase 1·5 a ous e. 

,lv~ěřičkou nazývali někde čtvrtci, jak již bylo svrchu psáno. _ 
V vJ?°lllI?h Rak~usí~h též měli měřičku (Massl), jež byla šestnáctým dílem 
me~Ice, Jako nase c~vrtce. Možná, že měřičkou byl zván i pátý díl čebru. 
V Zumberce na Rozemberském panství (1374) měřil se mák na takovo 
míru, která byla patým dílem tiny.64) u 

v . Z,áměra ~y1a drobná míra. Podle Jungmannova slovníka měřila někde 
3.zeJdlIk~, coz b~ ~y~o .(počítajíc Víd. žejdlík) asi litr neb podrobně 1.0591. 
!mde drz~lv~ 8.zeJdhkuv a rovnala se mejtníku. V Litoměřicích (1593, 
c. 184) mence Jeden sousedský kořec, našli, že byl 2 záměry a Vkt ' 

v h vl' ve' vb' ( " ne ere 
p:e ,rs 1 ve Sl, nez o ecm mlrný) kořec. Služebníkům na Kosti (u Sobotky) 
davan (1640) "záměr" soli na ~ěsíc na osobu. 65) 

Droobno~ měrou byl i hrotek, jenž se připomlná jen jednou. Poddaní 
ze. StrmIlova 1 s VIčickými dávali na zámek Hradecky' maku 11l!' ' 

J d h t k 66) Zl' 72 mlfy 
a e en ro e . m ádI svého pamatuji se, že v Počátkách mívali koše 
k ~~šení ohně, jimž se říkalo hrotek; mohl držeti asi 5l a protože moravská 
~ence (bezpochyby v Strmilově platná) držela přes 53 Z, dosti možná 
ze byl hrotek desátou její částí. ' 

. . Če~eneco vyskytuje se jako míra soli. Čeřen jest čtverhranatý truhlík 
,e VI~~~~ hs~, z tlustýc,h prken provrtanýcÍl sbitý, v němž se hrozny 
vytlac~Jl. ) ~ecov podobneho asi byl čeřenec, o jehož způsobě a míře není 
n:~ zna~o, a Jen~ se vyskytuje 1. 1352 jako míra soli, jak poznamenáno 
pn rozlIcnych mlrách. . 

_. Ko~ík zdá se býti drobnou měrou z Němec přinesenou. Obyvatelé 
v s:, 0odolIc,. ~alez~ a Vysočan (1343, Č. 75, 77, 78) měli povinnost 9-12 
koslkuv obIlI ze SkrIí dovážeti. . 

Lukno j~ prastarý název nádoby; slovo již v staroslov. jako míra, 
ru:. lukno :ohk co koš neb nádoba v obručích. Gebauer poznamenal ve 
sven; ~lo:mku doklad "Žebráci bubnují sobě na lukno". Jungmann při
pO~I~a, ze v l~~no v drží v Uhřích někde 2%, někde 2 Prešpurské měřice 
a ze Jest vetsI nez kebel a sapuť. Lukno jako míra medu připomíná se 

63) Brandl, Kn. pŮh. 
64) Urbář. Rožemb., str. 3, Č. 5. 

65) Poznámka p. Fr. Teplého, ze starých účtův v arch Hradeckém. 
66) Urbář Telecký r. 1581, f. 184 v arch. Hradeckém. . 
67) Kottův SlovIÚk. 

7* 
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v listu Hradištském datovaném r. 1250, ale sto let později složeném a tak 
podvrženém, ale nelze upříti, že Moravané tehdá lukn? znali a ž~ snad 
tam míra tato z Uher vnikla. 68) Na Moravě vyskytuJe se krome toho 
i lukence. 69) 

Osep znamená daň sypanou neb na sep danou, kterou poddaní d~:ali 
své vrchnosti. Tak bylo i v Polsku. Jsou však jisté známky, že se JIstá 
část ospu v určitém počtu korcův, kbelcův neb čebrův pokládala za osep 
jako míru. V Polsku bývalo tak dávno a počítalo se y čtvero .korcův ~a 
osep neb sep.70) V urbáři Litomyšlském (1557, 1610, c. 252) Jest. soucet 
úročního obili z mlýnův' při žitě činí součet ten 10sep a 46 korcuv (neb 
151 korcův), což odečto~c 46 vydalo by 105 na osep. Jiný :oučet či.ní 
los. 14 k. 3 čtvrtce neb 114 k. 3 čt., což odečtouc 14 od poctu korcuv 

dalo by 100 k. . : " " 
Víko (staroč. vieko, mor. posud věko) Jest po]menovall1 stare nadoby, 

jež byla také mírou. Protože víko znamená příklopec, jimž se nádoba 
zakrývá, lze se domnívati, že obdržela stará nádoba víko své jméno proto, 
že byla víkem přikryta, any bývaly míry ob?čejně ~e~ v~ka .. Ok. r',:34? 
byli povinni tři vinaři v Brzankách za dob~,vmobr~ll1. vydavat:. do klaster~ 
Roudnického tři míry soli, které se nazývaJI obecne vIeka. A tn posedkove 
ve Vrbíci (ok. 1390) v téže krajině vydávali vrchnosti ročně půl druhé 
míry soli, která slove vieko.71) , v 

Jistou mírou, avšak neurčitou, byl vor. Slovo to znamena kro~e 
jiného i plachtu přes celý vůz, do které se i obilí sype místo do pyt1u, 
jak se mluvívalo do nedávna u Turnova. Lze se do~nívati, že :e tak 
říkalo i pyt1u. V starém inventáři Kněževeském (1426) cte se ,~~?~ pytel 
(saccus) slove vor obecně". 72) Na pytle neb měchy se. posud men; J es~ to 
ovšem povrchní míra. Ale v Německu byl Sack neboli pytel pevno;u mIrou 
na obili, sůl a uhlí. . . 

Hrnec vyskytuje se též jako míra na panství-Novohradském (1553, 
č. 248) . Ve vsi Hardetschlag úročili mák v hrncích a sebralo se ho do 
roka 45·5 hrnce. Jest-li to činilo 3 čtvrti a držel-li čber asi 741, mohl by 
hrnec obsahovati 1·23Z. Na faře v Kostelci (1393) měli máslo v hrncích. 73) 

V Polsku měří hrnec (garniec) 4Z, v Krakově 3·8437 Z, v Rusku 3·28 t. 7 .) 

V Chebsku panovala míra od naší zemské rozdílná. Obilí a násveve~ 
měřily se na káry (kár, druhdy i khor); jed~n s: rov:;al 3 kor?ům, v~:teh 
a l1.'a čtvrtce. 75) což by činilo 309·77 l. To ] e vsak cIslo velke, neb Jlllde 

68) Reg. I 465, Teige ve Věstníku Uč. Spol. 1893 XII 44 a 53. 
69) Viz Brandlův Glos. na str. 139. . 
'0) CDM. VII v přídavku V. Brandla. 
71) Emler, Urb. 12, 94. 
72) Arch. Český XXVIII. 
73) Věst. Uč. Spol. 1888, str. 290- 292. 
74) Klimpert, Lex. 115. 
75) Pekař v Č. Čas. hist. XX 281, podle arch. Rak. ministerstva vnitra. 
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je 'psáno, že kár držel 2991.76
) V téže paměti, jak je výše psáno, je zna

menáno, že se deset korcův rovnalo 3 kárům, což by bylo tak, jako by 
držely 3 káry 930 1 a jeden 310 l, což je horní suma zarovnaná. V téže 
paměti je psáno, že se kár dělil na 8 mírek, z nichž jedna rovnala se věrteli 
a2% čtvrtce. Osmý díl horního čísla (309·77) jest 38·72l a součet právě 
doložených měr českých je 38·27 Z, z čehož lze uznati, že ty všechny 
výpočty jsou ledabylé. Zase je také jinde psáno, že kár se dělil na 32 hrncův, 
které se nazývaly německy napf a že tento napf byl desítinou našeho korce. 
Napf tedy držel 9·31 měříc podle korce a kár měl 32krát tolik, totiž 
297·6l.7

7
) Toto číslo zase se přibližuje dotčené míře 2991. Je-li toto číslo 

správné, držel by napf zrovna 9·3444Z, což by se rovnalo 9 Za něco přes 
třetinu. 

S~ovnávajíc míru 299l s počtem české míry, jak je svrchu udáno, 
jde na Jevo, že držel kár kromě 3 korcův (279l) jen ještě 20 Z, tedy necelý 
věrtel, tak že kdyby se řeklo, že kár se rovná 3 korcům, polovici věrtele 
a Wa čtvrtce, dosáhla by se suma 298·451 a tři káry pak by se rovnaly 
9·64 korcův (zarovnáno 10). A~poň tak lze obojí srovnati. 

9. O MíŘE ŘíDKÝCH VĚcí. 

I tuto míru lze nám dosti dobře vypátrati a to proto, že jak u délek 
~~. __ i u měr ssutého, tak i u Hdkých věci máme spolehlivý podklad, totiž staro-

český žejdlík mírný posud uchovaný. . 

Žejdlík mírný, čili normální pro Prachenský kraj cejchovaný erbem 
~rálovství Českého a na tell čas ve sbírkách Musea Píseckého se nacházející 
~est malá nádoba z mědi ukovaná a uchem k držení opatřená. Způsoby 

=:::=-c-----.. Je vkusné. Že to je starý žejdlík, našlo se povrchním vypočtením kub. 
~~oo~o· obsahu. ' 

yMěřen někol~kráte také v cejchovním úřadě prosem, při če~ž sypáno 
do neho z polouhtru, ale nedosypáno 18 cm, z čehož se SOUdilo, že drží 
0·482 t. Čtverým přesným měřením a naléváním vody z mírné· nádobky 
nal~zeno, že měří 0·480 t, ale nedodleno pravdivé míry, poněvadž jest pod 
kraJem silná boulička jako znamení a dnes nelze již věděti má-li se měřiti 
do jejího prostředku neb výše, ale není pochyby, že by se ~aměřilo 0.484l. 
Bylo tedy potřebí přesnou výměru najíti z pamětí a přepočítávání na 
Vídeňskou míru. 

" Ze shody lahvice se čtvrtcí a achtelu s věrtelem jde na jevo, že jest 
spo]1tost obou měr ssutých i řídkých, coz i odtud lze znáti, že kořec drží 
48 a věrtel 12 pinet, i nelze přistoupiti k tomu, co se nachází v patentu 
:. 1764 a ve Schmidtových a Steplingových výpočtech. Podle patentu 
]e 27 Vídenských mázů tolik jako 20 pinet aneb je poměr 1350: 1000. 

76) Klimpert, Lexicon 166. 
77) Klimpert, Lexicon 249. 
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Z onoho se najde 1·910 I, z tohoto 1·91025 I, coz Je, jak uvidíme, málo. 
Ještě horší poměr má Schmidt, totiž 160 mázů činí 118·5 pinet; neb vyjde 
toliko 1·902l. K patentu přibližuje se spíše Stepling dokládaje, že pinta 
je tolik jako máz a 1%, žejdlíku, což dá 1·909 I. Dělíme-li však obsah korce 
číslem 48, obdržíme za výsledek 1·93750 1 jako obsah pinty a dělíme-li 
míru pinty čtyřmi, obdržíme číslo 0·4843750 I neb zkráceně 0·48437 l. Lze 
tedy za to míti, že žejdlík držel 0·484l rovného čísla. Podle toho pak lze 
i ostatní míry vypočísti. 

Pivo, víno a jiné nápoje prodávaly se v drobném na žejdlíky. L. 1507 
(č. 166) stály 2 žejdlíky piva v Králové Dvoře 1 denár. žejdlík obilí jako 
násevek stačil k tomu, aby se zasel kus země měřící 42·25 q. loket aneb 
6·5 X 6~5. To by obnášelo 14·7769 qm. 

Kvarta t. j. quarta pars situlae neb čtvrtka žejdlíka vykládala se 
tak, že je to tolik, co by mohl na ruku neb hrst naliti; vlastně by se mělo 
říci přehršlí. Jako míra se to bralo za čtvrtý díl žej dlíka a téhož smyslu 
je 1614 (č. 369) čtvrtka. Jako taková měří 0·121093750 I ane1 rovně 0·1211. 

Jako čtvrtka tak i půlka připomíná.se od r. 1607 v jednáních sně
movních (č. 369) jako samostatná míra nápojův. Držela osmý díl pinty, 
polovici žejdlíka a dvě čtvrtky, ted.y 0·24218750 I neb rovně 0·2421. Píti 
na půlku znamenalo pocHti toho, který připíjel tak, že se půlka najednou 
vypila, zvláště tehdy, byla-li to nádoba, která nestála. 

Ústice, staročesky úsčice překládá se latinsky ciphus.1) Tímto slo\~em 
překládá Holubář český koflík a v Gebaurově Slovníku je doklad, že tak 
i překládána číška. Byla tedy ústice asi tolik jako díl žejdlíka a snad ze skla. 
Doklad toho je věta: (Čáp) v ústici je (krmě) v sklennú sta'i'P) 

Ústíci podobal se měrou svou koflík, jenž se u nás popn-e l. 1344 
připomíná.3) Holubář překládá lat. cíphus německy koph a česky koflík, 
picarium pak německy becher a česky číše. Je tedy jméno jeho odvozeno 
z německého kopf t. j. hlava a znamená tolik, co hlávka. K tomu nás vede 
toto: Rozrod vladyk Cipínských a Doudlebských obliboval si buď na štítě 
neb jako klenot lidskou hlavu aneb poprsí, jak s\ ědčí mnohé doklady. 
Kunrát z Trojan pečetil r. 1457 erbem, na jehož štítě je poprsí lidské 
s hlavou jeřabatou a jako klenot vyniká kus nádoby. Oboje je kopf.4) 

Tím si i vysvětlíme, že Beneš z Heršlaku, jenž k témuž rodu náležel, měl 
na štítě (1372) toulovitou nádobu, u níž byly nahoře a u dna obroučky.S) 

Proti pečeti z r. 1457 máme zase obrácený příklad. Domin z Doudleb 
(1429) měl na štítě koflík neb toulovitou nádobu sevřenou obroučkem 

1) Bohem. Listy filol. 1892, 389. 
2) Kottův Slovník v Dodatcích. 
3) pro uno copfel. 
4) Kopf oder verdeckter Becher, ein Schenk v. Liebenberg drei Kopf in Steier

mark (Hefner, Heraldik 96). 
6) Arch. Vyšňobrodský 1. 1372 a 1457. 

103 

a j'ako klenot poprsí lidské, jež má ruce na prsou složené. 6) Sem patří též 
název kopa, kopy ve vlaských kartách. Toto romanské pojmenování nádob 
zachovalo se ve slově copa, jímž Španělové německé Becher pojmenují. 

O tom, že pinta držela 4 žejdlíky a 1·93750 I, již svrchu psáno. Pinta 
je tuší~ roma~:ké ,slo:,o (z l~:: pineta): franc. pinte, špaň., portug. pinta, 
angl. plllt. Panzska plllta menla ll, JInde byly pinty menší, tak že naše 
pinta byla z nich největšf.7) .Pinta sem přišla snad za krále Jana; jisto je 
jen tolik, že se za téhož krále víno na pinty měřívalo.8) Na faře ve Chcebuzi 
měli r. 139~ nádobu, která držela ke 3 pintám.9) I větší míry než to, pro
n~šeny v plllt~ch; tak n.a př. 1. 1400 připomíná se 16 pinet vína,lO) tedy 
vedro bez 8 plllet. Lahvlce~ flašky mívaly po 2 pintách,ll) jsouce skorem 
čt?r1itr~v~. V, Prachaticích (1639, č. 203) měřili kořalku na pinty a vědra. 
Pmta piva stala v Černém Kostelci (1677, Č. 334) 4 kr. 3 pen. a sud čtyr
věderní vystavoval se po 8 zl. r. (t. j. asi 244l). 

Násevek pinty Gal> píše Svoboda v 36. předlohu) padl na roli měřící 
169 q.loket, což by činilo něco přes 59 qm. . 

Lahvice je zdrobnělá láhev12) a slovo to se vyskytuje již v starosloven
ském (lagvica). Souvisí bezpochyby sněm. lagel, lat. lagena a středověkým 
l~gellum.13) Na f~ře ~e Chcebuzi (1394) byla železná nádoba držící ke 3 pin
ta~: to b~lo .asI tolIk, ja~o měřila lahvice, sice tu byly také jiné flašky, 
dve zelezne a Jedna na oleJ.14) Bývaly i flašky 02 pintách.15) Lahvice držela 
3 pint~ a~eb 12 žejdlíkův, to činí, měříc obojím 5·81250 l,16) tak, že se lahvice 
shodUJe uplně se čtvrtcí a může proto býti pintaneb žejdlík též mírou 
pro ssuté obili a proto i mírou násevku. 

Soudek měřil 2 lahvice neb 6 pinet; držel tedy 11·6250 l. Měřil se jím 
Dlej a med.17) 

~ . . Také achtel je znám jen z Hájkova měřictví. Měřil 2 soudky neb 
~~.~.,._~.-. 12 ?met neb 48 žejdlíkův. Ať se tak neb jinak počítá, držel 23·251 a zrovna 

t~hk co věrt~l. Jméno je patrně německé a prastaré; udrželo se jako míra 
vma u SedmIhradských Sasův; čeho však by byl osminou, nelze z našich 
měr vypátrati. 

6) Arch. v Budějovicích. 
7) Klimpert, Lexicon 275. 
8) Čelakovský, CJM. II 550. 
9) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 303. 
10) Reg. Slavorum 181. 
ll) Tadra, A. J. VI 12. 
~2) Láhev a l~hvice nemají se spolu másti. Obě jsou nádoby, jež se mohou 

z~n~ah, ale !áhev (Jak se v Táboře dobře mluví) jest to, čemu říkaji jinde putna 
lahVIce pak Jest flaška. . , 

13) Gebauer, Slovník, ale totéž má i TI láky. 
14) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 303. Viz i na str. 305. 
16) Tadra, A. J. VI 12. 
16) Viz i ČČM. 1867 na str. 20. 
17) Tamže. 
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Vědro, rus. vedro, pol. wiadro, bulh. vedro jest prastaré pojmenování 
nádoby a to nema:é. Podle Hájkova měřictví18) drželo vědro 2 achtele neb 
4 soudky neb 24 pinet; z toho se vypočte, že vědro drželo tehdá 46·50 I, ale 
není tím řečeno, že všude tolik měřilo. Z jiné paměti (1604, Č. 187) jde 
na j evo, že vědro drželo 32 pinet, bylo tedy větší, nežli se udávalo 100 let 
před tím, totiž drželo 62·0 I. Tehdá byl učiněn návrh, aby' byly' k dotčeným 
32 pintám ještě 3 přidány, aby se vybralo větší posudné, ale nestalo se tak 
a vědro zůstalo až do r. 1764 takové, jako bylo r. 1604. 

Podle patentu r. .1764 vydaného drželo 25 našich věder tolik jako 
27 Vídenských. Poněvadž se brala k tomu výpočtu pinta zmenšená, naj de 
se jim 61·11720 I a pravý poměr by byl 25·3: 27. 

Láka je z německého slova lagel, které pochází ze středověkého 
lagellum (i lagula) a lat. lagena, zkrácené. Nejstarší doklad v české řeči 
jest k r. 1496, totiž "dvě láce malvazí".19) Latinské názvy připomínají se 
v cenících Habrském a Pražském (1341, 1344).20) 

Podle Hájkova měřictví a pamětí z 1. 1506-1575 šlo na ni 36 pinet; 
držela tedy láka 69·750 I, ale, jak se zdá, nebylo tak všude. Neb 1. 1593 při
pomíná se sud vína, který by držel za 41áky, méně nebo více21) a t. r. (č. 185, 
usneseno, aby se vždy 40 pinet za jednu láku počítalo, odkudž se vysvětluj e) 
že měla láka někde i méně než 40 pinet a snad i více. Tato láka držela 77·50 I. 

Týnský je název nádoby, v nÍŽ se nápoje měřily; není však dokladu, 
pcchází-li to slovo od týna Pražského aneb od latinského slova tina, kterým 
se vždy neznačí určitá míra, jak ji doma rozuměli. Winter dokládá, že tuna, 
tina držela (1324) v sobě 64 pinet po 4 žejdlících.22) To by byla míra Týn
ského, jak je psána i v Hájkově kronice, z níž se vypočte, že Týnský držel' 
124·0 l. V pamětech česky psaných čte se k r. 1434 kvitance Martina 
Vranského, co vzal k sobě za týnský piva, jejž prodal.23) Jinde je psáno, 
že čtvrtina Svídnického je čber drže 64 pinet a slove Týnský; polovice čberu 
pak jest vědro, držící 23 pinet a slove achtl.24) 

Věrtel je pojmenování vzaté z něm. Viertel, znamená tedy čtvrtku 
nějaké míry; takovou byl jedině Žitavský. Hájek píše, že má věrtel v sobě 
128 pinet a Žitavský 8 kop 32 pinet (neb 512) což jest čtyřikráte tolik. 
Z počtu pinet lze vypočítati, že držel věrtel 248·0 I neb 2·480 hl. 

Tento věrtel však nebyl všude stejný. Zřízením sněmovním (1546, 
Č. 174) o posudném z věrtele bílého piva ustanoveno mimo jiné, aby v každé 

18) Odtud snad i míra v ČČM. 1867, str. 20. Viz Miklosiéovo pojednání 
v Sitzungsberichte, Wien 1869, str. 539. 

19) Gebauer, Slovník, kdež se z týchž slov odvozuje i lahvice. Možná, že je 
láhev starší tvar asi ze 13. stol. a láka pozdější. 

20) Reg. IV 425, Winter, Řemesla 346. 
21) Sněmy VIII 401. Viz i ČČM. 1867 na str. 19. _ 
22) Winter, Řemesla 372, doklad je z Pražské knihy 9931. 35. Viz i ČCM. 18G7 

na str. 20. 
23) Arch. Český XXVIII 660. 
24) Smolík, Mathem. v Čechách, I 56. S achtlem se mýlí. 
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. krajině zůstal takový, jakého se posud užívalo. V Kaceřovském pivovaře 
(1558, Č. 253) bralo se na var bílého piva po 17 stry'ších, nadělalo se sladu 
20 str. a vystavovalo se po každém varu po 20 věrtelích piva. V Sechutidch 
udělalo se z 9 str. sladu 10 str. a vystavovalo se bílého piva po 10 věrtelích; 
vydal tedy strych sladu věrtel piva. Bývaly sudy, které držely 2 věrtele.25) 

Nákladníci Pražští (1572, č. 365) měli nařízeno, aby měli věrtele 
k bílým pivům. Také na Drahensku (1624, 1630, č. 302) vařilo se pivo 
na věrtele. Beckovský (III, 378) píše o usnesení sněmu r. 1596. Zejména 
o dani z věrtele bílého a hořkého piva dodává: "Věrtel v sobě 4 vědra 
obsahoval, nyní se pak jmenuj e sud čtyrvěderní." Čtyři vědra činila r. 1540 
46·5 X 4, totiž 1·840 hl; poněvadZ však věrtel činil tehdá 2·480 hl, lze za 
to míti, buď že věrtel byl jiný, anebo že se počítalo vědro za větší nádobú. 

Na věrtel měřily se i sudy, v nichž mívali mouku. V Drslavicích 
(1561 Č. 250) měli režné mouky sud jeden neb asi tolik co2 pivné v:ěrtely 
(asi 496l). 

Věrtel tuším se dělil na čtvrtníky a to bezpochyby čtvrti věrtele. 
Rakovničtí posílali (1596) pivo, větš'm pánům po věrteli, menším po 
čtvrtníku.26)Čtvrtntk piva připomíná se také v Hradci Jindřichově 
k r. 1675.27

) Kromě toho dělil se věrtel na čberníky. V Protivíně stál čbernlk 
piva 1. 1579 33 gr. a za věrtel placena 1 kopa 40 gr., z čehož lze se domý
šleti, že věrtel držel tři čberníky.28) Probošt v Jindřichově Hradci (asi 
ok. 1. 1633) dával sedlákům, kteří mu dříví sekali, buď čberník piva řídkého 
nebo 3 malé groše, pecen chleba a jeden sýr letník.29) 

Svídnický (sud) měl své jméno po výborném pivu, které se ze Svídnice 
(a snad v takových sudech a asi v tom množství) dováželo. Z té příčiny stal 
se tak povědomým, že zobecl1ěl jako míra a počítali u nás ten sud o 2 věr
telích nebo o 4 Týnských. Háj ek také píše, že Svídnický má v sobě 2 věr
tele; držel tedy 4·960 hl, tedy bezmála 5 hl. Nákladníkům Pražským (1512, 
č. 365) uloženo, aby měli k pivům hořkým mírné (normální) sudy Svídnické 
podle míry Pražské. A protože Litoměřický sud byl menší než Svídnický, 
zapovídáno, aby se tam nenalévalo pivo a aby týž sud se neprodával tak 
draho jako Svídnický. Tento totiž držel v Praze 8 věder, avšak v Lito
měřicku 7 věder, okolo Mostu, Loun, Žatce a Mělníka více neb méně, nežli 
7 věder Pražských.30) 

Také Zitavský (sud) zobecněl u nás jako míra, jsa dobře povědomým. 
Podle Hájkova měřictví měl v sobě 8 kop a 32 pinet, držel tedy 9920 I neo 
99.20 hl.3l) 

25) Sněmy VIII 369. 
26) Sněmy IX 231. 
27) Poznámky p. Fr. Teplého. 
28) Týž z počtův Proti:vínských. 
29) Týž z pam. knihy farní. 
ao) Gerlův spis, Smolík, Mathem. v Čechách, I 104. 
31) Viz i ČČM. 1867, str. 20. 
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Drajlink jméno největší míry řídkých pocházející z německého drilinc, 
dreilink,drelink. V Haberském ceníku cla (134:1) rozeznává se clo s vozu 
neb fudru vina 8 malých peněz, z drajlinku (ternario) 6 a za polouvo~ín 
4 malé peníze(32) nebyl tedy třetinou něčeho nýbrž třemi čtvrtinami vozu. 
To se také stvrzuje německou pamětí 15. století, že 32 věder (aimer) jde 
do vozu a 24 do drajlinku, také že se dávalo od drajlinku půl kopy (30) 
ale od fudru neb vozu 45 gr. Je tedy na jisto postaveno, že vůz držel 32 věder 
(1488·0 I), drajlink 24 věder (1l16·0 I) a polouvozí 16 věder (744·0 I), ovšem 
počítajíc české vědro, jaké bylo r. 1540.33) Poněvadž však náš drajlink 
více měřil, nežli tuto doloženo, měl by býti podle něho celý vůz s 1652'0 1 
a měl-li 32 věder, mělo vědro držeti 51.621. 34) Souhlasnou m{rou bylo by 
jedině vědro v Sv. Havlu ve Švýcařích (51'099l) ale to je daleko; bližší jest 
Rakouské vědro, které mělo ještě nedávno 56·591 a dřív snad méně,35) 
kdežto. v Bavořích a severním Německu byla vědra ještě větší. V Ra
kousích držel drajlink 24 věder neb 1358'41. 

Náš drajlink držel v sobě 10 kop a 40 pinet neb 640 pinet; držel tedy 
1240 1 neb 12·40 hl a rovně držel v sobě 10 Týnských. - Řídíc se touž 
mírou lze vůz vypočísti na 1652·0 1 a polouvozí na 826·0 l: 

Poloudrajlníci připomínají se r. 1485 v počtech špitálských v Jindř. 
Hradci. 

Polouvozí jest míra polovičního vozu neboli fudru, jejíž obsah již 
předešlým jest vyložen. Na faře v Chotouni (1408) byl sud velký beze dna, 
jemuž se říká obecně polúvozie.36) V Bezně (1407) bylo 16 sudův pivn~ch, 
mezi nimi byl jeden řečený polúvozie.37) Když postupováno Jankovi Rit
kovi z Bezděruc hejtmanství MěJnické (1429), ponecháno mu 25 polouvozí 
plných vína.38) V Kaceřově vařila se piva ječná z 20 str. záspu a 24 str. 
sladu a vystavovalo se starého piva čtvero polouvozí (1558, č. 253). 

Za polouvozí říkalo se také někde po německu Kauf: V počtechšpi
tálských v Jindř. Hradci (r. 1485 f.78) připomíná se k r. 1493 vydání za 
kauf piva, že pak je to tolik, co polouvozí, shledati lze odtud, že kauf byl 
sud o 16 vědrech.39) Slovo kauf vzniklo z něm. kufe a toto ze staršího choffa; 
v latině se mu říkalo cupa i cuppa. 

Sud jest nádoba oblá na obě strany k tomu způsobená, aby se v něm 
uschovávaly a zabedňovaly řídké věci, avšak žádnou přesnou mírou tak 

32) Reg. IV 424. 
33) Gebauer, Slovník. 
34) Brandl (Glos. 40) píše, že Kutnohorský a Moravský drajlink držel 20 věder 

a 640 pinet. 
35) Klimpert, Lexicon 88. 
36) Tadra, A.J. IV 284. 
37) Tamže VI 72. " 
38) Arch. Český XXVIII 56a. 
39) Brandl Glossru=ium 89 410 Winter Řemesla 377. V ČČM. 1867, str. 20 

pokládá se pOlO~vozí za Svídni~ký ~ vůz za' drajlink, ovšem chybně. Brandl (na 
str. 410) připomína slovník, v němž se kauf (cuppa) klade za drajlink. 
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vasa na víno a pivo a jiné řídké věci. Mimo jiné byly 1. 1404 na Velké vsi 
u Prahy tři sudy, jimž "se říkalo bubny;40) tuším, že byly asi té způsoby 
jako kotel, soudic ze starého znamení erbovního pánův z Bubna. 

Jestli se tedy (1556, č. 251) vystavovalo pivo na panství Dubském 
v sudech, není tím pro nás žádná určitá míra vyslovena, nýbrž ta míra, 
která byla jen tam obvyklá. Jiné je, je-li k r. 1593 psáno o sudu, který 
bj držel za 4 láky (asi 279l) méně neb více41) aneb jestli se píše 1. 160442~ 
o čtyrvěderním sudu vína,42) který Beckovský nazývá věrtelem. (SrovnatI 
k tomu i to, co se píše o pivní míře.) Po zřízení Rakouské míry stalo se 
z\ykem, že sud piva bylo 4, ale sud vína o 10 vědrech. 

Tuna jest velký sud ale kromě toho i mírou a váhou pro ssuté i řídké 
věci. Domácí slovo to není, než cizí, něm. je tonne, franc. tonneau, anglicky 
tun, španělsky tonelada. I tuna není určitou mírou. V tunách prodávalo 
se zboží tunné, zejména herynky4B) a uschovávaly setu různé věci, jak po
v ěděno v rozdílech měr, 

Bečka je pojmenování nádoby podobné soudku; aspoň tak se udrželo 
rčení o tlustém člověku, že je jako bečka. V překladu bible vyskytuje se 
jako nádoba vína, také jinde překládá se slovem bečka latinské vas,44) 
které sice znamená prvotně nádobu vůbec, ale v středověkých pamětech 
obyčejně sudovitou nádobu. Asi od 16. století vyskytuje se bečka jako 
nádoba ssutých věcí; tak na př. dávali poddaní panství Zvíkovského 
(1584, č. 244) ospy měříce někteří na bečky, jiní na čebry.45) Velmi 
často připomíná se jako míra soli, jak psáno při rozličné míře. 

Okov jest prastará míra řídkých věcí. Slovo okov znamená 1. okované 
\"ědro, jímž se voda váží, 2. bečku v hornictví, 3. na Slovensku: vědro neb 
za míru řídkých věcí na př. vina. U nás také znamenalo jistou míru a to 
starodávna. 46) Ve Vyšehradském listu asi k r. 1088 se nesoucím, ale mladším, 
připomíná se dávka 16 okov zahradného,47) nelze však se domýšleti, co se 
do těch 16 okovův dávalo. V Prachatických pamětech (1639, č. 203) je 
poznamenáno, že vydávány cejchy (palety) na I, 2, 3, 4, 5 vokův míry 
obilné. Rozhodnouti, j de-li tu o nějaký ok a že by se mělo ve Vyšehradském 
listě čísti 16 okov, přenechávám jazykozpytcům. Dodáváme toliko, že 
Miklosié připomíná (v Sitzungsberichte, Wien 1869, na str. 550) řecká 
jako koflík, konev, káď a j. Latině překládá se slovem vas, z něhož 
vzniklo také německé fass. V starých inventářích často se připomínají 

40) Tadra A. J. IV 322. 
41) Sněmy VIII 401. 
42) Sněmy X 527. 
43) Arch. Český XXVIII 477. 
44) Gebauer, Slovník. 
45) Viz i Tylův Zvíkov na str. 135. 
46) Kottův Slovník. Proto se čte k r. 1350: mensura cerevisiae, quae wydero 

seu okov vulgariter nominatur (Brandl, Glos. 199). 
4') c:ÓB. I 387, 388, 390. 
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slova mpotza (čti boca) lat. poculum a \utzon lat. vas,· dolium, cupa~ 
lagena, bulh. boc, srb. boca, rus. bocka, alb. boc, voz, voe, něm. f1asche, 
Weinfass. Z toho lze souditi, že byl i ok, voki_Qkov. 

Korbel jest \ěc uprostřed vydutá a nahoře a dole zúžená. Takovou 
věci byla i nádoba, jíž se používalo k hašení ohně. Korbelem nazývaly se 
i sloupky uprostřed vyduté; snad se tak říkávalo i písti u kola. Korbelík 
připomíná se mezi drobnými· měrami. Jarošovští vydávajíce vrchnosti 
Hradecké úroční mák měřili jej na mázlíky a korbelíky. Korbelíkův šlo 
do mázHků 12, mázlíků do míry (tuším Moravské) 16. Měří-li měřice Mo
ravská 53·550 l, držel by mázlík asi 3·347 l a korbeHk asi 0·279l. 

O coeru píše se v Míře ssutého obilí a též při pivní míře. Výše stala 
se zmínka, že sud mírný Svídnický drží 4 čbery a čber slove Týnský, té~ 
že polovice čberu jest vědro. 

Škopek jest každému znám jako nádoba dřevěná okovaná, ale jednou 
se také připomíná jako míra. Císař Karel nařídil (1358), aby se vydávalo 
desátku z korce viničného půl čberu (einen halben czuber).48) Gerl píše 
o tom: Podle nařízení Karlova dávalo se ze strychu po sbírání vína perk
rechtu 1 škopek t. j. 8 pinet do komory České.411) Podle toho držel by škopek 
15·50 l a čber 31·0 l. 

Gerl píše, že sladké pití (vína sladká) přivážejí v lákách a soudcích 
rozličné míry; grosband drží 42 pinet Pr. a kleinband 36-37, vědro však 
někdy 30 takových pinet.50) Onen by držel 81·3750 l, tento 69·750-71·6875l 
a vědro něco přes 58l (mělo by býti 46·50). Odkud pochází slovo band, 
nebylo lze vypátrati. 

Káď je známá nádoba, a u starých byla povrchní mírou. Slo,,-o je 
staré, snad z řeckého kados a lat. cadus pocházející, ale v našich starých 
slovnících překládá se latinským dolium.61) Slovem káď značí se nádoba 
neurčité způsoby, na př. "bieše tu 6 studnicneb kádí neb čberóv, jistého 
jména neviem." Vasa a dolia, kteráž byla 1394 na farách Břízské a Chce
buzské, byla snad kádí.52) 

Konev neb konvice bývala někde mírou držící 0·9-1·9l, ve Švédsku 
i 2·6l.63) Byla-li u nás mírou, byla to neurčitá míra. V inventáři jistého 
domu v Lounech (1496) čte se o 4 konvicích cínových a jednom žejdlíku.54

) 

Pořekadlo, že žejdlík vody dělá na podzim konev bláta, svědčilo by o tom, 
že pokládána konev za 2-3 žejdlíky, což by bylo asi tolik jako 0·968 
a 1·452l a souhlasilo by tak s hořejším. 

48) Čelakovský CJM. I 108, 111. 
49) Smolík, Math. v Č., I 103. 
50) Smolík, Mat. I 104. 
51) Gebauer, Slovník. 
52) Věst. Uč. spol. 1888, str. 303, 305. 
63) Klimpert, Lex. 176. 
54) Arch. Český XXVIII 41. 
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V okolí Litoměřic vyskytuje se jednou (1657, č. 322) nádoba řečená 
Lude{,., v níž se odváděl přepouštěný lůj. Je to jediná zmínka míry, kterou 
si Němci usazujíce se v témž okolí ze své prvotní vlasti přinesli. 

10.0 ROZDÍLNÉ MÍŘE. 

Různost měr byla všude, byla u nás, ale snad neby~a nikde taková, 
jako na př. v Tyrolsku a Voralbersku. Země tato tvarem svým rozdělená 
na množství údolí od sebe horami oCÚoučených, národností se na dva oddíly 
rozpadající a kromě toho mezi několik vladařův rozdělená, geograficky 
velká, svým významem, neb politicko}l váhou malá a tak malá, že ji lze 
pokládati za šestý (ne-li sedmý) díl Čech, měla jistě větší různost než země 
-Česká.I) Bylo tam asi 30 rozličných loket a drahně ssutých a řídkých měr. 

Praveno nejednou, že stará míra nezakládala se vždy a všude na 
přísném výpočtu, nýbrž že to byl odhad, buď přímo anebo pocházející z ne
dostatečného měření. Věc ta velmi stěžuje poznávati a přesně určovati 
starou míru a ten odhad přenáší se ovšem i na naše určení. Kromě však 
toho nedostatku známe všelijaké nesrovnalosti při měření, rozmanitou 
míru prodejných věcí a nestejnou míru v jednotlivých krajinách, tedy 
troje věcí. 

1. NESROVNALOST PŘI MĚŘENí. 

Rozumíme tím, že míra může býti dobrá, špatná, natlučená, na
třesená a ssutá, zvláště pak sháněná neb sehnaná a vrchovatá. Tato zaklá
dala se na tom, že se měřily některé druhy obilí sháněnou a jiné vrchovatou 
měrou. Zvyk ten byl pak tak ustálen, že úřadové proti němu dlouho 
a marně boj ovali. 

Příčina toho, že se dvojím způsobem měřilo, byla ta, že se některý 
druh obilí tomu vzpíral, aby se slehl, jaré obilí je lehčí a zimní jsouc těžší 
stlačuje se a kupující tedy žádal, aby mu nedoměřené bylo nahrazeno 
vrchem. V Hájkově měřictví je psáno, že obilí zimní, jako pšenice a žito 
má se tak měřiti, že se vrch dřevem neb štrycholcem sežene, avšak obilí 
jarní jako ječmen a oves, proso, ber (Setaria stricta, bylina prosu se podo
bající), mák, heduše ileb pohanka má se vrchovatě měřiti a konečně ječmen 
ozimní a jarní pšenice a .žito aby se měřilo na půl vrchu. Bylo to také pro 
násevek, neb chtěl-li kdo zaseti jitro, potřeboval k tomu korce semene. 

Tento dvojí způsob měření je starý. Lišanští (1341, č. 69) dávali osep 
pšenice a ovsa bez vrchu. Také v Butově a Těchlovicích u Stříbra (1342, 
č. 72) měřily se rež, ječmen, oves a hrách na rovnou míru, tak že když 
se tak oves měříval, snad ani tu vrchovaté míry nebylo, ale položeno tak 

_jako výminka z obyčeje. K r. 1403 dovídáme se, že přijato 23Y2 korce 

1) O tom lze se přesvědčiti ze spisu: W. Rottleuthner. Die alten Localmasse 
und Gewichte ... in Tirol und Vorarlberg. Innsbruck 1883. 
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štrýchované míry,2) ale v Kostomlatech u Nymburka (1394, č. 26) dával 
se desátek farní s lánu ,,2 korce Nymburská vrchovatá, až se ospe", jeden 

ovsa a žita druhý. 
Stavové na sněmě r. 1549 (č. 360) snesli se na tom, aby se kořec obilí 

s štrýchováním a bez všelijakého vrchu měřil, ale 1. 1554 se z toho snesení 
propustili, tak že ponechali u ovsa míru vrchovatou. L. 1575 (č. 367, 368) 
kárali stavové, že lidé v Roudnici o trhu do polovice šrtýchují, srážejíce 
vrch obilí, ti pak se om~ouvali, že srážejíce vrch, nevelikou hrstku čili 
hi-ebínek nechávají a dokonce nedohánějí, aby se doměhli ti, kteH obilí 
vyvážejí. Sladovníci Slanští (1614, č. 280, 282) prosili radu tudíž strany 
míry jednotné a domlouvali fe o vrchy, aby jim ta hrstka zůstala Rada 
nechali vrchy, aby jeden držel půl čtvrti a 8 vrchů aby byl kořec. U Praž
ského korce by ten vrch měl-il 1l·6 l, v Slaném byl větší podle Slanské 
a dospěl 14·2l. Naproti tomu neměli Kadanští (č. 281) míry vrchovat~; 
také Prachatičtí (1640, č. 207) měl-ili mírkou velkou neb věrtelem štre]-

chovním. 
V Žateckém kraji (1659, č. 407) zrovna se zapovídalo, aby se neměhlo 

vrchovatou měrou a nebrala se od poddaných, tak že starého způsobu se 
držely vrchnosti pro svůj prospěch. ., 

Escherich, vrchní hejtman Třebonský, píše ve svém pOpISU panstY! 
(1731, č. 354) že se ozimní obilí (pšenice a žito) měHvá sháněnou, ječmen 
však, hrách a oves vrchovatou měrou a touží na to, jaká vzniká nesrov
nalost, ano se měH i na korce i na nestejné čebry, odkudž pocházejí ne
shody i když se měH měrou sháněnou. 

L. 1737 (č. 223) sepsáno bylo dobré zdání k místodržícím, že zemská 
míra v Čechách obvyklá není vrchovatá, nýbrž rovna. Spisovatel dokazuje 
to z Hájkova a Podolského spisu a dvou loket na radnicích Staroměstské 
a Novoměstské, ale nic neví o starších ustanoveních a také se nedotýká nic 
o způsobu, který za jeho dob panoval. Vrchnost Březnická (174~, 1741, 
č. 224, 225) prodávala přední pšenici a ozimní žito na sháněnou mnu, ale 
prodala 400 korcův ovsa vrchovaté míry. Nicméně držely se o?ě ještě 
do 19. století. 

Že vnikání cizí míry také působilo obtíže, je samo zi-ejmo, ale lze vy
světliti tím, že se po hranicích cizí zboží kupovalo a prodávající cizinec stál 
o svou míru. Tak ku př. měhlo se v 17. století na statku Heršlackém i na 
korce i na měřice v Horních Rakousích obvyklé.3

) 

Kdyby se mělo psáti o nespravedlivé míře, byla by toho dlouhá a snad 
i protivná kapitola. Pro zajímavost dokládá se jen ~ě~o r:::~o, V Roky
canech (1587, č. 183) našlo se, že Vlašek nespravedlIve menl. Omlouval 
se že nemá dobrého lokte krátkého, než že toliko drobet se mu sesechl 
n~ dél, a že proto není již tak dlouhý jako prve. Konšelé Litoměřičtí (1593 

2) Věstník Č. Akad. IX 626. 
3) Arch. Třebonský II 95. 
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č:1S4)dohlédali k tomu, aby byly míry spravedlivé, což se asi vždy 
v obcích spořádaných dálo. Jak lze znáti z Escherichova popisu (1731, 
č. '354) byli Soběslavští krajskými 1. 1725 pathčně a k hrubému pocítění 
trestáni, když se tu 1. 1725 větší nádoba pivní našla. 

Třeba také připomenouti, že se často nespravedlivě měřilo nikoliv 
ze ziskuchtivosti, nýbrž tak řkouc z hlouposti. Sem patří zejména měření 
jisté plochy okolkem, což lze snadno najíti u Podolského. I v této knize 
často je řeč o tomto omylu. 

Ze různost měr působila zmatky, jest samozřejmo, . jako i to, že druhdy 
vznikaly škody. V dokladech leckdes se najdou pHklady, než jsou i pHklady, 
že i od úřadův neb představených používáno té různosti k tomu, aby vy
získán byl větší užitek, nežli by dala mira menší. Jak někdy pracov~la 
ziskuchtivost, jsou dva doklady. Ves Malšice nad Táborem byla zastavena 
pánům z Hradce a obyvatelé též vsi vydávali ospy ovesné na míru Při
běnickou tak, jako dříve vydávali pp. z Rožemberka, pánům svým. Když 
však je 1. 1572 úředník Hradecký utiskoval chtěje na nich míti ospy na 
velkou míru, ujímal se jich Petr Vok z Rožemberka, přimlouvaje se, aby 
byli zanecháni při starém způsobu.') 

. Když přijela komise revisitační na panství Vimberské a Drslavské, 
našli, že popis rolí v popisu jich nesro"Vnával se s předešlou komisí visitační 
nýbrž byl skrovnější. Vyzkoumali toho dvě pHčiny; jedna byla, že na 
panství Drslavském leží městečka a vesnice blíž města Prachatic, odkudž 
tam přišla Prachatická míra vynášející toliko 3 věrtele Pražské míry, 
sedláci pak neznajíce v tom rozdílu oznamovali podle zvyklosti na touž 
Prachatickou míru a komisaři psali na Pražskou. DÍ-uhá pHčina byla, že 
bylo to panství v tom čase na prodej a aby dráže prodáno býti mohlo, 
bylo nařízeno poddaným, aby svých gruntův přiznáním neztenčovali, 
nýbrž raději zvýšovali.5) 

Ač byla míra na rozdílných místech rozdílná, přece lze znamenati 
že strany úřadův městských vynakládána všecka péče, aby se domácí míra 
přesně zachovávala. V Kutné Hoře bylo starodávní ustanovení, aby ti, 
kteří obilí na míru přijímali, šli každé suché dni s těmi mírami nebo strychy 
ke dvěma z konšel k tomu určených a požádali, aby přeměřeny byly a to 
proto, aby chudému i bohatému dála se spravedlnost v míře; kdo by ne
pravou měrou měi-il, ten měl dáti věrdunk (čtvrt hřivny) pokuty; kdo pak 
kupuj e na větší míru prodával na menší, byl trestán pro falešnou míru. 

Vedle tohoto povšechného pravidla bylo u Hory i jiné určité pro 
druhy obiJí. Těžké obilí (tuším žito, pšenice a ječmen) prodávalo se u pranéře 
a tu byly míry k tomu obilí a žádné jiné míry nesmělo tu býti. Zdá se tedy, 
že to byly míry přehlédnuté ode dvou konšel a od nich znamenané, jestliže 
tu nebyly míry od obce vydané. Oves (lehké obilí) nesměl se tu na žádnou 

4) Arch. Třebonský. 
") Arch. panský ve Vimberce IV R, Č. 8. 
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míru prodávati, ani na kořec, ani na půl ani na věrtel, leč jen na hrsti. Trh 
na oves byl u svrchní kašny a tu se měřilo na míry ovesné snad něco větší 
než obyčejné míry a to proto, aby se do sháněné míry vešlo tolik, co by 
se vešlo do míry pšenice vrchovaté; tak zvaná těžká míra tu nesměla býti. 6) 

Když míry obvyklé v městech přijímány i v blízkých vesnidch, 
ukázala se potřeba míti pevné míry, aby se mohly po nich okolní míry 
přeměřovati. Od té doby, co Pražská míra panovala a pak opanovala, 
tím spíše k tomu i na Starém městě přihlíženo. Ve 14. st. měli v Týně 
Pražském vedle váhy též mírnou nádobu (tina, kořec?) a mírný vzorný 
loket. 7) 

Inventáře měr vyskytují se leckdes náhodou a nepříliš často. V Drsla
vicích (1555, č. 250) byly uloženy na sladovně 2 korce, 2 Prachatické, 
poloukořec a mírka. Na obročnici u zámku Vimberského uloženy byly 
(1595, č. 256) Pražský kořec, jedna čtvrtně a mírka. Když byl r. 1623 
(č. 296b

) spisován inventář statku Kamýckého u Litoměřic, našly se na sýpce 
věrtel k měření obilí na starou míru a jiný na malou míru. 

. Že mírný loket byl na radnicích Staroměstské, Novoměstské, Mělnické 
a Litomyšlské upevněn a vystavován, vypisuje se jinde. Možná, že jich 
bylo ještě několik, o nichž nevíme. Také se zdá, že na radnicích býval mírný 
kořec, jako jest známo o městě Litoměřicích (č. 184), kdež tak bylo od staro
dávna. Když vL 1638-1649 (č. 202) srovnávali míru Slanskou s Pražskou, 
lze za to míti, že měli v Slaném obojí míru. V Prachaticích popsána l. 1646 
(č. 211) všecka závaží; bylo jich patnácte. A že tu také byly rozličné míry 
na sůl, lze se domnívati. O tom, jak opatřovány mírné nádoby na panstvích 
Eggenberských a Švarcenberských, píše se níže při místních měrách, jako 
i v odd. III při Snaze o zjednání jednostejné míry. 

Časté měření dálo se nezřídka tím způsobem, že se počítalo a kde to 
šlo, bylo to nejspravedlivější měření. Zvláště oblíbena byla u nás kopa. 

O koPě již dříve bylo jednáno, že to byla hromada 60 snopkův a že 
.odtud bezpochyby vzato slovo kopa k tomu, aby označovalo počet 60 kusův. 
Výborně se hodilo při minci, když bylo možné ze hřivny stříbra vybíj eti 
60 grošův, tak že kopa dlouho byla platnou, dokud jí nevytlačil zlatý. 
Z celních sazeb jde na jevo, že se počítaly na kopy klobouky, jelení rohy 
(1506), kůže (1546), šíny, radlice, krojidla, kosy, srpy a víno pálené (a to 
snad v lahvicích, 1575). 

Z desetinné soustavy obrány sta a desítky. Na sta počítaly se soboliny, 
kuní a hranostajové kožešiny a bělizny (1506), na desítky radlice, srpy, 
sekyry a nebozezy (1506) 

Zvláštností bylo počítati na syroky; tak totiž počítány 1. 1629 všeli
jaké kožešiny a patrně takové, které přiváženy z Rusi, neb ruské slovo 
sorok znamená počet 40 kusův. 

6) P. M. Veselský, Král. h. m. Hora Kutná I str. 43. Spisovatel klade usta
novení to do r. 1401. Jiné příklady naskytnou se v dokladech. 

7) Winter, Řemesla 347. 
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. V obchodech až do naší paměti rádo počítáno na tucty. Je to vlastně 
německé slovo Dutzend, které utvořeno z francouzského douzaine. V starší 
době se to nevyskytuje, ale platí od počátku 17. století.8) 

Počítání mělo určitost svou v tom, že se počítaly věci ne-li určité, 
al~.p~ece aspoň .tak ta~ stálé velikosti, jako jsou kl1 příkladu radlice, srpy 
a Jme. vyskytUJe se vsak kromě toho měření na jiné míry zavřené aneb 
prodejné zboží v určitých schránkách zavřené, v nichž mohla býti veli
kost rozmanitá. Tak ku př. rozuměti to na sudy a truhly, v nichž byly 
nože, bavlněné roušky, klobouky, poučníky a jiné krámské věci (1506, 
1575), neb krabice, v nichž byly cvilichy a ubrusy (1506) neb měchy a 
pytle, v nichž voženy pepř, kmín, vlna a pušpan (1506). 

Vyskytu!e se. i, že kupectví jen skládáno, aby toho byl jistý počet 
a pak svazovano, Jako byly svazky papíru, kos, oceli, obuvi a provazův 
(1506), 9 P~lík: (balík?, 20 pos+avův) sukna (1506, 1575), trouby plátna 
(:5?6). ) JIsty svazek Jmenoval se soum, saum, což bylo také měrou řídkých 
veCI a tez váhou. Jako svazek 22 suken a jako váha asi 200 kg hodila se 
k tomu, aby se naložila silnému koni, kterému se odtud říkalo soumar. 
Po nich také přenášena sůl po zlaté stezce do Prachatic a jinam. 

II. MíRA ROZLIČNÝCH POZEMKŮV A PRODEJNÝCH VĚcí. 

1. Cibule prodávána za naší doby v pletencích aneb vázána měřila 
se také jako obilí. L. 1509 připomíná se míra cibule. 10) 

2. Dříví měřívalo se na stojatě, když se mělo mýtiti. Podle staré 
knihy Lounské (II f, 104) koupil (1388) Pešek Černecký od Jiříka z Divic 
půl lánu lesa k mýcení, zavázav se (5. června) v době odtud a ve 2 nedělích 
po ~v. Jiří dříví zdělati, prodati a odvézti, avšak mimo jablka a hrušky 
planky. L. 1579 (č. 177C

) prodal Šebestian z Lobkovic Linhartovi ze Štam
pachu ke smýcení 150 provazcův lesa severně od Kralup, každý provazec 
18 sáhův zdélí a tolikéž zšíří a sáh po 3 loktech. V Hradci Jindřichově měl 
sáh dříví tolik ceny, jako půl druhé knihy papíru.ll) Kdežto v Drslavicích 
(č. 250) měřili v 16. st. všelijaké dříví na látra, prodávajícelátro po 4-6 gr., 
měřili je jinde (1664, č. 213) na provazce a v Liběšicích (1680, č. 332) zase 
na sáhy. 

Dříví se také měřívalo jako seno; naházelo se totiž na vůz, až je obsáhl. 
Tak na př. smluven (1453) Vácslav, aby dal ze svých lesův p.aní Martě 
do dvora Hovorčovic na každý rok 15 vozův lesu ku palivu;12) Velmi často. 
však se vyskytuje, že ten, který dříví potřeboval, koupil si drvo na stojatě, 
jež mu hajný ukázal a sám si je porazil a odvezl. V lesních počtech Choust-

8) ČČM. 1867, str. 21. 
9) ČČM. 1867, str. 20-21. 

10) Účty špitálské z r. 1485, f. 55, v arch. Hradeckém. 
ll) 'Vinter, Řemesla. 
12) Arch. Český XXVI 45. 

8 
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nických (1447) je obsaženo, že se prodávalo dřiví na provazce a jich části, 
na ochoze, na vozy (vůz lesa, vůz prutu), kmeny, dřeva, kopy obručů\', 
duby, doubce, buky, osyky, lípy, javorky, jívy, smrky, břizi, sosny, olše, 
proutí, kolí a drobné dřiví.13) Vzácné dříví (f1adr, javorové) odhadávalo 
se podle ceny (ČČM. 1867, str. 31). 

Miry dříví seyřeného k pIa vení byly pramen neb sPlav a vor neb svor. 
Dobré by bylo rozlišovati prám, pramici čili loď přivozní ploského dna 
a pramen čili svaz sevřeného dřivi. V Perně připomíná se l. 1325 loď, jež 
pramen (vloze) slove a na břehu se znova vázala.U ) Ze zápisu r. 1353 (č. 92) 
poznává se, že pramen (floz, vectura) měl 60 vorův (lat. tabula) a vor 
byl po 6 kmenech neb dřevech. V královském listu o clech na Vltavě (1366, 
3. srpna) též se připomíná pramen neb splav;15) měl 60 kusův (stuke) neb 
svorův a v každém svoru bylo 10 dřev. Ustanoveno také, kde a které clo 
má býti placeno z 10 dřev. U Orlíka zejména se bral z 10 dřev i dlouhých 
i krátkých jeden halíř. Ale již l. 1400 brali držitelé Orlíka "z každého voru 
dříví v hromadu zbitého, kterémuž splav říkají" 2 halíře neb bílý peníz, 
k čemuž král Vácslav ještě tú milost přidal, aby mlynář pod hradem 
"z každého svazu dříví, kterémuž splav neb pramen říkají" 2 groše brávaP6) 
Kr. 1435 dovidáme se o 14 vorech (compagines), na nichž bylo ještě jiné 
dříví, kterému se řikalo svrchek; každý vor stál 10 gr. a svrchek tolikéžP) 
Z jiné paměti (1457, č. 157) jde na jevo, že v každém voru bylo po 14 dřevech 
a každé dřevo zdélí 12 loket (8·28 m). 

Nyní držívá vor 12-13 dřev 18 loket zdélí a 24 vorův je pramen.1B} 
Voru řikalo se někde i plť a někde oPlutev, a dřevům, jež se měla do 

něho vázati, dřeva opltttevní. U Pardubic bylo l. 1357 vysazeno mýto na Labi 
"de qualibet strue llgnorum, que pluthi vulgariter di citur " , což asi 1. 1490· 
přeloženo "z každého pluhu anebo svoru".19) 

Z lesů Podolských a Lhotských u Borovan (1553, č. 227) dělávaly 
se 2 prameny lesa k plavení na řeku Vltavu. Poddaní v horách Potštein
ských (1635, č. 311) narubali, svázali a splavili k jaru na plav 120 vorův 
dnví, což vydalo roční užitek 30 k. m. Z Písku plaveny (1664, č. 214) 
prameny po 18, 20 i 25 vorech a dřiví rozličné délky. 

3. Hedvábné poučníky (závoje, šlajíře) přivážely se v truhličkách. 

4. Míra herynkův a to velká byla tuna, herynky se proto také nazý
valy zbožím tunným.2íl) Slovo to pochází z ciziny, neb vyskytuje se 1. 1325 

13) Arch. Třebonský. 
14) Reg. III 417, Čelakovský CJM. II 213. 
15) Splav v opise arch. Třebonského H. 32.. Německý text a překlad v Čelak. 

CJM. I 134. 
16) Arch. Český XV 291. 
17) Arch. Český XXVIII 662. 
18) Kottův Slovník. 
19) Arch. Český XVI 76, XXVIII 660, Brandl, Gloss. 233. 
20) Arch. Český XXVIII 477 A, Veselský, Kutná Hora 30. 
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v Perně,21) kdež se připomínají i váhy herynkův, zejména maisa, která 
sl.o",~. as! v l. 1330-13.50 ::naysen a ob;ahovala jakýsi balík (sarcina).22) 
Jme Jmeno bylo last, t. J. bremeno, ktere se připomíná 1. 1352 v listu Lito
měřickém. V Praze prodávali je na tuny a to již L 1348 a tak i jiné sušené 
ryby. V Kutné Hoře připomíná se clo ze zavázáného vozu suchých ryb.23) 

5. Hrách ssutý, měřil se nádobami pro obilí. Připomíná se zejména 
l. 1434 pět věrtelův hrachu24) a v Drslavicích (1555, č. 250) měřili hrách 
na strychy a čtvrti. Tak i často jinde, jak lze se dočísti v Násevku. 

6. Chmel se i měřil i vážil, Skrze Litoměřice a Perno, nebo pod nimi 
po vodě vozili chmel v pytlích,25) ovšem tak i jinde a děj e se posud v žocích 
(něm. Sack). V starých počtech Novohradských26) je zmínka o tom, že 
by~ chmel měřen v nádobách na obilí, jež se nazývají latinsky modius 
a tma ~v~~zpochyby odpovídají korci a čebru v jižních Čechách obvyklým, 
Jak menh chmel v Čechách nejen v 15. století,27) nýbrž i pozdeji, doloženo 
jest nej ednqu pamětí. 

Sněmovní usnesení r. 1549 (č. 360) bylo, že se má chmel měřiti na 
Pra.žský kořec sehnané míry. Ale i potom (ok. 1610, č. 268) měřil se na 
Orhcku vyčesaný chmel r.a korce, v Drslavicích (č. 250) nedlouho potom' 
na Prachatický kořec a u Chustnice naÚsalose 1. 1619 (č. 277) do 90 k. 
chmele. I u Černého Kostelce (1677, č. 334) tak se měříval. Z Moravy je 
doklad z r. 1415, že se z lánu úročily 3 měřice (metretae) chmele.28) K tomu 
lze srovnati ještě č. 275 a 300. 

Chmel se také vážil. L. 1643, 12. čen;na žádá Jaroslav Šofman z Hemr
lesu hejtmana panství Vimberského, aby mu prodal 50 liber chmele29) 
a na panství Čížovském a Bošovském (1659, č. 327) rodily se ve dvou 
chmelnicích 2 centy chmele (v jedné 1% a v druhé % ct.). I v Kutné Hoře 
vážíval se na centy.30) 

Chmelnice měřily se na korce. Na Zahořansku (1657, č. 722) byly 
čtyři chmelnice pod 7 str., z nichž se klidilo 70 korcův. Užitek ze2 chmelnic 
na Městecku (1658, č. 326) činil 55 k. Ok. r. 1620 (č. 300) byly u Odoleny 
vody tři chmelnice, ale ty měřeny na provazce; chmele se klidilo do 30 k. 
U Uštku (1668, č. 332) měřily se chmelnice na kopy hrobů a strychy. Kopa 
vydala 6 strychův (viz č. 332). 

7. Kámen, totiž štukoví a kámen tesaný kvadrátový tuším narov
naný měřen na lokte. 

21) Reg. III 417 atd., tunna. 
22) Reg. IV 705. Winter, Řemesla 374, 375. 
23) Čelakovský CJM. II 484, 486, Veselský, Kutná Hora 36. 
24) Arch. Český XXVIII 661 a. 
25) čelakovský, CJM. II 215, 484, 485. 
26) Šusta, Purkr. účty Novohradské 31. Časop. hist. XXII 65. 
27) Winter, Řemesla 955. Viz i ČČM. 1867, str. 29. 
28) Brandl, Kn. puh. II 336, 337. 
29) Arch. Vimberský VI H. 
30) Veselský, Kutná Hora 36. 

8* 
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8. Klobouky přivážely se na trh v menších sudech.31) 

9. Kolomaz měřili i vážili. Na faře Kostelecké (u Orlíka) byla (1393) 
v zásobě "tuna kolomasti" a tolikež bylo na faře Chcebuzské (1394). Ale 
v Praze vážili kolomaz a smůlu (1478) na kameny. 

10. KonoPě selo se 1. 1535 při dvorci v Pračích na dvou záhonech.32) 

ll. Ko'řalka pálila se v kotlech. V Dašicích (1680, č. 335) byla várka 
po 14 žejdlících a žejdlík se cenil za 5 kro Clo z kořalky se dávalo podle ceny. 

12. Kůže počítávali na kopy, tak na př. v Kutné Hoře kopu teletin 
a jiných bravův.33) Také v 16. st. počítány kůže, hovězí, telecí a jelení 
a srní vydělávané na kopy, ale kožešiny neb chlupaté věci (soboliny, kuny, 
hranostaje, rysy, lišky, vlky a popelice) podle ceny.34) Brandl (Gloss. 46) 
připomíaá fach míru neb vlastně počet na kůže, jichž šlo 100 na jeden fach, 
avšak i méně neb více. 

13. Mnoho pamětí máme o míře lesův. Lesy sice měřeny polní měrou, 
avšak také tak nestejně jako ona, kromě toho tu byla ještě zvláštní míra na 
leči a tenata, jež měla svůj počátek v honbách zvěři. Hlavní míra byly 
prvotně lán a jeho díly. 

U Mšeného (1264) 9dhadli les na 5 jiter, ale nedoloženo, jakých.35) 

Křižovníci špitálští dostali 1. 1337 (č. 63) 7 lánův lesu královskou měrou 
plně a náležitě odměřených. Na klášterství Roudnickém (1338) měřeny 
lesy buď na lány neb na strychy (t. j. jitra).3fl) Les Hole (1358, č. 98) měřen 
provazcem na jitra a 60 jich počítáno na lán. U Radenina (1360) bylo 7lánův 
lesa a na Hradcích u Křemže tři.37) 

Na Rožemberských panstvích (1379, č. 230, 231) měřili na-lány, čtvrti 
a jitra a to na Novém hr?-dě, na Choustníce, v Žiželicích, Frymburce, Krum
lově, Poděhusích, Helfenburce, Příběnicích, Milčíně, Bukovsku, Sedlčanech. 
Na lány a korce měřeno u Vildšteina a Zbiroha. Jindřich z Rožerpberka 
koupilI. 1408 (č. 142) v Kuřích hůrkách (u Plané n. L.) 8 lánův lesa bez 
půl šesta jitra. T. r. připomíná se též 6 jiter lesa v Syrovci.38) Jako byly 
na Rožemberských panstvích (1379) lesy neměřené, tak bylo i v 15. stoL 
(č. 237) na zboží Vysokého Chlumce, totiž lesy měřené i neměřené. Na 
Ostrém bylo 48 lánův. Také na Dobronicku u Bechyně (1436, č. 237b) 

měřeny lesy na lány, tak i 1. 1460 u Ledče.39) 

V 16. století brávány k měření lesův rozmanité míry. Na Pardubsku 
(ok. 1500, č. 240) měřili klučeniny na jitra a provazce. Písečtí změřili 

. 31) ČČM. 1867, str. 31. 

32) Věst. Uč. Spol. 1888, str. 290, 292, Winter, Řemesla 934, Arch. Česk~T 
XXVIII 144b. 

33) Veselský, Kutná Hora 36. 
34) ČČM. 1867, str. 29. 
36) Reg. II 223. 
36) Emler, Urbáře. 
37) Rel. tab. I 436, 446. 
3B) Arch. Český IX 245. 
39) Rel. tab. I 113. 
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(Ú>47, č. 245) les Hradiště (neb lépe odhadli) za 10 honův, občizný (obecní) 
hájek u Smrkovic se 2 lečí a les u ZátavÍ asi. se 24 lečí. Na Novohradsku 
(1553, 1614, č. 248) měřily se lesy na míle a jich díly. Tak i 1565 (č. 258) 
na Rožmitálsku. Na Litomyšlsku (1557, 1610, č. 252) měřily lesy na pro
vazce, ale jak se zdá, ne vždy na hranaté neb čtvercové; soudíme tak 
odtud: že u Ibršáru poznamenáno, že měří okolku 1073/ 4 pro Na Kaceřovsku 
(1558, č. 253) měří se lesy buď na půl neb čtvrt míle, neb na hony aneb 
na leči. O lesu Puchýři poznamenáno, že jest se 14 lečí zaječích zšíří a zdélí 
a les Hubenovsko že jest okolo 12 dobrých lečí zaječích. Asi okolo r. 1560 
(č. 255) měřeny lesy na statku Ohařském; bylo jich se 1753 provazce. U Še
stajovic (1572, č. 261) měřili jeden les na leči a druhý na čtvrti lánu. 

L. 1579 (č. 177C
) prodán les u· Kralup o 150 provazcích, každý zdélí 

18 sáhův a tolikéž zšíří, sáh po 3 loktech. Počítá-li se sáh po 1·7742m držel 
q provazec 31·9376 qm. 

Na panství Břežanském (1581, č. 267) měřily se lesy na leči, jak bude 
níže pověděno. Na panství Benátském (1585, č. 269) bylo v 9 hájemstvích 
okolo 200 lánův lesův, hájův a luhův. Opět u Komořic (1586, č. 270) měřili 
něco na půl míle a ostatek na leči. Na Cítovsku (1588, č. 272) měH se lesy 
a háje na provazce. Na.Poděbradsku (č. 249) byly 1. 1593 vyměřeny všechny 
lesy na 390lánův, ale 1. 1613 změřeny na 51·389 provazcův a měřilo se prý 
provazcem o 42 loktech m. Pro Když pak 1. 1744 znova vyměřeny, našlo 
se, že bylo 51.388 provazcův, totiž 22.501 na stojatě, 5273 pustin a pa
loukův a 23.614Y2 podrostu a mlází. L. 1835 bylo na témž panství 71.076 
jiter Víd. míry, což by bylo asi 5.000 ha. -

Od sklonku 16. století již se málokdy měřilo starou mírou lesův. Na 
Hlubocku 1598, č. 281) měřily se lesy kromě jednoho na míle a její části. 
Na Rožembersku (1600 č. 283) měřili lesy většinou na sáhy, ale dva na části 
míle a hony. Na Střekovsku (1615, č. 291) bylo drahně lesův, jež měřili 
na provazce. Bylo jich 22.100 a sedláci to rozpočítali na 119 lečí. 

Co se týče středních Čech měř-ilo se 1623(č. 296) u Nedrahovic na leči 
tak i u Kamýka a u Čachořic a (č. 313) u Borotína a Kostelce. Na statcich 
university (1656, č. 321) měřilo se něco na léči a něco na provazce, jako 
na př. u Horních Počernic, Doubku a Michle. U Pnvor (6157, č. 323) měřilo 
se za leči a kopy záhonův. U Beřkovic (1658, č. 325) měřili lesy, háje a luhy 
na leči. Jezovité (1680, č. 310) měřili u Odoleny vody na leči, ale u Červené 
Lhoty na provazce . 

Co se týče severních Čech, měřeno na Brocensku (1623, č. 299 na 
leči, tak i 1635 (č. 310) na Benešovském panství, ale u Divíc (1650, Č. 312) 
ještě na provazce, jichž naměřeno 10.000, tak i u Vršovic (1640, č. 317), 
na Zahořansku (1657, Č. 322), a Libčevsi (1664, č. 329) a Mirešovic (1670, 
č. 333). 

Co se dotýče ostatních stran, měřili v Rohoznici (1655, č. 320) na 
lány a provázky, na Pardubsku měřeno také na provazce (1680, č. 335), 
jichž se napočetlci 235, 213. Konečně na statku Kosma (1691, č. 338) odhadli 
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míru lesíkův na 10 zemských provázkův. To jsou ovšem výminky a více 
bylo oblíbeno měřiti na leči. 

V 18. století obhbovali si mnozí starý způsob měření. Když 1. 1732 
(č. 342) panství Březnické na 3 díly děleno, položili u lesův a porostlin, 
za míru provazec Pražský, 52 (q) loket v sobě držící a sepsáno pro 1. díl 
5407,pro druhý 5779, pro třetí 5543 q. provazcův. Pro porovnání s' touto 
měrou a k poznání, co lesy nesly, pokládají se u tohoto čísla lesy také 
na Dolnorakouskou míru a to l. 1785 a 1786. 

Na panství Točnickém byly lesy (1745, č. 343) vyměřeny na provazce, 
každý o 52 loktech (čili 30·7528 m). Q. provazec tu držel podle nynější 
míry 6457·347 q. m. 

Celé panství Písecké (1758, č. 344) bylo v l. 1758-1759 vyměřeno 
znova. Všechny pozemky ~romě luk měřeny na korce a věrtele. I tu po
ložen u tohoto čísla, jak to měření v celku dopadlo. 

Jak již řečeno, opuštěno v 16. století starodávné měření na lány 
a jich díly a všude oblibovah si měření na leči a tenata . .činilo se tak pro 
honbu. 

Leč znamená prvotně oko neb kličku z provazu, aby se v ní zvíře 
chytilo a pak v přeneseném smyslu prostor obtažený tenaty, aby zvěř 
vyplašená se v nich bu.ď chytila neb střelila. Prvotní lécení (vyslov Ucení) 
proměnilo se tedy v zatažení. 

Občižný (obecní) hájek Smrkovský u Písku odhádán l. 1547 (č. 245) 
se 2 leči, bez udání, jestli byla tenaty naměřena (o čemž lze pochybovati). 
Měla-li leč později o málo méně, nežli lán, lze za to míti, že tu bylo asi 
podobné míry. Dnes měří týž les (podle poznamenání) 52 jit. 184 q. sahův 
čili 29·9901 ~a neb rovně 30 ha. Polovice toho čili leč měří 15 ha, tedy 03 ha 
méně nežli lán zemský. . 

Na Chýnovském panstvi (1574, č. 262) bylo 5 lečí po 20 tenatech 
a teneto po 5 provazcích. To prý činilo 500 provazcův, což nej de do počtu 
a je chyba v počtu tenat. Správným by bylo, kdyby byla leč o 20 tenatech. 
Jestli se míní q. leč, držela by asi 9·5 ha ale snad tu počítali okolek. Ok. 
1. 1622, když bylo panství mnohem větší, bylo lesův se 69 lečí o 30 tenatech; 
buď tedy byla tenata větší, neb byly leči větší. 

Na panství Břežanském (1581, č. 267) bylo lečí: 3 u Břežan o 25, 
10 u Zvole o 22 tenatech a 8Y2 u Lhoty nad 24 tenat. Byla tu tedy míra 
nestejná podle toho, jaká kde měli tenata. Na statku Komořickém(1586, 
č. 270) měli u Komořic 50 lečí na 20 kusův tenat, u Oplan lesův za půl 
míle a u Bohouňovic "několik lečí". Na panství Orlickém (1584, č. 268) 
měřily se lesy na zvířecí a zaječí leči, z nichž tyto byly tuším nižší neb menší. 

Na Choustnicku (1593, č. 277) měřili lesy na míle, lány, hony a lečí 
zaječí, též co se mohlo 10 tenaty obtáhnouti. L. 1619 bylo tu lesův velkých 
i malých od polovičné do 8 lečí, všech 24. Leči snad byly velké, soudíc 
odt.ud;.ž: Svídnik samotný měl 4 leči. Na Hlubocku (1598, Č. 281) měřil 
se Jedmy les u Dolního NákH na leči zaječí, maje jich za půl druhé. Na 
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statku Žumberském (ok. 1600, Č. 284) měřili lesy na leči zvířecí o 27 te
natech. Malé leči byly tehdá (č. 280) u Malé Blanice i bylo jich 25 na 12 tenat. 
Hora Křiničná u Drslavic (1617, Č. 250) držela 18 lečí po 24 tenatech. 

Na panství Střekovském měřili lesy na provazce, jichž bylo všech 
22.100. Než v urbáři r. 1615 je po straně poznamenáno, že je 119 lečí, do 
tenata jednoho že vcházejí 3 provazce a na leč 24 tenat; leč pak drží 2880 
loket. Srovnávajíc s tím to, co píše Svoboda (č. 353), je poslední číslo okolek. 
Má-li teneto 3 provazce, měří asi 92·26 m a 24 jich měří 2214·2 m, kdežto 
okolek 2880 loket činil by 1699·2 m. Podle taxy r. 1655 bylo 35·5 lečí, ale 
nelze znáti, je-li to okolek neb ,ýměra. 

Na statku Zámrském (1622, č. 293) byla leč o 24 tenatech a teneto 
o 40 sázích. Počítajíc sáh po 1·74 m měřilo byteneto asi 70 m a leč asi 1680 m, 

. což lze vykládati na okolek. Na statku Olešnickém (č. 298) bylo okolo 
14 lečí po 30 tenatech. 

Na statku Brocenském (1623, č. 299) bylo prý 30 lečí po 30 tenatech 
a teneto po 2 provazcích (neb 61·50 m), tak že by měřil okolek 1845 m. 
V pozdějším popise je také 30 lečí, ale o 24 tenatech. Tedy menší okolek. 

Na statcích Jistebnice a Sedlčan (1623, č. 295, 313) bylo u Nedra
hovic 20 lečí, u Kamýka 4 a 'Čachořic po 4, u Borotína 17 vše po 24 tenatech. 
U Podolského Kostelce bylo 10 malých lečí, dvě na 12, osm na 18 tenat. 

Na Drahensku (1624, 1630, č. 302) měřili "leče" na tenata a "tenato" 
po 60 sázích (asi 106 m), ale leč je rozdílná na 25, 20, 19, 18, 16 a 15 tenat. 
Tak i měřili sedlské občiny, protože vrchnost měla honbu. 

V dílčích cedulích Zbraslavských (1628, č. 303) měřeny lesy na leči 
po 24 tenatech zaječích. Les Mokře toliko odhadován na 2 veliké leči, u nichž 
počet tenat není doložen, také kusy u Vernířova odhadovány na vice než 
za 3 leči o 24 t. z. Na panství Smrkovském (1631, č. 307) bylo 42 lečí 
bílých lesův a k Pečkám (1633, č. 308) lesův 120 lečí po -24 tenatech. 

Na díle Potšteinském a Kosteleckém (1635, č. 311) bylo na onom 
63 lečí, na tomto 21, leč na 24 "teneta" a každé teneto po 40 "sáhách" 
(říká se tu sáha). L. 1660 bylo na Kostelecku 82 lečí panských. V týž čas 
(č. 309) byl u Vysokého Veseli malý les, jenž se měřil jen na tenata. Sice bylo 
12 lečí, každá na 24 tenata. 

Na panství Benešovském a Binsdorfském (1635, č. 310) byly velké 
lesy, jež odhadovány na 442 lečí, ale míra jich není doložena. 

Na panství Jistebnickém a statku Svatkovském (1638, č. 313) bylo 
lesův hojnost. Měřili je na leči pod 24 tenat a každé teneto po 40 sázích, 
což souhlasí se spisy měřičův 18. století. 

Na statku Bosynském (1639, č. 315) bylo 31 lečí "dle bedlivého 
a spravedlivého uvážení, každá po 24 kusích tenat a kus teneta 50 loket 
zdéli, tedy okolek menší, než býval jinde. L. 1657 počítá se tu jen 30 lečí 
také o 24 tenatech, snad delšÍčh než j sou předešlá. 

U Vartenberka (1642, č. 210) měřila; leč 24 tenat po 40 sázích; podle 
toho by držela leč asi 12 ha. Na Hořovsku (1648, č. 318) měřily se hory 
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a lesy na leči po 24 tenatech. Na statcích universitních (1656, č. 321) měřilo 
se jen u Psář a u Krumlova (Krymlova) na leči. V tomto bylo 5 lečí, což se 
spočítalo na 60 provazcův. Jestliže to má býti okolek, měřilo by všech 
5 lečí 1845 m v okolku, míní-li se však plocha, držela by jedna leč 5674·2 qm 
a všech pět 2·8371 ha což jest málo. 

L. 1657 (č. 323) měřili lesy u Horních Přívor i na leči i na kopy zá
honův; jak se zdá, byly dvě leči a jedna držela 3 kopy záhonův (asi 4·6 ha). 
Na panství Beřkovském (1658, č. 325) bylo 14lesův držících 41·5 leči, háje 
dva s 4 leči a tři luhy na 4·5 lečí. 

Na panství Městeckém (1658, č. 326) měřilo se na leči, ale míra jich, 
jak lze shledati tamže, není doložena. Na Čížovském a Bošovském panstd 
(1659, č. 327) měřily se lesy na leči; tato měla, jak se zdá, 25 tenat obtažení, 
ale nebylo u všech menších a větších lečí stejné. Také na statku Mys- . 
kovském (ok. 1666, č. 330) jen se připomínají lesy za 24 zaječích tenat. 
U Liběšic (1669, č. 332) měřili, jak se který les lečí neb několika lečemi 
zatáhl. Leckdes ani neměřili na leči, když byl les malý, jako na př. u Dobrše 
(1689, č. 336), kdež mohli lesík 24 zaječími tenaty obtáhnouti. 

U Kosovy hory (1667, č. 331) bylo 6 lečí po 24 tenatech a dvě leče 
pro sáhové dříví. 

Na Úštěckém panství (1668, č. 332) byly lesy v trojím položení. 
Les u Levína držel 24 lečí, každá o 26 tenatech a tenato po 40 sázích (tedy 
teneto 70·96 m a okolek činil 1845 m). U Kostelce byly jen 4 leči, ale též 
tak sestrojené, tedy okolek necelých 284 m. U Ostrého pak bylo 13 lečí, 
jež měřily v okolku něco přes 922 m. Kdyby byly tyto leči spravidelný 
čtverec, měřila by jedna asi 210 qm. 

U Nihošovic (ok. 1689, č. 337) bylo 25 lečí, z nichž každou bylo lze 
20 zaj ečími tenaty zatáhnouti. Na Drahonském panství (1700, Č. 339) 
bylo 85 lečí, počítajíc leč s 24 tenaty obtaženou a tenata 48 sáhů zdélí 
držící; teneto tedy měřilo 83·12 m a číslo to násobeno 24 vydá okolek neb 
zatažení. 

Na Vimberském panství (1709, č. 340) měřili na leči a tenata. To jim 
vydalo okolky v mílích. Na Chrešťovském statku' (1709, č. 341) pak měřili 
panské lesy na velké leči, každou leč do čtverce po 720 krocích, a sedlské 
lesy na zaječí leči. Strana čtverce by držela tedy (počítajíc krok o 0·77 m) 
554·4 m a leč by držela 30·73 ha, což jest veliké číslo. 

Podolský (v kap. 3 ku konci) mnoho nedával na rozvrhování lesův 
na leči doldádaje, že leč nemůže míti dokonalé a 1'isté míry, což je i zřejmo 
z předešlého. V kap. 4 klade leč za škodnou míru, protože se málokdy stane, 
aby byla leč právě čtyrhranatá a leckdes ani pravidelná býti nemůže pro 
položení lesu, stráně a části okrouhlé a cípovaté. 

Naši staří měřiči 18 století psali obšírně o leči. Klauser (1705 v kap. 4) 
píše, že se les měří zvířecími tenaty zdé1í 40 sáhův (t. j. 70·968 m) a rozměr 
pak se vypočte na leči. V kap. 20 opakuje, že teneto měří 40 sáhův a sáh 
3 lokte (tedy opět 70·968 m neb zhruba 71 m). V kap. 21 vykládá, že q. te-
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neto počítajíc 120 X 120 loket, drží 14.400 q. loket a může tenetem 480 
loket zdé1í objato býti. Q. loket měří zhruba 0·35 qm (vlastně 0·34975) 
a teneto by mělo měřiti 5040 qm. V kap. 22 píše o q. leči, je-li pravoúhelná, 
že je 7.20 X 720 loket neb 6 X 6 tenat, drží 36 tenat a zatahuje se 24 tenaty 
neb 2880 lokty; to že je spravedlivá leč. Podle toho počtu našlO by se, že 
q. leč drží 181440 qm neb zhruba 18·1 ha, v čemž se srovnává s pozdějším 
dokladem. Obšírným a podrobným výkladem pojednává v kap. 23 o pří
lišných lečech a nevýhodách při tom" v kap. 24 o velmi malých lečech 
v kap. 25 o zemských lečech, jaké mohou býti, nejsou-li kvadrátní, v kap. 
26 o dlouhých a nízkých lečech, pro les dobrých, pro lov nedobrých, v kap. 
27 ještě o příčinách, proč se mají leči pořádné zřizovati, strany čehož se 
poukazuje na spis jeho přeložený a přiložený (č. 352). 

Svoboda (1732) píše v 36. předlohu, že q. leč jest čtverec 720 loket 
zdé1í a tolikéž zšíři anebo 6 tenat zdélí a 6 tenat zšíři, jako Klauser, též 
že měří 36 q. tenata může býti zatažena 24 tenaty na 2880 lokte. Sice že 
jest leč a~i tolik jako lán, protože se jen o 1Y2 měřičky rozcházejí a proto 
by se mohla na 16 X 12 prov. neb 192 q. provazcův položiti. Pokládajíc 
q. provazec za 9457 qm držela by leč podle tohoto výpočtu 181.574·4qm 
neb zhruba 18·1 ha jako bylo u předešlého. Dokládá pak Svoboda, že se 
tak počítalo při rektif. komisi a že drží leč 63 korce, 3 v., 2Y2 měřičky. 
O q. tenetu píše pak, jako Klauser. Je tedy u Svobody teneto tolik co 120 
loket neb 70·9680 m, Ječ zdéIí 6 tenat 425·808 m, q. leč 425·82 nebo 
181.305·64 qm (zhruba 18'13 ha) q. teneto 5036'457 qm a 36 jich 
181.312·452 qm neb zhruba 18·13 ha). Odečte-li se násevek leči od ná
sevku lánu, bude 181.315·2624 qm a obsah leči ·zhruba jest zase 18·13 ha. 

. (Viz č. 353). 

Kyncl pokládá leč za 36 q. tenat, teneto dlouhé 120 Praž. loket 
(70.9680 m), q. teneto za 14400 q. loket nebo 5036,457 qm a tedy leč tolik 
co 518.400 q. loket. Leč pokládá o 768 q. loket menší než lán. Lán drží 
181.581·084672 qm a odečtouc 268·61072 qm(čili 768 q. 1.) zbude na leč 
181312·473.600 qm neb zhruba zase 18·13 ha. 

K lesním mírám patří také tak zvaná ochoz. Výklad Kottův, že je 
to obcházení kusu lesa, aby se vyzvědělo, je-li tam zvěř, se mi nelíbí, spíše 
se zdá, že je to kus, který obstoupili honci, podobně jako leč. Brandl (Gloss. 
198) vykládá, že je to 1. díl lesa ocházeného a hranicemi znamenaného, 
2. díl, který se má mýtiti, k čemuž má doklad v tom lesu múže se 18 ochozí 
bez škody ročně vyměřiti". Také, tento výklad nezdá se mi býti dosta
tečným, poněvadž vím, že u šlechty vždy platila zvěř a zvůle honby více 
než les. 

Slovo ochoz vyskytuje se i v Čechách i na Moravě. V lesních rejstřících 
panství Choustnického (v arch. Třeb.) připomíná se k r. 1447 čtvrt ochoze. 
Člověk u Žlutic (1544, č. 173) prodal ochoz lesa svou dědičnou. 1. 1578 
(č. 265) připomíná se u Starého Sedla v Plzensku 10 ochozÍ lesův, z nichž 
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každá se 20 tenaty zaječími obtáhnouti mohla. To je jediná míra známá 
a při tom velmi neurčitá. 

Kusy lesův, kteréž se prodávaly na smýcení a vzdělávání k osévání, 
sluly iiterní role. Bratři z Rožemberka koupili (1367, č. 106) v Konraci 
27 rolí (niansos) obecně reut zvaných. Na Rožemberských panstvích 1379 
(č. 230) bylo jich dosti. Ve vsích Štiptouni, Frydetšlaku a Šlaglesu byly 
jiterní role či rajty, jež slovou lat. mansi. Na Rožemberském panství 
byly v Žumberce a Horndléři. Na panství Vítkova Hrádku byly takové 
role, ale nerovnaly se docela lánům, avšak 2 rajty, které přibyly v Novém 
Rychnově, držely 2 lány. Na Frymbursku připomínají se i lány i mansi 
i rajty, ale je v tom nemalý zmatek, že je někde mansus tolik co lán a 
jinde, že je větší o čtvrtinu, než lán. 

Na samém Hlubockémpanství (bez připojených statků) (1490 č. 238) 
byla lesní jitra větší než obyčejná, neb z onoho se úročilo po 2 gr. a byla 
asi tak velká jako obyčejná jitra. Na Pardubsku (1500 č. 240) říkalo se 
jim klučeniny a měřeny na jitra a provazce. Lesní jitra byla tehdá (č. 240) 
i na Jistebnicku; za Žďárem na Choustnicku (1593, č. 277) bylo jich vy
měřených se 62 jiter, z nichž šel úrok po 4 gr., a na Bechynsku a Želecku 
(1596, č. 278) byla v mnohých vesnicích jitra kromě staré výměry, z nichž 
se úročilo po 2 gr. VL 1613-1615 prodávala vrchnost Novohradskáhojně 
nových jiter. 

14. O lnu, bavlně, Přízi a tkaninách je málo dokladův. V Perně (1325) 
měřili lněné plátno na lokte a přízi vážili na kameny. Žlutá bavlna pro
dávala se (1465) v Praze v palicích (neb balících). Balík plátna měřil v Ně
mecku 12-32 loket, balík bavlněné příze v Anglii držel 60 pakův neb 
240 liber. U Sedlčan měřili plátno na trouby.40) Barchany měřivali na 
štučky (1520). L. 1523 byla štučka kmentu svatohavelského v Praze za 
1 % kopy míšo Harasy měřeny na lokte aštuky.41) Lněnéhosernene úročili 
na Novohradsku 70 čtvrtí tiny neb čebru. Oblíbeny byly u tkanin štuky, 
balíky a lokte, také měřili lněné tkaniny podle ceny, co stálo za kopu.,42) 

15. O míře louč ní a senné jest sice mnoho dokladův, jež však lze 
krátce shrnouti. Nebyl tu nikdy přesný výpočet, nýbrž odhad ovšem 
cvičeného oka. Seno nakládalo se na vozy s dvojí zápřeží a jestli se skli
dily 2 vozy, říkalo se o louce, že jest se dva vozy. Tak bylo i v Německu 
a říkalo se takovému vozu fuder. 

V starší době měřívalo se dno louky. Na Rožemberských panstvích 
(1379) měřeny louky na čtvrti (lánu) a jitra. Tak i 1. 1397 (č. 128 a 129). 
V Zachrašťanech připomínají se r. 1415 louky o 40 jitrech.43) Později se 
taková míra zřídka vyskytuje. Jungmann (v Slovníku) má doklad o pro-

40) Mareš, Popravčí kniha 4. 
41) Čelakovský, CJM. II 216, Winter, '"Řemesla 941, 943, Klimpert, Lexicon. 
42) Veselský, Kutná Hora 36. ČČM. 1867, str. 30. 
43) Rel. tab. II 122. 
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deji luk u Černčic, jmenovitě 50 provazcův na loučný provazec dobře vy
měřených. Nejmenovaný (č.348, v 2 odst.) píše o jitru luk, ale opakuje 
tú skorem doslova, co má Hájek na 1. 147 p. V. ' 

. Na Poděbradsku (1613, č. 249) naměřili luk 1944 jiter. U Vysokého 
Veselí (1635, č. 309) měřili louky na jitro a seno na vozy. Na panství Běš
kovském a Bílinském (1640, č. 316) měřily se louky poddaných na lány 
a lán držel 192 provazcův, jako zemský lán. U Rohoznice (1655, Č. 320) 
měřily se louky a ohrady na provazce. Na Pardubsku (1680, Č. 335) klidili 
sice seno na \'ozy, ale louky zvířecí (palouky) měřili na jitra a provazce. 

Podolský píše v 3 kap., že se potřebuje prutu (4·7312 m) k vyměřo
\'ání luk a to tenkým bidelcem. 

V instrukcí frydlantské (1628, č. 199) počítá se jitro nebprovazec 
luk na tolik, co může sena s dobrý vůz nabrati. Tak soudil i neznámý 
spisovatel, že totiž každé jitro vynáší prostřední fůru sena, ale Světecký 
(1738, na str. 33) vyvrací to a tak, že se to naklidLz jitra na dobrých po
čítech i více, ale na špatných lukách se sotva polovice neb čtvrt prostřední 
fůry sena na seče. 

O tom, že se sklízelo seno na vozy, je množství dokladův z let 1540-
1680 v dokladech č. 244 atd., z nichž vynímáme tyto. Na Morašicku (1597, 
č. 280) sbíralo se seno na velké domácí vozy, ale 1. 1642 nabírali je na kraiské 
vozy. U Slatiny blíže Hradce Králové (1624, č. 301) měli na seno vozy 
dobré kraiské a u Třibřich vozy dobré domácí. Na Rožembersku (1600, 
č. 283) měřilo se seno na malé fůry. U Myslína (1623, č. 297) nabírali, 
bylo-li léto pohodlné, sena dobrých vozův 130 a otav 70. U Peček (1633, 
Č. 308) klidili sena 100 velkých vozův dvorských, ale na jiných loukách téhož 
statku jen na prosté vozy. U Ronova n. D. měřili (1629, Č. 305) na vozy 
prostřední, ale u Zbyslavic na témž statku na sedlské. Na panství Jisteb
nickém (1638, č. 313) mívali velkou úrodu na lukách, neb naklidi1i 840 
\OZŮV sena a 265 otavy. Na vozy dvorské sbíráno seno (1657,č. 315, 323; 
325) u Bosyně, Přívor a Beřkovic. Také u Černého Kostelce (1677, č. 
334) klidilo se seno na fory neb vozy dvorské a tak je i psáno v urbáři 
Odoleny vody (č. 300), že se klidívalo (asi ok. 1. 1620) 78 vozův dvorských. 

Jako zvláštnost je psáno (1617, č. 193), že palouček u Razic vydal 
jen kopec sena a nic více. 

16. Mák se zhruba měří val na uzel. 44) V Perně byla (1325) neurčitá 
míra (modius), kdežto obilí se měřilo na ma1try.45) Jiná míra, u Němcův 
obvyklá, ale neurčitá, byl hrnec. V Šonově na Loketsku říkalo se mu hirt
naph.46

) Jeden naPf panoval v Chebsku, kdež jich šlo 32 do káru a mě
hly dohromady 299 1. ; jeden napf tedy držel 9·34 1. a protože se pokládá 
za desítinu korce, měřil by podle toho 9·3 J.47) Na Novohradsku měřen 

~.) Gebauer v Slo~niku. 
45) Čelakovský, CJM. II 216. 
46) Reg. III 472. Snad hirsnapf? 
47) Klimpert, Lexicon. 
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mák na tiny a čtvrti, ale v Hardetšláku na hrnce, jichž 45 šlo do tři čtvrtin 
tiny, měla tedy čtvrť 15 hrndLv, jak se zdá, však menších, než napf.48) 

V českých krajinách měřili mák na korce. Tak 1295 ve Zbynicích 
u Sušice49

) a (1555 č. 250) v Drslavicích. Tu měli 1. 1561 pytel maku "plný 
něco více než Prachatický". Na Zelenohorsku úročíce mák měřivali na 
mírky a někde,na kbelce.50) Ze Stnnilova a Vlčic dávali na zámek Telecký 
maku 11Y2 mlry (Moravské měřice?) a jeden hrotek.51) Mák se zaséval 
na záhony: Tak 1. 1535 při dvoře Pračském.52) 

Na panství Hradeckém měřival se mák tuším na míru na Morayě 
obvy~lou. J~rošovští úročíce mák měřili jej na korbelíky a mázlíky, díly 
to mtry u nIch obvyklé. Míra úroční vydávala na velkou obyčejnou míru 
3 čtvrti (věrtele), tedy to byla míra Bejdovská, jež se rovnala třem českým 
věrtelům. A tak přicházely z Jarošova 3 míry maku.53) Poddaní ze Skrej
chova dodávali ke špitálu Hradeckému mák na čtvrti a žej dlíky aneb 
na mírky ku př. půl čtvrtí méně 3 žejdlíků aneb mírku, které tři do čtvrti 
(rozuměj věrtele korce) vcházejí.54) 

17. Máslo uschovávali v hrncích, tedy neurčité míře. Tak 1. 1393 
v Kostelci a 1. 1394 ve Chcebuzi na farách, a tak i 1407.55) V Mostě mívali 
máslo v tunách~) a ve dvoře v Drslavicích měli másla 1 Y2 soudku, kterýž 
se rovnal 1 Y2 tuně herynkové (č. 250). V Jindřichově Hradci připomíná 
se 1. 1492 a 1507 i vědro másla.57) Převařované máslo měřili v Drslavicích 
a (1680, č. 332) na Liběšicku na žejdlíky. 

18. Měď uherská přivážela se do Čech na vozích. 

19. Med se měřival ve 13. století v nádobách, kterým se říkalo urna 
(t. j. hrnec) a v těch nosíván med úroční.58) 

Ve 14. st. se měřival na míry nám neznámé. V Perně (1325) nazývali 
ji sturmic. Ve příjmu ungeltu Pražského (ok. 1330) nazývá se tina (zda snad 
tuna) a olla t. j. hrnec. Tato byla nádoba malá a neplatilo se s ní nic, ale 
s tiny platily se 2 věrdunky. V Habrech se vybíralo clo (1341) též z tiny 
a z urny (hrnce), s oné dvakráte tolik.59) Litoměřičtí překládali tinu (1352) 
slovem tuna, ale bezpochyby nesprávně. 60) Na Hlubocku (1490, č. 238) 

(8) Tiny maku na Novohradsku již 1391. (Šusta, Počty 33.) V Žumberce 
měřen mák na měřičky, totiž pátý díl čebru či tiny. (Urb. Rož. Č. 5.) 

49) Reg. IV 748. 
50) Dilčí cedule Zelenohorské 1560, v DZ. 54. ,Viz i ČČM. 1867, str. 29. 
51) Urbář Telecký 1581, f. 184, v arch. Hradeckém. 
52) Arch. Český XXVIII 144b. 
53) Urbář Hradecký z r. 1652. 
54) Poznámky p. Fr. Teplého. 
55) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 290-293. Tadra, AJ. VI 12. 
66) Brtixer Stadtbuch 151. 
51) Počty špitálské z r. 1485, f. 32 a 53, v arch. Hradeckém. 
68) CDB. I 349, 398, II 217, Veselský, Kutná Hora 36. 
59) Čelakovský CJM. II 214. Reg. IV 425, 705. Winter, Řemesla 375. 
60) Čelakovský C JM. II 484, 485. . 

.. 
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dával se úroční med na vědra, na Litomyšlsku (1557, č. 252) a Benátsku 
(ze Zbožíčka 1585, č. 269) na kbely, což by odpovídalo asi latinskému 
tiria. Ve velkém prodával se med na soudky, vědra a tuny. Čbernice medu 
držela prý 2 kbelce. 

20. Medovina se měřila podobně, jako pivo a víno. Na Pražském 
mostě (1348) vybíralo se clo ze sudu Chebské medoviny a později (1458, 
1465) měřila se medovina na vědra a soudky.61) 

21. Mouka uschovávala se v nádobách pro řídl).é věci. V Drslavicích 
(1561, č. 250) měli režné mouky jeden sud aneb asi tolik, co držely 2 pivní 
věrtely (bez mála 6 hl). Také měřili mouku na korce. 

22. Nářadí, totiž kosy, dlouhé kosy, radlice, krojidla, srpy, šíny a p. 
měřily se v 15. a 16 st. na kopy, ale nože na sudy a soudky.62) 

23. O míře obilné se psalo při popsání míry ssutého obilí pokud 
tedy bylo již vymláceno. Nádoby ty a takové bývaly dřevěné a okované. 
V počtech Novo.hradských je zmínka o přikování obručí na čber (tinam, 
Šusta P. N. 39). 

Nejznámější míry pro obilí na stojatě sežaté byly kopa a mandel. 
Kopa jest hromada (staroč. kupa, staroslov. kup"b, srovnati snad 

něm. hufo, houf, chaufe). Latinsky se jí říkalo acervus neb capete.63) Pro
tože se kdesi dělávaly snopky malé, aby snáze proschly a 60 se jich dá
valo do kopy, stalo se slovo to.i značením čísla 60. Za dob Kosmových 
(asi 1. 1120) pamatovala se kopa 50 hrstí (manipulos) neboli dotčených 
snopků, jež pocházela z prastaré doby. (Viz č. 1). L. 1405 (č. 136) byly 
u Černčic (u Nového Města n. M.) dvě hromady rži, tolikéž pšenice a toli
kéž ovsa, kterým (hromadám) se říká kopy, avšak ječmen a hrách byly 
v mandelích. Tam se rozeznávala také velká a malá vazba. Také u Ne
probylic (1407, č. 139) se píše o 12 hromadách řečených obecně kopy 
pšenice, ječmene a žita.64) Na klášterstvi Břevnovském je (1406) u ně

kterých vesnic poznamenáno, kolik kop (capecia) má který poddaný po
ŽÍti a dodáno k tomu, že má míti kopa 50 snopkův hrstních a že má sypati 
po vymlácení 4 strychy neb korce Gen někde je 1 strych). V Chabrech 
(na klášterství Strahovském) počítalo se též 50 snopkův na kopu.65) V Osíčku 
připomínají se (1408) dvě hromady ovsa, jimž se říká kopy a dvě hromady 
hrachu, jimž se říká mandaly.66) Ještě 1. 1745 (č. 343) sbíralo se na Toč
nicku žaté obilí na kopy, mandele a snopy. Šlo 16 snopův na mandel a 
60 na kopu.' 

Z toho lze usouditi, že tři druhy obilí vázaly se v kopách; pšenice 
a žito vůbec, někde i oves, někde i pšenice a srovnáme-Ji k tomu, že se 

61) Winter, Řemesla 374, 889. 
62) Veselský, Kutná Hora 36, ČČM. 1867, str. 30. 
63) Gebauer, Slovník. 
64) Na Moravě se kopilo seno (1409, Brandl, Kn. půh. I 321). 
65) Emler, Urbáře, rejstřík. 
66) Lib. erect. VIII 10. 
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v Německu dělila kopa n~ 4 mandely, lze se domnívati, že měla napřed 
50, potom 60 snopkův hrstných, že, byl-li mandel velký, byla i vazba 
kopy velká (tedy ku př. 64, jako bylo i u hřivny). 

Mandel (z lat. man dala) je nyní souhrn 15-18 snopův, které se 
skládají z hrstí. Ode dávna znamenal mandel v Německu 15 kusův pro
dejných věcí a velký mandel jich 16; 4 mandele činily kopu. K r. 1343 
jmenuji se tak (mandlones) hromady obiJí postavené na rolích. 67) Ve Lhotě 
u Bukovska povinen byl poddaný 50 mandlíkův svézti do stodoly.GB) 
V Popravčí knize Rožemberské čteme k r. 1391, že kdosi přijal čtyři man
dlíky ovsa. U Černčic (1405, č. 136) skládány ječmen a hrách v "man
daly" a ostatní obilí v kopy. U Horšovského Týna (1587, Č. 271) dával 
se prelátovi z některých dědin desátý mandel. V Černém Kostelci (1677, 
Č. 334) počítalo se 15 snopův na mandel, čímž se tvrdi to, co již dříve 
bylo poznamenáno. V knize r. 1798 vydané (Anleitung zur Rechenkunst 
fiir die k. k. Staaten, Prag 1798) učí se, že kopa drží 4 mandele neb 60 
kusů, a mandel jich tedy 15. 

Snop jest svaz několika hrsti, snopek pak, jak již doloženo, vlastně 
dobrá hrst. V tom smyslu píše se 1. 1393 při najímání farních důchodův, 
že najímající jest povinen vybírati desátky v hrstech (in manipulis) a 
nikoliv naměřené, aby se dostala také sláma.G9) Jako zvláštnost buď při
pomenuto, že se na Chlumecku (1. 1628 č. 198) počítaly kopy snopův; 
na kopě záhonův klidili jich 15 a z 60 Praž.korcův 120. 

K mírám obilí v slámě patři též stoh. Toto jest staré slovo slovanské 
znamenající prvotně asi kopu sena a obili. Budování jeho bylo činem dů
ležitým, poněvadž měl býti řemeslně složen, a potřebovány k tomu s1:oho
viny neb tyčky na stohy. 70) Když 1. 1429 postupováno hejtmanství Měl
nické Jankovi Řítkovi i Bezdědic, ponechány mu v Hoříně ječmene ozi
mového a jarého 2 stohy a toho pokládali 300strychy(tedy279hZ).L. 
1527 byly v Braníku před stodolou stoh ovsa a půl stohu pšenice a v Jenči 
stoh žitný, stoh pšeničný a stoh ovesný.71) Také se obilí prodávalo ve 
stozích. 72) 

V seznamu svrchkův v Měcholupech u Prahy (1424) počítá se také 
oves k setí v stožeru. Je to bezpochyby stožec při stožáru neb dlouhé tyči 
ve stohu. 

Na korce měřili nejen obilí, nýbrž i slad, pohanku, jáhly, rosičku, 
lněné semeno, semenec, krupici a j. a všechna semena.73) 

67) Rig. IV 495." 
68) Viz i předešlé o kopě, Truhlář, Urb. RoŽ. 
61) Tadra, AJ. III 114. 
70) Prof. Zubatý v dopise 1916, 2. febr. 
71) Arch. Český XXVI 40, 374, XXVIII 56. 
72) Sněmy VII 518. 
73) ČČM. 1867, str. 29. 
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. 24. Ocet byl 1. 1390 prodáván a dovážen v sudech a jiných neurče
ných nádobách.74) Na faře v Chc~buzi bylo 1394 quartale octa, totiž čtvrt 
neúrčité míry. 75) 

25. Olei se vozil buď v lákách neb sudech neb tunách. Tak r. 1341, 
když se platilo clo v Habrech a 1. 1348, když se platilo clo na mostě Praž
ském. 76) V Habrech bylo clo vysazeno na trojí olej, totiž olivový, konopný 
a makový. Na faře Chcebuzské byla v zásobách lahvice 0Ieje. 75) 

26. Ovoce do Prahy (1456) voženo na vozích a kárách a v drobném 
snad se prodávalo na košíky a funty. Také vozili v pytlech, mošnách 
a v"ědrech. Později je měřili na korce, jako 1. 1535 v Pračích. 77) 

27. PaPír se ode dávna měřil na knihy. Na Novém hradě koupili 
l. 1390 knihu za 2 gr,7B) Kniha papíru (24 archův) prodávána v Pra~~, 

Berouně a jinde po 3-4 gr. a rys po 56 gr. 79) Z toho by se mohlo soudItI, 
že měl rys asi 14 knih, avšak nedobře; lze za to .míti, ž~ to zboží v: vel~~m 
přišlo laciněji. V Německu totiž držel rys 20 kmh a kmha 24 archuv khze
ného papíru.80) 

28. PePř vozil se v pytlech a prodával se na centnéře, libry a loty. Bl) 

29. K pití vůbec byly řepice, koflík (něm. Kopf) , číše (něm. becher) 
Sladká pití (malvaz, ryvola) vozila se v bečkách a lákách.82) 

30. Pivo měřhá se již ode dávna na sudy a podobné nádoby, vozívalo 
se na polouvozích a nosívalo na soumarech, avšak měřilo se též na 
veliké hrnce, totiž velké nádoby baňaté, jichž se několik vykopalo na 
hradišti hradu Lopaty a mohou asi tolik měřiti jako v'ěrtel neb čtvrt korce. 
V Kladsku se připomíná 1. 1331 taková velká "amph~ra".83) V cenníc~ch 
Pražských 1330-1348 připomínají se celý neb polovIčný sud aneb tma 
(čber?). V Litoměřicích připomíná se carrata, což se vykládá jako polou
vozí. Různé nádoby na pivo připomínají se v inventářích starých far. 
V Nezamyslících měli (1393) štoudve, soudky, železné koflík~, láhv.i~e: 
pánev a vědra. V Kostelci u Orlíka nacházely se 6 a půl sudu pIVa, 3 J~ne 
sudy a 9 prázdných. Ve Chcebuzi (1394) bylo 14 sudů čtvrtek na pIVO 

a tuna, 6 čtvrtek piva, čbán se 3 pinty (asi 5·7 l). Ve Bříství mě.li sudy 
piva a pánev.84) L. 1403 měli na Chotounské faře 5 tun plných pIVa a 7 
prázdných a velký sud, kterému se říkalo obecně polouvozí, avšak beze 

74} Šusta PUN. 33. Viz i tarnže 34. 
75) Věstnik Uč. Spol. 18.88, str. 303. 
76) Reg. IV 425. Teige, Zák!. I 2, 347. , 
77) Winter, Řemesla 957, Arch. Český XXVIII 144b, Veselský, Kutna Hora 36. 
78) Šusta, PUN. 34. 
79) Winter, Řemesla 942. 
80) Klimpert, Lexicon 39. 
81) Reg. III 418, Šusta PUN. 32. 
8') Veselský, Kutná Hora 36. 
83) Volkner, Hohaus Gl. Geschicht~q. I 51, ČČM. 1867, str. 30. 
84) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 290 atd. Čelak., CJM. II 485. 
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dna.S5) Když L 1407 pronajímána fara ve Světlíku, zanecháno tu 8 hrncův 
pivných (tuším velké nádoby hliněné, jako na př. ty, které vykopány 
u Šťahlav) a pivo celé várky. V Bezně farář pronajímající zanechal t. r. 
slad z 8 korcův ječmene (přes 7 hl) 15 sudův pivných prázdných a šest
náctý bylo polouvozí a kádě.s6) V Jindřichově Hradci měřilo se v L 1566-
1567 pivo na sudy, desítky a vědra; 1. 1675 připomíná se: čtvrtník piva.s7) 

V Protivíně měřili pivo na věrtele a čberníky.s8) Sice jest srovnati Míru 
řídkých věcí. 

V pamětech se vypravuje, že Horníci starali se o pořádné vaření 
Piva. L. 1401 rozkázáno, aby úředník obecní chmel měřil na míru k tomu 
vydanou a od měření aby bral peníz ode dvou korcův. Nákladníkům 

kázáno, aby na každý sud piva brávali jen kořec (sladu); též aby vařívali 
celý var po 24 korcích a pakli by kdo vařil po 50 korcích, aby dal pivo
várníkovi kopu gr. a on jemu do domu bez nákladu skulil pivo, ale mláto 
sobě odstavil. Ungelt zaplatil nákladník. Také šel k obci plat s varu.S9) 

K vaření piva měli v 15. století pánve "ježto pivo vaří" a kádi pivné. 
V pivovárně Byčkovského konventu měli (r. 1409) 5 kádí velkých i men
ších, pánev a 4 sypně, v sladovně káď. V pivnici měli 3 sudy a věrtel, starého 
piva sud a čeledního piva sud a prázdných sudův 17 a věrtelův 5. Ve 
dvorci v Pračích měli pánev železnou k vaření piva, 3 kádce, sypen a 
čber r. 1535.9°) Obyčejně dáváno tolik korcův pšenice, kolik mělo býti 
věrtelův piva. (Kořec· 0·93 hl, věrtel 2·5hZ); někde vařili ze strychův 
i některý sud více. V Litomyšli vařili pivo i na bečky.91) Vystavovalo 
se pak pivo (ku př. 1477) na věrtele starého a polouvozí mladého.92) Ok. 
1. 1620 (č. 300) vystavovalo se na věrtele i v Odoleně vodě. 

Z panských Pivovarův v 16. stoleti máme několik pamětí, jak se pivo 
vařilo a vystavovalo. V Kaceřově (1558, Č. 253) sypali po 20 str. ječmene, 
nadělali sladu 24 str. a vystavovali-starého piva-čtveropolouvozí. Na 
Odicku (ok. 1610, č. 268) vystavovali na věrtele. Ve Smiřicích (1588, 
1619, č. 273) byly vary nestejné po 20-23 korcích sladu a z varu pci 26-32 
sudech, což souhlasí s předešlým, že se přivařovalo. Ještě více sypali 
(1592, č. 276) vŽernosecích, totiž 9 str. pšenice na 19 věrtelův (po 2·5 
hl) jedné várky. Rakovničtí posílali 1. 1596 pivo větším pánům po věrteli, 
menším po čtvrtníku (láka přes 69 L?)93) V Stolinkách (1608, č. 286) vařilo 
a vystavovalo se piva více a méně 780 věrtelův, ale kolik se sypalo, ne-

86) Tadra. AJ. IV 284. 
86) Tadra, AJ. VI 12, 72. O polouvozí viz také n.Íže u vína. 
87) Poznámky p, Fr. Teplého z počt.ův špitálských. 
88) Počty v arch. Hradeckém. 
89) Veselský, Kutná Hora I 43. • 
90) Věstník Č. Akad. IX 626, archiv v Kralovci. Arch. Č. XXVIII 144. 
91) Winter, Remesla 887. 
92) Arch. velkého převorství. 
93) Sněmy IX 231. 
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poznamenali. V Poděbradském pivovaře (č. 249) vařívalo se piv~. pše-
'cY e' a dávalo se na ]. edno polití do štoku 22 str. Z toho sladu vanlo se 

nI n . d) b' 1 
"Ir výstavě" 30 sudův čtyřvěderních (skor,em .1661 }e en a y.v: y za 
týden 2, někdy i 3 várky. Na konci 17 st. d,avah na varku 30 str. ]ecmene 
a 10 pšenice, naspílali 10 sudův a bylo varek do roka 90-y100. . 

V pivm-aře Kamenickém (za Táborem) v~~ívalo. se (p~e~ r. 16~2, 
č. 292) ročně 50 varův po 24 v. na výstav a ~o ~lleho pIV~., Jecneho _sv~ro-. 
valo se do roka 8 varův, po 22 v. V Brocne (c. 29~) vanval~ se 0'1 pr:~
val:-e společném statkův Brocenského a Chcebuzskeho. :4 vert,eluv pIva 
na výstava dávalo se na bílou várku 8 k. pšenice a na ]eenou v:r~u y~O k. 
suchého ječmene. V Potšteině vaHvalo se před r. 1635 (č .. 311) roene tr:cet
krát po 12 sudech. V Jistebnici byl r. 1638 (č. 313) plv~v~r yo~e dr~va 
stavěný' svařilo se bílého piva 25 sudův a to sud po korcI; ]ecneho pIva 
se vařil; 15 sudův ale po 2 k. na sud. V Ebmetu za Loktem (16~0, č. 319) 
navařilo se do roka 20-24 varův po 8 sudech a sud po 4 vedrech. 

Na Chlumeckém panství měli 1. 1652 (č. 296) .tn pivov~ry, na ,Vy
sokém Chlumci, v Sedlčanech a Sedlci. V následující tabulce J,e vypsa~o, 
kolik se 1. 1652 a 1667 navařilo ječného a pšeničného piva na varku suduv 
čtyřvěderních, kolik se na várku sypalo korcův a kolik se dávalo chmele. 

Chlumec (1652) j. 10 s. 20 k. 2 k. (1677) j. 16 s. 32 k.-

P. 15 s. 15 k. 1 k. p. 16 s. 16·34 k. -
" 

Sedlčany j. 20 s. 40 k. 3 k. 
p. 30 s. 30 k. 2 k. 
J. II s. 22 k. 1·5 k. (1667 j. 10 s. 20 k. -Sedlec 

V Divicích vařívalo se před r. 1620 na výstav 26 várek, každá po 12 
věrtelích ale ok. 1. 1650 (č. 312) vařili jen 14 várek po 12 věrtelích (věrtel 
2.5 hl) ~imo sud sladovníkův. V Zahořanech u Litoměl:-i~ (ly657: č: 322) 
mívali ročně 20 varův, každý po 15 věrtelích. V HeJ:-manove MestcI (:. y326~ 
vařívalo se 55 sudův, ale 1. 1658 jen 15·5 sudův po 4 vědrech. VL1bcev~1 
(1644, č. 329) měli do roka 48 várek ječného piv~, každo~ o 1~ s:dml
věderních sudech a po 35 k. ječmene a 5 k pšemce. Kdyz odhadan y~'~ 
1667 (č. 331) pivovar v Kosově hol:-e, dávána zpráva,. ž: s,e ročně nava~ltI 
může při nejmenším 20 várek o 10·5 sudech a 10 k. )ecneho a 10 k. pse
ničného sladu, k vystavení pokládalo se 24 várek po 10 sudech,. ale ten, 
pro kteréhož se odhad stal, popíral, že by se 240 s. piva od~ytI ~ohlo. 
V Hrobčickém pivovaře (asi 1670, Č. 333) vahly se várky st~reho pIV: na 
7 sudův což činilo ročně 210 s. sedmivěderních, bílého pak pIVa 230 vertel 
s. čtyřvěderních (várka po 15 v.). L. 1680 navařeno též 210 sudův čtyř-
věderních starého piva. 

V Černém Kostelci (1677, č. 334) měřilo se pivo ye velkém na sudy 
čtyl:-věderní a prodával se sud po 8 fl. (neb 480 krej.). V drobnérr: stála 
pinta (1·91) 4 kr. a 3 pen. V Pardubském pivovaře skrovn~my (1~8~, c. ~35) 
svařilo se do roka 76 várek hořkého piva, každá na 15 suduv ctyrvedermch. 

9 
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Při každé várce přivařovalo se na místo patokův po 3 vědrech (vědro 

46·50 l). Peněžil se každý sud po 8 fl. r. a sypalo se na sud po 2 str. pše
nice a po 1 str. 2 v. ječmene; chmele padlo na várku 1 str. 3 v. V pivo
vaře Dašickém svařilo se jednou várkou 21 sudův (po 4 vědrech) ječ

ného hořkého piva, což se konalo šedesátkráte do roka a sypalo se na 
sud 2 v. pšenice a 1 str. 2 v. ječmene; chmele se potřebovalo na várku 
1 str. 3 v. Každý sud se peněžil za 8 fl. 

Co se dotýče prodeje piva v drobném a ovšem měření ho při tom, 
máme po ruce dvě paměti Kutnohorské. 

L. 1469, v pondělí po neděli Oculi (6. března) šepmistři a konšelé 
vidouce drahotu a zádav chudiny, což se piv dotýče a chtějíce, aby se 
v obci dálo spravedlivě tak šenkéřkám, jako i obci, poručili panům obecním 
přidavše jim čtyři ze starších, aby sud zdejší i Brodsky přefachtujíce 
(roztřídíce?), míru ustavili na piva popeněžní a pohaléřní (t. j. kolik se 
má naměřiti za peníz a za haléř), tak aby šenkéřky Činíce lidem sprave
dlnost také darmo nepracovaly; a když to k rozkázání panskému uči
nivše míry jsou ukázali i zpravivše pány, co by mohly šenkéřky míti na 
tu míru plnou dávajíce, páni pochválivše toto svolili jsou se společně, 
aby na ty míry piva byla dávána do dalšího opatření, pod pokutami dříve 
uloženými, ač by kdo plné míry nedal. A což se piv Svídni~kých a jiných 
starých dotýče, sadili Svídnická piva pravou pintu po desíti penězích na 
dřevní starou míru, radši peněz přivětšivše, nežli by míry dřevní ujali. 
Pražská pak a jiná piva sadili pintu po šesti penězích na touž míru, svo
livše se, aby vína a jiná pití, kteráž se budou saditi, dávána byla spra
vedlivě na starou míru pod pokutami prvé uloženými. 

Co se týče této "staré pinty" neznáme jí podrobně, ale lze tušiti, 
že asi v tu dobu ustanovili nějakou menší míru, přes kterouž však ne
chtěli sousedům na starou míru zvyklým ubíratiazaio přidali na pe
nězích. 

Zdá se, že po čase přicházely stesky na šenkéřky a to snad takové, 
že nespravedlivě měřily, aneb snad šenkýřek, že pijící chtěli míti míru 
co možná hojnou až na kraj. Z té příčiny sešli se páni (1485, v pondělí 
po sv. Řehoři neb 14. března) s obecními a sta,ršími k rannímu mluvení 
o obecných potřebách; a tu zůstáno na tom, aby všecky žejdlíky neb 
konve poloupinetní od šenkýřek byly zdviženy a nové dělány spraved
livé (t. j. na spravedlivou míru předělány) tak, aby konváři v těch mírách 
hřebíčky dělali od kraje níže na prst neb na dva.94) 

31. O míře polní již před tím psáno. 
32. Popel přivážen na vozích. 
33. Ret neb ryt, barvivo, vozil se na tuny a kajvly po 3 tunách.95) 

94) Vypsal p. inž. Oto Leminger, báňský rada,z knih kutnohorských. Písecký 
žejdlík je podobným způsobem odměřen, maje pod krajem pupíček z olova. 

_ 95) 'Vinter, -Řemesla 956, Veselský, Kutná Hora 36. 
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34. Řídké neb židké věci (germ. tekutiny) měřily se zvláštními mírami, 
~ nichž jinde se pojednává. Nejmenovaný (č. 348) nazývá je lehkými věcmi. 

. 35. Roušky bavlněné přiváželi buď ve velkých truhlách neb sudech, 
neb menších truhlách a soudcích. 

36. Ryby se vozívaly do Prahy ve 14. století na vozech (bezpo
chyby v nádobách) a drobné rybky ve čbánech.96) Sice se měřily ryby 
i na čebry; tak na př. 1451 a dlouho po tom, drudhy i podle ceny, co 
stálo za kopu aneb na kopy. V podobných nádobách (tina) prodával se 
i kaprový plod; na Novém hradě koupili 4% takových nádob plodu za 
4% kop.97) Po tunách se prodávalo zboží tunné, totiž ryby solené, su
šené a uzené (herynky, lososy, kerple, úhoři) aneb se vozily na vozích.9S) 

Čber na ryby nebyl všude stejný. Mírným totiž vzorem stal se čber 
Poděbradský. L. 1549 (č. 360) usneseno na sněmě o míře rybní, aby se 
čebry po kraji srovnaly se čebry Poděbradskými a jen v Praze, kde se 
čebru neužívalo, zůstaveno prodávati ryby na kopy. Asi 1. 1576 zmenšena 
Poděbradská míra, aby se srovnávala s rybní měrou na ostatních král. 
panstvích; 1. 1582 (č. 180) navrhla komora, aby byla stará míra obilO
vena, ale přiražen byl bílý groš na čebru. Císař to schválil. Sněmovním 
usnesením r. 1609-1610 (č. 369) ustanoveno, aby platnou měrou zemskou 
a rybní byl čber Poděbradský a platil po celém království, což i potom 
opakováno.99) 

Pro štiky bývala mírou tak zvaná undrlačka. Slovo to pochází z něm
činy, snad jako by se řeklo Unterlagel. 

37. Při dělání rybníkův a potřebných k tomu hrází vznikla míra 
J"}!bnikářská. Šířka splavu měřena 1. 1391 loktem. Provazec rybníkářův 
vyměřuje se, pokud víme, poprve v Hájkově měřictvÍ. ~ěřil se na Pražský 
iřípídní loket a měl býti vzdélí 22 loket t. j. 13·0108 m neb rovným číslem 
13 m. Klauser dokazuje v kap. 28, že je takový provázek výhodný k sta
vení hrázÍ. Světecký pak v kap. 40 připojuje návod, jak lze kamenný 
taras při rybnících vyměřiti . 

38. Semena měřena na žejdlíky (na př. 1630, č. 256) .. 
39. Slanina měřila se v Drslavicích (1554, Č. 250) na bochy. Buoch 

slanin připomíná se i 1. 1510 v reg. kom. soudu. L. 1561 měřili ji v Drsla
vicích na polty. V Byčkovicích se připomínají 1. 1409 "tři strany polto
vého'" polty pak jinde nejednou. 

40. Sůl tak velice potřebná prodávala se přečasto a proto je také 
o solné míře hojně pamětí. Obecně budiž řečeno, že se pevná sůl pro
dávala na krušce, sloupy a prostice; aby pak mohla býti prodávána v drob
ném, k tomu byla ssutá sůl, která se prodávala v mírkách neb nádobách, 
sudech, tunách a vozích. 

96) Reg. IV 705, Winter, Řem. 957, ČČM. 1867, str. 31. 
97) Arch. Třebonský, Šusta PUN. 32. 
98) Winter, Řemesla 927, ČČM. 1867, str. 30, Veselský, Kutná Hora 36. 
99) Viz dokl. 360 - 369. 
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V listu Vyšehradském asi k r. 1135 datovaném, ale o století mladším 
připomíná se krosna jako míra ssuté soli.IOO) Týmž jménem znamená se 
posud koš na způsob nůše, jako krosnáři nosívají. Vjiném listu kladeném 
do r. 1115, ale mnohem později psaném píŠe se o míře soli (cautibus sa1is), 
která se podobá končitému kameni. lOl) Není pochyby, že se tu míní prostice 
neb sloup. 

Z 1. 1248 máme překlad listiny, kdež se mluví o 32 měřicích soli 
(viz č. 4), címž se nám nic nepoví. Cuppula' salis, jež 'se 1. 1252 připomíná,l°2) 
jest malá nádoba (soudeček), totiž taková, jež se potom lat. cuppa,a něm. 
kufe, kufen nazývá. Tak ok. 1330 v Praze, 1. 1341 v Habrech?03) 1. 1342 
(č. 72) u St.Hbra. V Malčicích na Krumlovsku platili (ok. 1. 1379) tři mlynáři 
ročně po 6 kupkách SOli. I04) Kupa připomíná se také r. 1407, též na Moravě 
r. 1415. Lze se domnívati, že cuppula jest naše bečka, o níž níže. 

Z Německa vozila se sůl do Čech u velkém množství. Ta, která šla 
proti vodě na Perno, měřila se měrou, jejíž stovka se nazývala soch (1325). 

Jiná míra soli byl tak zvaný schedel. Je-li tím míněn kus, který se 
podobal lebce, byl by to snad náš krušec (kruch = bochník chleba). Ze 
šedlu platilo se r. 1330 clo v Pražském ungeltu.106) Také Litoměřickým vy
měřen 1. 1377 ungelt z míry zvané schedyl, z její polovice a z její čtvrtiny. 
Čeští překladatelé nedovedli to slovo jinak vyložiti, nežli slovem míra.I07) 

Jiná taková míra asi stejně velká, s níž se platil týž ungelt jako 
ze šedlu a kupy, byla scranna.108) 

Ok. r. 1652 vydala Litoměřická rada nařízení o vybírání cla, z níž. 
jde na jevo, že se v Litoměřicích prodávala sůl v drobném na mírku, která 
slove crnicz. Český překladatel pozdější doby vyložil to slovem čeřenec.l0~) 
Jestli dobře vyložil, mohlo by to znamenati jen truhlík. O jiné míře, která 
se jmenovala víko neb věko, píše se při ssutýéh mírách. 

Na faře Kostelecké měli!. 1393 soli třetí dH tuny, což snad lze vy
kládati na sud, protože ve Chcebuzi(1394:) měli na faře čtvrt soli.110) 

Od 15. století panovaly v Čechách dvě míry solné, totiž bečka a 
prosti ce, kromě toho vyskytuje se 1. 1450 (č. 153) u Bavorova a Libějic 
pojmenování sloup (st1úp). Proto byl be:z;pochyby kus krušné soli asi v po
době kužele sraženého neb zkomoleného, jako jsme vídali za mládí..o bečce 

100) CDB. I 406. 
101) CDB. I 393, Mensura salis na 1. 398 nám nic nepraví. 
102) Reg. I 605. 
103) Reg. IV 424, 705, Winter, Řemesla 375. 
104) Truhlář, Urb. Rož., č. 31. 
105) Tadra, AJ. VI 12, Brandl, Kn. půh. II 336. 
106) Reg. IV 705, Winter, Řem. 375. 
107) Čelakovský CJl\[ II 702, 703, 706. 
108) Reg. IV 705. 
109) Čelakovský C Jl\:L II 483, 485. 
110) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 290, 303. 

... 
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je první doklad k r. 1403.111) Asi současne Je poznamenáno v latinském 
spise, ž.e jistý člověk byl povinen vydávati ke kostelu Jistebnickému 
"unam beczkam salis" pro celý rok.112) Prostici lze najíti u dokladu k r. 
1450 (č. 153). V Drslavicích (1561, č. 250) měřili sůl na prostice a na touž' 
míru vozila se sůl z Bavor a SolnohradskaJ13) Kromě toho se vozila sůl 
odtud v "kobylích hlavách" a "corkách",114) což si zatím neumíme zevrubně 
vyložiti. Jinak se říkalo malé prostici také špísek.115) 

Jako Prachatice byly nejdůležitější stanicí v obchodu solním, je 
i tamější míra poměrně nejlépe známa. Drobné části měřili (1639, č. 203) 
na mírky, větší (1639, č. 204) na bečky majíce míru k jich měření, když 
ji soumaři přinesli. S každé pr6stice soli brali po groši. Soumarům platila 
se (č. 205) velká mírka soli po 45 krejcařích a kupováno (č. 206) na pro
stice a věrtele. L. 1640 (č. 207) koupila rada sůl od soumarův po 4 fl. 10 
kro a prodávala bečku po 4 fl. a 20 kr., ssutou sůl na velkou mírku neb 
věrtel štrejchovní posázenou (vyceněnou) za. 50 kro po 1 fl. neb 60 kr. 
Je tu tedy poměr 250 : 50 a 260 : 60, což vypadá tak, jako by bečka měla 
4·5-5 věrtelův. Když však v téže paměti je psáno, že se ve velkém pro
dávala po 6 fl. a na věrtely po 1 f1/ 30 kr.(90 kr.), j de na j evo, že měla 
bečka 4 věrtele a rovnala se asi čebru (asi 70 l). Do r.1646 kupována bečka 
od soumarův za 4 fL 5 kr. (245 kr.) věrtel za 50 kr., tedy byla bečka asi 
tolik jako 4·09 v~rtelův, ale má-li se za to, že se při věrteli spíše proměřilo, 
mohou se pokládati 4 věrtely za bečku; jestli se prodávala bečka za 4 fL 
15 kr. a věrtel za 1 fl., činí tu bečka málo přes 4 věrtele. Protože se malá 
mírka prodávala za 5 kr., lze za to míti, že šlo 12 takových mírek (ale 
omylem) na:bečku. Když však t. r. zvětšeno mýto ze soli, kupována prostice 
od soumarův po 5 fl. 5 kro (305 kr.) a vybývána takto: prostice po 5 fl. 
15(315 kr.), věrtel po 1 fl. 15 kr. (75 kr.) a malá mírka po fl kr. Podle 
tohoto počtu držela bečka přes 4 věrtele a věrtel přes 15 mírek. Ale po
něvadž v též paměti výslovně je psáno, že věrtel vynášel 14 mírek, lze 
za to míti, že se prodávalo více v rovném (abgerundei) nežli v přesném. 
Tedy míti za to, že držela Prachatická (69·75 l) 4 věrtele (po 17~44l) a věrtel 
14 mírek (po 1·25 l). < 

Protože soumaři ok. 1. 1641 (č. 209) nenosili soli v bečkách, ale 
v pytlích, pokládali to Prachatičtí za šizení a újmu a proto snížena jim 
cena věrtele na 45 kro Zajhnavo při tom je, že v Prachaticích neměli půl 
mírky a proto soumaři zbytky soli odnášeli. > 

Děkan Písecký dostával deputátu 1. 1667 dvě bečky soli, ale 1794 

11~) Přijal sem 3 bečky soli. (Věst. Č. Akad. IX 626.) 
112) Tamže IX 150. 
113) Sněmy VIII 9, 20, IX 536, X 42, něm. kufe. 
114) Winter, Řemesla 942. V Litomyšli říkalo se malým prostičkam soli kobylí 

hlavy. (Brandl, Glos. 98.) 
115) "jednu prostičku, aneb nyní (1721) jmenovan}' špí sek "; Špísek je zdrob

nělé slovo špich (soudečel~ - Brandl, Gl. 279, 338). 
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dáváno 576 žejdlíkův, protože již platila Vídenská míra (0·353l). Podle 
toho držela by bečka 101·664l nikoliv takto přesně a rovnala by se asi 
1 hl. 

Na Liběšicku (1680, č. 332) měřili sůl na věrtele, na Pardubsku (1680, 
č. 335) na bečky, prostice a věrtele. 

Ačkoli byla bečka obyčejně měrou solní, měřívaly se jí druhdy i jiné 
věci. Na bečky neb bečice měřeny 1. 1506 staré pivo, živé ryby, vyziny, 
kožichy, kovářské věci, lámaná ocel, hřebíky1l6) a r. 1598 snad i víno.l17) 

Že byla sůl měřena i na záměry, již doloženo při ssuté míře. 
Konečně budiž zmíněno, že ve Volářích platila bečka, jíž říkali 

geischaPl, o čemž lze srovnati doklad v č. 166b. 
41. Sukno prodávalo se v Německu takto: Pak měl deset, štuk po 

22 suknech a každé o 132 loktech (nikoliv Pražských), bal (balík) měl' 
12 suken po 32 loktech, saum měl 22 suken po 32 Brabantských loktech, 
fardel obsahoval'95 banchetův po 22-24 loktech ale jinde je psáno, že 
měl fardel 45 banchetův po 24 loktech.uS) Z těch se setkáváme se saumem, 
v cenníku Perenském (1325), kdež se připomíná břemeno dobrých suken, 
které slove soim. V mostském cenníku Pražském (1348) připomíná se 
svazek řečený zawm.U9) Konečně je řeč v cenníku Litoměřickém (1352) 
o břemenu suken řečeném zovm aneb jak je v českém překladě, od uzla 
súkenného řečeného zom.l2O) Sukno to se tedy vozilo od severu do Prahy. 

Bal (Ballen) se připomíná v dotčeném cenníku Litoměřickém; ale 
je psáno v překladě od uzla dlúhého súkenného k podobenství vozu řečeného 
val, takže ani nevíme, jestli se tak říkalo suknu neb vozu; neb posud máme 
valečku neb valník. K tomu poznamenal Winter (Řem. 373): Měl-li zom 
v sobě 704 lokte, držel (podle cla počítajíc) val 2816 loket, nebo 128 po
stavúv. Připomíná se i balík domácích suken o 20 postavech;l21) 

Domácí sukna měřila se (1330, 1348), na postavy a tak i v dobách 
následujících po staletí. Tak se o nich mlll.~i vcel'luidch Pražskéffi;m
geltním a mosteckém a Habrském, v drobném pak se prodávala na lokte.122) 

Postav gentského sukna stál 8 kop a loket takového sukna stál 
16 gr. Počítá-li se kopa po 60 gr., je cena postavu 512 gr. a děleno 16 
vydá 30 loket.12il) Než míti za to, že postav nebyl všude a vždy stejný, 
ale od 30 loket se mnoho nelišil. Tak ku př. počítá se v Praze (1439) postav 
za 39 loket.124) 

'116) ČČM. 1867, str. 20. 
ll7) Brandl, Glos. 40. Tam se klade 18 drajlinků vína za 36 beček. Byla by 

tci malá bečka (34'44 ll. 
118) Klimpert, Lexicon 345. 
119) Čelakovský, CJM. II 214 . .Teige, Zák!. I 2, 347. 
120) Čelakovský, CJM. II 484, 485. 
121) ČČM. 1867, str. 310. 
122) Šusta, PUN. 38, k r. 1391. 
123) Winter, Řemesla 383. 
124) Tamže 872. 
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42. Sýr tam, kde ho bylo mnoho třeba, měřil se na tuny, tak ku 
př. na Mostském hradě, kdež byla r. 1456 tuna másla a tuna sýra.125) 
V Drslavicích, kdež byla čeládka také velká, měli (1561, č. 250) sýra na
kladeného 1 Yz škopu. V Augšpurce držel schaf" z něhož vzniklo slovo 
škop, přes 2 hl, náš škop snad byl menší, ale větší než škopek. V Kutné 
Hoře platilo se na trhu od kopy sýrův 3 gr. a kdyby velký sýr byl, 2 gr., 
avšak z takového sýra, jejž nosili na zádech (tedy nevezli), totiž pěti, šesti 
neb desíti kusův, jen peníz.l26) 

43. Šafrán vozil se ve vozech. L. 1324 zabrali ho v Praze osm pytlův, 
jež vážily dohromady 101·5 tehdejších liber.127) Také jej vozili v maltrech. 

43. Uhlí dřevěné vozili uhlíři v měších a odbývali tak v drobném. 
Pro potřebu Kutnohorských dolův skládali uhlí do truhly. L. 1401 ujed
náno, aby byla stará truhla zbořena a byla zřízena nová na měřeni uhlp28) 
V Praze prodávalo se uhlí také v měších neb pytlech dobře nasutých; 
byly také pytle znamenané cejchem městským.l29) 

44. Vápenný kámen měřen v Litomyšli (1557, 1610, č. 252) na čtvrti. 
K jednomu vypáleni dávalo se 2Yz čtvrti kamene; držela pak čtvrt ka
mene na dél 3 a na šiř 2 sáhy a byla zvýší sáh, obsahovala tedy 6 kb. 
sáhův, což se rovná 33·509 kb. m. Vypálené vápno měřilo se na korce. 
V Husinci (1569, č. 176b) měřeno vápno na Prachatické. L. 1598 žádán 
byl hejtman Vimberský, aby prodal půl třetího strychu vápna.l30) V Jisteb
nici (1638, č. 313) byla vápenice, do níž se skládalo 18 sáhův kamene 
a vypálilo se do 100 čebrův vápna. 

45. Viničná míra vysazena 1. 1358 (č. 97) císařem Karlem. Jím bylo 
nařízeno, aby byly vinice u Prahy 16 prutův zdé1i a 8 prutův zšíři a prut 
k tomu měření aby bylo 8 loktech. Tak píše o něm i GerP31) Tento malý 
prut rovnající se 4·7312 m nazývá se 1. 1649 dobře a případně proutkem. 
Podolský v kap. 3 a 4 také tak počítá a klade provazec viničný zdéli 64 

. loket neb 37·8496 m. Vším právem proto kárá Městská práva (č. 178), 
že se v nich pokládá provazec o 72 loktech. O strychu neb korci viničném 
píše, že se měří buď tak, aby byl zdéli 2a zšíři 1 provazce, aneb aby se 
změřil 8 pruty na všecky 4 strany a tak se dostane půl korce; lak že bude 
v korci 128 q prutův aneb 8192 q loket. Kořec by měřil podle našeho 
našeho 2865.184 qm a byl by větší než polní jitro (nad 2837 qm). 

Klauser opakuje v kap. 15, co je psáno v Městských právech a patrně 
tomu věří; neb hned potom dokládá, že za jeho dob byl provazec zdé1i 
64 loket. V kap. 16. jedná o g míře; pokládá q provazce za 8 X 8 prutův 

125) Bi:iixer Stadtbuch 151. 
126) Veselský, Kutná Hora 36. 
127) Reg. III 375. 
128) Čelakovský, CJM. II 247, 248. 
129) Winter, Řemesla 933. 
130) Arch. panský Vimberský, VI k lb. 
131) Smolík, Math. v Čechách I 103. 
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nebo 64 q prutův, jehož okolek jest 256 loket, q prut má za 8 X 8 loket 
a že drží 649 q loket. Pak vypisuje q loket a q čtvrt. V kap. 17. jedná o vi
ničném věrtelu a nachází v té příčině velký nepořádek a že se mate se 
čtvrtinou vinice; sám pak radí, jakým způsobem by se vinice na věrtele 
rozměřila. V 18. kap. jedná'o polovičném korci dokládaje se Podolského 
a též připojuje návod rozměření. Tak i pojednává v kap. 19. o korci. 

Rudolf II. nařídil mandáty z 1. 1583, 1584, 1586 a 1588, aby se za 
každý žejdlík vína (z vinice vytěžený) platilo daně neb perkrechtu po 
3 penězích, tak že přišlo z věrtele 6 gr. 6 pen., z korce 27 gr. 3 pen. a z 32 
korcův 14 kop, 37 gr. a 5 pen.132) 

O hospodářství na vinicích panských dostává se nám několik pamětí. 
Na Roudnickém panství (1592, Č. 275) byly tři vinice. Sovická držela 
15 korcův míry viničné a byl-li dobrý rok, vynesla 160 sudův, sice tak 
k roku jen 70. Na druhé pod Řípem bývalo 35 sudův, na Litoměřické 
do 50. L. 1641 bylo více vinic a urodilo se na Sovické do 20, na Kochovské 
do 8, Podřipské do 12, Rovenské do 9, Kadrovské též do 9 sudův. Lito
měřická vinice, jež vynášela do 20 sudův, držena tehdá k Encovanům. 
O hospodářství na Mělnicku a Žernosecku snad by se našlo dosti v místních 
pamětech. Že bylo u Beí-kovic ode dávna znamenité hospodářství viničné, 
lze shledati z urbáí"e Berkovského (1658 č. 325). Bylo tu 13 vinic a vy
nášely asi 24 sudův vína. 

Pod hradem Střekovem byl (1615, č. 291) vinohrad Cl 32 provazcích 
a druhý za Novosedlicí o 10 pr. V nich se v dobrý rok urodilo 50 sudův. 
V jiné zprávě je o týchž vinicích, že byly za dvoje hony. Výtěžek" 1. 1655 
byl odhadován na 32 sudův sedmivěderních. Na panství Běškovském a 
Bílinském (ok. 1640, č. 316) měřily se vinice na korce a věrtele a součet 
znamenal se po lánech. Zase v Heřmanově Městci (1658, č. 326), kdež 
měli 3 vinice, měřili dvě na hony a třetina provazce. NaZB.hořansku 
u Litoměřic (1657, č. 322) měřily se vinice podle výnosu, tedy na sudy. 
Ze 17 vinic vytěžilo se 218·5 sudův vína. U Libčevsi (1664, č. 329) bylo 
30 korcův vinic. U Odoleny vody (1680, č. 306) nakUdívalo se na vinici 
15 sudův. 

46. Víno měřilo se měrami řídkých "věcí. V Perně se vydávalo (1325) 
clo z sudu vína. Zde se mu Hkalo lat. carrata, ale v Čechách (1336) něm. 
vas (t. j. nádoba), z čehož vzniklo slovo fass. 133) V Litoměřicích byla car
rata nádoba na pivo a vykládala se česky jako "polúvozie piva. '(134) Neb 
bral se i vůz neb lud}' (něm. vuoder, vuder, fu der) a polovice jeho čili 

polo uvozí za míru vinnou i pivnou. V Habrech platilo se (1341) s vozu 
8. malých peněz, z drajlinku 6 a z polouvozí 4 peníze. Drajlink počítal 
se asi za 12·40 hl, polouvozí tedy drželo 8·260 hl a celý fudr neb vůz 16·52 hl. 

132) Gerl, Smolík, l\tath. v Čechách I 103. 
133) Reg. III 417, IV 110. 
134) Čelakovsk)', CJM. II 484, 485. 
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Ovšem to platí tehdy, jestli drajlink tu řečený byl té míry, jak se čte 
v Hájkově měřictví. V Rakousíchpočítal se draj1ink jako nádoba držící 
24 věder, což jest 13·584 hl.135

) V Cáchách držel fudr (lat. plaustrum) 6 am, 
ama měla 30 věrtelův (Veirdell, sextaria) a věrtel 4 kvarty,136) bohužel 
nelze to spočítati na nynější míru. Římský sextarius držel nad 0·5l, naše 
kvarta 0·121l, tedy až by to souhlasilo, ale ama by byla teprve 15 1 
a celý vůz 80 l, což jest málo, poněvadž měřil v tamějších krajinách přes 
900 I. " 

Když se vybíralo 1348 clo na Pražském mostě, platilo se z sudu 
a láky.137

) Sud galského neb francouzského vína, jenž držel 24 Týnských, 
stálI. 1390 45 kop.138

) Týnský byl desátý díl drajlinku, tedy 1·24 hl, sud by 
byl držel asi 29·76 hl. Jiný sud držel tehdá 14 "tin" po 30 pintách. Pinta 
měřila 1'937 a tina by držela nad 58/, takže by ani nebyla tolik, co láka", 
ale větší než vědro, dotčený sud pak měl 813·541 a rovnal by se asi plou
vozí. Na Novém hradě umývali 1. 1390 staré sudy vinné a na ocet, jichž 
bylo 12 velkých i malých.;39) U Nosislavě na Moravě byly 4 vinice, z nichž 
vyc4ázelo desátku 2 drajlinky a 14 měr řečených urna.l40) Urna zna
mená hrnec, ale tu bezpochyby jinou míru, snad dřevěnou. Poněvadž 
jich šlo snad více než 14 na drajlink, tedy byla její nejmenší míra 881 
a mohla se rovnati našemu korci. Obyčejný sud na víno byl prý osmi
věderní,141) držel by podle toho asi 372 1 a byl by větší než věrtel pivný. 

V drobném prodávalo se víno v Praze (1429) na žejdlíky (asi půl l), 
pinty (asi 1·9/) a láky (asi 69·7 l).142) V 16. st. počítal se sud vína za 4 láky 
méně nebo více; držel tedy 279l neb více méně a byl větší než věrtel 
pivný ;143) sice se (1593, č. 185) měřilo víno na vědra, z nichž jedno drželo 
46·50 I. 

Jan Kobis z Bytyšky vydal r. 1574 knihu "Správa neb naučení 
o měrách vinných sudův vedle ceny žejdlíkův, aby věděl, jaká suma za 
který sud přijde" atd. Po druhé vydáno 1. 1596.144) 

V Loketsku byla (snad mimo jiné) samotná míra vinná, které říkali 
N essl; nedržela prý ani půl druhého žej dlíka Pražské míry,1::lD) tedy ani 
0·726l. 

O Kaulu vinné míře již bylo psáno. 

135) Klimpert, Lexicon, Gebauer, Slovník. Na hradě Mělnickém měli 1. 1429 
25 polouvozí plných vína (Arch. Český XXVIII 56a). 

136) Reichstagsakten I 174. 
137) Teige, Základy I 2, 347. 

138) Winter, Řemesla 384. Na Tynské vozívalo se víno. ČČM. 1867. str. 30. 
139) Šusta, PUN. 34. 
140) Brandl, Kn. půh. I I 338. 
141) \Vinter, Řemesla 916. 
142) \Vinter, Řemesla 942, 956. 
143) Sněmy VIII 401. 
144) Smolík, Mat. v Č. I 55. 
145) Sněmy Vln 186. 
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47. Zelenina měřila neb vlastně ukládala se v nádobách pro ssuté 
obilí. V Kostelci u Orlíka (1393) měli na faře 2 tiny (korce?) jakési zele
niny, bezpochyby řípy.l46) Zelí ukládalo se do tun. V Jenči (152,7) připo
mínají se na jednom hospodářství dvě.1,47) Na trh přivážely se zelenina 
a vaření, mrkev, řípa a zelí na vozích.l48) 

III. MÍSTNÍ MÍRY. 

Rozdíly měr a vah i u.,nás i v cizině vyvíjely se z místní samosprávy 
a nejvíce za panovníkův, kteří o to nedbali aneb dbáti nemohli. Jako bylo 
v západních zemích tak i bezpochyby u nás bylo, že král držel (vlastně 
držeti měl) ruku nad měrami a vahami, ale nemaje k tomu způsobilých 
pomocníkův i při nejlepší vůli nic nedokázal. Vesničan nechtě býti šizen 
hleděl si opatřiti pevnou míru a té mu mohlo poskytnouti jedině nejbližší 
město,!) v němž Gak z pozdějších vyzvídáme), byly tak zvané mírné a nor
mální míry a váhy; v pozdějších dobách hleděly si toho i vrchnosti na 
panstvích a pečovaly o to, aby aspoň na jich panství byla jedna míra. 

Vo 13. století, kde rostl obrat peněz a zanikal směnný obchod, překá
žela velice různost měr; kromě toho jsou i doklady (ovšem z ciziny), že se 
schválně šidilo dvojí měrou, totiž tak, že měl někdo dvojí míru, jednu větší, 
na kterou bral a jednu menší, na kterou dával. Těmito běhy vysvětluje 
se nám opatření, které učinil král Přemysl r. 1268. Panovník tento, jenž 
horlivě se bralo pořádek a řád ve své říši, užil svého práva a zvůle krá
lovské a ustanovil míry a váhy; jaké a které, nelze říci, ale lze se domnívati, 
že byla učiněna opatření proti šizení, že snad byly zavedeny normální míry 
a snad i obecní a jiné váhy; neb jestliže se mělo tržné platiti, bylo třeba 
měřiti neb vážiti domácí platnou mírou neb váhou. 

Není tedy pochyby, že král a vláda osvojovali si dozor na míry 
a váhy od těch dob, co nastaly tak tak určité míiY:-Zda1ibyldozorten 
provozován za doby trhových vsí, není nám známo, ale než nastal mírně 
čilý obrat stříbra a dokud panoval více méně směnný" obchod, zdá se, 
že nebylo ani příčiny, aby bylo vládou v činnost tržní zasahováno mimo 
obvyklé vymáhání tržného. Ale když unikla města a všechen průmysl 
s obchodem se v hradbách soustřeďoval, nastala potřeba dohledu a vláda 
mohla si sice vyhraditi, aby na míry a váhy působila, ale jednak tomu 
překážely doby bouřlivé, jednak i způsob vlády k tomu nedostatečný, 
tak že nechána městům úplná svoboda a venkovu nezbývalo, než říditi se 
tím, čeho potřeboval jezdě na trhy městské.2) 

146) Věstník Uč. Spol. 1888, str. 290-292. 
147) Arch. Český XXVI 374b. 
148) ČČM. 1867, str. 31. 

1) Pozoruhodné jest, že místní míry jmenují se obyčejně po městech. 
2) K tomu a předešlému viz G. Kiintzel,~ Uber :die Verwaltung des Mass

und Gewichtswesens in Deutschland. Leipzig 1894. 
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Míra královská připomíná se brzo po r. 1268 a již l. 1273 připomínají 
se v Holubicích semena 6 měr královských. Také v Hovorčovicích (1284) 
je řeč o královských mírách, a platily r. 1297 i v Kouřimě. Ve 14. st. již 
řidčeji se vyskytuje "králova míra". Kromě lánův touž měrou měřených; 
jak již psáno (v. lán), připomíná se 1372 v Sušici míra kr. ovsa a v Boharyni 
(1389, č. 12'4) pět čtvrtí téže míry.3) 

Když l. 1408 (č. 358) chtěli Staroměstští Pražané, aby Novoměstští 
srovnali se s nimi v mírách, odepřeli tito řkouce, že se budou držeti míry 
císařské, neboť by potom Staroměstští chtěli, aby Novoměstští strychové 
u nich byli měřeni (t. j. cejchováni), čímž by byli Novoměstští ze svých 
svobod vyvedeni.4) Tedy již soutěžila míra Pražská s královskou a opa
novala znenáhla. Ta míra a váha, která (1614, 1615, č. 369) platila pro celé 
království a měla se nazývati královskou, byla stará míra Staroměstská. 
Tak zvaná zemská míra (č. 87) byla Pražskou měrou. 

Bechynská míra, pokud víme, platila jen na panství. Panské dědiny 
(1596, Č. 278) osévaly se strychy míry veliké Bechynské. L. 1592 (č. 183b) 
žádal obroční Bechynský úředníka Vimberského, aby mu poslal cedulku 
na 15·str. žita míry Bechynské, které mu odeslal pro dělníky. Míry její 
neznáme. 

Benátská m. platila bezpochyby jen na panství. U Cachovic (1585, 
č. 269) zasévalo se korci velké míry Benátské; byl tedy zdejší kořec větší, 
než Pražský. U Milovic je doloženo, že tu bylo 12lánův, na něž se vysévalo 
přes 600 korcův veliké míry. Kladouc 12lánův za osev 720 k. Praž., byl by 
poměr asi 600: 720, anebo 72 k. Praž rovnalo by se asi 60 korcům B. 
Tento kořec měřil asi Hl·50 1., ale spíše více. 

Benešovská m. (1635, č. 310) platila v Benešově za Litoměřici a ovšem 
v okolí. Známe sice osev při dvořích, podle něhož odhádán počet lánův> 
ale tyto byly bezpochyby také Benešovské míry, tak že nelze ji poznati, 
ale protože je řeč i o veliké míře, lze za to míti, že byl zdejší kořec větší 
Pražského. 

Berounská m. platila v okolí, jako míra královského města. Je to 
tuším "obvyklá míra", jež l. 1321 (č. 37) platila v okolí Dobříše pánův 
Tetínských; neb u Tetína (1322, Č. 39 a 40) vysazován lán tak, aby na 
jitře byl násevek 2 korcův. Berounské míry. Tak bylo i (ok. 1330, č. 51) 
u Chodouně, 1. 1333 (č. 55) vysazeny Bubovice právem města Berouna, 
1. 1343 (č. 76) dáván u Hostomic osev na touž míru a 1. 1352 (č. 91) držel 
lán v Mořině a Mořince 64 str. "podle dávného obyčeje téže krajiny". 
Jestli táž míra ještě dlouho potom trvala, není známo. 

Bezdězská m. platila (snad již od 13. st.) pro panství hradu Bezděze. 
L. 1337 (č. 62) měřeny touž měrou lány u města Bělé, nově založeného. 

3) E.eg. II 350, 573, 761, Borový, Lib. erect. I 96. 
4) Winter, Řemesla 378. 



140 

Boleslavská nt. panovala na statcích probošta a kapitoly v Staré 
Boleslavi. Když l. 1381 (č. II 8) pronajato popluží ve Vratkově, vysazen 
s něho úrok na strychy téže míry. 

Brodská nt. platila v okolí Českého Brodu. Na popluží Vratkovském 
(1381, č. II 8) bylo vyseto ozimu a jaře na touž míru. 

Budějovská nt. je známa teprve z 16. století; jestli byla v starší době, 
platila jen v malé krajině, až ke statkům Rožemberským. Když 1. 1536 
u Velkého Záblatí na Hlubocku zřizována strouha na rybník Blatce statku 
Dívčického, dány k tomu pozemky zšíří 10 loket Buděj ovských. 5) Že k tomu 
nebyla vzata míra Hlubocká, vyloží se snad tak, že v Dívčicích se drželi 
míry. Budějovské. O Budějovském čebru (74·40 1.) psáno v kap. 8 při 
míře ssutých. . 

Čáslavská nt. platila tuším po celém kráji. Jí měřeno (1279, Č. 12 
\' Bučicích a Vlačicích a (1307, Č. 23) v Ronově nad Doubravou. Faráři 
~ \ ~ 

Zlebskému měl se 1. 1370 postoupiti v Troubkách lán podle míry Cáslav-
ského kraje. Osadníci osady Třebonínské platili faráři desátky s lánu po 
korci, z poloulání po 2 věrtelích a se 3 čtvrtí po 3 čtvrtích vrchovaté míry 
Čáslavské. 6) 

Divišovská nt. platila bezpochyby pro panství hradu Šternberka, 
ale přijata i mimo ně. Asi ,; L 1337-1341 (č. 84) měřen u Dubu lán, držící 
60. jiter Divišovské míry. Soudíc z úroku 96 gr. byl lán nemalý. 

Dubská m. platila na panství Českého Dubu. Ospy na témž panství 
(1556, Č. 251) vydávaly se na touž míru. 

Dubská m. rozšířila se po okolí města Dubé snad pokud tu byly statky 
Berkovské. Osadníci ve farnosti Tuhanské (1417, Č. 147) dávali faráfi 
desátek z polovice na Pražskou, z polovice na Dubskou míru. 

Duchcovská m. platila asi na panství hradu Oseka, ale vnikla i na 
sousední klášterstvÍ. Ok. r. 1246 platila u Libkovic Illírapolní, jako byla 
obvyklá v Duchcově. 7) 

Hl~tbocká m. je známa teprve z 18. st., kdež se rovnala míře Třeboňské 
(viz tam). 

Horažďovská m. vznikla bezpochyby ve 13. stol., kdy Horažďovští 
nabyli důležitých svobod. L. 1367 (č. 107) byly v Strakonicích takové lány, 
jako obvykli v Horažďovicích. 

Hradecká m. byla obvyklá v Jindřichově Hradci a snad také na 
panství. Připomíná se k r. 1564 totiž, že chudí ve špitále dostávali z mlýnův 
panských 4 míry maku na míru Hradeckou. 8) Ale lze souditi, že to nebyla 
míra jen Hradecká, nýbrž Moravská míra. K tomu vede to, že v aktech 
1. 1777 sepsaných, kdež se tedy staré míry pamatovati mohly, se dovodí, 
že do té doby se měřily ospy na panství Hradeckém na čtverou míru, 

5) Reg. královská ve Vídni. 
") Lib. erect. I (ed. Borový) 78, IX C ll. 
7) Reg. I 471. 
8) Poznámka p. Fr. Teplého z Dějin špitálu. 
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totiž měhci Bej dovskou, starodávný Če~ký koí-ec (tuším čber v Hradci 
obvyklý), od r. 1701 Staroměstský strych a: měhci Moravskou. 9) 

Bejdovská měřice rovnala se prý třem starým věrtelům, tedy 69·75l. 
a zase že starý strych neb koí-ec rovnal se čtyí-em třetinám (11/3 měřice 
Bejdovské, což by svědčilo tomu, že Bejdovská míra držela nynějších 
693/ 4 1.).1°) Píše-li se 1. 1776, že 1 sfrych rovnal se měí-ici a třetině měl-ice 
Mor. (70·5991.), vypočetlo by se, že drží koí-ec 94,1321., z čehož jde na jevo, 
že byl poměr nepí-esně položen. 

Hradecká m. platná u Králové Hradce a v okolí a snad po větší 
části kraje b)rla bezpochyby velmi stará jako i město. V Králové Dvoí-e 
(1507, č. 166) prodávalo, se pivo na žejdlíky a na míru Hradeckou. 

O Chebské míře viz odd. o ssutých mírách. 
Chlumecká m. panovala v okolí Chlumce nad Cidlinou. L. 1411 pí-i

pomíná se 16 korcův ssutého obilí téže míry,u) 
Chomutovská m. platila bezpochyby v Chomutově a v okolí. Až do 

r. 1629 (č. 386) měli ji, ale teprve 1. 1636 (č. 389) staré míry zničeny. 
Chrudimská m. byla obvyklá u Chrudimě a snad i v kraji, ale je 

s podivením, že vnikla nej en do Moravy, ale i do východní její části. L. 1276 
(č. 9) určena pro lány, když vysazováno město Hranice, kdež bylo (1292) 
50 lánův téže míry. L. 1624 (č. 301) měřilo se v okolí ještě touž měrou. 

Kadaňská m. byla bezpochyby starodávná, ale není o ní dokladův. 
L. 1614 (č. 281) Kadaňští dali svou předešlou míru s Pražskou srovnati. 
Vrchovaté míry neměli. 

KaPlická m. asi platila na panství Poí-etínském, ale výslovně se tak 
nejmenuje. L. 1397 (č. 127) dávali Kapličtí desátek faráři z lánu, a takové 
lány aby byly na způsob těch, kteréž jsou u dvoru Těžkova neb u dvoru 
Rybníka na náklad obojí strany vyměl-ené. Možná také, že to byla Budě
j ovská neb Pacovská míra. 

Karlovarská nt. platila bezpochyby jen ve Varech a okolí. Ve Varech 
měhlo se na dvojí loket, větší o 0·6749 a menší o 0·5917 m.12) Tento rovnal 
se Pražskému lokti, onen snad byl vzat z Frank, kdež měí-ily lokte (v Norm
berce) asi 66 Cnt. 

Klatovská nt. platila v okolí Klatov, města králova. L. 1581 je í-eč 
o prahu a v něm díí-e lokte zšíří a půl lokte zvýší míry této,l3) 

Kolínská nt. platila v okolí Nového Kolína, města králova. Ve vsi 
O. čáí-ích měřilo se L 1410 na korce míry KoHnské.14) 

Kostelecká nt. platila bezpochyby na· Potšteinském panství a snad 
v okolí. Chlenští dělali v 17. století 12 vorův dlouhého dHví a plavili je; 

9) Arch. Hradecký. 
10) Poznámky p. Fr. Teplého z písemností 1. 1825-1847 v arch. Hradeckém. 
ll) Lib. erect. XIII, f. 195. 
12) Klimpert, Lexicon. 
13) Arch. Český XXVI 400b. 
14) Emler, Urbáře 239. 
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za práci se jim platilo a na stravu přidával se kořec "na míru Kosteleckou 
počítajíc" .15) . 

Kouřimská m. platila, jak se zdá, v severní a to větší části téhož 
kraje a ještě za ním. L. 1328 (č. 48) platila táž míra v Kostelci nad Labem. 
V 1. 1344-1346 (č. 81) drželo 12 lánův královských u Lysé tolik jako 
16 lánův míry Kouřimské. Patrně byly královské lány o nějaké jitro větší, 
než Kouřimské. Také v Lipské (1355, č. 94) byly lány téže míry a při vy
sazení Ztratova (1357, č. 96) měřen lán na 64 jiter Kouřimské míry. 

Kralovická m. snad platívala na klášterství Plasském. V Kralovicích 
(1558, č. 253) dávaly se ospy ssuté od starodávna s lánu po 8 korcích obilí 
míry staré Kralovické. Táž byla tedy r. 1558 již zastaralá. 

Kutnohorská m. platila při horách Kutných. O horském lánu již 
bylo psáno (v. lán). L. 1614 (č. 192) jednalo se o korci ovesném Horské 
míry v radě Horské, že z jedné kopy Pražské míry se zde okolo 40 korců 
té míry toliko naměří. Tedy byl kořec Horský větší a jestliže Pražský 
držel 93 1., držel onen 139·fj I., kdyby se celých 40 k. naměřilo, tedy snad 
necelých 139 I. 

Libanská m. je nám známa (vlastně neznáma) z pozdní doby, totiž 
jen víme, že byla a bezpochyby na Starohradském panství platila. L. 1753 
žádala rada městečka Bousova u vrchnosti Kostské, "aby míra ve zdejším 
městečku dle Libanské míry se srovnávala, podobně i ve vesnicích takovou 
aby lidem nařízeno bylo držeti. "16) 

Litoměřická m. platila bezpochyby v jižní části pozdějšího Litomě
řického kraje a snad i dále na sever. Kr. 1248 není sice doloženo, ale protože 
tehdá vysazeny v Lovosicích takov-é lány, jako byly v Pro smykách , lze 
za to míti, že platila tam i na Lovosicku Litoměřická míra (Viz č. 4.) 
U Dokzan (1263) připomínají se dvě měřice (modii, korce?) váhy a míry 
Litoměřické, která platila .1 1302 také v Budyni.17) Ve vsi LedčicÍch připo
mínají se 1. 1328 korce (strichones) Litom. m. a v Křesyni u Libochovic 
(1361, č. 103) také se měřil kořec touž měrou a v Pokraticích (1407) stáčelo 
se víno do sudův též míry. 18) Gerl píše, že Svídnický sud držel v Praze 
8 věder, však v Litoměřicku 7 věder, okolo Mostu, Loun, Žatce a Mělníka 
více neb méně nežli 7 věder Pr.19) Tím si vyložíme, co je psáno 1. 1572 
(č. 365) o usnesení sladovníkův v Praze. Jen lze poznamenati k tomu, 
co Gerl píše, že jeho Svídnický by byl menší než je známá míra aneb jeho 
vědro že by měřilo jen 62 1. 

O míře litoměřického korce dovídáme se k r. 1628 (č. 198), že 60 
Pražských korcův bylo toljk jako 45 k. Litoměřické míry. Měřil tedy Lito
měJ~ický korec 124·00 I. nebo 1·24 hl. (Pražský 0·93 hl). 

15) Zoubek, Potštein 63. Viz i k r. 1525. Arch. Česk)' 33, str. 343. 
16) Pekař, Kniha o Kosti II, str. 22. 
17) Reg. II 169 a doklad Č. 22. 
lB) Reg. III 581, Tadra, AJ. V 319. 
19) Smolík, Mat. v Čechách I 104. 
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Litomyšlskám. ustanovena 1. 1265 (č. 6) pro lány města Poličky. 
Jestliže to byla táž míra, která platila 1. 1666 (č. 215) v Bystrém, tedy by 
to byl ten starý strych žita, který platil tolik jako jeden nový strych 
a věrtel, tedy by drže! ten starý stryclJ 120·23 t.). 

Loketská m. platila bezpochyby v celém kraji Loketském při nej
menším však na panství a manstvích, kteráž patřila pod purkrabí Loket
ského. Z urbáře statku Ebmetského (1650, č. 319) dovídáme se, koljk 
strychův Loketské míry vyneslo jistý počet Pražské míry. Může se míti 
za jistou věc, že Loketský korec držel 139·50 I. Klauser dokládá ve 4. kap., 
že v Loketském kraji je kořec neb šefl mnohem větší, nežli Pražský kořec. 
V Německu srovnával se s Loketským korcem jen vzdálený A1tonský 
(139·112 1.), tak že se zdá, že nebyl vzat Loketský k. z Němec, nýbrž 
vznikl doma. 

Mělnická m. platila na Mělníce a v okolí, ale jak se vidí, i ve vesnicích 
vzdálených, které patřily králové. Když 1. 1315 (č. 29) vysazovány vesnice 
králové, ve Volynském újezdě, měřeny jim lány Mělnickou měrou. L. 1320 
(č. 33) přeměřeny lány náležité k městu Mělníku, každý o 72 korcích, ale 
Mělnická míra v listu výslovně nebyla doložena. K podivení jest, že 1. 1331 
(č. 52) měřen v Tochovicích u Příbramě lán po 72 korcích Mělnické míry, 
z čehož lze souditi, že tak bylo i 1. 1320 (č. 33). Z popisu statku Byšického 
(č. 282) jde na jevo, že kořec Mělnický držel asi 124-1261. a to v 16.století. 
Počítajíc po Pražském korci neb jitru, byl by lán nad 20 ha. 

Milevská míra panovala na klášterství Mile~ském. Ze zápisu r. 1570 
{č. 260) lze poznati, že čber držel 53 1. a něco málo přes to. 

Mirovická m. platila bezpochyby na panství Orlickém a Zvíkovském 
jako na království. Lidem z Kožlí prodáno zákupně (ok. 1. 1430, č. 149) 
81ánův měřených míry Mirovické, královy. 

Mostská m. platila v okolí ~ěsta Mostu. Ve Světci na bývalém klášter
stvÍ osévali pole obilím, jež měřili na korce Mostské míry (1582, Č. 181). 

Na rozsáhlém klášterstvÍ Nepomuckém platila snad Nepomucká 
míra, jež není výslovně nikde doložena. Faráři Vrčenskému sypány (1669, 
Č 217) desátky za starodávna po kb elci , držícím 5 věrtelův. 

Nymburská m. panovala snad v jižní části Boleslavského kraje a při 
nejmenším v okolí Nymburka. V Kostomlatech (1394, č. 126) sypali osad
níci faráři desátek na korce Nymburské míry. 

Pacovská m. jmenovaná po městečku Pacovu v jižních Čechách 
ze všech měr mimo Pražskou byla nejvíce rozšířena a užíváno jí na mnohých 
Rožemberských panstvích. Protože páni z Rožemberka nabyvše Pacova 
1. 1345 jeho dlouho nedrželi, je záhadno, proč si tu míru tak oblíbili. Připo
míná se poprvé 1. 1318, když měl-eno na hoře Devorci poloulání míry 
Pacovské. 20) Bylo to na Milčínském panství, jež nepatřilo Rožemberkům, 
ale bylo daleko od Pacova. Na Přiběnickém panství zobecněla záhy; 

20) Reg. III 193. 
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I 1373-1397 mereny· tu dědiny na jitra a provazy téže míry (č. lll, 
v . 'V' k 128, 129). Úředníci Rožemberští měřívali touž měrou na panstn 1t, ova 
Hrádku, Krumlovském, Menšteinském, Poděhuském a Helfenburskem

21
) 

a lze za to míti, že platila i na Milčínském a Choustnickém panství. Na 

Žiželickém panství měřeny touto měrou lesy.22) v' v v , 
Na panství Vítkova Hrádku přeměřili po r. 1374 zruslVse drev~l 

měření, pozemky na lány Pacovské míry, ale tuším na zmatek. Tak k? ~r. 
bylo v Něm. Rychnově 6 lánův neb podobné míry, řečených mans~, Jež 
svedeny pak na 4 lány Pacovské míry, tak ,že by. bylv n:ansus. tobk c~ 
2/ lánu' avšak to opraveno tak, že má státi 8 lánův 1 s teml 2 ra]ty, ktere 
p:ibyly: ale je k neuvěření, aby 2 rajty činily 4 lány. V Dolním Mautšláku 
bylo 10 mansův, jež svedeny na 6 lánů; ten:ov~ansus,b~l b~.3/5 Paco~. 
lánu. Ale v jiné vsi je také 10 lánův a ty se svade]l na 6 lanu 10 ]Iter P~cov: 
Odtud nelze tedy nic vybrati pro měření velikosti Pacovské míry a ]esth 
nebyly ty mansi rozličné míry, činěno to nové měření jen na zmatek. 

Na panství patřícím k Haslachu (v Hor. Rakousích) přeměřovány 
mansy též na Pacovskou míru. V Altmansperku naměřili ze v 3 :ánů ,dva 
lány míry Pacovské; tedy by měl míti lán Pacovský, 1·5 vd~tceneho lanu. 
Naopak v Oedu 2 lány vyměřeny na 3 lány Pacovske, c~z ]e na ~n:atek. 
Pi'epočítány také mansy u tří vesnic, ale vypočteme ,zdy neste] ne, ne-

srovnávající číslo. .. 
U lesův Žiželických (str. 23-24) psán je součet všech 831. a 23% ]ltra, 

probereme-li však míry jednotlivých lesův a spočítáme-l~, je,. dosta~em: 
číslo trochu se odchylující. Lán o 60 jitrech nesmíme pOCltatI, pone~adž 
je r. 1386 (č. 87) výslovně doloženo, že lán držel 52. jiter. Přepočíta]~. se 
pak lány na jitra a přičtou se ostatní jitra, obdrží se součet 4289·75 ]lte~ 
a to děleno 52 vydá 82·46 lánův neb 82 1. ~ 25·75 jiter, což zhruba souhl~Sl 
s dotčeným součtem. Sicenelzé spoléhati se n~ čísla psaná v Rožembe~ske~: 
urbáři, což se sezná z počátku popisu lesův Ziželických (na st~ .. 23), ze tez 
lesy měří 33 lány, při čemž vynecháno 50 1. a ještě 23·5 ]lter. 

Vacek (Agr. Archiv V 157) vypočetl Pacovský lán na 45 jiter ~eb 
strychův, ale s naším vypočtem Žiželickýchlesův .by tvo ~esouhlasllo; 
protože součet lesův činil by asi 70lánův, neřkouc am to, ze ]e nepokryte 

svědectví z r. 1386. , 
L. 1408 (č. 142) prodáván les na Kuřích hůrkách posud panstvl 

Ústského na Pacovskou míru. 
Z Krumlovských pamětí (, iz č. 87, kdež je o tom rozepsáno) j de na 

jevo, že Pacovský lán měl 52 jiter a držel asi 14·75 ha. , 
Písecká m. platila okolo Písku a na blízkém království. Na panstv1 

Zvíkovském sypalo se pro psy lovecké 1l3/4 strychů Písecké míry.23) Ok. 

21) Truhlář, Vrb. Rož. 25, 32, 36, 37, 40. 
22) Tamže 23, 24. 
23) Tyl, Zvíkov 132 
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1. 1610 (č: 268) měřili osép na, panství Orlickém něco na Pražskou a něco 
na velikou míru. Buď tato byla l\firovická neb Písecká. Na Drahenském 
panství sypali ještě 1. 1624 (č. 302) na Píseckou míru, ale ok. r. 1630zřídila 
vrchnost Pražskou míru pro osev. Oprava tato se však nedála s náležitou 
opatrností. Srovnávají-li se číslice staré a no\Cé, vypadnou různá čísla 
jako velikost korce, z nichž nejmenší je 100·38 a největší 103·971. Lze tedy 
za to míti, že Písecký kořec přesahoval 100 1. i 

, ~~~ 

Plzenská m. byla kraj skou měrou. V Dýšině totiž se připomíná (1407) 
150 měr (kterých?) kraje Plzenského a to trojího obilí. 24) Plzenskou mírou, 
soudíc z dokladu (č. 489), snad byl velký starý věrtel, podle něhož žádal 
míti Čížkovský farář množství osepného desátku, čemuž se osadníci (1797) 
bránili řkouce, že je o půl měřice větší, což činí na strychu dvě měřice více. 
Podle toho měřil by kořec tento skorem 1281. 

Prachatická m. panovala v Prachaticích a v okolí. Na panství Husském 
(1503, č. 242), totiž v Záblatí, Albrechtovicích a Krejčovicích měřilo se na 
"Prachatické". Té míře říkali tamější Němci scheffel (čber). Tak i m~řjli 
(1561, č. 250) u mlynářův v rychtářství Záblatském. V Drslavicích (1554, 
č. 250) měřili něco žita na Pražskou m. a něco na Prachatické, alel. 1561 
měřili tu jen na Prachatické. Pro setí na popluží panství Vimberského 
(1562, č. 256) kupována pšenice na Prachatickou m., jedna po 32 gr. V Hu
sinci (1569, Č. 176b) měřili vápno na "Prachatské". V urbáh Drslavském 
(1589, č. 250) je psáno, že sypali Kratošínští žita desátečného 2 Prachatické 
a v rychtářství Husineckém vycházelo ze mlýnův 45 a ovsa desátečného 
258% Prach. U Blaničky (1597, č. 279) vysévalo se osení na Prachatickoli 
míru .. 

V pamětech 1. 1590-1594 dozvídáme se o tom, co držela Prachatická. 
Z popisu mlýnův na panství Drslavském a Helfenburském(1590, 2. dubna, 
č. 274), kdež jsou dva výpočty, jde na jevo; že Prachatická držela v jednom 
69·66, v druhém 69·67 1., tedy každým způsobem 69·6 1. více neb méně. 
Z rejstříku dluhův žita na panství Drslavském (1590-1594, č. 250) lze 
vypočísti asi na 69·681., což s předešlým souhlasí. Z jiného rejstříku dluhův 
ovsa zL 1591-1594 jde na jevo, že Prachatická měřila 69·801. Jiný počet 
jde na jevo z taxy panství Drslavského (r. 1627, téhož čísla), totiž ze srovnání 
čebrův ",míry Prachenské" se strychy Pr. m. Tu se naj de, že Prachatická 
měřila 69·750 l. a 69·6 1. Toto se také tvrdí seznamem desátku fary Zá
blatské z 1'. 1651, kdež se Prachatická počítá za 3 věrtele Pražské míry, 
a ty drží také 69·75 l. A to je dobré číslo. 

Odchylný je Prachatický věrtel, jak měřen v Prachaticích 1. 1639 
(č. 393). Tu zkoušen věrtel, na který se pšenice k várkám obecnímkupova1a; 
vsypána do věrtele Pražského a našlo se, že Prachatický věrtel sháněný 
byl v Pražském dobře vrchovatý. To ovšem s předešlým nesouhlasí, 

21) Tadra, AJ. VI 97. 

10 
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poněvadž by se mělo za to, že drží Prachatický věrtel nad 17 1. 'a měl by 
nasypati pšenice nad 23·25 1. Spíše opak je pravda. 

L. 1598 dosvědčovala rada v Husinci, že vsévají na jednu obecní 
nivu 20 Prachatických a na druhou toliko 3. A ze zápisu r. 1652 (č. 402) 
jde na jevo, že se držela Prachatická míra ještě v Bavorově a to toliko 
mezi lidem. 

L. 1706 jednáno ve Vimberce o to, aby byly ospy ovsa svedeny na 
míru Pražskou. Srovnávali míry a měřili a tu našli, že jedna Prachatická 
se rovná 3 věrtelům Pražským, což by činilo 69·75 1., shoduje se tu s tím, 
co nalezeno k r. 1627. 

Co se dotýče ostatních dokladův, psáno o tom při solné míře. 

Pražská m., která se stala později zemskou měrou, platila ovšem 
ve Starém městě Pražském a nikoliv v Novém městě, a na Malé Straně. 
U Křivoklátu (1315, Č. 31) byl v obyčeji Pražský kořec. V Počernicích 
1322 (č. 38) bylo 9lánův bez udání míry a pro Čertousy (1329, č. 47) vysa
zován lán té míry, jako byl v Počernicích. Je tedy nejisté, byla-li to míra 
Staroměstská neb Novoměstská. Ve vzdáleném Nymburce (1327, č. 47) 
měřili s Praž. korcem. U Zlatnik (ok. 1340, č. 67) bylo 18 lánův bez čtvrti 
dobře vyměřených po 72 jitrech Praž. m. Tato míra platila 1. 1341 (č. 68) 
ve Hřivčicích na Slansku; tak i (1342, Č. 73) v Trnové za Zbraslaví, kdež se 
měřilo provazcem tak, jako se měřívaly dědiny u Většího města Pražského. 

O vnikání této míry do dalekých končin království svědčí nejen vysa
zení Kasejovic (1348?, č. 87), kdež měřeno provazci Pražské neb zemské 
íníry, nýbrž měření louky u Srdova (vých. od Strakonic), kdež se našlo 
10 jiter míry zemské (1374, č. 116). Také král daruj e 1. 1353 (č. 92) 8 lánův 
míry v království Českém obvyklé, čemuž rozuměti tak, že i královští 
měřili měrou zemskou. Byla to pro krále a vzdálené osobytakořka neutrální 
míra,kterou se žádné z obou stran neubližovalo. 

V Slansku, části Podbrdska a východně od Prahy připomíná se 
dlouho Pražská míra. Tak (1353, Č. 93) v Újezdci u Hořelice jako strych 
zemské míry povinné, 1. 1358 (č. 101) ve Zvoli a Ohrobci, a 1. 1362 v Hosti
vaři,25) kdež měřili na Pr. jitra, L 1404 (č. 134) v Hobšovicích lány Pr. 
míry a ve vsech Tmani a Nabdín~ (1406, č. 235), kdež také panoval Pražský 
kořec. A kdežto osadníci farnosti Tuhanské (za MHníkem 11 Dubé) sypali 
desátek (1417, č. 147) z polovice na Pražskou a z polovice na Dubskou 
míru, touží na to Hus, že se v Čechách nesjednáváme v měrách, nébrž 
v jednom městě Pra,ze, jiná měřice jest, na Novém městě a jiná na Malé 
straně, k čemuž dodáváme, že ještě 200 let po Husovi pracováno o j edno
stejnou míru a nedopracováno. L. 1452 (č. 155) počítalo se v Libni 60 lánův 
"pravé míry Pražské", čímž se dává znáti, že se leckdes měřilo nedosta
tečnou měrou. 

25) Borový, Lib. erect. I 36. 
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Úřad šestipanský v Starém městě vydalI. 1546 Brandýsským váhu 
kramářskou ve 21ibry v zavření a k tomu mírný (pro míru vzorný) žejdlík 
a loket.26) 

Že v Cítově (1588, Č. 272) měřilo se na Pražský kořec, není nic divného, 
ale že tak bylo i v Drslavicích u Prachatic, kam vnikala Prachatická 
míra, jest pozoruhodné. Měřili tam (1555, č. 250) násevek Pražským korcem 
a na sladovně uloženy byly míry, totiž 2 korce, poloukořec a mírka. Měřili 
také na Prachatické a ještě 1. 1651 měřilo se obojí měrou. Němci rádi se 
drželi Prachatické, Pražské jen lidé z Hoštic a LaŽiště. Také poddaní na 
Vimbersku (1629, Č. 256) sypali ospy na míru Pražskou, ale mlynáři na 
Vimberskou. Avšak v panské kanceláři, odkudž se zpravovalo oboje panství 
Vimberské a Drslavské, počítalo se jen na Pražskou míru (1658). Také 
v Písku 1. 1654 měřeno Pražskou měrou a Písecké m. již neznali.27) 

Přeštická m. jest jednou doložena k r. 1407. 28) 

Přiběnická m. Vedle Pacovské míry obvyklé panovala na panství 
náležitém ke hradům Přiběnickým též míra téhož panství, ale tuším 
jen poddanými teprve po 14. století, jako starý zvyk. Desátky faráři Malši
ckému vydávány v téže míře ještě roku 1678 (č. 218). V těch vesnicích 
Přiběnických, které patřily později k panství Želeckému, dávali i l. 1596 
(č. 278) oves osepní v Přiběnické míře, a to ve Svinkách, Čenkově, Libě
jovicích, Maršově, Oboře a Malšicích. Podle ceny korce, totiž 16 gr. lze za 
to míti, že Přib. míra byla menší, než Táborská (u této cena korce 18 gr.) 
a že obě se k sobě měly tak jako 8: 9. 

Míra Přiběnická, na kterou dávali osadníci desátek, byla ještě 
l. 1842 ve farním domě Malšickém. Byla prý větší než Dolnorakouská 
měřice (tato 61·487 l.), tedy blízko výměry korce. 

Přísečnická m. panovala kdysi na panství Přísečnickém. Ještě 1. 1636 
(č. 389) měřilo 'se v této odlehlé krajině na malou míru. 

Rakovnická m. jest výslovně doložena, když asi l. 1337 měřena 
budoucí no~ina u Křivoklátu na touž míru, co se týče výsevku.~9) Jak 
se zdá, platIla tato velká míra i v Domoušicích (1373, Č. 112). 

Semilská m. připomíná se jen jednou (1552, Č. 246b), protože na ní 
sypán osepný mák na panství k Malé Skále. Je tu řeč o měřičkách jež se 
dělily na hrnce. ' 

. Slanská míra platila v Slaném a Slanském kraji potud, pokud. tam 
nev,mkala Pražsk~ míra. L. 1334 (č. 57) měřeny lány u Ředhoště po 60 str. 
:,mlry tohoto kraJe", :: r. 1403 píše se o 22 korcích obilí míry Slanské, 
Jak bylo vyměřeno v Redhošti. 30) Ve Zvoleněvsi (1386, Č. 121) a v Dolyni 

26) Archiv Český XXVIII 686. 
27) Kn. Písecká. IX b. list. 51. 
2

8
) MS. I C 33, bibl. Prag. Mensura Przestycensis_ 

29) Tadra, Sum. Gerhardi n 60. 
30) Tadra, AJ. IV 272. 
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mereno obilí na strychy Slanské míry obyčejné. Na zápisných statcích 
Sezimův z Ústí (1574, č. 264) v okolí Slaného měřil se strych na touž míru. 

Jak se lišila míra tato od Pražské, o tom jsou tři paměti. L. 1614 
(č. 375) srovnávány oboje míry. Na várku bílou dáváno pšenice dříve 
13 str. Slanské míry, pak 16 str. 1 % čtv. Pro m., na ječnou dříve 24 a pak 30 .. 
Byla tedy Slanská míra větší a měla se k Pražské jako 30 : 24 aneb jako 
III : 104, totiž jako 16 str. 1% čtv. k 13. Ale že je tu nedbale počítáno, 
viděti z druhé paměti (1619, Č. 381), kdež 13 str. staré míry klade se na 
roveň 16 měrám nové míry. Vypočtením najdou se čísla 114·8 a ll4·89 l. 
Také je třetí paměť (1638, č. 202), z níž jde najevo, žekořec měřil 114·71, 
věrtel 28·7 a čtvrtce 7·17 l. 

SlavětÍ.nská m. řečená po městečku Slavětíně ob\yklá byla i v okolí, 
ač nikoliv na dlouho. Korci této míry měřeno (1319, č. 32) v Peruci, (1340, 
č. 66) v Černochově, (1351, č. 90) v Olenicích u Pátku. 

Soběslavská m. platila ovšem v Soběslavi a je to bezpochyby "kněžská 
stará míra", v níž se dávaly desátky žita a ovsa faráři Soběslavskému' 
(Sněmy X 228). 

Sobotecká m. platila v Sobotce a tuším i na panství Kostském. L. 1361 
(č. 102) měřilo se obilí faráři Oseckému na kořec, který byl běžným v mě
stečku Sobotce. V pozdější době se měřilo na Kostsku na kořec míry velké, 
jenž se rovnal korci a dvěma čtvrtcím Pražské míry a byl tedy o půl věrtele 
neb osminu korce větší.31) Držel tedy Sobotecký kořec 104·625 I. více neb 
méně, protože srovnání učiněné 1. 1654 nebylo určité. Poněvadž, jak se na 
témž panství vše obilí (kromě ovsa) jen sháněnou mírou měřilo, pokládán 
jest od cizích Sobotecký kořec za rovný Pražskému vrchovatému, jehož 
vrch měříval 1%-2% čtvrtce. Tato míra nazývala se i měrou osepní, 
poněvadž se jí osep měříva1. Vedle této starodá,;né míry osepnímě1iještě 
tak zvanou míru Soboteckou. O té píše (1.644) hejtman Kostský, že 60 korců 
a 2 věrtele pšenice velké míry vydá na Pražskou míru 90 korcův a 3 věrtele. 
To by činilo 140·52 1. a rovnalo by se míře Turnovského korce. Poddaní 
byli zavázáni prodávati panskému pivovaru jistou míru pšenice, která se 
měřila na tyto hrubé korce.32) 

Strakonská míra platila v Strakonicích a vedle Pražské na panství. 
Ph vysazování vísky Hubenova (1345, č. 32) dědiny měřeny lány města 
Strakonic. 

Sušická m. pronikla z města i do okolí. Na panství Rabském (1569, 
č. 259) měřily se strychy velikou mírou Sušickou. Selo se ročně při dvou 
dvořích 140 a 120 str. kromě snad úhorův. 

Svitavská m. přišla z Moravy do sousedních Čech. Kdesi u Poličky 
(13. st., č. 10) vysazovány dědiny podle lánův obvyklých in Zitavia, ale 
tak psáno jen '\ e formuli. 

31) Pekař, Kniha.o Kosti II 21. 
32) Pekař, Kniha o Kosti II, str. 22. 

~ ... 

1 

149 

Táborská m. vZala svůj počátek asi r. 1437, ne-li dříve a vnikla z města 
i na severní i n~ jižní stranu. Na popiuží Nemyšlském (1564-1578,č. 257) 
vyselo se na OZIm 100 korcův samého žita velké míry Táborské. V želči, 
podoli a BezděčÍně (1596, č. 278) vydáván pánům osepní oves na starou 
míru Táborskou; tedy tam platila již jiná (snad Bechynská). Táborský 
korec byl o něco větší než Přiběnický. 

Teptská m. platila bezpochyby na klášterstvl Teplském a také 1. 1367 
ve vsi I:fanově. 33) 

Třebechovská m. přešla z Třebechovic do okolí. Pešík z Měřišf zavázal 
.ge (1405, 5. ledna) faráři Kniěvskému platiti desátku 5 korcův žita a tolikéž 
ovsa a to rovné míry Třebechovské bez vršku.34) 

, Tře~onská m. snad byla velmi stará, ale není o ní pariiětí před 18. sto
lehm, avsak nelze pochybovati, že znenáhla byla vytlačována Pražskou 
mí;ou. Ze dvou ~am~tí r. 1701 (č. 220b) jde na jevo, že Třebonský kořec 
·drzel 101~718 1., Jesth byl sehnán. Asi v ten čas srovnávám!. s Třebonskou 
~ Hlub~cká míra a našlo se, že se docela srovnávají. Nepochopitelné ovšem 
Je, proc bylvHlubocký ~ěrtel větší, k~yž se kořec a menší míry srovnávaly. 
S~ad b~~ vert~l chybny. Srovnávám to stalo se proto, aby po patentech 
~mstodrzltelskych Třebonská míra byla zničena. Více o ní je v 8. kap. při 
cebru. 

Turnovská m. rozšířila se z Turnova i na panství, k nimž město to 
patřívalo. L. 1620 (č. 194) sypány desátky faráře v Týně nad Rovenskem 
na Turnovskou míru, což převáděno v opise na· Pražskou. Ačkoliv se buď 
opisování neb přepočítávání nedálo přesně, přece seznati odtud, že držel 
kořec 145-146 t. Tomáš Bůva, purkrabě Kostský, zaříkal se r. 1644, že 
Turnovským již obilí neprodá pro jejich neskrovnou míru, protože 96 korcův 
a~~rtel žita bylo na jejich míru jen 80 korcův a 3 čtvrtce. Je-li tomu tak, 
menl by Turnovský kořec 124·7 I, což se s hořejším nesrovnává. A tak 
máme při rozličné míře i rozličný způsob přepočítávání 

Týnská m. platila v Týně Horšovském a na panství. Výslovně se tak 
ne~azývá, leč 1. 1571 (č. 177) měli v Horšově starou míru, která byla menší 
nez Pražská a farář proto nutil osadníky k tomu, aby mu sypali desátky 
na Pražskou míru. 

Vimberská m. má jméno po Vimberce pod Šumavou. Tu prvotně 
byl~ (1584~ č. 18,lb) .o?vyklá míra Pasovská, zejména ssutého obilí, jež se 
nazyvala ctvrtm (vlertel); snad zní vznikla míra Vimberská. Z 1. 1581 
(č. 256) je známo, že mlynáři na panství Vimberském vydávali žito mýtné 
na velkou míru, ale není doloženo na jakou. Vimberská míra připomíná 
:e po~rvé v počtu obročním zL 1591-1592) (č. 256), kdež se píše o strychu, 
c:vrh a mírkách. Tak je to i v rejstříku dluhův žita (1593, 1594). Že se 
vsak na zámku měřilo Pražskou mírou, lze tvrditi proto, že v inventáři 

33) Emler, Urbáře 35. 
34) Lib. erect. V 154. 
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obročnice (1595) se připomínají strych Pražský, čtvrtně a mírka, jichž 
bylo po jednom kusu. Ještě 1. 1670, když již zdejší míra zašla, pamatovali 
staří lidé na Vimberce, kolik se faráři dávalo desátku "na starou velkou 
míru". 

Co se obsahu téže míry dotýče, jest z rejster trhových 1. 1629 známo, 
že 13 str. Vimberských bylo tolik jako 17 st., 1 čtvrt a 3 mírky Pražské 
míry. Z toho lze vypočítati, že strych Vimb. neb velké míry držel 124·74l. 
Nápodobně držela čtvrtně 31·1851. A poněvadž se (podle pamětí r. 1599) 
dělila čtvrtně na 8 mírek, držela jedna taková 3·773 1., tedy mnohem méně 
neb Pražská čtvrtce, ač byl strych mnohem větší. 

V zápise vydaném r. 1733 (č. 467) jest psáno, že "tuplo.aný šaf1 
neb "starý strych" držel na Pražskou míru strych, 2 věrtele a 2 měřičky, 
totiž 93 + 46·5 + 1·2l, což činí 140·70 l a nesouhlasí s předešlým. Šaf1 
(něm. Scheffel) držel by pak 70·35l. Je-li to pravá Vimberská neb Pa
sovská míra, snad se najde podrobnějším zkoumáním. 

Vítějovská m. platila na prvotním statku Vitějovském (neb Vitě
jickém), jenž připojen k panství Bavorovskému a s ním pak slušel pod 
hrad Helfenburk. Dědina panského dvor~ Vítějovského držela 2% lánu 
a 2% jitra "zdejší míry", což prý činilo 2 lány a jitro Pacovské míry; 
protože však výměry Pacovské přesně neznáme, nelze výměru Vítějovskou 
přesně určiti. Snad lze hadati, že držel lán 11-12 ha. K tomu pak jest 
dodati, že úředníci nedbale počítali, měříce sad tak, že jitro Vítějovské 
bylo jen polovicí Pacovského, což se s hořejším nesrovnává. 

Volynská m. vznikla ve Volyni, ale vnikla i do okolí. Ok. 1. 1610 
(č. 287) vysévali na popluží Dohršském semeno na Volynskou míru. 

Vrabínská m., pojmenována po vsi Vrabíně, která byla na panství 
Poděhuském. Zdá se, že tato míra byla na témž panství obvyklá. Ve Lhotě 
lékařové byly lány měřeny na touž míru a od dvoru tudíž prodány kusy 
Poděřištským a Volišovským touž měrou odměřené. Ale asi ok. 1. 1379 
zaváděla se tu míra Pacovská. O tom psáno v urbáři Rožemberském. 

Vysocká m. vznikla na Vysokém a přešla i do okolí. Osadníci Semilští 
(1638, č. 201) sypali desátek faráři na povinnou míru Pražskou, ale dříve 
dávali na míru města Vysokého, která byla oné větší. -Chtělo se na nich, 
aby zase dávali na Vysockou (totiž se mělo říci, aby dávali na Pražskou 
tolik, co dá.ali na Vysockou). 

O Zvíkovské m. (čebru o 52·312 1.) psáno v kap. 5 při čebru. 

Žatecká m. vznikala asi při vysazení města Žatce. L. 1344 (č. 80) 
vysazeny role u Žaboklik právem německým tak, jak je město Žatec 
založeno. Av jakési vsí asi téže doby (č. 85) držel lán násevek 64 str. míry 
Žatecké. Ještě 1. 1507 (č. 165) měřili v Hlubanech na strychy míry Žatecké. 

Želivská m. vznikla na klášterství Želivském a vysazena 1. 1252 (č. 5) 
také na statku Vyšehradském u Zahrádky. Jest to také doklad, jak. se 
takové míry šířily. 
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Žebrácká míra vznikla snad v městě Žebráku a platila snad na panství 
Žebráckém. L. 1584 (č. 182) měřen oves koupený od probošta Chotěšov
ského na míru Žebráckou i činilo 233 str.' 

Přehled vypočtených měr. 

Benátský kořec asi 112 l 
Benešovský kořec nad 93 1 
Budějovský čber 74·40 l 
Hlubocký jako Třebonský 
Karlovarský loket velký 0·6749, malý 0·5917 m 
Kutnohorský kořec 139 1 
Litoměřický kořec 124·0 l 
Litomyšlský kořec 93·23 [ 
Loketský kořec 139·50 l 
Mělnický kořec 124-126[, lán nad 20 ha 
Milevský čber nad 53 [ 
Pacovský lán 14·75 ha? 
Prachatický čber 69·7501, věrtel 17·44, mírka 1·25 [ 
Přiběnický kořec nad 61·5 l 
Slanský kořec 114· 7 l 
Táborský kořec nad Přiběnický 
Třebonský kořec 101·718l, čber vrch. asi 79, sháněný aSi 66 
Turnovský kořec 145-146[ 
Vimberský kořec 124·74, mírka 3·773 [ 
Zvíkovský čber 53·31l. 

ll. O ZAVAŽí. 

Závaží jest věc určité tíže, kterou se tíže jiné věci ustanovuje. Co 
která věc váží neb kolik drží váhy, to se zjistí závažím neboli kusem, který 
má tíži obecně přijatou a znamenanou. Protože naše stará závaží nemají 
českých jmen (kromě hřivny a snad kamene, avšak ten snad je přeložen), 
míti lze za to, že stará soustava váh vzata jest z ciziny; i slovo váha 
nezdá se býti domácím. . 

Jména jednotlivých závaží jsou latinská a tedy dědictví po :Římanech. 
U nich bylo největší závaží talentum neb centumpondium rovnající se 
32·712 kg. Toto se dělilo na 100 liber, z nichž každá vážila 327·12 g. Dva
náctým dílem libry neb asu byla uncia, která držela 27·260 g a této čtvrt 
slula denarius (6·8150 g). Kromě toho byly i scrupulus 1·13583 g, cupinus 
0·3786 g a siliquus 0·1893 g. 

Je tedy zřejmo, že od :Římanů pocházejí centnéř a libra a ty a ostatní 
převzaty od západních národův.1) O staročeských závažích máme poměrně 

1) Kde se často obchodovalo s Němci, říkalo se libře i junt, jako ku př. 1. 1564 
v Jindř. Hradci. 
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méně dokladův, nežli o mírách, ale pi-ece je nám možno, aspoň dosti pi-esně 
pi-eváděti je na nynější metrickou míru. 

Šťastnou náhodou zachovaly se nám dva druhy staročeského centnéře. 
Jeden z nich ze zvonoviny ulitý nachází se ve sbírkách archeologického 
sboru Vocela v Kutné Hoře; závaží toto má podobu ruční kabely, jest 
32 cm dlouhé a 18 cm vysoké, jest opati-eno železným obloučnatým držadlem 
tak dlouh}'m, že je lze uchopiti oběma rukama najednou. Že to je opravdu 
centnéř, o tom svědčí ozdobný nápis: "toto jest 1 centnéř" a dvanácti X, 
vyrytými hlubokými i-ezy na boční ploše,2) ."dává se znáti, že se tu naváží 
120 liber". Vzácný tento kus získán pro museum Kutnohorské od kura
toria městského musea v Německém Brodě; tamže přechovávají druh 
téhož závaží, z něhož poznáváme původ a určení obou. Nápis (v minus
kulích) jest: "toto závaží jest děláno nákladem pana purkmistra i vší obce 
města brodu německého od staršího města jana borovskýho léta m. ccccc. 
xxx Tiij. m. danyel" (totiž Daniel Draštík, zvonar- v Kutné Hoře).3) 

Je samozřejmo, že zvážením této vzácné památky získán podklad 
k určení váhy její dílův, totiž libry a menších dílův a že když šťastnou 
náhodou bude známa váha největšího závaží, vyskytne se jen nepatrná 
odchylka od skutečné váhy, jako bývala za starých dob. Dne 4. srpna 
r. 1917 vyplněna tato moje žádost v Německém Brodě s nevšední ochotou. 
Váha k tomu použitá byla stolní decimálka na % gr a ještě méně zna
menitě citlivá, ana kolísala hned, když se na ni dal kousek papíru vážící 
méně než ~ gr. Vážení vykonal p. J. Pešek, obchodník a člen obecního 
zastupitelst:a a přítomen byl p. Stanislav Stuna, správce músejní. Závaží 
počítáno nejednou, aby bylo uvarováno chyby a našlo se, že centnéř staro
český váží 61 kg 650 gr. 4) 

Kutnohorský centnéi- vážil p. prof. Leminger na úplně vyrovnané 
decimálce použiv přesného závaží neotlučenBho-(mGsazného aželeznéh~) 
a pokud šlo, vážil je i mezi sebou, aby se přesvědčilo jich správnvos~l: 
Navážilo se 61·62 kg, tedy méně než v Brodě. Schodek tento lze vysvethtl 
jen dvojím způsobem. Buď jest Kutnohorský centnéř ošoupán tak, že mu 
3 gr váhy ubyly aneb rozdíl obou vznikl nesprávným vážením hned tehd~, 
když byly ukovány. Budeť tedy třeba držeti se váhy Brodského, hledlc 
k domněnce, že Kutnohorský byl ošoupán. 

Též jsou stará kamenná závaží voe sbírkách Píseckého musea, kteráž 
také r. 1917 vážena. Přesné míry nebylo lze docíliti, ale protože se našlo 
u jedné přes 60 kg, bylo na jevě, že jeto staročeský cent tak silně otlučený, 
že mu přes kg váhy ubylo. 

Konečně budiž doloženo, že nejlepší klíč k vypočítání našeho centu 

2) Věc tu věděl každý; ale tuším prohlubovány vřezy proto, aby se centnéř 
vyrovnával přesné váze jiného závaží. 

3) Em. Leminger, Královská mincovna v Kutné Hoře, na str. ,2. 
4) Dopis kuratoria d. 5. srpna 1917. 
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. měl Tad. Koren, šichtmistr v Rokycanech, totiž že 120 Č. liber rovná se 
110 DR. librám a oboje že váží 61·60 kg. (Viz 1812, č. 549b.) 

V patentu r. 1764 a v Schmidtově spisu jest poměr Vídenského 
centnéře k Pražskému vytčen čísly 110.216: 100.000, čímž se vypočte 
obsah 61·722282592 kg, ale to číslo nemá dnes ceny. Podle jiného poměru 
v patentu psaného mají se k sobě jako 54 : 49, čímž senajde číslo 61·7156 kg 
od předešlého již dosti se lišící. Kromě toho má Schmidt jiný poměr, totiž 
130: 118, jimž se najde číslo 61·6962 kg, což se blíží opravdové váze; 
Stepling pak má výpočet českého centnéře takový, že Pražský centnéř 

váží tolik co Vídenský cent, 10 liber, 29 lotů a 1 !~:~~~ kventlíku, 

z čehož se vypočítá 62 kg rovného čísla. 

Skorem téhož výsledku lze se dočiniti, vypočítá-li se centnéř podle 
poměru Pražské a Vídenské libry. Poměr těchto v patentu a u Schmidta 
je 800 V. k 871 Pr. a počítá-li se Vídenská libra po 560·0l2 g, vyjde váha 
staré libry 514·35 gr a centnéře 61·7220 kg. Podle druhého poměru v pa
tentu doloženém mají se k sobě jako 91.847: 100.000. I tu je stejný 
výsledek, totiž 514·354 gr. Třetí poměr má Schmidt totiž 100: 10828/ 32 

{neb 108·875); jím se naj de číslo o něco větší 514·362 gr. Všechny tři 
srovnávají se v čísle 61·72 pro centnéř a chybu tím vzniklou lze sčítati 
buď na nepřesné převádění ze dvou na třetí váhu aneb na chybu již 
1. 1764 zaviněnou. 

Cent neb centnb' má pojmenování vzaté z latiny, totiž ze slova 
<:entum, jež znamená 100 liber a ze slova centenarius, jež znamená věc 
100 kusů obsahující. Z toho vzniklo německé Zentner a české centnéř, 
neb centnýi-. Latinské slovo centenarius připomíná se v 14. stol. v našich 
pamětech.5) 

Hájek píše, že centnéř je 120 liber neb 6 kamenův. Tu se nachází 
velká odchylka věci od pojmenování a patrně to mělo svou pi-íčinu, proč 
počet liber byl zvětšen. Snad se našim zdála váha libry velkou býti. Když 
v Kadani (1637, č. 392) vážily nOvé zvony, brali centnéi- po 100 librách 
řídíce se patrně buď svou neb sousední váhou. 

Kámen jest váha menší než centnér-, ale větší než libra, aby se věci 
nepříliš těžké ale málo lehké jím mohly vážiti. Možná, že je to překlad 
z něm. Stein (angl. stone), ale ať si je domácí nebo cizí, oboje svědčí o tom, 
že prvotně vážíce bývali neobratní berouce k vážení holý kámen, jejž 
odhadli na přibližnou míru. 6) To mohlo býti při laciném zboží, ale při 
drahém bylo přece potřebí určité váhy a proto kámen ustrnul konečně 
v 20 librách. 

Hájek poznamenal ve své kapitole o závažích, že jest kámen 20 liber 
neb šestý díl centnéře. To by činilo podle naší míry 10·2750 kg. 

5) Truhlář, Vrb. Rož., Č. 360. 
6) Winter, Remesla 112. 
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Kámen připomíná se v pravém listu z r. 1222 jako váha soli, tak 
1 v podezřelém listu asi z r. 1088. V základním listu Břevnovském polo
ženém na rok 993, ale mnohem mladším, připomíná se kámen vosku. 7) 
V Litoměřicích (1352) vážili na kameny sádlo, křídu, lůj a smůlu. Kámen 
byl později a obyčejně váhou řezníkův, kteří vážili tak dobytek a lůj. 
PopITe tuším je k r. 1390 zmínka, že se vážil lůj na kameny; tak zejména 
v Hoštce. B) Odchylkóu od toho připomíná se v Křižanově (1447) "půl 
centnéře loje posvěta" a v Litoměřicích vážili lůj také na centy.9) Časté 
příklady vážení loje jsou z pozdějších dob. Řezníci na Pardubsku (ok. 
1. 1500, Č. 239) vážili úroční lůj na kameny. Tak i (1561, č. 250) v Drsla
vicích. Benešovští řezníci (1560, Č. 254) dávali na Konopiště 70 kamenův 
loje škvařeného, kámen po 40 gr, kdežto u Horšovského Týna (1587, Č. 271) 
nepíše se o kamenech, nýbrž "z krámu masného loj e točeného po 20 librách". 
V Bechyni (1596, Č. 278) vydávali řezníci vrchnosti 7 kamenů loje, řezníci 
Radoušovští (1608, Č. 286) platili po kameni přepouštěného loje. Podobnou 
povinnost měli řezníci na Poděbradsku (1690, Č. 249), ale tak, že každý 
odváděl 2 kameny. Kostelečtí řezníci (1635, Č. 311) odváděli 6 kamenův 
loje (což činí 120 liber neb centnéř), libru po 6 gr., tedy lůj v ceně 720 gr. 
nebo 12 kop gr. m. Na panství Jistebnickém (1638, č. 313) úročili řezníci 
4 kameny anebo zaplatili 2 kopy za kámen. 

Z pamětí domácích se o libře jen málo dovídáme. Hájek má libru 
neb váhu za 4 čtvrti neb 32 lotů neb dvacátý díl kamene neb stodvacátý 
díl centnéře. V cenníku Rakovnickém (1566, Č. 175) lze se dočísti, kolik 
bochník chleba vážil; největší vážil 5 lib. 24Y2 lotu. Zestrychu vypeklo 
se 180 lib. chleba. Z váhy centnéře, jak byla svrchu doložena, jde na jevo, 
že libra vážila 0·513750 kg neb 513·750 gr. 

Hřivna, oblíbené pojmenování váhy zlata a stříbra, starosl.griv"bna. 
znamená prvotně ozdobu (ovšem asi zlatou neb stříbrnou) hrdla 10) jako 
je hříva ozdobou krku ki5ňskeho:]esfli seTeay-mTiivil0 pakobecriěóhřiv:riě 
zlata, mělo to ten rozum, že se tím rozuměla ta váha, kterou asi podle 
odhádání měl náhrd~lník. Latině se říkalo talentum (bez dobrého roz
myšlení), ale častěji marca. 

Předchůdcem naší hřivny jest Římská marka, totiž libra o 12 unciích 
(327·12 gr). Frankové přijali ji za svou, ale snížili ji na dvě třetiny, 8 uncií 
(totiž 218·080 gr). Aby se pak zlehčování této"\áhypřekazilo, nastal obyčej na 
závaží vyraziti marku neb známku vážícího, odkudž také pochází pojmeno
vání marka, jak se vyskytuje poprvé 1042. Vrozličných zemích pak dostala 
marka i rozličnou váhu; nejznamější z nich stala se KoHnská marka; jeji 
zá"aží prastaré posud se nachází v Kolíně nad Rýnem a váží 233·812 gr.U } 

') CDB. I 349, 387, II 217, Čelakovský, CJM. II 484, 485. 
8) Emler, Vrb. 103. 
9) Brandl, Kn. půh. III 413, Winter, Remesla 956. 
10) Gebauer, Slovník. 
ll) Klimpert, Lexicon 211. 
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o hřivně pojednal J. Smolík dobré paměti tak důkladně a po svém 
zvyku správně, že k tomu nelze nic přičiniti a poukazuje se v té příčině 
k jeho dvěma spisům.12) Jen tolik se poznamenává, že česká hřivna (ovšem 
jménem latinským) se připomíná poprvé r. 1074 v bule papeže Řehoře, 
kdež je psáno o 100 markách stříbra na váhu "vaší míry".13) Kosmas 
sice připomíná k r. 1040 poplatek 500 hřiven, který Čechům uložen za 
Karla Velikého, ale předně nebyly tehda Čechy pod jednotnou vládou 
a byť vypočítán poplatek (jestli se dával) na všechny kmeny v Čechách 
obývající, přece se může míti za to, že se tu míní francká marka a že 
poplatek ten byl dáván za Kosmovy paměti. 

Co se týče váhy hřivny naší, byla vyšetřena od rozličných badatelův 
německých rozličně a to na 250·114, 250·601, 253·222, 255·66, 255·738,14) 
též 255.760.15) Voigt pokládal poměr hřivny k Vídeňské marce jako 5 : 6; 
počítá-li se-tato i za 281·378 a za 280·668 gr, vypadla by příliš lehká, jen 
233-234 gr přesahující; Smolík pak vyšetřil na 253·17 gr. Přesněji váhu 
její určiti podařilo se nyní proto, že jest známa váha centnéře a tou i libry, 
která vážila 0·513750 kg. Polovice toho a váha hřivny lest tudíž 0·2568750 kg 
neb 256·8750 gr. Tato shoduje se nejvíce s výpočtem 255·760 gr, jak bylo 
svrchu položeno. 

O hřivně pojednal V. Brandl ve svém glosáři. Dokládá se tu listu 
d. 1302, 25. července, jímž Smil z Nových hradův prodává ves pod Stropnicí 
za 422 liber starých Vídenských peněz, ale tak, aby ji mohl zase vykoupiti 
dada za dvě libry peněz těžkou hřivnu Pražskou o 64 groších.16) Odtud 
soudil Brandl, že držela hřivna 280·006 gr, tolik co Vídeňská hřivna, avšak 
klame, protože tu se míní Vídenská Kolínská hřivna vážící 233·890 gr.17) 

Poněvadž se vybíjelo z hřivny 60 grošův, jest zřejmo, že v prvních 
groších byl patnáctý díl hřivny čili lot ve 4 groších a že groš obsahoval 
0·25 lotu čistého stříbra čili 4 gr (vl. 4·013). Ve dskách Červených památ
ných Y 12 (asi r. 1506) je psáno: Lot stříbra počítá se 8 gr. Č. a tak 
dostane se za 20 hřiven stříbra bez lotu suma 21 kop 12 (22) gr. Č. stříbr
ných.lB) Dělí-li se lot totiž 16·0547 gr osmi, vypadne 2·0068 gr a to jest 
obsah stříbra v groši r. 1506 bitém. Dvanáct hřiven činí 513-3·40 gr a bez 
lotu je to 5117·346. To se má rovnati 21 kopám a 12 gr., neboli 1272 grošům, 
což by vydalo na obsah groše 4 gr a to s horním nesouhlasÍ. Avšak kdyby 
bylo psáno že se dostane za 10 hřiven bez lotu 21 kop 12 gr. vypadlo by 
na groš 2·007 gr stříbra a souhlasilo by s tím že lot se počítá na 8 grošův, 
neb 2·007 násobeno 8 vydá 16·056 gr. 

12) Denáry Boleslava I, B. II, B. III a Vladivoje, Pražské groše a jejich díly. 
13) CDB. I 76. . 
14) Viz Smolíkovy Groše na str. 75 a při pOZll. 1. 
15) Klimpert, Lexicon 212. 
16) Reg. II 832. Pangerl. Roh. Vrk. 60. 
1') Klimpert, Lexicon 212. 
18) Arch. Český XIX 506. 
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Pojmenování lotu pochází sice z lat. středověkého slova lotonus, 
ale je přímo převzato z Němec, kdež znělo od starodávna lot)-9) V českém 
spise připomíná se lot po prvé v knize starého pána z Rožemberka "bez 
lota z desieti hřiven, '(20) sice <velmi často v půhonech 1. 1316 a 1318.21) 
Jak se vážívaly housky na krámech na loty, o tom jsou dva příklady 
v dokladech a to 1. 1640 č. 208 a 1709 č. 221b. 

Co se týče váhy lotu, je psáno Hájkem, že je lot tolik, co by mohl 
pepře v hrst nabrati (což jest spíše výklad nežli určitá řeč), aneb že je 
16. díl hřivny aneb 32. díl libry. Podle toho nafde se, že lot vážil 16·05470 gr 
neb skorem rovně 16 gr. Rakouský lot vážil 17·5 gr, lišil se tedy od Českého 
nehrubě. 

Osm lotův (vážících 128·4376 g) nazývalo se čtvrtí, jak píše Hájek. 
V Kutné Hoře říkalo se mu po latinsku ferto a po německu věrdunk.22) 
Pod těmito cizími jmény vyskytuje se čtvrt velmi často, kdykoliv je psáno 
o nějakém dílu hřivny; tak 1. 1252 a 1265 (č. 5 a 6) a později přéčasto. 
V 16. stol. se na tuto váhu zapomínalo. 

Lot dělil se na 4 kvintlíky, jeden by nyní vážil 4·0137 gr. Asi 
v polovici 16. století začato ještě podrobněji vážiti tak, že se dělil kvint1ík 
na 4 denáry neb peníze. Tím způsobem byla hřivna rozdělena až na 256 
drobných částic. 

V našich starých pamětech vyskytuje se také váha řečená last. 
Litoměřičtí brali od r. 1352 clo z lastu cínu neb olova aneb podobného 
zboží, což jsouc latinsky proneseno vykládalo se česky "od lastu neb od 
velké váhy".23) Přesná váha nám není známa. V séverním Německu a jiných 
severních zemích jmenovala se tak velká míra obilná, též náklad lodní. 
Také se tak jmenovala určitá váha rozmanitého zboží. Last uhlí vážil 
v Německu 60 cent. V Rakousku vážil last rýže, železa,mědi nebo10va 
40 cent., u mandlí 30 cent., u koření, vlny a peří 20 cent.24) Tím se aspoň 
vysvětluje, proč česky vykládán velkou váhou. 

Zajímavé jsou seznamy starých závaží. Tak na př. jest z r. 1646 
(č. 211) popis všeho závaží, které bylo na radnici Prachatické. 

V Rokycanech byla uložena záv:-aží v sklepě na železo. Zkoušena 
1. 1826 (č. 557b) a sepsána, aby se poznalo, která jsou přesná a která nejsou. 

Starý řád na vážení vydán v Kutné Hoře. Váha obecní byla v moci 
2 konšel nebo přísežného, kterémuž byla od obce najata. Vážnému se od 
vážení platilo. 

Kramáři směli pepř, šafrán a jiné věci jen na váhu librovou pro
dávati, na kterouž sami kupovali. 

19) Gebauer, Slovník. 
20) Arch. Český I 474. 
21) Reliq. tab. 1., str. 5 atd. 
22) Leminger, Král. mincovna v Kutné Hoře, str. 2. 
23) Čelakovský, CJM. II 484-485. 
24) Klimpert, Lexicon 190-197. 
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Na váhu hřivno vou směli prodávati zlatQ, perly, drahé kamení a věci 
k těm podobné, které se na touž váhu prodávaly. 

O váze, na kterou se kámen kladl, bylo ustanoveno, že má míti 
jednostejný kámen a pakli by příliš lehký byl, nemohl se nikdo vymlouvati, 
že phkládal druhý kámen, poněvadž kamení není drahé ani řídké. 

Koření se prodávalo na loty.25) 
Jako u měr, byla i u vah nesrovnalost. Váhy totiž byly v jednotlivých 

krajích nestejné a rozmanité věci se též vážily na rozličnou váhu. Nej
spíše ještě se l).acházela jakási svornost při hřivně, protože se jí stříbro 
a zlato vážilo a také se hřivnami platívalo. L. 1248 (č. 4) připomíná se 
hřivna stříbra Pražské váhy. Po napravení mince za Václava II. vznikla 
hřivna Kutnohorská, když pak se začaly doly u Budějovic, vznikla tu 
nová hřivna, tak že byly 1. 1568 (č. 176) troje mincovní váhy Pražská, 
Kutnohorská a Budějovská. Komora chtěla je srovnati v stejnou váhu 
a proto vyptávala se, jaká je Vídeňská a Kolínská hřivna. 

Že byla nesrovnalost váhy v jednotlivých krajích, jde na jevo ze dvou 
dokladův. Když Polička (1265, č. 6) vysazována, byl určen jistý úrok na 
věrdunk stříbra Litomyšlské váhy. Od úřadu šestipanského v Praze vydána 
(1546) Brandýsským váha kramářská na 2 libry v zavření,26) odkudž 
lze znáti,že se blízký Brandýs do té doby přesnou mírou Pražskou neřídil. 

R. 1538 o jarmarce v Hradci Králové šli po krámích Jaroš Kramář 
a Jan Ostatek vážíce a ohledajíce všecka závaží; přišli též k Benešovi, 
kupci z Kadaně, a nenašli tu nic nepořádného a nespravedlivého. Potom 
přišli k pacholku jeho, kdež stál podle krámu na truhlu, prodávaje "postní 
věci", rozi~ky, mandle, fíky a tu též závaží ohledávali. Tu nalezli nějakou 
nespravedlivou váhu, ale neoznámili mu, jak se slušelo a náleželo. Měli jej 
zavolati a k němu mJuviti: Pane Beneši! jestli toto čeledín tvůj a statek 
tvůj, znáš-li se k tomu?, a když by on se přiznal, že to statek jeho, bylo 
záslušné tu hned tu nespravedlivou váhu ukázati, poněvadž on Beneš 
s takovým statkem ve vší zemi České svobodu měl. Když jest potom 
obeslán na radnici, že u něho váhu nespravedlivou nalezli, dal od sebe 
mluviti příteli Svému, že o tom nic neví, v tom se pána Boha dokládaje 
povolnými slovy, aby purkmistr a konšelé jemu to milostivě vážili, a ještě 
nad to výše všemohoucího Boha se dokládal, že o tom ještě nic nevÍ. 
I žádal, také aby byla celá libra složena, jestliže by pak tu při tom co 
nespravedlivého našli, poddával se pod velikou moc. Konšelé slyšíce od 
něho jeho slušné poddání na žádost jeho přátel jemu to odpustili a hned 
rozkázali, aby šel do krámu a svobodně svůj statek prodával, jako jiný 
dobrý člověk. A tak učinil. (Reg. 9 G kom. soudu G 3.) 

Cukr prodáván v Praze (1490) ve velkém na centy, cent po 18 kopách" 
v drobném ovšem na libry, libra po 9 gr. 27) 

25) Veselský, Kutná Hora I 44. 
26) Arch. Český XXVIII 646. 
2') Winter, ReiIlesla 942. 
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Dříví měřeno i váženo. Váženo pěkné dříví, které nebylo k pálení. 
Na Pražském mostě platilo se clo z dříví fládrO\ého a pušpánu.28) 

Hedvábí váženo v 15. století na libry.29) 
Hrnce váženy ve velkém na centy.30) 
Koření jako hřebíček, pepř, muškátové kulky, zázvor, šafrán a jiné 

měřilo se na libry, ovšem ve velkém.Sl) 

Kovy váženy ve velkém velkým závažím. V Perně se něčemu tako
vému říkalo (1325) last,32) kterážto míra a váha byla v Německu oblíbena. 
Když se r. 1348 vysadilo clo na Pražském mostě, vážili kovy na centy.33) 
V Praze vážili i plechy na centy, ale rtuť, ručnice a zbroj odhadovány 
podle ceny.M) 

Len se vážil (1325) v Perně na kameny.35) Na Zelenohorsku úročili 
leckdes koudel a odváděla se na "váhy". O svazcích lnu lze shledati po
drobnosti v Emlerových Urbářích. V 17. stol. připomínají se kocky lnu 
a tak se říkávalo i za naší paměti. V Kutné Hoře a v Praze váženy len 
a koudel na centy, když se z nich clo plati1o.36) 

Lůj vážíván obecně na kameny, jak již při tomto závaží psáno. 
Tak i sádlo, křída a smůla (1352).37) 

Maso vážilo se v drobném bezpochyby tak jako nyní a ve velkém snad 
na centnéře a kameny. V severních městech, kdež přijímány míry a váhy 
ze sousedních Němec, měli i jinou váhu. Tak na př. připomíná se v Mostu 
(1456) 24 velkých šrotův hovězího masa.SS) Šrot jest známá míra ve Frank
furtě, kdež měřil devátý díl libry, což ovšem nedopadá na Mostský šrot. 

Mýdlo váženo (1325) v Perně na kameny, V Kutné Hoře i na centy.39) 
Nerosty rozmanité, alaun, vitrolium, klejt prodávány ve velkém na 

centy.40) 
Omastek jako lůj, sádlo a máslo váženy ve velkém na centý.41) 
Olej dřevěný vážen na centy. 
Ovoce, zejména švestky, fíky, mandle, řecké víno, hrozinky váženy 

ve velkém na centy.42) 

28) TaIDŽe 374. 
29) Tamže 94l. 
30) Veselský, Kutná Hora 36. 
31) Winter, Remesla 941, 942. Viz i svrchu. 
32) Reg. III 417. Čelakov., CJM. II 214. 
33) Winter, Remesla 374. 
34) ČČM. 1867, str. 30. 
35) Čelak., CJM. II 216. Reg. III 418. 
36) Veselský, Kutná Hora 36. ČČM. 1867, str. 29. 
37) Čelak., C JM. II 484, 485. 
38) Bruxer Stadtbuch 15l. 
39) Čelakovský, CJM. II 215, Reg. III 718, Veselský, Kutná Hora 36. 
40) ČČM. 1867, str. 30. 
41) Tamže str. 29. 
42) Veselský, Kutná Hora 36, ČČM. 1867, str. 30. 
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PePř vážen někde a za starých dob na hřivny.43) V 15. stol. vážil 
se i na libry (viz svrchu); tak i 1561 (č. 250) v Drslavicích. 

Peří váženo ve velkém na centy.M) 
Ryby prodávány více na míru než na váhu; váha zobecněla v 17. stol. 

Nasolené ryby byly tunným zbožím. 
Sáéllo a slanina váženy v Perně (1325)' na kameny. 
Síra vážila se na centy, ale ze smůly platilo se clo podle ceny. 45) 

Sůl prodávána hlavně na jisté míry, o nichž již bylo psáno; krušná 
sůl prodávána ve 13. stol. na kameny.46) 

Šafrán vážil se na libry, ovšem když se vydával ve velkémY) 
V malém vážil se na loty, jako ku př. v Drslavicích 1. 1561 (č. 250). 

Tříslo váženo v Kutné Hoře na centy.48) 
Vlna vážila se v Perně (1325) na kameny;49) ale clo na Pražském 

mostě vybíralo se (1348) z centnéře vlny. Tak i vážena ve velkém v 16. st.50) 

Vosk vážíval se u nás ve 13. století na kameny. Tak je psáno v zá
kladním listu Břevnovském. Tak se vážil i (1325) v Perně a (1352) v Lito
měřících, i v Kutné Hoře, ale clo na Pražském mostě (1348) dávalo se 
z centnéře vosku. 51) Kde se kupovalo malé množství, váženo na libry 
a věrdunky, jako ku př. 1. 1538 v Jindí-. Hradci ,52) 

Vyzina vážena ve velkém na centy.53) 
2elezo, ať si ruda neb čisté železo, vážilo se na centnéře, v malém 

ovšem na libry, ale bylo při něm ještě jedno závaží, kterému se říkalo 
prostě váha. Obyčejně držela 20 liber (Vídeňských) neboli 1l·20 kg, ale 
druhdy 44, 120 i 156 liber.M ) Ve spise D. F. Simalnidesa o huti železné55) 
píše, že se váha dává v huti za 1 fl. 6 kro (66 kr.), ač v Němcích i jinde 
na libry se prodává, libra za 3 kro Kdyby byla na místě, kde je huť, cena 
3 kr., vážila by váha 22 liber, ale není to přesné číslo, protože na různých 
místech byly různé ceny a trvám, že v Němcích byly levnějŠ( tak že by 
to i s horním číslem 20 souhlasilo. Kromě toho je56) v témž spise psáno, 
že se dává kovářům od kování a udělání váhy železa obyčejně 8 kr., což 
od 4900 vah učiní 653 fl. 20 kro 

43) CDB. I 393. 
44) Veselský, ČČM. 1867, str. 29. 
45) Čelakov., CJM. II 216. Reg. III 418. ČČM. 1867, str. 30. 
46) CDB. I 387, II 217. 
47) Winter, Remesla 941, 942. 
48) Veselský, str. 36. 
49) Čelak. CJM. II 216. Reg. III 418. 
50) Winter, Remesla 374, ČČM. 1867, str. 29. 
51) Čelakov., CJM. II 216, 484, 485, Winter, Remesla 374, Veselsk)T 36. 
52) Poznámka p. Fr. Teplého z počtův špitálských. 
53) Veselský, Kutná Hora 36. 
54) Kottův Slovník klade jako Us. tedy obvyklou věc. 
55) J. Pohl vydal jako otisk z Technického obzoru roč. 19ÍO. Viz str. 16. 
56) str. 19. 
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V urbáři Hořovském (1648, Č. 318) popisuje se dopodrobna tavení 
a kování železné rudy a kolik se vyzíská vah dobrého železa. O tom se 
píše při témž dokladu. Odtud a z pamětí Rokyckých jde na jevo, že vážila 
váha 30 liber českých. 

12. DOKLADY Z LISTŮV A SPISŮV. 

1. (1017-1023). 
L. p. 1023 dne 8. srpna zemřel Okart, čtvrtý biskup Pražský - -. TýŽ 

ustanovil, aby každý budiž mocný neb bohatý, budiž chudý, jenž měl svého 
statku s poPluží, dával desátku biskupovi 2 míry (korce? modios) o 5 dlaněch 
(palmarum) a 2 prstech (digitorum), jednu pšenice a druhou ovsa. Neb před 
tím, jak bylo ustanoveno prvním biskupem Dětmarem, dávali desátku ze žně 
po 2 koPách (acervos); rozumíme totiž kopu držící 50 hrstí (neb snopkův, ma
nipulos) (Kosmas, Font. r. Boh. II. 63). 

Mechart, čtvrtý biskup Pražský, ustanovil, aby každý - -, jenž by měl 
statku s popluží, vydával desátku 2 míry (modios), jednu pšenice a druhou 
ovsa; neb za časův Dětmara, prvního biskupa, dávali toliko 50 hrstí (manipulos). 

Toto vypravování vážené z Kosmovy kroniky vykládá kompilator Vo
kaunův tak, že týž biskup přidal farářům desátku, ač tomu lid velice odporoval, 
určiv 2 míry (modios) s popluží neboli z 71 měr (modios), jednu pšenice a druhou 
ovsa. (Neplach, Font. r. Boh. III. 467-468). 

Hájek na listě 107 p. v. děj ten po svém způsobu rozmazal opakuje, že 
Dětmar biskup ustanovil, "aby každý, kdož oře, dával svému faráři desátú kuopu 
a kúpa aby měla v sobě padesát snopuov," pak "aby s každého lánu dáno bylo 
faráři jeden strych pšenice a druhý ovsa a strych aby byla nádoba okrúhlá, tří Piedí 
zšíří a Pěti Piedí zveyší a nad to dvú prstův (je v tom Hájkova prolhanost). 

Nádoba míry není přesně popsána; rozumí-li se výška, bylo by 5 dlaní 
39'42 cm a 2 prsty 3'94 cm, dohromady 43'36 cm, což se blíží výšce normálního 
korce, totiž 40'8 cm. Šířka není v Kosmově paměti doložena, ale sotva asi se 
bude mnoho lišiti od výšky; u normálního korce vynáší 53'3-54 cm a byla 
bezpochyby u Okartovy nádoby menší. Lze odtud. zn;§.ti, že se tu míní kořec. 

Římská palma byla zdélí 7'397 cm, byla tedy o něco menší než naše dlaň. 
Na píď ji nelze vykládati; neb kdyby se tak vykládalo, bylo by 5 pídí (19'71 cm) 
98'58 cm a k tomu přičteno délku 2 prstův, totiž 3'942 vydalo by nemotornou 
výšku nádoby, totiž 102'592 m. Kdyby mělo býti podle Hájkova vypsání, byla 
by výška 102'592 m a šířka neb průměr 59'13, ale taková nádoba nebyla by 
strych, jak on píše, nýbrž by držela hodně nad strych. 

Kopa držící 50 hrstí jest rozličná od našeho mandele. Manipulus nelze 
překládati slovem snop, leč by se řeklo snopek, což by bylo tolik jako. velká 
hrst. V alpských zemích mají posud snopky, aby snáze proschly a tak aSI bylo 
i u nás; neb pro množství lesův bylo počasí vlhčí, než bývá nyní. Klade-li se 
5-6 nynějších hrstí do snopu a 15-18 snopův do mandele, vydá to ovšem 
více, nežli vydávala kopa za mládí Okartova. Srovnej k tomu, co psáno v Č. 
Časop. hist. XXIII 55-63 

2. (cc. UOO). 
S kořistí hnězdenskou (1039) nesli Čechové tři desky těžké od zlata, které 

byly položeny u oltáře, kdež odpočívalo tělo sv. Vojtěcha, Bylať ~ětší deska 
zdélí 5 loket (ulnarum) a zšíří 10 dlaní (palmarum) - - a na krall byl psán 
verš: Tři sta liber zlata váží, hle, toto dílo zajisté. 
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Kosmas, Font, rer. Boh. II 77, Počítáme-li slovo ulna za loket, byla by deska 
dlouhá 2'9570 m, tedy skorem tři m a to nejméně a na krátký loket. Počítá-li se dlaň 
na 7'8852 cm, byla by šířka 0'78852 m. Kdyby se palma měla vykládati pídí, byla 
by šířka 197 cm, což se mi zdá býti přílišné. Také latinská palma se nikdv ;inak, 
než dlaní, nepřekládá. 

3. (cc. 1230-1240). 
Jan syn Zbislavův (tak na pečeti) zakládá klášterec v Nížkově pro mnichy 

Osecké. Zmiňuje se o platu 16 strychův (strichones) obilí, 8 žita a 8 ovsa. 
Reg. Boh. I 226, Č. 497. 

4. 1248, 8. (3.) Novmb. 
Jindřich purkrabě Žitavský vysazuje Hertvíkovi měštěnínu Litoměřickému 

ves Lovosice právem zákupným, zanechávaje mu k rychtářství lán, třetí peníz 
z soudu, mlýn s přísl a úrok 32 měřic soU od bezzemkův, Kostelu zanechává 
též lán. Lány mají dlouhost a širokost držeti, kterouž drží lány vsi Prosmyk. 
Plat s lánu hřivna stříbra pražské váhy a ke kostelu kbelec žita. D. v Litomě
řicích 1. 1248 nároka (indikce) čtvrtého (?) rozdílku (J dus?) listopadu. 

Reg. Boh.· I 562, Č. 1215 (Starý český překlad). 

5. 1252, 13. Decb. 
Kanovníci Vyšehradští prodávají Jindřichovi mincmistrovi zboží své mezi 

Humpolcem a lesem Nelechovem u Zahrádky právem zákupným. Úrok bu
doucí osázených věrdunk (ferto) stříbra a desátek obilný. Lán aby byl tak ši
roký a dlouhý, jako je v sousedních vesnicích kláštera želivského, kdež Němci 
role vzdělávají. 

Reg. Boh. I 606, Č, 1316, 

6. 1265, 27. Sept. 
Král Přemysl vysazuje svobody města Poličky. V míli okolo Poličky jest 

800 lánův, z nichž se příměří k městu 50 lánuv (míry litomyšlské). Úrok stálý 
.s lánu věrdunk stříbra Litomyšlské váhy, 6 korcův (tinae) žita, 6 ovsa téže míry. 

Reg. Boh. II 191-193, Č. 499, Čelakovský CJM. II 43 a český překlad 46-48. 

7. 1268. 
Král Otakar kázal obnoviti váhy a míry a znamenati znamením svým, 

čehož před tím nebývalo. (Ve Vokaunově kronice dodává se z domyslu, že se 
tak stalo proto, že chudým bývalo křivděno; pro tu· novotu prý páni a mě
šťané reptali, ale sedláci a chudobní krále oslavovali.) 

Font. rer. Boh. II 300, III 475, V 157, 304; Hájek k tomu· navázal star}' 
spis o měrách, který jest položen níže (č. 346). 

8. ce. 1270. 
Král Přemysl vysazuje nové město Chrudim, dávaje měšťanům 100 lánuv 

a rychtáři budoucímu 2 lány. 
Reg. Boh. II 1030, Č. 2380, Čelakovský CJM. II 83. Dobu nesnadno určiti. 

Město se připomíná teprve l. 1289, avšak farář již 1268 (ale třeba nebyl ještě v novém 
městě) a míra Chrudimská l. 1276, ale mohla se jmenovati i po hradu a kraji. Že 
l. 1261 ještě město Chrudimské nestálo, lze souditi odtud, že král Přemysl dal Pře
loučským práva, která měla města Kolín a Kouřim. L. 1837 mělo město polností 
nad 3482 jiter (Víd.) neb dvakráte tolik korcův, což by se asi 100 lánům neb 6000 
korcům rovnalo, 

II 
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9. 1276, 4. Mart. 
Budiš opat kláštera Hradiště u Olomouce dává moc Támoví rychtáři, 

aby vysazoval nové město Hranici; rychtář má míti mimo jiné dva lány Chru
dimské míry, také lány městu přiměřené mají býti též míry. 

Reg. Boh. II 419, 420, Č. 1003. Viz i tamže 672. 

10. (1253-1278). 
Král Přemysl dovoluje nejmenovanému rychtáři (u Poličky?) v lese jistém 

vysaditi 18 lánův míry Svitavské (ad modum laneorum in Zitavía) tak, aby dva 
byly svobodné, jeden zůstal rychtáři a 15 patřilo králi. Stálý úrok s lánu po. 
skončené lhůtě 3 věrdunky stříbra, 2 jmenované míry (mensuras, quae dicuntur 
- - -) ržia 2 ovsa, plecku a 3 kury. 

Palacký, formelb. 1308, Reg. Boh. II 1019, Č. 2344. 

11. 1278. 
Vykopány dva příkopy před Pražským hradem, jeden vyzděný a druhý 

větší bez vyzdění, zšíří 40 loket (cubitorum) a do hloubky 30; zdélí pak běžely 
od potůčku Brusky až k Oboře. Obnoven jest také starý příkop, který jest 
nejblíž ke hradbě a vyzděn z jedné strany na vápno, však druhá strana ne
byla obnovena; zšíří jest 40 loket a do hloubky 50. 

Letopisy z 1. 1196-1278, Font. rer. Boh. II 302. 

12. 1279, 6. Mart. 
Jaroslav, opat, s klášterem Vilémovským vysazuje obyvatelům vsí Bučic 

a Vla'čic země, kteréž posud sám vzdělával, zákupným právem, tak aby lány 
byly vyměřeny mírou Čáslavskou. Stálý úrok s lánu tři věrdunky stříbra, 6korcův' 
(chortzones) pšenice, 6 rži, 6 ovsa, 3 ječmene, jeden hrachu. 

Reg. Boh. II 500, Č. 1167. 

13. (1279-1290). 
Biskup Dobeš vysazuje 20 lánů rolí u Českého Brodu měšťanům tamže. 

Úrok stálý s lánu 2 hřivny dobré. Měšťané budou povinni lány budoucně při
měřené přijímati. 

Novák, formulář Č. 156. - Ve 14. století bylo tu 25 lánův, tak že buď 5 při
měřeno, aneb mělo tak již státi v listu hořejším. Úrok byl 2 těžké hřivny, ale sleven 
tuším na kopu a 10 gr. (Emler, Urbáře 104.) 

,14. (1279-1296). 
Biskup Dobeš vysazuje městečko (nejmenované), k němuž jsou 43 lány 

o 60 jitrech (jugera strichonum), totiž 33 lány již vyplaněné a 10, které se mají 
vzdělati na vykl učených P?rost1inách. 

Novák, formulář Č. 268. - Místo se ve formuli nejmenuje, avšak srovnáme-li 
stav, jak byl ve 14. století, nelze mysliti na Příbram, jehož vysazení následuje a zbý
vají proto Štěpánov s 39 neb 40, Pelhřimov s 38 neb 40 a Chýnov s 38 bez čtvrti, 
aneb 41 lány. 

15. (1279-1296). 
Biskup Dobeš vysazuje ves Onomyšl se 17 lány o 60 jitrech (jugera stri

chonum); stálý úrok s lánu hřivna čistého stň'bra, jehně, husa krmná, 6 kur, 
kopa vajec a dva sýry. 

E. Šebesta. Nově nalezený zlomek formulál'e Č. 2. 
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16. 1282. 
Konšelé Pražští, poradivše se o tom, co by se mělo učiniti, aby množství 

mrtvých těl bylo pohřbeno, zůstali na tom, aby se najali dělníci k vykopání 
převelkých pohřebišť, do kterých by se mohlo vložiti mnoho mrtvol lidských. 
Hroby ty vykopané byly zhloubí 3 láter (lastrorum) a zšíří po každé straně 
10 loket (cubitorum) a do každého vešlo se tisíc mrtvol neb něco více, neb méně. 

Letopisy o zlých letech po smrti Přemyslově, Font. rer. Boh. II 361. - Tvar 
lastrorum zdá se býti chybný opis; v prvotním sepsání je bezpochyby laftrorum, 
jež čteno jako lastrorum.' 

17. 1284-1296. 
Biskup Dobeš vysazuje vsi u jistého městečka s 45 lány, z nichž každý 

drží 60 fiter strychův, právem purkrechtním. Stálý úrok s každého lánu hřivna, 
3 strychy rži, 3 st. ovsa, 6 kur, 60 vajec, jehně a 2 sýry. 

J. B. Novák, formulář Č. 263. Znění listu v této formuli jest porušeno. 

18. 1284-1296. 
Biskup Dobeš vysazuje trhovou ves, v mz Je 41 lánův, každý držící 60 

jiter strychův; dva lány oddává rychtáři, z ostatních 39 lánův.mají se dva roz
děliti mezi 42 podsedkův, a to po 2 jitrech; stálý úrok z každého z 32 lánův 
hřivna a 10 strychův pšenice, z jitra věrdunk. 

J. B. Novák, formulář Č. 264, Čelakovský CJM II 138, Č. 74. - Prvotní znění 
listu jest pokaženo. Pravda asi je, že bylo 41lánův po 60 stryších a dva že držel rychtář. 
Odečtou-li se ze zbývajících 39 dva lány pro podsedky, zbývá jich 37, kdežto tu je 
počítáno 32. Také mělo býti pro podsedky 84 jiter, kdežto 2 lány mezi ně rozdělené 
držely jich 120. Také plat věrdunku s jitra je veliký a nelidský. Snad je vynecháno 
ustanovení o 7 lánech, aby byly rozděleny ría čtvrti a s každé aby se platil věrdunk 
stříbra. 

Zřejmo je, že je formule nedostatečně opsána, k tomuto nedostatečnému znění 
přidružil se nový zmatek, když A. Tomíček v Osvětě (1917, str. 677) dovodil z tohoto 
listu, "že měl lán 42 jiter rovnajících se 60 jitrům strychovným čili osevním". Patrně 
omylně, poněvadž ze všech pamětí od 13. až do 18. století jde na jevo, že jitro je míra 
a strych násevek a že se neměří valo prvotně na strychy, nýbrž na jitra. 

19. 1289, 1. Octb. 
Biskup Dobeš vysazuje ves Újezd před městem, Bílinou s třemi a půl 

lánem (o 60 jitrech?). Z těch všech úrok stálý 31/ 2 hřivny čistého stříbra, W 
krmných husí, 60 kur. 

Novák, formulář Č. 164. 

20. 1290 (1293?) 2-9. Apri1. 
Biskup Dobeš vysazuje vsi Veltěž s 24 a Oboru s 17 lány, každý o 60 jitrech 

strychův, tak aby lán zůstal rychtáři a z ostatních 40 lánův z každého stálý 
úrok hřivny, 3 strychy pšenice, 3 žita, 3 ovsa, 6 kur, 60 vajec, jehně a sýry vy
dáván byl. 

E. Šebesta, nově naleze~ý zlomek formuláře Č. 1. 

21. (1290-1291). 
Biskup Dobeš vysazuje městečko Příbram s 28 starými a 10 přiměřenými, 

Brod s 31/ 2, Žežice s 31/ 2, Láz S 41/ 4, Oseč s 4 lány a Konětopy se 3 čtvrtmi, vše 
54 lánů, každý o 60 jitrech strychův. Stálý úrok (s lánu) půl hřivny. 

Novák, formulář Č. 266. - Čísla zdají se býti dobrými, protože se součtem 

11* 
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souhlasí. V 1. 1379 bylo' v Příbrami ještě 381, ale v dotčených vesnicích se počet 
lánův zvětšil a u Konětop tak, že tu bylo 61. 4Y2 j. Také stálý úrok udržel se ve 14. st. 

21b. 1293, 3 .. Maj. • 
Heřman opat kl. Zlaté koruny činí milost Chvalšinským, aby vykonávali 

poddanské povinnosti jen z 26 lánův, protože oddáno 36 jiter rolí sedlákům 
z Nového Křenového, 10 jiter sedlákům Boletickým a 15 jiter, které Kunrát, 
farář ChvalšÍnský nad (ultra) lán k záduší kostela patřící držel; kteréžto role 
opat ve 2 lány svádí a je od počtu dotčených 26 lánův odděluje. 

Panger1., Goldenkr. UB. 38-40, Reg. II 691, č. 1610. - Bylo tedy n Chval
šin prvotně 28 lánův, z nichž jeden držel farář, 61 jiter oddáno a ty s farářovým 
lánem ve 2 lány svedeny; měl tedy lán 60 jiter, jak bylo obvykle (ne-li 61, což by bylo 
neslýchanou vzácností). Tím se opravuje domnění (Agrar. Arch. V 156), že byly lány 
po 32 jitrech. 

22. 1302, 6. Novb. 
Král Vácslav potvrzuje přeměření lánův u Budyně a vesnic příležících, 

tak aby každý lán obsahoval tolik dna, aby bylo 60 strycMv výsevku a s každého 
byl stálý úrok půl hřivny Pražské váhy aneb čistého stříbra, osm korcův (men
suras) Litoměřické míry (2 pšenice, dvě žita a tolikéž ječmene a ovsa) a 6 kur. 

Reg. Boh. II 835, č. 1941. 

23. 1307, 22. Jan. 
Oldřich z Lichtenburka oddává město Ronov s 39 lány Čáslavské míry k no

vému osazení, tak aby s lánu úrok půl hřivny vycházel, též aby se osadilo 24 
podsedkův na polovičním lánu, tak aby měl každý 11/ 2 jitra a z toho půl věr
dunku (15 gr.) platil, avšak dva lány a dva podsedkové zůstali rychtáři. 

Reg. Boh. IV 823, č. 2124. - Jestli se na polovičním lánu usazovalo 24 pod
sedkův a každý měl 1·5 jiter, jest zřejmo, že držel 36 jiter a celý lán 72 jiter, pak 
ale je úrok mírný; ale možná, že byla jitra malá. 

24. 1307, 1. Mart. 
Michal rychtář v Libochovicích najímá si do života od kláštera Dokzan

ského ves Černívo obsahující 9 velkých lánův měřených na 93 korcův (mensuras) 
Reg. Boh. II 916 č. 2127. 

25. 1310 Decemb. 
Král Jan, dávaje svobody obyvatelům království Českého, určuje o sbírání 

berně toto: S každého lánu neb mlýnu na řece, aťsi kolikkoli kol má, věrdunk 
stříbra a každý řemeslník se svého řemesla, s každé krčmy, s každého potoč
ného mlýna, i má-li několik kol, lot stříbra nebo kdyby se stříbrem neplatilo, 
za věrdunk 16, za lot 4 gr., z rolí však, které nejsou na lány měřeny, z poPluží 
věrdunk splatiti budou povinni. 

Reg.Boh. II 974, č. 2245. - Viz V. Chaloupeckého článek v Časop. Hist. 
XVI, kdež dokázáno, že tento list jest návrh pouhý, což však na tom, co byl lán 
a co popluží, nic nemění. 

26: 1312, 24. April. 
Balvin, měšťan Pražský a králové vladař vysazuje zboží její v But;;:;icíc';, 

Jínonicích, Větším a Menším Košíifi právem zákupným, totiž v oněch dvou 
3 lány a čtvrt, v obou Košířích 6 a půl lánu, každý po 72 jitrech strychův (totiž 
výsevku). Stálý úrok s lánu dvě těžké hřivny (128 gr.) a 4 kury. 

Reg. Boh. III 31, č. 73. 
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27. 1313, ll. April. 
Ota z Kožlan vysazuje městečko Kožlany z poručení králova zákupným 

právem, vyměřiv 60 lánův, každý držící v sobě 36 jiter měřenýcfr. Stálý plat 
s lánu půl těžké hřivny (32 gr.) 2 strychy rži, 2 ječmene a 3 ovsa a 4 kury. 
Rychtáři se dostane lán s lukami a zahradami, kteréž mohou pojíti 4 míry (men
suras) semene. 

Reg. Boh. III 55, č. 132. - Nesrozumitelné je, jak by mohl lán měřící 36 
jiter pojíti jen 4 mensury, i třeba té největší míry semene, a aby Ee to mělo vztahovati 
jen na louky a zahrady, teprve dobrého smyslu nemá; dobrého smyslu by bylo, 
kdyby stálo 44 neb 54. 

28. 1314, 23. Jan. 
Svědomí rady Pražské, že Jetřich syn Volflinův vysadil právem zákupním 

vsi Zlatníky, Braník a Hodkovice, ku kterým patří 32 lány a půl lánu a 7 jiter 
měřené, takže každý lán drží 60 strychův násevku. 

Reg. Boh. III 76, č. 176. 

29. 1315, 22. Jul. 
Alžběta králová vysazuje 27 vesnic v újezdě Volynském zákupným právem 

davši 139 lánův Mělnickou mírou a plOvazcep vyměřiti; stálý úrok z každého 
lánu těžká hřivna neb 64 gr. a z nevzdělaných 15 lánův bez čtvrti do 10 let 
nic a potom tolik, jako Z ostatních. 

Reg. Boh. III 108-109, č. 269. - Protože se míra lánův Mělnických v č. 33 
na 72 strychův určuje, lze se domnívati, že tak bylo také u vesnic Volyňských, ač 
jestliže se 1. 1320 počet strychův nezměnil. 

30. 1315, 5. Octb. 
Svědomí rady Plzeňské, že Ondřej syn Jimramův přijal od opata Plas

ského rychtářství v Žichlicích a že bude držeti lán (mansum seu laneum) držící 
37 jiter (jugera) platných,mlýn, louky a zahrady, avšak lány Platné (ostatní) 
drží po 32 fitrech a stálý úrok 6i. gr. a 4 kury (s lánu) bude opatovi vydáván. 

Reg. Boh. III 112, č. 279. 

31. 1315, 18. Octb. 
Král Jan vysazuje veS L%ben, patřící ke hrádku Křivoklátu, právem Vět

šího města Pražského. Každý lán má býti tak prostorný, aby na něm bylo 72 
korcův (mensuras) Pražských výsevku, i jarního i zimního obilí. S lánu stálý 
úrok půl kopy neb dva věrdunky, každý po 15 gr. 5 str. žita, 5 ječmene a 6 ovsa 
Pražské míry a 10 kur. 

Reg. IV 825, č. 2128. 

32. 1319, 16. Octb. 
Jetřich z Peruce najímá si od kláštera Strahovského zákupným právem 

17 lánův u Peruce, každý lán po 60 jitrech a každé jitro se strých výsevku Pražské 
míry pod stálý plat s lánu, totiž hřivnu neb 64 gr. 2 str. pšenice, 2 rži a 2 ječ
mene Slavětínské míry a z po rostliny, již nelze vzdělávati, 11/2 hřivny; a to vše 
na jisté výminky. 

Emler, Urbáře str. 276-278. - Stav ten byl ještě 1. 1410 a též na Slavě
tínskou míru. 

33. 1320 (Aug.?) 
Alžběta králová davši přeměřiti dědiny k městu Mělník%, kdežto nale 

zeno 15 1. přes počet lánův, z nichž posud bylo placeno, vysazuje znova mě 
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šťanům a sedlákům k městu patřícím 89 lánů bez čtvrtí, každý o 72 stryších 
neb měřicích; plat s lánu hřivna neb 64 gr. 

Reg. Boh. III 255-256, č.604, Čelakovský CJM. II 190, Č. 113. Tuto do
ložena poznámka z Mělnické kniby ,,89 lánů vynese 6408 strychů, bez 18 strychů 
zůstane 6390 strychů při městě Mělníce. Kde jsou?" L. 1832 bylo městských poli 
přes 1161 jiter Víd. míry, což se ani trochu nevyrovná hořejšímu číslu, tak že lze 
za to míti, že se připočetly k městu některé vesnice; proto také je v listu psáno o sed
lácích. Viz k tomu i list v Reg. III 285, Č. 685. 

34. 1320, 8. Octb. 
Král Jan potvrzuje obci Plzeňské dědiny jí přiměřené, totiž 168 lánův, které 

byly přiměřeny při založení města a 10 lánův, které se našly při novém vy
měřování, tak aby každý lán držel 42 jitra a plat s něho půl hřivny královské 
(lehké) neb 28 groŠův. 

Reg. Boh. III 262, Č. 617. Čelakovský CJlVL II 192, Č. 114. 

35. 1320. 16. Octb. 
Přibík z Chrustenic poroučí (vl. potvrzuje) ves Březovou Jindřichovi rychtáři, 

aby ji vysadil. Kolik je lánův, není poznamenáno, ale každý fe po 60 str. 
Stálý úrok s každého 42 gr., 4 kury a dva žence roboty. 

Reg. Boh. III 264, Č. 621. 

36. 1321, 3. Mart. 
Král Jan dav role k městu Žatci, patřící skrze zkušené měřiče vyměřiti, 

přivlastňuje k témuž městu 43 lány bez čtvrti, z nichž každý drží 60 provazcův 
(funes) obyčejných. Úrok stálý s lánu hřivna královská (lehká) neb 56 gr. 

Reg. Boh. III 277, Č. 659, Čelakovský CJM. II 193, Č. 115. - Na místě jitra 
neb korce, jak by každý očekával čísti, je tu provaz a nikoliv provazec (Funiculus). 
Na tento nelze hádati, byť i to platilo, že byla míra rozdílná, neb lán o 60 provazcův 
byl by, hledíc k úroku hřivny, příliš malý. Protož lépe pustiti mimo sebe to, že písař 
psal chybně, a míti za to, že provaz byl tolik jako jitro a snad že toje prvotně české 
pojmenování a že měřil asi 5 provazcův. 

37. 1321, 24. Jun. 
Štěpán z Tetína vysazuje ves trhovou Dušníky s 10 lány a vsi Dubenec 

s 9 a Rosejovice s 26 lány, každý po 64 str., obvyklé a povinné míry. Stálý úrok 
s každého tři věrdunky (48 gr.), 8 kur a robota. Do lánů se nepočítají obce. 

TýŽ vysazuje ves Kytín s 8, ves Dobříš s 12, ves Knín s 71/ 2 a ves Lib
čice.s 10 lány téže míry, jako předešlé. Stálý úrok 2 věrdunky (32 gr.), 8 kur 
a robota. 

Reg. Boh. III 290, 291, Č. 696, 697. 

38. 1322, 23. Jan. 
Zibota Benešovský vysazuje ves Počernice (horní?), dávaje jednomu 2 lány 

a osmi po lánu (vše 10 lánův). Míry není. Stálý úrok s lánu půl druhé hřivny. 
(po 64 gr.) a půl věrdunku, kopa vajec, 6 kur a roboty. 

Reg. Boh. III 308, Č. 756. 

39. 1322, 16. April. 
Král Jan svoluje, aby Štěpán z Tetína les Bor, patřící k Tetínu, buď celý, 

aneb jen část, mohl vysaditi právem zákupným a při tom daruje Otovi písaři 
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Štěpánovu lán (téhož lesa?), který drží 32 jiter a tak, že jsou na každém jitře 
násevku 2 strychy Berounské míry, k nápravě. 

J. Teige, ve Věstníku kro společnosti nauk 1906, IV 4. 

40. 1322, 23. April. 
Štěpán z Tetína vysazuje les Bor, patřící ke hradu Tetínu, právem zá

kupným, totiž 14 lánův, z nichž každý drží 30 jiter a na každém fitru budou 
2 strychy násevku Berounské míry; úrok stálý po 8 letech a dokonaném vypla
nění; s každého z 12 lánův těžká hřivna po 64 gr. a 4 kury. 

J. Teige, ve Věstníku kro společnosti nauk 1906, IV 5. 

41. 1324, 23. April: 
Heřman z Drahlína a z Litněporouči Držkraji rychtáři, aby vysadil ves 

Lounín. Počet lánův není poznamenán, avšak každý má držeti 60 str. Stálý 
úrok s lánu hřivna (64 gr.) ospu 2 měřice rži, dvě ječmene a dvě ovsa, 8 kur, 
jehně, 80 vajec a j. 

Reg. III 381, č. 976. 

42. 1325, 22. Apríl. 
Král Jan obnovuje svobody města Loun, na něž list ztratili, předně že 

každý městu přiměřený lán drží 84 strychy výsevku a s každého lánu se jen po
lovice lehké hřivny neb. 28 gr. platí, louky pak u téhož města se nacházející 
svobodny bez platu budou. 

Reg. Boh. III 422-423, č. 1033, Čelakovský CJM. II 222, č. 134. 

43. 1325, 4. Novb. 
Král Jan. vysazuje ves Domašice (neb Domoušice) obsahující rovin i hor, 

rolí,.luk, pastvm a porostlin 25 lánův, každý po 90 str. farního i zimního 'násevku, 
z nIchž budou dva s hor:;mi rychtářovy, jeden farářův a jeden na pastvy, 
ostatní pak 21 sedlákův. Urok stálý se sedlského lánu (lehká) hřivna neb 56 
gr. 6 str. rži, 8 ovsa, 8 kur. 

Reg. Boh. III 447, Č. 1150. 

44. 1325, 4. Novb. 

Král Jan v~sazuje Přibyslavovi "Scheder" (?) a lidem osedlým neb osaditi 
se chtějícím ves Revničov s 48 lány, jak v rovinách, tak i po horách, každý lán 
po 90 stryších obofího zrna, totiž ozimu a (jarního) semena, ze kterýchž lánů 
3 rychtáři, 2 faráři a 3 str. za pastvy se držeti budou. S každého z 40 lánův 
poplatných stálý úrok hřivna (lehká) neb 56 gr. šestý strych žita, osmý ovsa 
a 8 kur. 

Reg. Boh. IV 791, n. 2026. 

45. 1325. 

Vojslava vdova po Slavkovi z Šestlic odevzdává dskami zemskými zboží 
své věnné v Šestlicích totiž 190 strychů dědiny. 

Ješek syn n. Slavkův z 'Šestlic odevzdává týmž způsobem 33 strychy dě-
diny měřené s rolemi, lukami, lesy a zahradami. . 

Emler, Relig. tab. I 66-67. - Z ceny udané jde na jevo, že strych placen 
1 '5 -1'6 hřivny stříbra. Pozoruhodné jest, že statek pozemský neprodává se na 
lány a vzácností je, že se tehdá měřily dědiny na korce. 
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46. 1327, 7. Maj. 
Jaroslav ze Štěňovic vysazuje dědinu svou v Losině vesničanům tamějším, 

tak aby každý lán držel 33 jitra německého měření, průhon aby šel od vesnice 
až na konec její polností, k pastvě vykazuje čtvrt lánu; každé městiště, kdež 
bude stavěn dvůr, patřící k lánu, aby měřilo 2 provazce německé míry zdélí 
a půl druhého zŠíří. Úrok stálý s lánu hřivna (64 gr.) a j. 

Reg. Boh. III 516, Č. 1323. 

47. 1327, 26. Decb. 
Král Jan obdaruje Nymburské rozličnými milostmi, zejména právem Lito

měřickým a potvrzuje plat s 116 lánův rolí, z nichž každý lán drží 72 korce (men
suras) násevku Pražské míry, totiž dohromady 58 hřiven stříbra, každou po 
56 groších. 

Reg. Boh. III 549-551, č. 1403, Čelakovský CJM. II 252-255, Č. 149. 

48. 1328, 18. Maj. 
Hynek Berka z Dubé a na Lipém purkrabě pražský a hejtman král. Č. 

jako zástavní držitel vysazuje role patřící k městečku Kostelci nad Labem, totiž 
20 a 1 % lánu měřeného míry Kouřimské, ka,ždý lán se 72 strycM'tv, držitelům 
týchž polí právem zákupným pod úrok hřivny neb 64 gr. s lánu nečitajíc obecné 
pastviny D. v Praze XV. Kal. Junii. 

Prvotní list na radnici města Kostelce. 

49. 1329, 13. Jun. 
Vyznání rady pražské, že Albert Kutnohorský, spoluobyvatel jich, prodal 

a vysadil 3% lánu v Trčeúsích podle míry lánův v Počernicích, kdež lán drží 
64 jitra, Jindřichovi rycht~ři v Radonicích na jisté výminky. 

Arch. Český XXVIII 125. 

50. 1330, 15. April. 
Král Jan potvrzuje svobody města Čáslavě zejména pro uvarování všech 

pochybností počet lánův témuž městu přiměřených, totiž 86 lánův pod plat 
půl hřivny a II lánův pod stálý plat jedné hřivny. 

Reg. Boh. III 635, Č. 1625. - Proč je úrok nestejný, nelze snadno uhodnouti; 
snad byly dědiny nestejné úrody, proti čemuž lze namítati, že jsou u Čáslavě všude 
dobré role. 

51. cc. 1330-1335. 
Zbyněk (Zajíc) ze Žebráku vysazuje 8 lánů rolí a dva mlýny s dvěma 

koly na pomezí vsi Chodouně, z nichž každý lán má výsevek 64 strychův míry 
Berounské, rychtáři, faráři a obyvatelům právem zákupným. Stálý úrok hřivna 
stříbra neb 64 gr. 2 str. pšooice, 2 rži, 2 ječmene a 2 ovsa a 6 kur; plat s mlýna 
13 str. rži. 

Tadra, Summa Gerhardi. - Zbyněk se psal ze Žebráku v 1. 1318-1335, kdež 
pustiv Žebrák králi, jal se psávati z Hazemburka. 

52. 1331, 17. Jan. 
Zdislav opat a konvent kl. Ostrovského vysazují Tochovjce městečko s 16 

lány, vsi Hořečapsko s 7, Starouvodu s 7, Hořijany s 5, Kletice s 4, Lisovice 
s 2 lány, každý po 72 jitrech strychův Mělnické míry. Stálý úrok s lánu 64 gr. 

Reg. Boh. III 674, Č. 1723. 
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53. 1331, 29. Septb. 
f Král Jan potvrzuje hlídačům hradu Kladského svobody, zejména ve vsi 

Piluči 4 lány bez tří prutů a u dvoru královského tři pruty, tak aby byly čtyři 
celé lány. 

Volkmer, Hohans Geschichtsquellen der. Gr. Glatz I 51. 

54. 1332, 30. Jan. 
Albert ze Kryz a synové jeho najímají si právem zákupným od Jana 

Olbramova, kanovníka Vyšehradského, zboží jeho prebendy, totiž v Korečku 5 
lánův, 14 korcův, v Syřovicích 10 lánův bez čtvrti, v Měcholupech 3 lány a čtvrt, 
v Holedči 2 lány, 20 korcův, v Holedečku 50 korcův, v Blažimi 46 korcův, a tak 
sumou 22lánův, každý lán měřený na 64 korce násevku. Stálý úrok s lánu 5 těžkých 
věrdunkův grošův po 16 gr. 

Reg. Boh. III 730, Č. 1874. - Součet v listě psaný dán jest jen rovným číslem, 
neb v pravdě činí 22 lánův a 2 korce, leč bychom za to měli, že se písař někde (u Sy
řovic neb Měcholup) o 2 korce zmýlil. 

55. 1333, 23. April. 
Jindřich z Malovar a Žofka manželka jeho vysazují ves Bubovice pod 

právo zákupné právem města Berouna na rozměření dědin s půl desátým lánem, 
kteřížto lánové mají držeti ozimného osetí' 64 strychy, z nichž jeden lán bude 
k rychtě. Stálý úrok s nich a z přioraných lánův 72 gr. a "měřice" žita. 

Reg. Boh. III 774, Č. 2000. 

56. 1333, 28. Decb. 
Kunrát, opat Osecký s klášterem svým vysazuje ves Počerady s rolemi 

vzdělanými a pustými, loukami a pastvinami, 19 a půl lánu každý o 64 str. vý
sevku. Stálý úrok s lánu 40 gr. po měřici pšenice, žita, ječmene a ovsa, kura, 
30 vajec a robota. 

Reg. Boh. III 811, Č. 2074. 

57. 1334, 13. Decb. 
Bořita arcipřišt Znojemský Petr a Hynek bratří vysazují ves Ředhošt, 

věno jich mateře, s městištěmi dvorův, s rolemi, pastvami, cestami, stezkami, 
průhony (kromě vinic, zahrad, štěpnic, chmelnic a krčem), dvěma lidem právem 
vikpildským, tak aby oni každý lán, jenž by vyměřen býti mohl, totiž 60 str. 
míry tohoto kraje k lánu počítajíc, od mateře za 7 kop gr. vyplatili; k rychtě 
vysazeny 2 lány rolí neb dědiny a se 2 prutoma, jichž prutův 12 k lánu celému 
se počítají. Úrok stály s lánu hřivna těžká neb 64 gr. 2 str. rži, 1 str. pšenice, 
1 ječmen, jehně. jedno plece a desátek faráři. 

Arch, Český XXVIII 199-200. 

58. 1335, 28. J ul. 
Král Jan obnovuje svobody města Ústí nad Labem, ustanovuje také 

úrok komorní z dědin a rolí 26 lánuv, jedné a půl čtvrti, z těch leží 10 1. s po
louláním a % čtv. v Luhu každý o 64 korcích (mensuras) a úrok s lánu 56 gr. 
neb hřivnu královskou (lehkou) počítajíc. Čtyři l. a čtvrt jsou za Bílinou a úročí 
se s každého tři věrdunky královské či lehké. Jiných 6 s polouláním leží pod 
Velikým kamenem a platí se s nich po třech lehkých věrduncích. Kromě toho 
leží nad horou 2 lány 1 % čtv. platící po polovici lehké hřivny. Jsou také 2 1. 
s polouláním a čtvrtí s úrokem po 1 % věrdunku lehkém, kromě toho 4 vinice. 

Čelakovský CJM. II 291, Stadtbuch von Aussig 25, Č. 38, Reg. IV 69. 
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59. 1335, 4. Decb. 

Král Jan dává moc a poroučí Kuncmanovi Hochinstolen, měštěnínu v Kníně, 
:aby vysadil v háji Kamýckém u Knína dvě nové vesnice (totiž pozdější Pro
střední a Sejickou LJwtu) tak, aby každá držela 10 lánův platných, každý po 
72 stryších výsevku kromě občin okolních, ze kterých se nebude platiti. Bu
doucí plat stálý 32 gr. 10 kur a 6 gr. za roboty. 

Reg. Boh. IV 91, Č. 237. 

60. 1336, IS. Jan. 

Král Jan potvrzuje svobody města Slaného, zejména jeho vysaz~~("'vŠak 
tak, aby každý lán k městu přiměřený, jichž je 96 (sto bez čtyř) toliko, měl 
84 jitra, a takových, aby každé jitro mělo strych výsevku. Stálý úrok s lánu hřivna 
neb 56 gr. 

Reg. Boh. IV 851-852, Č. 2186, Čelakovský CJM. II 309, č. 188. 

61. 1336, 9. Sept. 

Ješek z Chotče, maje dědiny kláštera Plasského v Chotči vysazovati, 
prodává je po kusech právem zákupným, totiž předně M. Pertoltovi, měšťanu 
v Praze 3 lány dědiny na vzdělání rolí a čtvrtý lán na hoře Čabuzi při, hra
nicích též vsi, tak aby ta hora po větší části skalnatá na doplnění úrody téhož 
čtvrtého lánu méně úrodného do téhož lánu celá byla pojata. Jiným osobám 
prodává po lánu a polovici (3 lány a 5 polovic), každý lán (kromě skalnaté 
hory) jen tak velký, aby stačil pro 72 strychův násevku. D. v Praze 1. 1336 
nazejtří Narození p. M. 

Prvotní list v klášteře sv. Tomáše. 

62. 1337, 24. April. 

Hynek Berka z Dubé zakládá město Nový Bezděz neb Bělou, tak aby 
bylo 90 lánův lesu, totiž 60 v tu stranu ke hradu Bezdězi a 30 z druhé strany 
města, témuž městu a pěti vesnicím k němu připojeným Bezdězskóu mírou při
měřeno; kromě toho dává S lánův lesních na obec.. neb pastviště a ještě dráhy 
neb pl ůhon, lán též ke kostelu, pro osazující. 6 lánův, a pro měřiče 1 ,lán. Úrok 
s 60 láriuv po těžkéliřivně neb64 groších,s 30 po lehké hřiyně neb 56 groších. 

Reg. Boh. IV 169 -172, n. 419. 

63. 1337, 5. Jun. 

Král Jan daruje křižovníkům při špitálu sv. Františka k statku jich Do
břichovicům v Brdech a na horách Vráži a Vrbeništi 7 lánův (VII laneos sive 
man sos) královskou měrou plně a náležitě odměřených, z nichž každý obsáhne 
.do 92 strych~v a míru největŠÍ drží. 

Reg. Boh. IV 175, Č. 427. 

64. 1337, 7. Jun. 

Perholt z Lipé, probošt Vyšehradský, potvrzuje lidem ve vsi Hostíně 
list předchůdce svého Jana 1. 1320, 18. září, jenž vysadil jim pole již vzdělá
vané IS lánův právem zákupným a pod stálý úrok 1 Y2 hřivny a 6 kur, ale dav 
dědiny ty skrze měřiče podle obyčeje království Českého znova a docela přeměřiti 
a shledav, že jim bylo o dva lány více naměřeno, vysazuje je týmž lidem pod 
týž úrok. 

Reg. Boh. IV 176, Č. 428. 
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65. (1337). 'v " ., 

Jan Trhonka, minister Praž:k~~~ kostela a Petr farar Velvar~~y .~avaF 
<d'dictví své v Mileticích, Jan mestlste (aream) s 60 strychy a Peh dve me
.st~ště s 65 strychy dědin k těm městištím k oltáři sv. Bartoloměje v kostele 
sv. Václava na hradě Pražském. 

Štědrý, Dodatek II. k Pozůstatkům desk zemsk)Tch na str. 5. Co se týče 
míry strychův, jest srovnati list č. 45. 

66. 1340. 
Kunrát, opat osecký, se svým klišterem vysazuje ves Čer"}'ochov m~jící 

42 lánův bez tří korcův, každý 64: korcův (mensuras) násevku m~r~ v zem'/. ob
-Jyklé. Plat s lánu kopa, tři korce ovsa Slavětínské míry, 2 kopy vajec, 4 kury, 
Kromě toho 20 podsedkův, z nichž každý platí 4 gr. a dvě kury; pak hospv~: 
dářův (rustici, domkáři), z nichž každý má kOl:ec výsevku:", platI ,2 ~r. Menc 
dostal 40 korcův, biřic čtvrt (16 měřic). Faráři vysazen pul druhy lan. 

Reg. Boh. IV 331-333, Č. 848. - Jeví se tu rozdíl mezi sedláky, chalup
níky a domkáři neb zahradníky. 

67. c. 1340. 

Vyznání, že Bořita, měštěnín K utno.,hor~ký dědi~y, své a ,:,~s ...... 'v' .: 

-v níž jest 1~ lá?-ův b,ez věrtele .dobře z~ěr~nych a kazdy J?~ 72 JIt~ech Pr~zske 
míry, vysadIl zákupne AlbertOVI a Hodlkovl tak, aby drzeh Jeden Jan s krc~ou 
a tvrzí, ostatek pak drželi obyvatelé pod stálý úrok 6 věrdunkuv gr. Pravo 
jim dáno takové, jako měli lidé v Zlatníkách. 

Tadra Summa Gerhardi n. 3. Bořita tento je týž, který byl v 1. 1346-1355 
rychtářem v 'Starém městě Pražském. (Tomek, DP. :1 475.) Na pečet.i )eho v ar~h. 
Drážďanském (1349) jest štít s příčným pruhem, na hm pruhem dvě ru~e ~ pod mn~ 
jedna; nápis pak je t s. borsute. fi1ii. diboldi. Soudím, že byl v mladI v ~utne 
Hoře a pak koupil statek u Zlatník a později domy a rych~ Pražskou .. (VIZ. Ta

,drovou Summu na několika místech. Z té příčiny položen Jest tento list aSI do 
r. 1340.) 

6S. 1341, 5. J ul. 
Petr opat s klášterem Strahovským vysazují znova ves Hřivčice, totiž 

neudaný počet lánův každý po 82 stryších Pražské míry a to pod stálý úrok 
'2 hř:ven těžkých (12S'gr.) dynmé a roboty. Přidává pro pastvy jeden lán, průhon 
neb dráhy a stráně, též úvaly pro setí konopě. 

Emler Urbáře str. 274-275. - L. 1410 bylo tu asi 23 a půl lánu stejně velké 
jako r. 1361.' J en něco málo hospodářův mělo po lánu, jiní po půlce, jiní po čtvrtcíc~ 
neb třetinách. - Opis listu jest dán 1361, pátý denpo svátku sv. Prokopa, ale tehd~ 
nebyl Petr opatem, nýbrž opatoval Martin, proto lze za to míti, že písař m~ev p~át~ 
mcccxli napsal mccclxi. Seznam řeholníkúv nesrovnává se se seznamy ohstenymI 
na str. 271 a 272, ale lze za to míti, že bylo na Strahově nemalé pobouření. (Viz Mon. 
Vat. I, n. 57.) 

69. 1341, 5. Octb. , 
Král Jan slevuje obyvatelům vsi Lišan pro rozličné útisky, zejmé~~ i pr~to, 

že jejich lány jsou malé, z posavadního stálého platu, tak aby platil! s la~~ 
1 hřivnu (lehkou) neb 56 gr. 6 str. pšenice, S str. ovsa sehnané ("bez vrchu) 
míry a S kur, ponechává jim louku a daruje lán pole řečený mershor na obec 
ca p.lS tviště. 

Reg. Boh. IV 407, Č. 1017. - Slovo mershor tak, jak je psáno, nesrozumitelné 
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je snad chybně opsaný merschar. Ten sice není doložen, ale znám je iiberschar čili 
česky zbytek (vyměřený lán, který nebyl prodán). 

70. 1341, 3. Novb. 
~ Král Jan poroučí Mainlinovi a Vácslavovi bratřím Rokycanským Pra

žanům kus lesa Lipanského mezi Nymburkem a Lysou, totiž 49 lánův, z nichž 
každý drží 72 strychy výsevku, aby je vysadili právem zákupným tak, aby při
padly tři k budoucí faře, tři rychtáři, tři pro občiny a ostatních 40 osazeným 
pod úrok královský 48 gr. a plat jim bratřím povinný. 

Reg. Eoh. IV 414, č. 1032, z listu v Jindřichově Hradci. - Týče se bezpochyby 
vsi Mladé, která se nazývá v rejstrech desátku' papežského :Mlada sive P1antatio 
a jež patl-i1a v 1. 1413-1415 Janovi z Hradce. Tím také vyloženo, proč zůstal list 

ten v arch. Hradeckém. 

71. 1342, 7. Apr. 
Kunrát opat Osecký se svým konventem vysazuje ves Svinčice právem 

zákupným, totiž 10 lánův a půl lánu rolí a luk. Stálý úrok s lánu 52 gr., 2 kury, 

30 vajec. 
Reg. Eoh. IV 445, č. ll06. 

72. 1342, 28. Octb. 
Oldřich nejv. mistr křižovnikův s konventem svým vysazují role vsi Bu

tova právem zákupným, totiž 20 a půl lánu, každý po 32 a Y2 dlMthých litrech 
Plat vycházející ke špitálu stříbrskému s lánu dva věrdunky (32 gr.), kosného. 
2 gr. ospu 4 kbe1ce rži, 6 ječmene, 6 ovsa a 1 hrachu rovné míry, pill kufy 
soli, 6 kur a kopa vajec, též rohota. Kromě toho vysazuje hospodářvl v Těchlo
vicích, dvůr s 3 lány, každý o 32 litrech. třem lidem; úrok s lán.u 2 kb. ječ
mene, 8 rži, 20 ovsa, 1 hrachu rovné míry, 16 gr., 4 kury, kopa vajec a robota. 

Reg. Eoh. IV 470, č. 1178. . 

73. 1342, 4. Decb. 
Predbor, opat Břevnovský s klášterem oddává les Tmovou nad Skochc

vici k vyklučení a vysazení vesnice, tak aby každý lán měl 72 korcův (inensu
ras) na míru provazce (de mensura funiculi), jak se měří dědiny u Většího města 
Pražského (tedy Pražské míry). Vysazujícímu ponecháno půl třetího lánu, obci 
na pastviny lán a tři pruty na dráhy. Stálý úrok lánův osazených 64 gr., na 
sv. Benedikta 3 gr. a na sv. Markétu 2 kuřata a 6 malých gr. dymného. 

Reg. Eoh. IV 475-477, č. 1191. 

74. 1343, 16. Mart. 
Kunrát opat Osecký se svým konventem vysazuje porostlinu a pole u Svinčic 

a dvůr svůj za novoU ves Noskov, totiž 4 lány a půl, každS' držící 60 korcův 
(mensuras) výsev ku, z nichž jeden lán zůstane osazujícímu. Stálý úrok s každého 
ostatního lánu 3 věrdunky grošův (48 gr.), kopa vajec, 2 kury, 2 korce rži a 
2 korce ovsa a robota. 

Reg. Eoh. IV 493, č. 1241. 

75. 1343, 19. Mart. 
Kunrát opat s klášterem Oseckým vysazuje ves Odolice právem zákup-

. ným, totiž 7 lánů s věrtelem a deset platných korcův (mensuras), lán po 64 
stryších provazcem změřených; stálý úrok s lánu půl hřivny (jaké?), kura, 50 
vajec, dva korce obilí, jeden žita, druhý ječmene o sv. Havle, devět košíčků 
(sportas) obilí z třetího dílu Odolic (?) o sv. Michalu přivé:,ti a roboty. Zů-
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stavuje jim pastviny a průhony a dovoluje každému lanníkovi si ponechati 
na pasení tři korce pole, což slove obecně hegweid (zahájená pastva) a česky 
zátka. 

Reg. Eoh. IV 494, č. 1243. 

76. 1343, 3. Maji. 
~Yr:-ek Ber~~ z v.Du~é ~bno~uje vysazení městečka Hostomic, protože 

prv:ot~l list z~rati};. Pr; m~s~ec~u )est 42 lánův vplatných (z nichž dva pustí), 
6 lanuv, ktere drZl sluzebmcl pane a 1 l. rychtárův a 12 lánův platných pro
daných s ryc~to~.v (Obsah lanův neudán.) Plat stálý s lánu tři těžké věrdunky 
neb 48 .~r. rZI, Jecmene a ovsa'v.každého 5 měr Berounské míry. Součet lánův 
M, (totlz 42 + 6 + 1 + 12 a tn, které by byly přeměřováním přibyly). 

Reg. Eoh. IV 499-500, č. 1258. 

77. 1343, 31. Maj. 
., Ku~rá~ opat a ,kláš~er Osecký vysazují ves Zálezly právem zákupným, 

tO~lZ 13 lanuv s 23. mlrallll (:n~nsuns), lán po 64 stryších. Stálý úrok 20 gr., 45 
vaJec,: kura; ,~ezl robo~~~ I povinnost 12 košův (sportas) obilí třetího dílu 
ze Škrh ke klasteru dovazetLl . 

Reg. Eoh. IV 506, č. 1271. 

78. 1343, 3. Jul. 
, K~nrat, ogat a ~o~vent ,kláštera Oseckého vys~zují ves Vysočany právem 
zakupn~, to~z 13 .lar:uv ~ ~t"t;ť a 2 korcův (mensuras) s věrtelem již při
pravene k osetl, Z mchz kazdy lan obsahuie 64 korcův poďle povinného a obvy
klého ~půso~u měření ,z:m~kého. S~álý úrok půl kopy, 45 vajec a kura. Mezi ro
botamI povmnost svazetl 12 kosů obilí třetího dílu ze Škrlí do kláštera 
. Tíž vysazují ,;.es Laž~~y týmž způsobem, totiž 14 lánův. Stálý plať půl 
kopy gr., 3 korce ZIta, 3 Jecmene a 2 ovsa, kopa vajec a 2 kury. . 

Reg. Eoh. IV 516, 517, Č. 1289, 1290. 

79. 1343, 29. Sept. 

, ~unrátv opat s klášt;~em O~eckým vys~zuje Boršovi statek svůj v Týnci 
25 ,,!nuv, kazdyv?o 64 stryszc~ (str;chones) pravem zákupným. Stálý úrok s lánu 
3 verdm:ky grosuv polouletne a verdunk o vánocích, 2 m. rži 2 ječmene 2 ovsa 
kopu vajec a dvě kury. Také pouští mu dva průhony.' , , 

Reg. Eoh. IV 530, Č. 1319. 

80. 1344, 12. Mart. 
, Rud~lf z Sedčic vysazuje 7 lánův a čtvrt ve vsi Žaboklikd~~při ni'k"'iid~ 

lan !28 m.er ne~ strychův (mensuras sive strichones) měřící právem ně~ecký~ 
tak tako Je mesto Žatec založeno (tedy Zatecké míry). D. na den sv. :Řehoř 
papeze. e 

Dsky dvorské 21, str. 2-3. 

81. ce. 1344-1346. 

~rálev~~ ~~rel pot,vrz~je opatřeni Mikuláše syna někdy Mainlina Rok T

.can:~eh?; mes!en,ma r:razske~~, totiž že 12 lánův královských jemu darovaných, 
kten, drZl ~6 lanuv mwy Kourzmské, vysadil právem zákupným pod úrok 48 g' 
a pravo mestečka Větší Lysé. . 1. 

j Tadra, Sum:na Ger~~~di, n. 73. - (jest jen formule. Main1in ještě žilI. 1344 
\Reg. IV 5(4), avsak byl J1Z 1. 1346 na jaře mrtev. . 
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82. 134.5. 23. April. " . v • d V' h . 
Vilém ze Strakonic vysazuje vísku Huben~v; pr?dav:- totlz I J:;, r~c °t'::t 

Sve'kerovu měštěnÍllu v Strakonicích, právem zakupnym lan a po o am. a r 
jitrl dědiny orné i neorné též míry, jak~ j~~U m~řeny ~áti .měst~~tra~on~~dná~ 
nové lhotě jež slove obecně na Bychnove pn mezlch. VSI mc. a . noVlc, 
vaje že d~tčená dědina jest "v iednei brázdě" (t.)" v sO,u,:slost!). 

, Na rubu prvotního listu v arch. velkého prevorstVl ]e psano latinsky~ 
ve Vychňově jinak Hubenově." 

" Reg. N 617, č. 1537. 

83. 1346, 25. Jun. . 'v' K 
Jakub o at Plasský se svým klášterem oddává PetroVl rych~an ': r~

lovicích aby ~sadil ves Kazňov, v níž jest 16 lánův, každý o~sahuje rO~l vzd;~ 
laných 'pustých luk a porostlin 40 iiter německých, tak aby Sl nechal i~ ~ t 
jich o;adil. St?~ ,úr?k s lánu 50 gr., 5 str. žita, 2 ječmene a 3 ovsa, ura a, 

30 vajec, 2 syry a j. 
Reg. Boh. IV 692, n. 1733. 

84. 1337 -1341? vv v , 

B řivo' rychtář a konšelé vsi Dubu najímají si od M(enh,:r!a) ,~estemna 
P 

v k ,Oh 14] la'nuo v z nichž každy' drží 60 iiter Divišovské míry a Jez tyz Menhart 
razs e ° , v • o I ľ b úroku 
rávem zákupným vysazuje tak že rychtář bude drzetl pu anu ez, . 

brok stálý s lánu 6 věrdunkův gr. po 16 groších (1 Y2 kopy~, a := ,~obre, ku? 

S G h dl' n 130 - Ves tato ]'ak )'iž svědCI DlVlSovska mlra, Tadra umma er ar ," , 
není Dubeč ~ebo Dubček, nýbrž ves Dub u Vlašimě. 

85. ? , 'chv k vd' 
)

. s 5 lány roh z lil z az y Procek (z Borovska vysazuje ves. . . . . . . . . . , .. ' , , 
d V' 'sevek 64 strychův míry Žatecké právem zákupnym ]lstemu ChotoVl, 
t~~ a~ držel púl lánu svobodně a z ostatních úročil s lánu půl druhé kopy 

4 kury a dával roboty ženné. , 
S 'G h dl' n 129 - Že by mohlo se rozumětI na Procka z Bo-

Tadra, umma er ar ',' " ,_ " v _ , v, 3 4 
rovska, jinak z Volfsperka, lze dovoditi tím, že Petr ze Žel~e (v Žatecku) .me; ~,l 6 
jeden hlas podací v Borovsku a že jméno Pracek bylo obhbeno u Boro\iskyc . 

86. 1347, 17. Mart. '. v,. 

Chval z Hoštic a z Kozlova prodává 10, lánův r; V:Sl Host1~ 1 se ,stav~-
, , dnem rolemi vzdělanými zasetymi i nevzdělanYll11, lukaml, vrblI~~ml: 

~~:~~mi, úd~lími, hůrkami, vodotečmi, pě~inami, o ces,tamí, , průhony al3t\V1Stt~; 
i pastvinami ostrova jistým lidem po c,ele~ a pul lanu zakupem l~ I \.s a y 
z lánu 110 gr. a 12 kur a j. (Vysazem VSI Kozlova). D, XVI. a, pn lS. 

Prvotní list obce Kozlovské u HoraŽĎovic. 

87a. 1437, 14. Aug. , 'v ' 

Petr z Rožemberka vysazuje šos, práva a P?Vlnnost! m~st.a Ceskeho ~Kru-
I K městu přidává dvory Jindřicha Spatwlrta a Ludvlkuv ~ Zahradky, 

~~;aKojíšův pod horou jdouc k Velešínu, dvůr Přibců:v, u cesty jdouc k,!~ 
I t ' dvu· r P:5.dl'kuo v nad hradem dva dvory v DobrkoVlclch, dvur nad mly . 
o lnu c' , , 60" ľ P číta íc 

Vl Vt 'vičníkem kteřížto dvorové drží 816 iiter děd1,n, J'1te; za a~"o }, 
té;Sv~i Sloupe:ec držící 4 lány, Drahoslavice držící lán, ~ahradku d~Z1Ck 4 l~y 
bez čtvrtí, Lhotu držící 2 lány D. 1. 1347, ten den posÍlce se k houu 1 ane e-

vzetí M. b. 
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Prvotní latinský text v arch. města Krumlova, český překlad v kniž. arch., 
Krumlovském. (Viz i VUSp. 1902, VIII.) 

87b. 1386, 10-28. April. 
Léta 1386 měřeny z poručení uroz. p. Jana z Rožemberka a s přivolením 

vší obce v úterý po Smrtelné neděli role neb jitra k městu Krumlovu příležité 
skrze Přibíka z Vitějovic měřiče na míru Pacovskou a to před čtyřmi konšely 
a čtyřmi osobami z obce téhož města. Když pak doměřeny role a jitra téhož 
města, tedy v sobotu po Velkonočním hodu spočítány na rozkaz téhož pána 
všechny role a jitra k témuž městu příležitá před statečným panem (Petrem) 
Višní (z Větrní) a před slovutnými muži, kteří byli při témž měření a našel se 
součet 15 lánův a 15 iiter s půl čtvrtým provazcem. A měřeny k dotčeným jitrům 
role dvou dvorův, totiž Zbyňka a Špatvirta. Avšak role dvoru Vlašťovičníka 
a role dvoru Přibcova s rolemi dvoru v Dobrkovicích nebyly měřeny. Po témž 
měření a sečtení jak řečeno, svolána téhož léta všechna obec a celá rada řeče
ného města, kteří pospolu stojíce a do jednoho jsouce shromážděni, jedním 
hlasem vyhlásili a zvolili 12 mužův, 6 z obce a 6 konšelův téhož města, na něž 
se svolením páně vloženo a dáno jako pravé a spravedlivé správce, aby vy
ložiti si oblíbili, co by pravého a spravedlivého bylo k dobrému obce z téhož 
měření dotčených lánův, kteréž přebývaly, dobře to vše povážíce, avšak s při
danou jim výminkou, kdyby obec chtěla přistoupiti k tomu, co by dotčení 
muži vypověděli, aby na tom přestávala, kdyby však toho nebylo, chtějí se 
odvolati k pánu. Avšak řečených 12 mužův poradivše se dobře a obmýšlejíce 
jen dobré veškeré obci nalezli, aby dvě části lánův neměřených a lány, z nichž 
se každoročně do komory páně úročí, měly se za příslušenství obce, a třetí 
část aby zůstala mužům, kterým jitra přebývají mimo ta jitra, z nichž úročí, 
Když pak sbor dvanácti tak nalezl, jak bylo pověděno, došli s tím nálezem k pánu, 
aby mu nález svůj předložili. A pán obmýšleje dobré města vypověděl jako vrchní 
opravce v příčině nálezu dotčených mužův, že tři části jiter přebývajících mají 
se přikázati obci na pastvy, avšak čtvrtá část má zůstati těm, kterým jitra 
přebývají. 

Dva opisy pan, arch, Krumlovského ad I. 5 AP Č, 2 latinsky psané, po
cházejíci asi z 1. 1572-1575, Zápis sám býval bezpochyby v nějaké městské' 
knize, která je již zničena. Otištěn jest tento zápis v Schmidtově listáři Krum
lovském 1. 88, ale srovnán s prvotním opisem. 

87c. 1386, 20. Sept. 
Jan z Rožemberka (de Ronzberg) vyznava, že vznesli naň Krumlovští 

byvše omezováni skrze ty, kteří vkročili v jich pastvy a občiny, žádajíce za 
přeměření, ze kteréž příčiny vydal jim svého služebníka Přibíka z Vítějovic 
měřiče a ten přibrav některé měšťany měřil ty role měrou "Paczowskw" a vy
měřil 52 jiter na lán počítajíc (quinquaquinta duo jugera in laneum compu
tando), že jest kromě platných lánův čili rolí 166 jiter a 3 provazce a čtvrt 
jitra méně tří loket (demptis 3 ulnis) totiž takových, které obsadili bez platu. 
D. in vigilia S. Mathei apli. et evang. 1386. 

Prvotní spis v arch. m. Krumlova IV A, D. Č. 1. 

87d. 1572, 5. Jul. 
Purkmistr a rada města Krumlova Českého prosí Viléma z Rožmberka; 

vladaře domu rožmberského a nejvyššího purkrabí pražského, pána svého, aby 
je z povinnosti konšelské propustil, úřad obnovil a grunty iich šosovní pře
měřiti dal. 



176 

" ..... Při tom milostivý pane, kdež jsou téŽ předešlého času předkové 
naši na Vaši M. pokorně vznášeli z strany gruntnov obecních, pod šos městský 
přináležejících, jakž starey nápis v kniehách městských, jehož datum jest léta 
1386, v sobě obsahuje, že by pa,tnáCte lánuov dědin apatnácte iiter iPuol Uvrta 
provazce Pacovské míry podle vyměření toho času skrze někdy pana Přibíka 
z Vitéiovi'C méNce i s dvěma dvory Zbynkovým a Špatvirtovým, kterýchž grun
tuov, nevíme z jaké příčiny, nyní Zahrádečtí v držení jsou, v sobě držeti jměly. 
A v tom veliký vomyl jest, že nikdy poznamenáno se nenachází, kde by mezníci 
takového vyměření býti jměli, jakž i pan Kryštof Srbjcký purkrabě Vaší Mti. 
nedávnýho času i s panem Janem Režábkem forstmistrem na to byl vyjel a Vaší 
Mti. o tom zprávu dáti mohou. I aby z takového vomylu poněkud sjíti a v ně
jaký gruntovní pořádek to všecko vedeno býti mohlo, i tato chudá obec nyní 
i na budoucí časy věděti mohla, co gruntuov, pastev i lesuov pod šos městský 
by přináležeti jmělo, za to Vaší Mti. se vší poddaností na mijstě vší obce po
níženě a pokorně prosíme, že v to milostivě nahlídnouti a otcovsky opatřiti 
ráčíte, jak by se to Vaší Mti. nejlépo vidělo; aby buďto skrze úředníky Vaší Mti. 
anebo poněvadžm'ěř~čzemský pod srPťávou Vaší Mti. i~st, skrze téhož zem
ského měřiče takové obecné grunty vyměřeny býti mohly. Což se však všecko 
k otcovské a milostivé vuoli Vaší Mti. poslušně a poníženě připouští a zacho
vává ..... " Datum v ,Českém Krumlově v sobotu po sv. Prokopu léta 
páně 1572. 

87e. 1575, 22. Jul. (?) 
Krumlovští prosí opět p. Viléma, aby jim grunty šosovní byly přemě

řeny. "Při tom Vaší Mti. poníženě v známost uvozujem, že včerejšího dne vo
známil nám pan Krčín J. v přítomnosti pana Ctiboře (sic) Vojíře a pana Mi
kuláše Beyšovce m. (kterýchžto panuov, jakž jsme srozuměli, dožádati jste 
se ráčili), že grunty pod šos městský náležející, tak jakž jsme předešle s po
nížeností toho při Vaší Mti. hledali, poměřovati budou v přítomnosti těch panuov 
na míru Pacovskou, iakž nég'aká mí<ra PdJcovská v listech naš~ch l~e imenu1'e, iakž 
pak VaSi Mti. pan Špa1Wvsitý pamM z kn~h Pacovskýplt lest odeslal, že by {if;irO 
Pacovské v s,bbě držeti mělo tři provazu; i nahledše v privilegium a knihy naše 
městské, nachází jse, kdy jsou týž grunty léta páně 1386 poměřeny byly též na 
míru Pacovskou, že jse jest gruntuov k městu vyměřilo 15 lánuov, 15 jiter, 
:3Y2provazce. Voznámili jsme pánu Krčínovi a těm pánuom, že ta pamět z kněh 
Pacovských, která jse toliko ke sto letom vztahuje, a privilegium i knihy naše 
městské, které dvuom stom letom bez jedenácti docházejí, jakž příležící veypis 
(který Vaší Mti. teď odesíláme), ukazuje, spolu se nesrovnává a tak tím ne
srovnáním ta míra Pacovská podle té paměti, na jedno Ftro tři provazce, na 
dotčené naše privilegium jse nevztahuje; a to tímto: kdeŽ v dotčeném privi
legium doloženo 15 lánuov; 15 jiter a 3Y2 provazce, kdyby měly beyti na jitro 
:3 provazce, bylo by dostaveno k těm lánuom 16 jiter a půl provazce; jest roz
uměti tomu, že toho času větší míra, nežli nynější Pacovská paměť ukazuje, 
musela beyti, jest nám domluveno, proč jsme o tom prvé takové zprávy ne
učinili, příčinou mnohých a duoležitých Vaší Mti. zaneprázdnění sešlo, že jsme 
k Vaší Mti. přístupu míti nemohli. Vaší Mti. poníženě prosíme, že nám to mi
lostivě vážiti ráčíte. Poněvadž pak takové gruntuov vyměření tím na omylu jest, 
že není vysvětleno (a paměť lidská v těch letech sešla) kolik loktuov a jakeych 
(Vídenských-li neb Pražských) každý provazec držeti' a kolik takových pro
vazcuov na jedno jitro vcházeti má a na panství Vaší Mti. jest míra jistá, kterou 
jse okolo nás i jinde všudy na panství grunty poměřují, prosili jsme těch pánuov, 
aby na nás nekvapili, že jse o to k Vaší Mti. utéci míníme. Protož, Vaší Mti. 
poníženě a pokorně prosíme, že na touž míru, která na panství Vaší Mti. jest 
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naše grunty poměřiti milostivě dovoliti ráčíte abychme' v tom 'V' v d" h 
dVL . b li' " , ' mCIlllZ o ]meyc 

~d e em ne y ,a my .... " Datum v patek den Daniele proroka 1. p. 1575. 

Dva prvotní spisy v panském arch. Krumlovském. 

~~k1ady ,tut~ položené jsou velmi poučné, ukazují zmatky, které vznikal t 

pro rozhcnou mlru, Jakož i to že pro povrchní a nedbal' vv, v·, , ) , ,.' e merelll a pnoraválll a zase 
<lddělovalll gruntuv od celku polstev nebylo nic stálého tak 'h' , 

d t ' 1 t . v·, a OVe o, Jako mame nyní 
o() e s a a Vlce e . Dulezlte by byly pro poznání Pacovsk' , kd b VV 
jej í určité. . e ffilry, y Y bylo vymerení 

v Shrnouc do~ad~ o r~z~ěru krumlovského šosu a přiberouc k tomu; co je 
dolozeno v Truhlarove vydam Rožemberského urbáře bl. I' v , h 
stav takový: . ,Y v roz lcnyc dobách 

L. 1347 bylo vlastního šosu 13 1" 3" anuv a 6 pter a vesnic 10 lánův a 45 )'iter 
(dohromady 241. 21 j.). 

L. 1379 bylo vlastního šosu II lá' 4' 1/ "t . . , nuv 'to /2 Jl ra a vesmc Jako dříve (počítá-li 
se zase na Zahradku 4 lány bez čtvrti (dohr. 221. 3.0'5 j.) , 

, L .1~86 VYn;ěři! Přib~k z Mítějovic 15lánův, 15 jiter a 3% provazce Pacovské 
mlry, coz )e bez ctyr vesmc, které se iiž 1. 1379 k meVstu ne oV't 1 

~l . ví"..." P Cl a y. Kromě toho 
nas o se les e pres 166 )lter přebývajících, což činí něco nad 3 lány 

, Kdežto se l. 1347 počítalo 60 jiter na lán snad se počítalO; 1379 64 v, , 
by se vysvětlil m v, Vtl" ' " ClmZ 

v enSl poce anuv, ale jest i ta možnost že i jedno i druhé mVv , 
b,Ylo nepresné. Protože Přibík počítal na lán 52 )'iter )'~zřeJ'mo zVe b 1 P erekn; 
lan menš' v Pr • k' " ' , ,y acovs y 

~: n~; a~s~. A Je-li pravda, že drželo Pacovské jitro 3 provazce, rovnalo 
by se (poClta)lC P:~zs~y provazec) Pražskému jitru a Pacovský lán by držel 14 7 '534 m 
~e? /4: 5 ha: PocltaJlc celou výměru krumlovského polstva 15.31. Pacovské rní;i 
~ze a y aSl 225 ha, kdežto ll. 74 lánův by drželo jen 202 ha Ma)' íc za to v pv.' 

blkovo měření bylo v V'v, . " ze n-
I ' . 14 h N preSne)Sl, nežh předešlé, lze na tom přestati, že držel Pacovsk{; 
an aSl a a tom nemus" v 't' t J v .,' 1 lllC mem 1 o, že se připomíná 1. 1386 ůl čtvrta ro 
v~zc~ ~ ze )ltro tedY,?rželo ~ provazcův, protože je to starší míra a polet 3 prova.!ů~ 
p chaZl ze 16. st. ZaJlmavo Je že i v Há)'kově měřict í (č 346)' "t ' v. Je Jl ro o 5 provazcích. 

88. (1348? 1358?) 4. Mart. 

.vP~?tiva .. z !C,:sejovic prodává své popluží (dědiny kostelní a Blahoňov 
;r~;]IC~; ~~ne vsecky ~ě;U~y u městečka Kasej'ovic lidem tudíž a to 24lánů: 
4 ~ Y o , J~~;ch ~ ka~de J~tro po 5 provl1;Zcí* Pražské neb zemské míry t~tÚ 

b ova;~e na -: a p .tj na šf,ř a každy zdéU 52 loket. K tomu dává čtvery dráhy 
ne _ pru ony.. pa;tvam. Urok ~tálý. s jitra 2 gr. s jitra luk . ednosečn "ch 
~s~éhoz ddeVnOJpl~ecnyC~ 2 gvr., belme a ]. D. v HoraŽĎovicích l. tis{cího Úíst~ho 

renesenl sv~ acs ava. 

d ,Z ko~ií, v pozděj,Ších potvrzeních na radnici Kasejovské. Mnou učiněné 0-

robne vypsalll v Čas. hlSt. XVII na str. 167 za doby kdež J'eVtV "P P ~ 
ského lokte se neznala, ',. s e prava mHa raz-

d' Po~ítajíc, že loket aspoň se mnoho nelišil od míry lokte Pražského v 16 t 
vy a za )ltro 3782,93883136qm, což násobeno 48 učiní 181581 ha 'J'ako m', 1: s. 
a celý kataster k ' k' k ", HU anu 

; , , aseJovs y, . romě vymíněných bude 435.7944 ha. N ně'ší st ' 
~:UjS::,Sk!Ch ~~~ Jt~st 1265 jiter neb asi 728 ha, což se od předešlého vel!ce liŠí t:: 

me po a a 1 za pravdě podobné, že lesů a pastvin přioráno. ' 

89. 1351, 20. Maj. 

()dum~ftlp~j:ik~~ul~v~~~~X!Ovi ~vémup trubači dvě popluží ve vsi Plotišti 
enem. . v raze 1354, 13. Kal. J unii. 

12 
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1351, 14. Jun, 
Král Karel potvrzuje trh Bernarta trubače, který, prodal: tři a půl lánu 

ve vsi Plotišti odumřelé po Ješkovia jemu darované bratřím téhož Ješka. D. 
v,Praze 1351, 18. K. JuL " 

Bienenberg,. Gesch. v. K6niggratz 133, 135. - Není pochyby, že se tu míní 
týž statek a, je-li tomu tak, jde na jevo, že se 3 Y2 Úmu počítalo za 2 poplužL 

90. 1351, 16. Jun. 
Petr opat S klášterem Strahovským vysazuje ves Olenice. Lán pojímajíc 

v něj zahradu a louku drží 913 stryclvův. Stálý úrok z lánu půl druhé těžké hřivny 
(96 gr.), 4 str. rži a 4 ječmene míry Slavětínské, 4 kury a 40 vajec, též dymné 
a roboty. 

Emler, Urbáře 271. 

91. 1352, 13, Jan. 
Král Karel daruje klášteru ve Slovanech ves Větší Moř~nu s 30 lány 

platnými, vzdělanými a 5 lány svobodnými, též vzdělanými, z nichž každý 
drží a držeti má míry neb strychy 64 podle dávného obyčeje též krajiny, též 
daruje Menší Mořinu s 17 lány vzdělan)Tmi, zni:>hž každ); drží a držeti má 
64 strychy platné. 

He1mling-Horčička, Registrum Slavorum 55, č. XXIII. 

92. 1353, 7. Febr. 
Král Karel daruje klášteru ve Slovanech od lesu královského osm lánův 

(octo laneos siue mansos, v opise octo laneos sine uůlle mansos) míry v království 
Českém obvyklé vymiňuje, že z něho ročně jen 4 prámy (flox, vectura) každý 
po 60 vorech (tabulas) a vor po 6 kmenech (robora, ligna) plaviti mají. 

Helmling-Horčička, Registrum Slavorum 46, č. XIX. 

93. 1353, 28. Sept. 
Podiva arcijáhen, Zdeněk a Lukáš bratří z Kladna vysazují dědinu svou 

Ujezdec řečenou (u Hořelice) totiž 17 lánův s polovicí rolí vzdělaných a ne
vzdělaných, každý po 64 stryších zemské míry povinné právem zákupným. Plat 
stálý s lánu 32 gr. 2 str. ovsa a 4 kury. ' 

Emler, Urbáře 234. 

94. 1355, 25. Novb. 
Pešek Neumburský starší vysazuje v Lipské dědinu svou tudíž 9Yz lánů 

míry Kouřimské, buď něco více neb něco méně tak, aby sám rychtář měl 2 lány 
každý po 72 fitrech neb morgen, jak se německy říká a za plat 2 kop 24 gr. a ostatek 
měli vesničané pod společný plat 9 kop a 2 gr. D. den sv. Kateřiny. 

Arch. Orlický. 

95. 1357, 4. ApriL 
Vácslav syn Alšův z Velvar přijímá od kláštera Strahovského dva a půl 

lánu, každý o 60 stryších u vsi Bučiny právem zákupným, pod stálý plat půl 
druhé hřivny těžké '(96 gr.) a jako nápravu. 

Emler, Urbáře, str. 283. 

96. 1357, 8. Novb. 
Púta z Častolovic vysazuje ve svém lese Na doubravě novou ves jménem 

Stratov mezi Kostomlaty a Nymburkem, k níž oddává 18lánův rolí bez 5 prutův, 
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z nichž každý drží 64 fiterKouřimské~míry. D. yNym1;>u:r:ce nad;Labem ve středu 
před svátkem sv. Martina. 

Prvotní list v arch. ministerstva vnitra. 

97. 1358, 16. febr. 
Císař Kárel nanzujeděláti vinice -,okolo' Prahy: "A má ,každá Vllllce 

16 prutóv býti' dlúhá a' 8 prutóv- ši'J;oká; 'a má každý prut osm loket juůeti." 
Arch. Český XV 511. NěmecM ~něníve sbírce BruxerStadtbuch, n. 108,: 

str. 46 a v Čelakovského CJM. I 108, avŠak jen současný opis, v němž se čte ,:sech~zig' 
ruten", odkudž se vloudilo do potvrzení r. 1649 ,šedesáti prútkův". Avšak dobře 
psáno v instrukci královské r. 1590 (Sněmy VII 544), aby strych měl 16 prutův 
na dél, 8 prut~v na šíř, počítajíc do prutu 8 loket Pražských. , 

98. 1358, 15: Novh 
" Vilém ze Strakonic prodává konventu Strakonskémules Hole měřený 

provazcem 52 Pražských lóket svou délkou nataženým, takže týž provazec se 
na šířku jitra jednou, ale na délku jitra třikráte. natáhl az takových c60jiter 
feden lán naměřil, takže les svým rozsahem měří 9 lánúv a 30 jiter. D. v Stra-
konicích 1. 1358, XVII. Kal. Decembris. ,,' 

, Prvotni líst v arcl'í~ velkého prevorstvL - Měřil-li loket 0'5914 m, měřil pro
vazec 30'7528m a tedy bude čtverečné jitro 2837'20412352 qm a lán nad -170232 qm 
neb málo nad 17 ha. Celý .les držel pak skorem 162 ha. Jitro ,tóto srovnává se až do 
nej menšího se z,emským jitrem. 

99. 1359, 22. Decb. 
Habart z Žerotína starší -oddává ke, klášteru v Týnci sv. Trojice dvůr 

poplužní v Týnci s poplužím, k kterémuž Příslušey'í 3 lány bez čtvrti dědiny s dě
dinami, lukami a lesy. 

Emler, Reliq. tab. I 427. 

100. 1360, 14. Mart. 
Arnošt arcibiskup potvrzuje smlouvu, jíž najal kaplan u sv. Mikuláše 

pod horou Radobylem u Litoměřic role držící v sobě 10 měr obecnou mluvou 
sekejjel řečených výsevkzt pod úrok. ' . 

Borový, Lib. erect. 122. 

101. 1361, 21. Mart. 
., Henslin Menhartúv najímá vsi ZvolaOhrobec s přísl. a 58 lány rolí každý o 64 
Ftrech míry Pražské aneb 64 stryších výsevku dvěma bratřím ze Zlatník pod plat. 

Tadra, listář Zbraslavský, str. 114. 

102. 1361, 15. Jun. 
O~at a konvent kláštera Hradiště podvoluje se, že budou faráři v Ose ce 

vydávat~ ročně 14 měr míry, která se obecně kořec nazývá, totiž 4 žita, 4 pše
mce, 2 Ječmene, 2 hrachu a 2 ovsa a to korce, který y'eSt běžným v městečku 
Sobotce. 

Borový, Lib. erect. I 32. 

103. (1361?), 27. Decb. 
Jan ze Šebína prodává šesti sedlákům v Křesyni 20 lánů dědin u Kře

syně, každý lán po 70 korcích neb stryších míry Litoměřické zákupným právem. 
Plat stálý hřivna neb 64 gr. a ospy. D. 1. 1362 na den sv. Jana evangelisty. 

12* 
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Opis listu v památní knize fary Libochovské z r. 1747 překlad v Koubkových 

dějinách Libochovic, na str. 49. 

104. 1362, 1. febr. 
Boček z Kunštátu a z Poděbrad dovoluje Jirudovi a bratřím jeho, si

rotkum po n. Mikuláši Hrazákovi, aby zboží své v Sadské, které d~ží práv~m 
zákupným, totiž dvůr jich, druhý dvur pl<:~ný, 4.Y2 lán~v ro~í o;n~ch 1, neornych 
s lukami přiměřenými, každý lán po 60 1ztrech 1 s obcmamI tymz pravem pro
dati mohli. Stálý úrok s lánu 1 Y2 kopy gr. 

Arch. Český XIV 50!. 

105. 1366, 1. Jan. 
Ota opat s klášterem Strahovským obnovuje lidem z Chrašťan u Ovčar 

vysazení té vsi, protože list na to daný jim shořel, totiž na 7 a pul lá?u a dvě 
jitra, každý lán po 72 litrech. Úrok stálý s lánu 64 gr., 4 kury, 40 vajec, 4 gr. 
za sýry, 6 za vožné roboty, 4 roboty ženné a 2 orné. 

-Emler, Urbáře 249-251. 

106. 1367, 10. Jul. 
Vernéř z PořešÍlla a Litvin z Rovného prodávají Petrovi, Jodokovi, Oldři

chovi a Janovi bratřím z Rožemberka ve vsi Konraci (Konraticích) 27 dědÍ1t 
(man sos) obecně reut zvané, vynášející 20 kop a 21 gr. Pro 

Klimesch, Urkunden zur Geschichte des Gutes Poreschin, S. 18. 

107. 1367, 8. Decb. 
Bavor ze Strakonic vysazuje městečko s~é Strakonice, k. ~ěmuž jest v 2~ 

lánuv takové míry, jaké užívá město Horažďovzce. D. v StrakomClch den poceb 
p. M. 

Prvotní list na radnici v Strakonicích. - }\1íra snad byla taková jako se vy
pisuje v č. 87, tedy lán 18'1581 ha; všechna obec by držela 23krát tolik, tot~ž 
417.6363 ha. L. 1846 měli Strakoničtí dominikalních pozemkův přes 150 ha a rustI

kálních přes 628 ha. 

108. 1371, 16. Octb. 
Kunrát opat s klášterem Strahovským vysazuje ve:v Ovč4ry :Iržící 23 l~IlY 

znova vyměřené, každý po 72 litrech, 23 (24?) kme~un: ~eze VSl. MI~O ,t~to lany 
jest pul lánu a čtvrt pro občiznu a dva lesy, z mchz Jeden nesml býti vypla
něn. Úrok stálý s lánu kopa gr., 3 str. ječmene, 3 str. ovsa, věrtel zrna konop-
ného, 4 kury. 

Emler, Urbáře 240-242. 

109. 1373, 27. Mart. 
Převor a konvent kláštera kazateluv v Plzni prodávají dvorec i s městištěm 

a živnost (mansus), jež .slove. obecně zem~ ve, vsi Bo!kově ,s rolemi, ornými ~ v~e~ 
ornými, lukami, porostlmaml a pastvamI pravem zakupmm pod urok peneZlty 
70 gr. a 6 kur. 

Strnad, Listář města Plzně I 122. 

110. 1373, 8. Maj. 
Jan purkrabě Pražský a Vácslav bratří z Varten"?erka vysa~ují Mikuláši 

Víckovu z Borku dvur svuj dědičný v Lačnově, 3 lány s 1ednou čtvrlz neb 3 pruty. 
D. na Va:rtemberce v neděli den sv. Stanislava. -
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Dsky dvorské 20, str. 84. - Shoduje se dobře s pozdějším poznamenáním, 
že měl lán 12 prutův. 

111. 1373, 29. Novb. 
Petr, Oldřich a Jan bratří z Rožemberka darují k faře Malšické 6 jiter luk 

míry Pacovské, na Úlehli pode vsí Vlastiboří. 
Borový, Lib. erect. III 296. 

112. 1373, 6. Decb. 
Mstislav opat Ostrovský se svým klášterem byv zpraven od svých lidí 

a úročníkuv Domašických, že jsou příliš obtíženi ročními platy, znovU vysazuje 
jim 19 dědin (hereditates) vzdělaných neb zoraných po 75 str. a lán obyčejný 
pro pastviště, též co by mimo těch 19 přiskočilo s lesy a porostlinami právem 
zákupným. Míra, jak se zdá, Rakovnická. D. den sv. Mikuláše. 

Arch. kapitoly Pražské. 

113. 1374, 7. Febr. 
Kunrát opat s klášterem Strahovským vysazuje 24 lidem ve vsi Pátku 

18 lánuv v nově změřených, každý po 72 litrech neb stryších. Úrok stálý 72 gr., 
2 str. pšenice, 2 ovsa, 2 rži, věrtel konopě (zrna), 6 kur, 60 vajec, pul groše neb 
6 denáruv dýmného. Na pastvy vysazují se 4 lány více. 

Emler, Urbáře 254-256. 

114. 1374, 7. febr. 
Kunrát opat s klášterem Strahovským vysazuje 28 lidem, obyvatelum 

vsi Radonic, 18 lánu znova změřených, každý po 82 (? snad 72) litrech neb stry
šícho Stálý úrok 72 gr., 2 str. pšenice, 2 ječmene, 2 žita, věrtel konopě, 6 kur, 
60 vajec, pul gr. dýmného a roboty. Přidává 4 lány pro občiznu. 

Emler Urbáře 261-264. - Je-li počet korcův a jiter po všem klášterství 
Strahovském zejména v okolí Pátku týž totiž 72 a úrok také stejný, jest míti za to, 
že písař se zmýlil, připsav X. 

115. 1374, 7. febr. 
Kunrat opat s klášterem Strahovským vysazuje 27 lidem ze vsi Stra

donic 22 lánuv nově změřených, každý po 72 litrech neb stryších. Úrok stál}! 
s lánu 72 gr., 2 str. pšenice, 2 ječmene, 2 žita, 6 kur, 60 vajec, 6 denárův (totiž 
půl groše) dýmného a roboty. Přidává 4 lány na pastviště. 

Emler, Urbáře 267-270. 

116. 1374, 16. Octb. 
Křižovníci domu Strakonického zavazují se ke·službám Janovi, křižov

níkovi téhož řádu a Přibíkovi bratřím ze Srdova a Jarošovi a Rackovi bratřím 
z Drahonic, protože jim odevzdali na místě odkázaných peněz louku u Srdova 
10 jiter míry zemé České ve svém rozsahu držící. D. na den sv. Havla. 

Arch. velkého převorství. 

117. 1377, 16. Octb. 
Kunrát opat s klášterem Strahovským vysazuje některé role· své jistým 

lidem z Pátku a z Radonic, totiž Machovi 15 liter 'čili strycMv špatných rolí hor
ských, 4 jitra jinde a jitro vrbin se zahrádkou, Madovi 9 jiter, Kubovi 10 jiter, 
Jarkovi 2 jitra pod horou a 7Y2 na dráhách Maříkovi 12 jiter pod horou za 
roboty kosné, a úrok takový, jako se platí v těch vsech s polovice čtvrti. 

Emler, Urbáře 256-258. 
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U8. 1381, 1. Octb. 
Jakeš děkan a kapitola Boleslavská pronajímají dvůr ve Vratkově Petrovi 

za 30 kop peněz podacích do života. Úrok roční 90 strychův (40 pšenice, 50 rži) 
Boleslavské míry, 30 kur a 30 gr. Na popluží je vyseto na ozim 40 měr (men
surae) pšenice, 20 rži Brodské míry, jeře osévalo se 90 m ovsa, 30 ječmene 
a 3 hrachu. > 

Lib. erect. VIII 35. 

U9. 1382, 20. April. 
Semovit kníže Těšínský a velký převor obávaje se vylidnění městečka 

Manětiny po předešlém moru, prodává sousedům tamním dědiny jich s 7 lány 
a 20 jitry orné země s lukamia pastvami právem zákupným tak, aby z každého 
lámI, jenž drží 60 jiter, totiž z jitra groš a z domu neb chalupy 4 gr. vydávali. 
Jiné role pod Chlumem z lesu vyplaněné čili noviny prodává jim též právem 
zákupným, ustanovuje stálý úrok 2 kopy, 3 str. rži a 3 ovsa. D. v Kladsku 
v neděli Misericordia. 

Arch. Manětinský (jen pozdější opis). 

120. 1382, 31. Aug. 
Kunrát opat s klášterem Strahovským vysazují sedmi obyvatelům na 

Pohořelci zůstávajícím na klášterství, a. to každému 5 čtvrtí (quartalia) rolí 
a domy zdélí 40 a zšíří 30 loket míry Pražské pod stálý úrok 40 gr. 

Emler, Urbáře, str. 290. 

121. 1386, 7. Maj. 
Mocnou výpovědí odsouzen Prokop Seidl, držitel dvoru ve Zvoleněvsi, 

aby vydával faráři tudíž 30 strychův obilí a strych hrachu Slanské míry oby
čejné. 

Tadra, Acta jucl.II 369. - Jiný zápis o desátcích téže míry pro kostel Do
lynský jest tamže III 137 (1393, 30 Maj.). 

122. 1386, 26. Novb. 
LipoU z Oseka . vysazuje půl druhé země ve vsi Dýšině dvěma sedlákům 

na nich sedícím s dvorci, rolemi a lukami. Plat stálý s jedné (celé země) 44 gr., 
4 kury, kbelec pšenice, tolikéž ječmene, též žita a ovsa, desátek a dýmné; z po
lovice země 44 gr., 2 kury a obili 2 kbelce. 

Strnad, Listář Plzeňský I 165. 

123. 1387, 16. Dec~. 
Svědomí konšel Píseckých, že Johlin Harantův proda:l dvě nivy (campos), 

rolí 26 jiter v sobě držící blízko silnice, kterou se chodí do Oldřichova, pod kaplicí 
ležící. D. 1. 1387 v pondělí před sv. Tomášem. 

Archiv bibliotheky univ. Pražské. 

124. 1389, 10. Novb. 
Epík z Boharyně prodává svůj dvůr v Boharyni i s dědinou ornou a lu-

kami, a toho má býti odměřeného pět čtvrtí královy míry, k pravému purkrechtu. 
Arch. Český I 339, Tadra, Acta jud. VI 85. ' 

125. 1390, 5. Mart. 
Petr probošt a kapitola Pražská obnovují Volynským vysazení dědin. 

který jim n. Oldřich probošt 1. 1299 učinil, protože jim list na to daný shnil, 

183" 

Dáno jim tehdá 22 zemí (terras sen hereditates) a 3 jitra; plat stálý s každé 
země hřivna neb 64 gr. a na místě kur 20 Pasovských peněz mimo platy z domův 
a krčem, též robota sečná. D. v Praze nazejtn přenesení sv. Václava. 

Prvotní list v býv. arch. dvorském. 

126. (1394). 
Nejmenovaný pán vypovídá mezi Petrem farářem Kostomlatským a Půtou 

z Častolovic o rozličné jich nechuti, zejména: "že farář nemá nikdy páně lidi 
pohoniti pro desátky ani pro jinú věc', ale dostávati s lánu dva korcě Nymburská 
vrchovatá, až sě ospe, ovsa jeden a žita druhý, a ktož zamešká v kopách dáti 
ten daj túž mieru vrchovatú aspon každého obilé." ' 

Kopie ve zbytku a ústřižku imtrumentu veřejného notáře z diecese Pasovské 
v archivu Pražské kapitoly. 

127. 1397, ll. Maj. 
Jaroslav z Pořešína, kanovník Pražský, volený opravce, vypovídá mezi 

měšťany Kaplickými a Václavem farářem tudíž o desátky, že totiž dotčení 
měšťané povinni jsou vydávati s lánu čber (tinam) rži a kořec ovsa a takové 
.lány aby byly, na způsob těch, kteréž jsou u dvoru Těžkova (Czeskow), neb 
u dvoru Rybníka, na náklad obojí strany vyměřený. 

Tadra, Acta jud. III 264. 

128. 1397, 14. Aug. 
Jindřich z Rožemberka činí s farářem Malšickým směnu, dada mu za 

louku ze dvou třetin farní a z třetiny špitálu v Přibenicích náležející a pod 
Vlastibon ležící 9 jiter luk míry Pacovské v lese Lužci u Libějovic. D. 1397, 
,dne 14. srpna. 

Prvotní list v arch. 'kapitoly Vyšehradské. 

129. 1397, 6. Decb. 
Jindřich z Rožemberka dává Přibíkovi z Žimuntic purkrabí krumlov

skému louku pod Vlastibou mezi Borem a Ostrovem kterou držel farář Mal
šický a špitál Přiběnkký, kteréž jest míra 8 jiter Pac/mskýl:h, a nad to mu při
dává 3 provazy Pacovské míry až do cesty Mažické. D. l. 1397 ve čtvrtek den 
-sv. Mikuláše. 

Opis (a překlad) v arch. Třeboňském. 

130. 1398, 13. Jan. 
Racek ze Švamberka prodává 10 zemí (terras) svých platných ve VSI 

Bušovicích lidem svým úročním právem zákupným, tak aby 
1. šest jich drželi po zemi a úročili po kopě (mimo jin~, 
2. jeden dědinu podsedčí a úročil 20 gr. a berní pomoc, 
3. tři po zemi úročíce po 72 gr. (mimo jiné) 
4. jeden po polouzemí úroče po 36 gr. (mimo jiné), 
5. Jeden po polouzemí úroče po 30 gr. (mimo jiné). 
Strnad, Listář m. Plzně I 207. 

131. 1398, 5. febr. 
Jan Eliášův, arcijáhen Plzeňského kraje vypovídá mezi Buškem farářem 

v Sekyřanech a Vilémem z Vrhavče, že úročníci Vilémovi mají vydávati faráři 
desátku 3 kbelce aneb 3 mandele (capetia) snopův (manipulorum) totiž jeden 
rži, 1 ječmene a 1 ovsa. 
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Liber erect. VI, f. 60. - Ve východních Čechách říkají "mandel sype na míru" 
(Vídeňskou měřici), t. j. 0'61 hl. U Písku bývá z mandele pěkného ječmene 1 hl, žita. 
50-60 l, ovsa 1 hl, tedy hádati tu asi na 60 l, poněvadž uVrhavče jsou role pro-

střední úrody. 

132. 1398, 11. Octb. 
Henzlin Půtův najímá Blažkovi Rudmanovu čtvrt rolí na tři léta tak, 

aby pohnojil dvě stadia této čtvrti řečené Mny a nic více prvního roku. 

Kniha Lounská 1394-1403, f. 64. 

133. 1400. 
Míra (mensura) žita odhadovala se na 4 gr., míra ovsa na 2 gr., dvě kury 

za groš, kopa vajec za groš. . 
Provazec 52 loket Pražských nebo 26 kročejí. 
]#10 neb strych drží 3 provazce. 
Míle drží 365 provazcův. 
Lán drží 3 kopy a 2 provazce. 
Následuje, co se platí od odhádání. 
Arch. Český II 358, Emler, Pozůstatky desk zemských I 586. - Proto, že 

je míra lokte známa, lze za to míti, že provazec měřil 30'7528 m a kročej 1 :1828 (jsa 
menší než římský passus, jenž měřil 1'828 m), avšak nesrovnává se týž kročej s tím, 
jenž je psán v Městských právech. Jitro se počítá tak, že se 3 provazce jedním násobí. 
Míra jeho je 2837'20412352 qm a to je pravé zemské jitro. 

Lán drží 3 kopy a 2 provazce, tedy 182 pro a to čtverečných. Q. provazec drží 
945'73470784qm, což násobíc, vydá míru lánu, totiž 172123'71682688qm čili 17'2123 
ha. Číslo toto vzbuzuje pochybnost, protože odjinud (viz č. (8) je známo, že lán držel 
17'0232 ha, maje 60 jiter. Nesrovnalost tato se ruší, má~li se za to, že lán drží 180q 
provazcův; neb tu by měřil nad 170332 qm. Kdybych0!il však za to měli, žé držel 
lán 61 jiter, měřil by 17'3069 ha, tedy více než lán o 182 provazcůch neb lán o 60 

jitrech. 
Míle drží 365 provazcův a jest zdélí 30'7528 X 365, totiž 11'224772 km, což. 

souhlasí s č. 158. 

134. 1404, 11. Jun. 
Jan z Vrapic a Anna manželka Vácslava Štuka vysazují zákupně 13 

lánů rolí s polovičním lánem a polovičním věrtelem s půl lánem svobodným 
a ke každému lánu 3 strychy luk u vsi Hobšo'IfÍc, vše míry Většího mesta Praž
ského, aby lán držel 64 strychy, lidem z Hobšovic, dílem po jednom, neb po
lovici neb i věrtelech (rychtář 2Yz). ,Plat stálý s lánu 2 těžké hřivny po 64 gr., 
kopa vajec a 6 kur. 

Arch. Český XXVI 192. 

135. 1404, 9. Decb. 
Jan Kolínský, farář Pomucký pronajímá část ?vých rolí z~élí jedněch 

honův (unius stadii) obsahující 30 záhonův (sulcos) bez Jednoho,. kdez lze 3 kbelce 
vyseti, ležící za kostelem, Blažkovi sousedu Pomuckému. 

Borový, Lib. erect. V 613. - Že slovo sulcu s znamená záhon, lze seznati 
z listu r. 1415, kdež se čte o koupi lánu "sine uno sulco seu záhon (Arch. Český XXVIII 
309a), zde pak zejména z věci samé; sice sulcu s znamená obyčejně brázdu. 

Jetu řeč o honech, záhonech a kbelcích, ale nikde není míra doložena, ale 
lze se něčeho domysliti z výsevku. Podle instrukce r. 1628 (č. 1(9) vyselo se na záhon 
11/. čtvrtky, tedy 7'41. Kdyby se tedy vysely na 29 záhonův 3 kbelce, padlo by 
zrna 214'6l a třetí díl toho, totiž 71'531 lJylo by to, co asi držel kbelec. 
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Jestli se na 3 záhony vysely 33/. čtvrtek, tedy padlo zrna za věrtel. Podle 
Svobodova spisu (č. 353) vy~el se věrtel na 2028 q loket. Protože q loket měřil 0'35 qm, 
najde se násobením 709'80 qm jako dno toho, nač se vysel věrtel aneb dno 4 záhonův. 
Číslo to (709.80 qm) dělí se čtyřmi a bude 177'250 qm čili tolik, co tu držel záhon. 
počítáme-li že hony držely 153'764 m, vydalo by šířku záhonu asi 1'15. 

136. 1405, 2. Jan. 
Výpověď v Černčicích mezi Oldřichem z Černčic s mateří jeho a Albertem 

farářem tudíž ve při o desátky. Kromě jiných má. Oldřich ze svobodného po
pluží v Osečku, které míval Vratek, dávati desátku 2 hromady (capetia) rži, 
tolikéž pšenice a tolikéž ovsa, jimž (hromadám) se říká kopy, 2 hromady ječ
mene a tolikéž hrachu, jimž se říká mandály. Ze dvou popluží někdy Vilémo
vých má dávati plný desátek přidada 10 hromad (3 rži, 2 pšenice, 2 ječmene, 
2 hrachu, 1 ovsa) a to velké vazby. 

Lib. erect. VIII 10. 

137. 1406, 22. Jan. 
Jadok, markrabě Bramburský a Moravský vkládá Přechovi z 'Kojetic 

hrad Hrádek od Znoj'ma míli vzdálený ve dsky zemské práva Brněnského. 
Tištěné dsky Brněnské VIII, č. 604. - K přesnému poznání, jaká byla míle 

a byla-li na Moravě rozdílná, tento zápis přispívati nemůže, proto že je to jen při
bližné určování. Pokusným měřením na speciálce 10 - XIV ukázalo se, že činí 

vzdálenost ta při nejmenším 12 km a něco přes to (asi 200 m). 

138. 1407, 31. Maj. 
'Mi~uláš farář Lhotský, pán zboží v Rovném postupuje Janovi faráři v Dra

honově Ujezdě dvě dědiny obeCně řečené země, kteréž drží lidé Mládoň a Jíra 
a platí každý úroku 20 gr. s 8 kurami a vypravuje 8 žencův. 

Liber erect. V, f. 154. 

139. 1407, 10. Aug. 
Vácslav farář z Neprobylic jsa obtížen předešlým darováním desátkův 

na jisté služby propustil Jana Psíka z Neprobylic z tohoto závazku, tak aby 
zase dávány byly předešlé desátky, totiž 12 hromad řečených obecně kopy troj
násobného zrna, totiž 3 pšenice, 3 ječmene a 6 rži a dřevní desátky ze starého 
popluží. " 

Liber erect. VIII 140. 

139b. 1407, 30. Octb. 
Král V ácslav potvrzuie výpovu, kterou učinili rady jeho (kancléř a pod

komoří) ve při šlechty kraje Žateckéhó s konšely a obcemi měst Žatce, Mostu, 
Kadaně, Loun a Chomutova o rozličné věci a zejména o právu míZe. "Míle také 
má držeti tři sta šedesáte pět provazc)lv, provazec však má měřiti padesáte dva 
lokte; měřiti pak se má táž míle počnouc od hradeb města." 

Čelakovský CJlVI. II 1081-1085. -l,V[íle podle toho drží 11224'7720 m. 

140. 1408, 12. Mart. 
Výpověď mezi Heršem farářem ve ,Žlunicích a Jakubem z Vinař o de

sátcích z rolí ve Vinařích, aby Jakob za desátky po 4 léta zadrželé vydal 10 
korcft,v (choros) neboli strychuv obilí a budoucně vydával ročně 2 strychy a po
lovici, totiž 1 rži, 1 ovsa a Yz ječmene. 

Tadra, Acta jud. VI 208. 
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141. 1408, ll. Jun. 
Přibík farář ve Lstění daruje kostelu tudíž tři země (hereditates, zemye), 

'Z nichž vychází 5 kop gr. úroku a Dobrohost z Mělnic daruje k témuž kostelu 
412 země, z nichž se úročí 7 kop gr. 

Lib. erect. IX A 4. 

142. 1408. 
Jan starší a Jan mladší syn jeho z Ústí nad Lužnicí prodávají Jindřichovi 

z Rožemberka 8lánův lesu bez půl šesta jitra na Kuřích Hůrkách, vše pod jednu 
míru, lán Pacovský po 40 kopách gr. stř. rázu Pražského D. 1. 1408. 

List prvotní v arch. Třeboňském. 

143. 1409. 
Petr ze Zelče a Jošt syn jeho prodavše popluží, kteréž iněli v Hošticích 

řečeLé vsi KOzlov i s tvrzí -Kozlovskou lidem té vsi tak, aby jim 3 lány odměřili 
a pakli by n~mohli odměřiti 3 lánův dědiny, aby lesy odměřili, že však ne
vyměřili více než 2 lány a 3 jitra dědiny, přidávají jim od lesa Roudnice leží
cího mezi jich dědinami 60 jieilY bez tří (tedy lán po 60) a prodávají právem 
zákupným bez robot a lesův vožení. Stalo se 1. 1409. 

Prvotní Jist obce Kozlovské. Viz k tomu č. 86. 

144. 1410, 9. Octb. 
Jan Rabštein z Tlucné daruje ke kostelu v Loze role řečené niva nade 

vsí Lozou ležící se 13 kbelcův (výsevku). 
Lib. erect. VIII 115. - Počítá-li se kbelec za 721. rovného čísla, byl by celý 

výsevek 8661. a soudíc odtud přes třetí díl jitra. 

145. 1410, 12. Decb. 
Jan opat Postoloprtský koupiv dvě popluží rolí, jež se rovnají 6 lánům, 

ve vsi Malnicích a vysadiv je obyvatelům pod plat, zavazuje se Ceňkovi z Fryd
lantu ke službám duchovním, protože na to dal 102 kopy gr. 

Lib. erect. VIII, f. 117. 

146. (1411.) 
Kunrát Naz měštěnín v Kutné Hoře zatopiv 5 jiter rolí, které patřily 

ke kostelu v Lochách, novým rybníkem pod· kostelem, oddává za to faráři jiné 
role 6 jiter neb 7 strychtův. 

Lib. erect. VIIr 141. 

147, 1417, 30. Mart. 
Vikář arcibiskupský činí námluvu mezi Janem farářem Tuhanským a osad

níky jeho z Tuhaně, Pavlíčky a Mošnic, mimo jiné í tak, aby dotčení osadníci 
vydávali desátek z polovice na Pražikou, z polovice na Dubskdu míru všeho 
zrna. 

Lib. erect. XI 138. - Bezpochyby byla jedna z měr větší a tu farář žádal, 
proto spravedlivě rozděleno, aby každá strana se odřekla polovice sporné části. 

148. 1418, 2. Jan. 
Jiřík z Hustířan seděním na Hradišti svoluje, aby po smrti Kateřiny 

manželky někdy Hynčikárovy to manství ve Vlčkovicích s dvorem, s poplužím, 
totiž "s polosminádsti pruty" dědiny orné i neorné, s lukami, s potoky a t. d. 
"s póldesátém pruty platnými v též vsi Vlčkovicích," s 9 pruty platnými v Ko-
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kotově spadlo na Jana Hánu z Kokotova a Markétu jeho ženu. D. na hradě 
Hradišti L 1418 tu neděli první po Novém létě. 

Prvotní list v arch. Třeboňském .. 

149. c. 1430. 

Petr a Jan bratří ze Svojšína prodávají lidem svým ve vsi Kožlé v zá
kupní právo 8 lánův měřených míry Mirovické králové a k tomu 8 dvorův s lu
kami, s potoky, s pastvami, s obcemi, s lesy a s pahorky; úrok stálý 44 gr. 
a j. Také těch 8 lánův nemá nikdy přeměřováno býti. 

Formulář otištěný v Maršově spisu Prokopa písaře Novoměstského. Česká 
.,Ars Dictandi" na str. 32. - Kožlí, toto jest ves, která patřila k Orlíku. 

150. 1445, 29. Jun. 

Mařík z Kluku skoupil u Kluku tyto dědiny: 
II prutův a třetinu prutu, 
II prutův a třetinu prutu, 
4 pruty a třetinu prutu, 
3 pruty, . 
3 pruty, 
3 pruty bez věrdunka. 

A těch všech dědin svrchu psaných činí suma 3 lány role. 
Kalousek, Listiny a zápisy Bělské, str. 56, Č. 97. - Součet činí 36 pru tů bez věr

d unka čili prntce, kterýž písař nepočítal, udávaje rovné číslo. Lán má tedy. 3 q pruty. 

151. 1446, 8. Jun. 

v .~,arkvar,t z l:~š~~ odevz?áv~ Šimo~ovi z Vlkova dskami zemskými dvě 
mestlste puste v L~sw1JCh se ttem?, čtvrtrm rolí a loukami v týchž třech čtvrtích 
které l:ží: jedr:~ ~iv~ řečená Rukávník, druhá za Pešíkovým sadem, třetí mezi 
cestamI k LovcIcIm Jdouc a čtvrtá niva pod Dúbkem pátá mezi hajišti a mezi 
hájem Korbelčiným. ' 

Rel. tab. II 205. 

152. 1449, 31. Jan. 

LiI,>olt ze iŠv~mb~rka a Vácslav Točník prodávají dědiny, louky, porostle 
a chrastmy ve St:rapol~ s dvory ustavenými lidem svým tudíž právem zákup
ným na tyto díly: 

1. dvě země a polouzemí, úrok 123 gr., 6 kur, 12 gr. na calty, 
2. dvě země, úrok 45 gr., 6· kur, 12 gr. na calty, 
3. popluží a kusy přidané a to na dvě země, úrok 160 gr., 2 gr. na calty, 
4. země, úrok 65 gr., 6 kur, 12 gr. na calty, 
5. země a polouzemí, úrok 110 gr., 6 kur, 12 gr. na calty, . 
6. země, úrok 72 gr., 6 kur, a ~ gr. na calty, 
7. dvě země, úrok 100 gr., 6 kur, groš na calty, 
8. polouzemí za jednu zemi, úrok 65 gr. 6 kur a ~ gr. na calty k tomu 

ke každému dílu roboty. ' , 
Strnad, Listář města Plzně I 429. 

153. 1450, 24. Jun. 

, o Oldřich a Jindř .. ~. ~ožmberka ,dávají .vinu Vo~ňans.kým a jich služeb-
mku~ pro .vzatky. MezI Jmym: zv':rabl~a vza~l 2 prostvCe solI, z Nebahov 3 kopy 
a stlup solI (za 13 gr.), ze SvmeÍlc stlup solI, 6čebruov žita. 

Viny, jež dávají Vodňánští: vzat postav sukna za 2 st. 
Arch. Třeboňsk~', H. 1467d, 1467e• 
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154. (1450, 25. Novb.).. ., v '. ' h trzích berolT 
. 'ež Oldřich z Rožmberka dáva Vodn~~s~ym. nasvyC 

od p~~~\~n!kých bez práva z každého čebru obilI Jeden Myček. 
Arch. Třeboňský H. 1467. 

155. (1452). vV v , , ěsta Pražského prodává 60 lánův dědin 
Vácslav Cvok, mestenm Nového ,m , .v ké lidem rávem zákupným; 

v Libni rozměřených provazcem prave mtr~ z::::ys jehně k~pa vajec. Přídavek 
t 'l' úrok s lánu kopa gr., 2 korce ovsa a , , 

s a y ht'· 'h o lánech k pastvám a ryc arovyc. t 80 
Formulář v Maršově spise Prokopa písaře, Praxi s Cancellariae, na sr.. 

156. 1454, 23. Nov~.. '.d sv 'm z Ko~lova roboty na holý plat. 
Beneš Mnich z Brac~Sprevodl. h. eJ? rk držitel chalupy hajné a mlynář), 

Jest jmenováno 18 ~ospodaru,: ~mvezl mml ry~ druhém lánu, celém lánu, třech 
z nichž patnáct. ~rz;lo ?O p:t~ ~t,:r~;c:; l~~~ (k čemuž porovnati č. 86 a 143). 
čtvrtích a POlOVICI lanu, souce cm~. 72 . 
D. v sobotu před hodem sv. Katenny. 

. t téže obce by 'valy zazděny.) List obce Kozlovské. (Všechny lIs Y 

157. 1457, 14. Maj. . .. k' Lh t slibu·í opatovi 
Lidé dědiční kláštera Slovanského ze kV~ld~tad~Cr~ po ~J dřeví~h a každé 

platiti s 8 lánův s každého lánu po voru{, v az e:';~rev dubových na svrchu 
Mevo má býti zelélí 12 loket a k t~~~ z anu po v . 
každé léto a 4 k. gr. úroku penezlteho. 

Arch. Če3ký XXVIII 10. 

157b 1463 14.0ctb.· k d·l 
Jan Dytl ~znal, že tu nivu, kterúž drží k. Veselvo:~s:~~o~~d~o ve~l; 

nicí, od té nivy odprodal jedny honce a pozuo~tavll sobe 
svrchnie meze. Zapsáno 1463 f. VI. ante Galli. 

I. kniha Žlutická (zem. arch.), f. 25. 

158. 1464, ll. Sept. . v.. k -'I rokuratorem Mikulášem 

M~ř~ní vyko~a~~ Čeň~~~ ~éK;I~~~~~n~~ěři~~, )e-li totiž ješ1:ě ves Új~zd 
z Landstema, ~u~v~a ~ ~y~m :d~o Měření začato ode zdi parkánu, od prvl11~O 
v míli, jak se u eJoVlc . . v , na silnici mimo Újezd až k hore, 
oblouku mostu Rožnovs~a:o,. ?okra~ovano Kosovskému a rybníkům. Domě
která jest na Cáhlavske Sllmcl ~rotl dv.o~v k ždý měří 52 loket Pražských. 
řená míle obsahuje 365 provazcuv, z mc z a. .' 1 Sb hist IV 184. 

Čelakovský, Prameny práva městského II 1115, Kopp ve or. . 

159. 1474, 18. febr. . ' kteráž ležy vedle 
F. VI. post Valenthyny Ja? Skorzyp~a J?rodal :~vu'ltu, táž Anna koupila 

·1· k Borku J' douce a tu dědmu Anna Replkova OUpl a a Sl nlce , Yd· 
sobě a dědicům svým tu nivu nebo de mu. 

Kniha Žlutická I, f. 223, v zem. arch. 

160. 1477. Decb.~1478, Jan. 
Veypis z desk zemských před shořením. 
Primo Andreae 29 A. . 
Item mensura si1iginis taxata per III. gr. str. žita 4 gr. 
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Item mensura avenae per II. gr. str. ovsa 2 gr. 
Item duo puUi pro uno grosso dvé kuřat za 1 gr. 
Item sexagena ovorum pro 1 gr. kopa vajec za 1 gr. 
Co se od odhádání dává. 
Item od 100. ss. gr. 6 ss. 
Item od 10 ss. gr. 36 gr. 
Item od 1 ss. gr. 3 gr. 4 d. alb. 

. Míra provazová. 
Item provtJzéc drží 52 lokty Pražských. Item jitro drží v sobě 3 provazce 

:aneb jinak stTych se jmenuje tolikéž. Item míle drží půl čtvrtého ,sta 16 (čti 
15) provazcův vel 365 provazcův. Item lán drží 3 kopy 12 provazcův vel 192 
provazce. A provazec v sobě drží 2704 lokty. Item půl lánu 96 provazcův, čtvrt 
-48 provazce; půl čtvrti 24 provazce. Hony jsou 5 provazců vzdélí. 'Kolečko plužné, 
které jest pravé, ma se v honech 60krát obrátiti. Mílé má držeti 60 honův, 
to jest 300 provazcův. 

V lánu má Hýti 10 kop záhonů a ve dvou záhoních 15lJrazr1, v jednom 
1 brazd a v druhém 8 brazd. 

List. arch. Třeboňského (přední část) H. 4099, opsaný V. Břežanem ze starší 
předlohy. 

Paměť tato jest obšírnější, než podobná paměť z desk zemských (č. 133), 
ale shoduje se s obsahem kratší paměti, při čemž je k podivení, že jsou i ceny stejné. 
K tomu přistupuje i to, že obě paměti byly psány na jedné stránce, onano Quaterno 
Stephani A 29, tato Primo Andreae A 29, což ovšem může býti řídká náhoda. Starší 
paměť má jen ,,26 kročejí" více, než tato mladší. Protože za věrný Dpis ručí vážnóst 
i Palackého i Emlera, tak jako zase Břežanova za opis mladší paměti, lze za to míti, 
že l. 1477 starší pamě.ť čili kodifikování zemské míry zase opakována (možná i po
drobněji), aby se překáželo přehmatům. 

O provazci a lánu platí, co se již psalo při Č. 133. Že by lán držel 192 provazce, 
svědčí, že tento lán počítán za větší,než lán o 60 jitrech. Q. provazec 945'73470784 
násoben 192, vydá 18 '1581 ha, s čímž souhlasí úplně lán, vypočtěný Podolským. 

Píše-li se, že provazec (čtverečný) drží 2704 lokte, rozuměti tomu tak, že to 
jsou q. lokte. Q. loket drží 0.34975396 qm a číslo to násobeno 2704 vydá míru q. pro
vazce, totiž 945'72400 qm, což se málo liší od q. provazce, jak bylo psáno u č. 133. 

Části lánu souhlasí s výpočtem celéhD lánu. 
Hony jsou 5 provazcův zdélí, t. j. měří 153'7640 m, což je i doloženo z jiné 

paměti desk zemských. Má-li se tedy kolečko plužné v honech šedesátkráte obrátiti, 
bude jeho okolek 2 ·5627 m a průměr 0'8157 m. Klauser klade objem kolečka na 3112 
lokte neb 2'06990 m, z čehož by následovalo, že je průměr asi 0'66 m, s čímŽ souhlasí 
i měření nynějšího kolečka. Avšak, že by se násobením obvodu kolečka šedesáti 
našla míra honův, jest klam, poněvadž všechna ta a taková měření jsou pouhý odhad 
a nalezená délka 124·194 m 'zase by odporovala tomu, že hony drží 5 provazcův. 

O záhonech a jich kopě a lánu bude doloženo u č. 161. 
O míli se píše, že má držeti 60 honův neb 300 provazcův. Jestli tak bylo psáno 

v dskách zemských, buď byla míněna menší míle o 9226 m, což se víře nepodobá, 
anebo by měly býti hony zdélí 187 m, což předešlému odporuje. Třeba tedy domýšleti 
se omylu toho, který opisoval, a to proto, že málo před tím psáno, že drží míle 365 
-provazcův, z čehož lze vypočísti loket zdélí 0.5914 m. 

161. (14. ? - 15. ?) . 
Ve dskách zemských království Ceského toto vepsáno jest, že se nachází 

v kr. C. měst hrazených a městeček 732, zámkův 233, tvrzí a vesnic 30.700. 
Země pak Ceská všechna, jakž se to podle theografie (tak!) dokonaleji vyhledati 
může, jest vůkol a vůkol neboližto, jak říkáme, v okršlku svým okrouhlá mil 100. 
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Notat. 

Záhdn dýlky 'lwnův ,zem~ých 5 provazcův a provazec dýlky 52 lokte, 

činí 260 loktův. Zemský záhon o 6 Ibrázdách a každá brázda šířiYz lokté; drží kopa zá-
honův bez rozhorův na šířku 180 loktův; do kopy záhonů rozhorů 60 a každý 
3 rozhory šíří 4 lokte vynesou. A tak jedna kopa,záhonův s 60 rozhory takovou 

šíř jako i délku, to jest 260 loktův, vynese. 
Přídavek k urbáři parduh$kémul. 1680 sepsanému v arch. ,musea zemského. -

Paměť tatcÍ:patrnějest opsina ze~starší paměti opsané zase z desk zemských ovšem 
neurčitéhQ' roku: Není pak nikde Jinde takurčíté, vymezení jako tuto. Délka honův 
a provazce srov:niva, se sph~dešlým vypsáním. ' Záhonův(totiž kopy) délka klade se táž jakohonův, t. j. 153·7640 m. Je-li 
v zemském záhonu 6brázcl a každá zšíříYz lokte (0'29570 m) činí šířka záhonubez~ 
rozhoriI 1·7742 m. Tři rozhory měří 4 lokte néb 23·656 m dohromady, tedy jeden 
každý 0.7885 m. Sečteno' 1·77 42 a 0·7885 činí šířka záhonu <:eÍého 2 ·5627 m. 

Kopa záhonův bez rozhorův měří 180 loket nebo 106·4520 m" rozhorův je 
60 měříce 80 loket, je" tedy délka všech rozhorův 0·5914 X 80 = 47·3120 m. Sčítajíc 
toto s předešlým (106'4fí20) vydá zase 153·7640 m j~ko délku celé kopy. Q.kopa 
měřila by 236403'367696qm a lán,mající 10 kop záhonův držel. by 23'6433 ha, což 
by bylo velké ČíElo. Kdyby se zase q. kopa měřila tak, aby celá její délka byla náso
benašířkou avšak bez rozhorův (totiž 153"764 m X 106.452), vyšlo by 16368'485328 
qm a lán či 10 kop vynese 16'3684 ha tedy zase menší číslo. Z toho lze seznati, že 
všechny délky brázd, rozhorů a záhonův nej:'ou tak přesné jako takové, s nimiž 

nyní pracujeme .. 

162. 1478, 6. Jun. 
Lukáš z Lerojid a na Podviní prodává jedny hony dědiny své o sedm strychův 

míry pravé pod hájém Podvinským Vácslavovi Trhlému pod úrok. V listu 1479, 
15. Jun. týmž způsobem jiné hony prodány Petrovi Vackovi. 

Arch. Č,eský XXVIII 136, 137. 

163. 1499, 24. Septb. Půta z Ryzemberka a ze Švihova chtěje hrad Rabí k větší bezpečnosti 
přivésti, vysazuje při něm město Rabí, obdařuje je svobodami, vysazuje jim 
II lánův haždýpo 62 stryšídh zemské míry a co by jim Více přidal, na to se jim 
dají listy. D. 1499 v úterý před sv. Václavem. 

Jen německý překlad v potvrzení 1761, 10. října na radnici Rabské. 

164. (1500). 
Toto (dávati se má) zemskému měřiči, kterýž pod úřadem nejvyššího ko-

morníka jest: 
1. Od lánu dědiny od měření 20 gr. č. a od lánu luk též; 
2. od lánu lesu měření půl kopy gr. č.; 
3. od míle měření 5 kop gr. č. ;' 
4. jestliže by vyjel na měření 5 kop gr. č.; 
5. jestliže by vyjel na měření a neměřil, tehdy 15 gr. č. a původ má dáti 

měřiči pacholka, aby jemu pomáhal; 
6. když jede měřič z rozkázání krále JMti. neb panského, tehdy má místo-

komorník s ním jeti a místopísař· má s ním poslati místo sebe atd. 
7. Jestliže páni JJMM. rozkáží jeti úředníkům vedlepurkrabě atd. 
Zřízení zemské (Arch. Český V 102). - Do zřízení zemského t., 1564 vydaného 

J XXXIII atd., pojata jen čísla 1, 2, 3, 5, 6 a 7. 

HYl 

165. 1507, 9. April. 

Jan Fremut" z Krásného dvora oddá,," ' 
zboží II lánův a čtvrt dědictví pnv • • HPI b ah a S:,"O~Odl pro zlepšení svého 

h
' vV' > ' " VSI U anec z mchz kavd' I' d v"6 

c uv me.remm povrazi! (tedy nikoliv' " k)' z y an rzt 4 stry-
d:uhé~o 112 kopy 4 gr., s pěti čtvrtl~~ v:sev u. Pla~ st~lý s l~nu 62 gr., s půl 
(ctvrt~?)' 14 gr., pak s lánu 8 str. mír Z'1teck~8 gr.~. s pu} l~nu p~l v kopy 

s c .... 
40va]ec a 4 koury. V:ysazuje též ~boty. (2 rZI, 2 psemce, 2 ]ecmene, 2 ovsa), 

Pergamenový list někdy téže ob ' ce, nynív, arch. Na'rod' 'h , ID o musea v Praze. 

166. 1507. 
Obecní snesení městské rady v Kr'l ' "v -

na řád dávání do týče každý s t kt a o~e n~ore. - Item co se pak piva 
starodávnú dá,val a t~ 2 žel'tl';k

e
, a 1

0 
d
zac ~vatl má, aby na míru Hradeckú 

d 
" Y za r netco přín J"" (V" ľ) 

omuov dávání dotýče, áby též n' t v,', "a lC pnna lC. A což se 
v touž míru mieti má a tak nět a ouz mlru ~.a.:~no byl? v a každý odlívku 
p. rychtářem a pány ohledováno c~ Jroc~u popnhtl a" ~vlastě proto,kdyby 
ta míra naleznúti mohla. y o plVO bud v branach neb jinde, aby se 

Museum města Dvoru Králové. P v arch. zemském. amětní knihy města z poč. 16. st. Opis 

1Mb. cc. 1510. 
Volary - Commu~itasdant za d';'ě stě bečk ľ k ' ~ V· • 

schaPl, per 3 krajcaruov jsú dříve pl fl" f 't 4 Y so 1, ' terymz nekají Gey-
regum (t. j. ok. 6. ledna). a ll, aCl , ss. gr. Č. A dávají vždy Trium 

Poznámka v stary' ch Vt h poc ec v panském arch. 'KrumlOv. 17 GB ,v 9 ,c. . 

166C
• 1518, 8. Sep. 

, Petr z ~ož~mberka oddává klášteru Třeboňskému ' 
mkem OpatoVlckym zatopil aneb'i k' ., z~ grunty, ktere ryb-, 
tovicemi, ježto k užívání u· al J na. Ujal, ze]m;na. za bl~to Stavek pod Opa-' 
příkopem jest obehnano, ]kt~r~~ia~ts: luk ~~delatl rozkazal, "kteréžto bláto 
povrazec po 36 obyčejných platennfch lO'?:ren~,t~, p,~v.razoův; jeden každý 

"Za to dává bláto pod Nov' m dv. po~~ a]lc. , ' ' 
II ynějšího nového plotu kterýmž s Yb v d v d~I em klastersk~m počnouc od konce 
ohradili, upřímo do bláÍa II ' ? e e my a louky sve u Nového jich dvoru 
kopě nahoru k Novému jich ndv~r~m=~o~anýcI; povr~:;cův a, odtud zase po pří
psaných povrazcův zdélí, a od těch 16 starym kla:~ers~ym hranicím 16 již 
do bláta na šíř II povrazcův a t k v ~ovrazcuv domerenych od hranic upřímo 
i v oklících II povrazcův zšíří a : d vS~, Yt aby byl? od příkopa upřímo do bláta 
L 1518 ve středu po sv. Jiljí. ru e s rany blata 16 povrazcův zdélí." Dáno 

Obsaženo v stary' h . t , d 'h c reJs rech kancelářských Petra z Roz"emberl 
mus. naro nI o Něme k' d' v ,a v arch; . c y poz 111 preklad v arch. Třebonském. 

167. 1519, 19. Sept. 

o , ~lomoučtí oznamujíce Bernartovi z Vb' . . 
zustam staVův markrabství Mora k'h t

r 
na na Bruntale o Jednostejném 

dl
' v v vs e o s rany tkadlcův v, I' 

sprave lve predené na motovidlo o íl " , . a pnze ve ml ne
vený, aby každá příze tak nazdéi ~o~l~J~ ~; loket,motoVldla o~ pánův ustano
Olomuc feria II. ante Mathei a 19.' e o e motana byla a mckratší. - Ex 

Formulář města Olomouce v arch. v Praze. města Brna N. 97, opis v zemském arch, 
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168. 1529, 1. April. 
Marek Beck z Leopoldsdorfu odpovídá radám komuny na jich zprávu, 

že přijali Jošta Gyntera z Moren, Jiříka řeč. Tannreiss a Brykcí Lebiše za pro
viantmistry a pojezdné, že to králi oznámil. Posílá jim míru, jak je Vídeňská 
měřice hluboká a široká, jichž jde 31 rovně měřených na jeden mut, aby dali 
podlé toho měřici pro Jošta Gyntera udělati, kterou pisatel zaplatí; potom 
mají pojezdní proviant sepisovati a počet o něm učiniti; a pak by měl Vídeň
skou míru s českou porovnávati, to aby rozkázali Gynterovi při počtu pozna-

menati. D. ve Vídni 1. dubna 1529. 
Německý dopis v arch. ministerstva vnitra, Militare 1528-1549, téhož opis 

v zemském arch. 

169. 1532, 8. Aug. 
Matauš Třtina koupil dědinu ve 3 kusích proti Velechovu 34 záhony, u Ži-

želic 40 záhonů a n:;td vinicemi Starých hor 15 záhonův atd. Actum f. V. ante 

Laurentii. 
Stará kniha Žatecká, f. 17 v arch. zemském. 

170. 1538, 18. Novb. 
Říha Nenačalovic prodal 5 kop zálwnuov nebolito puol lánu dědiny za 

Stryalkou ležící Jiříkovi Smržovi jinak Trkalovi za 62% kop. míšo atd. Actum 

f. II. ante Elisabeth. 
Stará kniha Žatecká f. 34 v arch. zemském. 

171. 1539, 21? 28? Jan. 
Kliment Záhorský a Vaněk Honěk z Stroupče učinili frejmark; tento 

dal Klimentovi dědinu u Záhoří, kteráž jest pod městskou berní, patery honce 
a Kliment dal za to půl lánu proti Stroupči, kteráž dědina pod plat k špitálu 
náleží. Honěk má přidati 20 kop. Aet. f. III, convers. Pauli. 

Stará kniha Žatecká f. 46 v arch. zemském. 

172. 1542, 2. febr. 
Adam Hudcovic prodal jest sto záhonův dědiny své pod Travnou cestou 

_ za 137 kop míšo Stalo se f. V. purific. M. 

Stará kniha Žatecká f. 170 v arch. zemském. 

173. 1544, 14. April (? 21 ?). 
Říha z Těšetic (poddaný) prodal vochoz lesu svou dědičnou, kteráž' leží 

v Klenči, konšelům Žlutickým ke špitálu. Stalo se v pondělí po svácích (sic) 

velkonočních 154:4. 
Kniha Žlutická I, f. 188 v arch. zem~kém. 

174. 1546, 11. Novb. 
Zřízení krále Ferdinanda o vybírání posudného, sněmem svoleného, totiž 

z věrtele piva bílého 7 peněz bílých aneb 14 p. malých a z ječného piva vysta
vovaného z každé kopy míšo 11 pen. malých, "však jeden každý věrtelův piv
rtých, kteréž se na prodej vystavují, aby v té rovnosti a míře zanechali a ne
přivětšovali ani neumenšovali, než jakž v jednom každém kraji až posavád 

jich užívali. a. užívají, tak zůstavili." 
Sněmy II 40 .. 
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175. 1566, 20. Decb. 

ŽC~na chl~b~ v Rakovníce rovnajíc ji s cenou žita. 
ltO kdyz Jest po 

20 groších za 1 groš mÍšo má chleba vážiti 5 (j. 24Y2 lotu 
25" "1,, " " " ,,4 " 26 Y2 " 
30 ." "1,, " " " "4,, 5 Y2 " 
35 " "1,, " " " ,,3 ,,21 " 
40" "1,, " " " "3,, 8 " 
45" "1,, 
50 " "1,, 

"" " ,,2,,30 " 
" ," " "'2,, 21Y2 " 

55 " "1,, " " " "2,, 14Y2 " 
60" "1,, " " " "2,, 8Yz " 
65" 1" " " " "2,, 3 72 " 
70 " "1,, " " " "1,, 31 " 
75" "1,, " " " "1,, 27

21
/ 81 " 

80" "1,, " "" 1 ,,23Y2 " 
85 " ,,1 " " " "1,, 20Y2 " 
90 " ,,1 " " "" 1 161/ 

Z k 
vd' " " /2 " 

az eho strych "ť psaný má vždycky v s~brO~1 : se, vypeklé~o v chleba ,180. liber. A počet svrchu 
žito po 20 gr. tehdy se tuto p~Útrlj:k~a bv'ýdfl~~ zavlratI, a to tak, když platí 
Aetum 20. Decembris a. 66. ' Y P a 10 po 26 gr., a tak až do konce. 

Kopiář města Rakovníka. Opis v arch. zemském. 

176. 1568, 24. Decb. 
Rady komory ceské majíce V> d k ,. . 

mincovní váihu s K utnohorsk'ou a luO:: e k uvestI d~ ml.ncovnietví a Pražskou 
stejná váha, žádají rady dvorsk' k JOV ou por~:vnavatI, ~ak aby byla u nich 
tovanou Vídeňsk'du i Kolínskou ~ v. omor)) aby JIm posla!1 spravedlivě cimen-

v ,. nvnu. . v Kutne Hore 24. prosince 1 68 
Nemecky lIst prvotní v arch R k v,~ k'h .. . . 

opis v arch. zemském. . a. nss e o mlllisterstva financí (Čechy 1569), 

176b. 1569, ll. Maj. 
, P:tr Maršák p. Vilémovi z Rožmberka' ., v 

psam Jedno odeslati poručiti ráčíte k . ,:za to y. Mti. pr.oslm, - - ze 
VD 40 vOZův kamene klenoucíh' uro~enemu .panu JanoV! Vchynskému 
hotový." D. v Husinci v tV dO na loch a varna aSI 30 Prac'hatskefch za peníze 

s re u po sv. Stamslavu 1. 1569. 
Arch. pan. Vimberský lID 5 AU 10 a. 

177. 1571, 18. Octb. 
. Vácslav 'Frumholt arciděkan v Horšovském T' v ." V' 

bmovi z Helfenburka prelátu ko tIP v, .yne pOSIla Dr. Tomás1 Al-
zejména i o Ondřeji 'faráři v Ho~še a v ra~shkeho zpr~,,:y ze svého arcijáhenství, 
žalovali že knevz a d V ." t k' ~v~ a Je o osadmClch: "A k tomu také ml 

, n re]]e a e suzuJe a t " d ' k . 
jest, tak jemu dávají desátek nebo n' :il,o" es~~e ~ strany m~ry; jakož 
valo, jest menší, nežli Praská, 'ač i u ~ásJ~ ~:a:, maJ1 ~:ru. starou, J~k se dá
ne?o desátky, jakž od starodávna b 10' . ~:u av Jest, n~z v~e J?st m,ensl. na ospy 
coz od starodávna nebývalo. I což·Zm: J k ze ~~ V~tSI mIru davatl musejí, 
paní mu jest k ruce a s hetm J" am tovmu nkatl; on na mne nic nedbá, 
D. Thynae fer V t ďl lanem Je~n~, raete odpustiti, šibalská ruka atd. 

. . an e I ucu um p. diVl Lucae evang 71 
Prvotní list v arch 'b" k ' . " . . arCl lS upskem (Corresp Anto" h' fasc. III), 

OpIS V arch. zemském. . nu arc lep., 

13 
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177b. 1574, 4. Octb. 
Trh strany zámku Zvíkova a kláštera Milivského mezi J. Mtí C. císařem 

Ma;xmilianem a páně panem Kryštofem z Švamberka. LetaPáně 1574 v pon
dělí po sv. Jeronymu ... pošacování a urovnání o toto panství se stalo ... 

Obilí, jež se při dvořích vsívá, měří se na strychy. "Lesov:é na tom obojím 
pansťví jsou za půl druhé míle, kdyby pospolito bylo, zdýli a za míli zšíři." 
... "Strany vospu se nachází, že zdejší dčber půl strychu Pražsk>ýho a jednu měřici 
vynáší, protož se dčber žita jináč pustiti nemůže než za 8 gr. česk. a tak by 
přišel jeden strych Pražský za 14 gr. česk." ... 

Archiv Třeboňský II 200. 

177c. 1579, 28. Octb. 
Šebastian z Lobkovic a na Hasišteině vypU]C1V si od Linharta ze Štam

pachu na Libouši a Ahnikově před 4 lety 200 kop míšo a neplativ nic ani úroku, 
tak že dluhu proto a pro soudní útraty na 300 kop přibylo, prodává mu 150 
prova~éův lesa, každý prova'zec 18 sahuv zdélí a toUkéž zšíří, sáh po 3 !Joktech a to 
z Hasištejnských lesův u Kralup, Města, Ahnikova, Zásady, Hohentannu a Bla
hu'nova od Kralupských mezí stezkou vzhůru u pak až k Heukldorfským mezím 
a přes ně do úvozu a tím dolů až k mezím Kralupským a to ke smýcení. 

Archiv Svatováclavský, vidimus německého listu 1. 1750 psaný. Jeto patrně 
lesík mezi Henklhofem a Horním rybníkem u Kralup. 

178. 1579. 
Práva městská K 39. 
Při stavení noha neb jedna šlápěj lidská, kteráž pes slove, počítá se za 

4 dlaně lidské, dlaň za 4 prsty, prst pak jest začátek všeho vyměření při stavení 
a ten čtyř zrn ječných zšíří býti má. 

Cubitus, loket míru držící v sobě na dýl loket Pražský. 
Passus kro.čei, puol druhého lokte, aneb 5 noh zdýlí v sobě drží. 
Ulna sáh, tři lokte Pražské. 
Látro, 4 lokty též Pražské. 
Stadium, lwn'y, plac zdé1í 125 kročejův aneb noh 625 v sobě obsahujíce. 
Stryc'h, kdož by sobě na vinici na poli aneb v lese změřiti chtěl, vezmi 

provázek 72 loktuov zdélí a ten roztáhni po dvakrát na dél, což učiilí 14410ktuov 
a na šíř roztáhni aneb polož toliko jeden provázek a tak budeš míti změřený 
strych, ku příkladu takto: 

(Dva obdélníky s chybnými číslicemi). 
Míle Ceská drží v sobě provazcův 365. 

Vydání M. Pavla Krystyana z Koldína na listu 160. Opis toho také v urbáři 
panství Par dubského 1. 1680 sepsaném (v arch. národního mus. Č.). 

Tato pamět má nějakou nesrovnalost s jinými, jak se v pamětech nejednou 
vyskytuji, ač tu někdy lze mysliti ha rozdíl, který za dlouhých dob se vyvíjel (ku 
př. vědro). Ale u kročeje pochází nesrovnalost patrně z chybného výpočtu. O staro
českém kročeji poznamenáno již u č. 133, že jest jen o něco menší, než kročej :Ří
manův, ale tuto se od tohoto (totiž 1'479) m) ještě více liší, měřic kročej 0'8871 m. 
A protože z :Římské-míry vzat jest počet, Že passus má 5 pedes (tento 0'2957 ml, tímto 
měřením vzroste kročej měřený na nohy a dlaně na 1'5768 m. Jest to patrně mícháni 
staročeských zvykló5tí s :Římskými. 

Toto chybné určení kročeje mate také míru honův. Tato má míti 125 kro
čejůvaneb 625 noh, což by vydalo délku buď 187'35 m neb 185 m a jest délka Řím
ského stadia. 
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Také výměra korce jest neobyčejná neb 144 ro ' , , . 
a násobeno mírou provazce vydá nad 13~0 O m. p vazcuv zdeh bude 4428'4 m 

179. 1580 (Octb.) 

Z dobrého zdání Šepmistův K'ltnohorsk' h ' , 
1. 1579 sněmu k uvážení předloženy' h' . - , YC

k 
~ ~ovych pravech horních 

T ' c ,ze]mena e c1anku' . . 
u ma hned hofmistr neb perkmistr d Cd' , 

nouti, kudy pramen leží na každo'u t tOt.lros re ~umpalu šňúru táh-
h k ' h v,, s ranu o 1Z k ruce 1 př k 14 1-

ors ye , a kazde to latro horské má befti zdělí 3 I k 'Y ,es ru. u ater 
ské~yo, a od téhož pramene do Hntu totiž do o et a tul;tretz čtvrt~ lokte Praž
t~tIZ strany visuté, též 7 later; a t~k bude m;t~ra~y }e.zate : lat~r a do ,hantu, 
lany horské to jest 28 later a 'na šrv 14 1 t 1 o yce]ný ,dul mer na del čtyry 

(Kutnohorští k t ,Ir a er, to Jest 2 lany horské." 
omu prav1') Tento artyk l' v t dl y • 

a starobylým dobrým zvykloste~' "b' u, zre e .~e Jest proti právu 
míti k ruce a přes ruku měr na déÍ:e prava st~ra ~kazuF' že každý důl má 
totiž k straně visuté tolikéž p 'I :t:t pr~menu pul petme?ltma Jatra, do hantu 
strany 7 later, z čehož se srozum~vlev m:c1t~a ~atra, do lintu p~k totiž ležaté 
učiniti a tudy užitkův svy' ch vyhl 'd~e OtO vb se v1

h
ce

y 
~r.o sebe, nežh pro dobré hor 

e ava 1 y c teh 
Sněmy V 584, 770. . 

180. 1582, (8. Ju1.). 

Dobré zdání dvorské komory o míře b' N 
prodá;aly se ryby pro jeho odlehlost lacin v.:y n~ a pans~ví Poděbradském 
ale pred 6 lety chtěli míti na iP d Yb d ~1, n,ez na ostatmch kro panstvích; 
zmenšili míru, čímž však obchodn~ke r~ k '1 rovnost s osta~nín:i panstvími a 
mora Česká tedy navrhla aby byl ~;]a ml e to zpozorovah, Sl odpudili. Ko
na ostatních panstvích 'ale na Vb a za lm zase míra obnovena' a srovna .. ná s měrou 
b ,c eru aby byl 1 bíly' g v V· v K 

a y byle do Císařovy vúle radí i dy; k' k ros ,li>nrazen. témuž a 
NY' ' ors a omora. (Na kra]l.) Placet 8. Julii 82 

emecky koncept v Rak. říš. min. financí B 18 1 o . h . 

181. 1582, 10. Octb. 
- , plS v arc . zemském. 

Jan Meclovský, kaplan v klášteř S Vt k' " . 
zprávu o domácích věcech zejm' .: ~e ec e~ da;a ~.artmovi ar~ibiskuPbVi 
Búh pochválen jest v poÚdku en~ 1." "ospovda~s~V1 Vas1 VelebnostI, buď. pán 
77 t 2 v ' , po e zasely psemcl Mostské míry 741 v't -

sr. vertele, ječmenem 37 str al ľd' dVl ' h b . sr., Zl em, 
monasterio Suetec VI Idus O t b' . e 111 e nyc yl nedostatek atd." D in . c o ns a. 582.' . 

Prvotní list latinský v arch 'b' . 
opis v arch. zemském. - . arCl lskup. (Reglshata fasc. II, 1580-1596), 

181b. 1584, 23. April. 
Vít Koza ve Vintrberce p P t . V k . . 

odsílám při fůře 1 láku vol .' ~ ro,:~ o OVl z Rožmberka: "Též V. Mti. 
fiertl počítajíc po 14 kro \ríce\ ~~~~a dr~l 7~ m;;,Pasovs~ýCh, slove jitrt!, jedna 
ně 41 zlatej 29 kr. Více odsílám 8 prost;a ~aZ1, " Zl 7 Y2.ltertl po 21. kr. ; učiní za 
den památky sv. Jiří. c so 1. " D. v Vmtrberce 1. 1584v ponděíl 

Archiv pn. Vimberský, II D, 5 AE' 3 f_ 

182. 1584. 

Kněz Vácslav farářŽebráck' ozn . ". . 
poručení jeho při'al oves od y, amu]e }rc1b1skupOV1 Martinovi, že vedle 
pan MikulášŠta~ ach změlIoddanY~h PEobo,sta Ch~těšov:ké~o koupený, jehož 
těžkého obilí" '23l strychy V;d,nla 1!!~uhZeb'rackou zaroven muy vedle způsol::m 
Pl' Y v • e ]me o seznamu byla s v h v Znl odmereného nastrych Pra Y k' v t . h " " umma vse o OVsa 

. zs y s re]c ovane m1ry 251 gb (elec) půl čtvrti. " 

13* 
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Arch. arcibiskupsky (Varia nlÍ!'cellanea), regest v arch. zemském. Pamět tato 
neni docela srozumitelná. Kbelec nebyl nikdy Pražskou měrou, ovšem jím měří

, váno u Plzně. 

183. ,1587, 28. April. 
neb v úterý po neděli Cantate projednána v Rokycanech na radnici tato věc'. 

Vlašék tázán, proč na loket nespravedlivý lidem věci krámský prodává, 
což jest na něj shledáno, odpověděl, že nemá loktu krátkého, než že toliko drobet 
se mu seschl na dýl. 

Na tom snesení se stalo, aby v ťýmdni lokty, váhy i jiné věci průbovány 
byly pro sjití naHkání od lidí a potom jeho budoucí pokuty, zvlášť poněvadž 
patrné při něm lidé škrabání shledávají. Však prvé, než se to stalo, napomenut 
jest, aby na ,Pána Boha v tom svejm prodaji pamatujíc spravedlivě lidem, 
chce-li od pána Boha pokuty duchovní a p. purkmistra a pánů tělesnýho (trestu) 
ujíti, se choval. 

Manual radní města, Rokycan r. 1587, f. 22, opis v arch. zemském. 

183b. 1592, 17. Octb. 
Jiřík Kopidlanský, písař obroční Bechynský Jakubovi Roudnickému 

ouředníku panství Vintrberského: 
"Na těch 15 str. žita míry Bethynské pro dělníky na Vintrberce odeslané 

žádam, že mi dcedulku odešlete .. ;" D. na Bechyni v sobotu po sv. Havlu 
1. 1592. 

Arch. pan. Vimbersky II D, 7 S~, 1 b. 

184. 1593, 20. Jan. 
Rada držána V středu den sv. Fabiana a BUBQS8Q8S 1. 93. Relací od níže

psaných panuov učiněna v radě ... "Jakož sou některého~času z uvážení radního 
voleni byli, aby v místě obecním, kde strych obecní od starodavna postavený 
jest, některé sousedské strychy přehlídli a přeměřiti dali, i navrátivše se do 
rady relací takovou učinili, že když strych ZikmundaŠouly k přeměření podán 
a přeměřen byl, ten že se našel a nachází větší Cl 2 'Záměří a o přeh,rštlí, kterýžto 
strych Zikmunda Šouly až posavád tu v místě obecným zůstává. Což propamě;]. 
,jest poznamenáno:" 

Arch. města Litoměřic, Manual radní 1591-1595, fol. 107 p. v., opis v arch. 
zemském. "Záměří" tušíin se má opraviti v "záměry"'. 

185. 1593, 3. Novb. 
Usnesení sněmu o vybírání sbírky. 
Z každého čberu neb kopy štik a kaprův, což se toho koliv prodá, po 5 gr. 

bílých. 
Z každého vědra vína, kteréž se ko1iv vyšenkuje, též 5 gr. bíl. 
Z každ~ láky (Lagel.) sladkého pití po tolaru, a kdež by se pak táž sladká 

pití z velikých nádob šem-:ovala, tu aby se vždycky 40 Pinet za jednu láku po
čítalo. 

Z pinty Páleného vína groš Český. 
Sněmy VIII 372, 373. Podobněž 1596, 1598, 1599 atd. Sněmy IX 257, 544, 

645, X atd. 

186. 1601, 15. Jan. 
Kněz Řehoř Mičan Libochovský farář ve Blovicích žádá arcibiskupa 

Zbynka za jinou faru, poněvadž mu nynější fara málo vynáší a Blovice se ji
nému kolatoru dostaly, který si faráře dosadí, "nebo víceji ta fara nevynáší, 
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~ 'toliko kopu kJbelaův všeho desátku mal" v Vv • 

farář spravce školního vypraviti m ~ mzry po t;~ch stvrtneOh a na ten desátek 
ke f~ráře (faře?) učiněno nic víceji ~ý.tt nP: o;re ,~k~u chudo~u osa,dních

v 
liddí 

BloVIC 15. Januarii 1601. ' e uze. . v dome farnInl mestyse 

Arch. arcibiskupský v Praze (R . 
zemském. eglstrata fasc. III, 1597-1613), opis v arch. 

187. 1604, 19. Jan. 

Návrhy (německé) dvorské Č k' k . 
ložiti. Mezi jiným: a es e omory, Jež se měly sněmu před-

Navrhuje se tác z vína jeV d' , 
vMm vína 32 pinet ž b 'v z. se pro ava, a takto, poněvadž ,má Cesk'é 
čímž by přibyly 4: ;n~ s: ~~~~:~Z,t:~ zme~~tib aby drželo vědro 36 pinet, 
aby se přidaly jen 3 pinty neb kd ~. ac" a y y ~e to z~álo býti velkým, 
mu čeho na zmenšené pintě ubylo ~ ~de ~InO ,za p~~l1ze, am nepozná, že by 
dej i, také by neměl škod rotože b .0 . ~. ;rl,no p~~ezl neb převzal k pro
celém království zkusiti. y, p y Jen PIFcI platIlI. A to by se mělo rok po 

Sněmy X 518. 

188. 1610. 

o ROZdvíl ~ědicův po n. Janovi Barvířovic. Statku pozůstalého našio se tot . 
Dum v meste o. 
Dv~r za Putim;k~~ br~~o~' i . s· z'ahr~d . . . . . za 300 kop 
Dědma u řeky pod 20 str. i s luk ou... za 200 kop 
D~d~na po~ Hradištěm pod 5 str. ~uI~ko~ . . . za 400 kop 
Dedma VO]tovna pod 5 str. slučkou . za 200 kop 
Dědina Jíšovna pod 4 str. slukou . za 150 kop 
St.?~ola za Matějkovic .... , . . za 250 kop 
Dedma na Vysoké hoře ležící pod 10 t za 40 kop 
L. 1610 ve čtvrtek po sv. Bartoloměji s ~·oie~o·. za 200 kop 

Kniha Písecká VIII 1. 44l. 

189. 1611, c. 24. Jun. 

při času sv. Jana křtitele ujetí gruntu Hol! h ( R ., V . 
50 str., na kterýchžto dědinách k v dV lC f v, aZIClch) "de.dmy vorné na 
žita 2 str. 1 v. pšenice 8 str. ječm:~:~o ~ m armc~ oseto na ZImu a na jaře, 
2 v. ouhoru zůstalo od 11 ' . s r. a Ovsa 8 str. 2 v. a hrachu 1 str. 
okolo 5 vozů sena }votav/~';~;:\Jedna na Vosouši, když se podaří, bývá 

Stará kniha Bílinská v arch. zemském. 

190. 1612. 

V úterý po sv. Řehoři rozdělení 

Díl II. Dům na Dr1íčově. 

d~~ny Srškovny pod 16 vejpfeží 
dedma Jubenyska 8 
dědina pod Pertoltem 8 
dědina Hejlovská 9 
čt~ři louky. 

" 
" 
" 

Kniha Písecká VIII 1. 377. 

statku po n. Krystyně Samuelové. 

Díl I. dvůr za městem s zahradou 

d~d~na za řekou pod 8 vejpře~í 
d~~na H~mákovská pod 13 vejpřeží 
dedina Klm 9 v . v v, 
dVď e]preZI 
~ ~ny mezi lukallŮ pod 12. vejpřeží 

~~dina na Vysoké hoře pod 4 vejpřeže 
tn louky, chalupa a poustka. 
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191 1613, 19. April. , , 
. d Bart Streyci o záhumm orne. 

Dělení synův a cery po n. , ;h o krátky' ch 18 a dlouhých 12. 
;První díl hned za dvorem ma za onu , 

D hy' díl prostřední má záhonů naskrz dlouhych 19. 
ru T" "honů 27 Třetí díl při zdi krchova sv. roJ1ce ma za " v k t k 

Pokláda'íc za to že jsou dlly aspon ta a 
Kniha Písecká Vln 1. 343. - ) ',o dl h' h tolik co 

• v" h bylo by 19 zahonuv ou yc 
stejné, a ': třetí;; ;o~:,uc:e::~;n;8z:rá~~~ch as tolik co 7 dlouhých: Tedy by měl 
~o:~t~~: 2-3 krá~ké: U třetího zdá se, že byly také dvoje zahony. 

. 192. 1614, 30. Jun. 'v' . d f 
k , . dn' tívnosti hofmistra a uredmka mmce o or-

Rada Kutnohors a Je a,?: z '~h J' aky' posavád zde pro hory 
o t" t měr a obzvlaste korce ovesne o, , '1 v 

manu, ez s rany " h ' ," Hofmistr Jan Piscis oznaIll1, "ze 
J M C Vt" míra byla a se zac ovava. " v'l lk' . . . ve Sl . v k'f JMC ujíti a držeti raCI a ve y 
míra ta na lehčejší obilí a oves, prve nez erc t<:' b' m 'horním tak že kde co na 

počet toh? čas~, f~rma~ův ~é:~n;ý~~~~:~/t~ j:n~o, to naří~eno bylo, a pokud 
které kone vy avano V' a~ .' v t' míře musilo by také jinší v tom vy
by k jaké proměI?-ě pnchazetI ynelo,v v ! b také i průba chlebův od pp. šep
měření přiv hanv~~ JMC; ~e stat~, v ~err::dnlkopy korce Pražské míry že se okolo 
mistrův prep,oCltan,a bydtI mU~~,a'kt 1 užto věc pokudž by jináče býti nemohlo, 
40 korce !Jé mtry tolzko z e v~mer2,. . ero 'v 'toho při něm aby v tom pro 
to b na JMC. nejv. p. mmcmeJ.s~r~ vzn~se?? a , 

tt~ 'h JMe při .JMC sohcltirovatl racll atd. opa em or· . 
Arch. Kutnohorský, Lib. memor. 1614, f. 97. 

193. 1617, 25. Jan. 'd . k J 

. " PlUJ' etí chalupy na enmc ~ 
Středa denobracem sv. ava. . d 

(v Razicích) 
kopec sena." 

"s dědinami, na kterých padne okolo 14 str., palouček na Je en 
Stará kniha Bílinská v arch. zemském. 

194. cc. 1620. . , d' tk Položeny jsou 

bD:~~~!eč~~ě~~:en;t~~ ~~f a~~~~n::~~t:ct~;~~al~s~;slt~Ů žita '(v levo) 
:a ~~s~ (v pravo) a to na korce, věrtele a čtvrtce Turnovske mtry. 

Rovensko 12 k. 2 v. 12 k. 3 v. 
Štěpánovice 5 k. 1 v. 5 k. 1 v. 
Blatce 3 k. 3 v. 3 k. 3 v. 
Lemoví 1 k. 3 v. 1 k. 3 v. 
Sýkořice 3 k. 3 č. 3 k. 
Veselí 1 k. 2 v. 1 č. 1 k. 2 v. 
tďár 1 v. 2 č. 1 v. 
Václavy 1 k. 1 k. 

3 č. 
1 č. 
2 č. 

Roudný 6· k. 6 k. 
Tatobity 10 k. 1 v. 1 č.. 10 k. 1 v. 1 č. 

Suma žita zrna desátku na míru Pražskou učiní 71 k. 3 v. 3 čtv. žita a 

71 k 3 1 čtvrtce" ovsa. 
. v. " 96 (V V t 'k král spol nauk J. V. Šimák, Listář fary Turnovské vL 1620-16 es m . . 

1910, VI 5). "h k a pro pohodlí osadníkův 
. Zv eJ· mo J' est že byl desátek podle starodavne o zvy u , ; 

r , . k) otože se o tom davala zprava 
měřen jich starodávnou mírou Turnov: ou, a e p: ' 
ke konsistoři Pražské, převedeno v souetu na Prazskou mlru. 
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Skutečný součet Turnovské míry činil 45 k. 2 v. 3 čtvrtce žita a 45 k. 3 v. 
13 čtvrtce ovsa. Tedy 45 k. 3 v. a 3 čtv. Turn. jsou tolik co 71 k. 3 v. 3 čt. Praž. a 45 k. 
3 v. a 3 čtv. Turn. tolik co 71 k. 3 v. Lčtv. Praž., což jest nesmysl, neb větší obnos 
ovsa Turn. míry má menší obnos v Pražské míře. Chyba je buď v seznamu aneb 
v přepočítávání na Pražskou míru. Svedeme~li Pražskou míru na čtvrtce a jich 
obsah a dělíme~li je počtem čtvrtcí Turnovské míry, najdeme, že držela Turnovská 
čtvrtce podlé prvního počtu 9 ·152l. a podle druhého 9 '086, odkudž aspoň tolik 
jde na jevo, že držela Turnovská čtvrtce 91 a bylo-li více, nebylo mn.oho. Počí

táme-li podle toho přibližně, držel kořec 145 neb 146, věrtel něco přes 36 a čtvrtce 
něco nad 91. 

195. 1626, 5. Mart. 
Ve čtvrtek po neděli postní Juvocavit zapls o koupení prošacovaného 

gruntu Jana Khola ve vsi Razicích, zejména dědiny, "který se počítají za půl 
lánu, louky 2 na 2 vozy sena a kousek nějakého paloučku." 

Stará kniha Bílinská v arch. zemském .. 

196. 1626, 4. Jan. 
Rozvržení statečku po n. Janovi Machovi mezi dítky jeho. 
1. díl: zahrada Barvířovská, louka k Nepodřicům pod 6 vozů sena a při 

ní dědina pode s,trYch a palouk, při palc učku též dědina pode strych. 
II. díl: spáleniště s zahradou, za Vojtovic, u řeky zahrádka a dědina k Se

micům pode 3 str. a louka při ní pode 4 vozy sena. 
III. díl: dědiny ležící k Voldřichovu pod půl sedma strychu. 
IV. díl: Dědina nad Vacíkovic pod 5 str. a k Voldřichovu vedle lidinejch 

pod půl druhého strychu. 
Kniha Písecká Vln l. 481. 

197. 1627. 
G. XXVII. "A ponevadž při odhadích často se vyměřování potřebuje, 

protož při měření les!Ův, dříví a jiných gruntův má se užívati provazce zem
ského, kterýž drží 5í2 lokte PražfsMýoh. A takového provazce ve všech krajích 
při měření gruntův i lesův od všech stavův jednostejně se užívati má." 

Obnovené zřízení zemské na str. 190. 

198. c. 1628. 
Poznámka pozdější v urbálři panství Chlumeckého 1627 sepsaném. 
Druh této knihy obsahuje tuto poznámku: 
Mensurae rolenses: Rolí (ein Acker) jest .5 prutuv (Ruten) z"Sí.ří a 60 zutí, 

,činí 76.800 q stop a pokládá se na prut 2r6 stop. Avšak v Čechách nepočítá se 
na role, nýbrž na roboty (Scharwerk). 

Lán (Hube) země jest 12 kop záhonuv. Na kopu záhónův vysévá se 7 stry
chůva 2 vértel!e. Připadá na cel')! lán 90 strychu. Protože však třetí díl jest úhorem, 
počítá se na Mn 60 Sitrychův PraHké anebo 4.5 Litomwioké míry výsevku. A v kopě 
záhonův klidí se obyčejně 15 kop snopův; tudíž na 8 kopách záhonův, na něž 
:se vyselo 60 Pražských strychúv, 120 kop snopův (Garben). 

Překlad německ€ho znění v Arch. Českém XXIX 196. 
Pamět tato pozoruhodná potřebuje přece jen opravy. Praví se, že 300 q. prutův 

činí 76 '800 q. stop, tedy třístý díl dotčených stop činí 256 q. stop a to jest míra q. prutu; 
ale pak se nemůže pokládati na prut 26, nýbrž jen 16. *) Počítá-li se tu stopa asi 

*) Jednuška se někdy psávala tak, že se mohla čísti za dvojku. 
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tak jako byla česká stopa, tedy 29'57 cm, tedy by se vypočítalo na prut 4'5312 m 
anebo asi 4'5 m. Rolí by pak měřila 6156'270 qm neb 61'5 a. V té příčině byla by 
jí nejbližší role v Sasku AltenbursMm, držící 64'431 qm. 

Zajímavé je u lánu, že se počítají jen dvě třetiny, které byly osévány, že 
tedy lán obsahující 90 str. výsevku jen šedesáti str. byl oséván. Poučná jest přesná 
míra záhonův. 

Póznámka, že 60 Praž. korcův činí 45 k. Litoměřické míry, dává znáti, že 
Litoměřický je větší Pražského, maje se k němu jako 1'3 neb 1"ho : 1, a že je Pražsky 
kořec tolik jako "h Litoměřického. 

199. (1628). 
Zákon má míti 7 brazd a druhý 8 brazd. A tak ve dvouch záhoních v mírné 

rolí činí 15brazd. V lánu královském jest 12 kop, v kněžském II kop, v panském 
neb zemanském 10 kop, v sedlské'rn 8 kop, 

Výsevek. Na lánu rolí míry Pražské 60 strychův, na % lánu 30 str. na 1/4 
lánu 15 str.; na jednu kopu záhoriův padne 5 strychův a na záhon přijde 11/ .. 
č(tvrti). . 

Jedny hony drží v sobě 5 provazcUv a loket 210. 
Míle drží 60 honů a 300 provazcův a 12:600 loket. 
Jitro neb provazec luk se počítá, co může sena s dobrý vuz nabrati. 
Lán luk drží 129 jiter nebo provazcův, lán rolí, co se může 60 korců obilí 

naseti. 

Poznámky v instrukci frydlantské v Arch. Českém XXIII 39. 
Pamět tato se nejvíce srovnává s Hájkovým vypsáním, odJiP.d je vzato, co' 

psalo záhonu a rozličných lánech; srovnává-li se lán královský s tím, co se pak píše 
o výsevku, lze poznati, že se tu selo jako na lánu královském a nikoliv jako na lánu 
panském, tak že je toto rozlišování zbytečné. 

Co je o výsevku, je velmi poučné, protože vzato z domácího hospodářstvL 
Hony se pokládají zdélí 5 provazcův a (neb) 210 loket. Pět provazcův činí 

153'7640, násobíme-li však míru lokte s počtem loket (0'5914 m X 210),. obdržíme 
124'194, což se nesrovnává, protože spisovatel, drže se Hájka, dělí provazec na 42 
loket, ale počítáme-li 52 loket na provazec a násobíme-li míru jeho číslem 260, ob
držíme dobře 153'7640. 

Podobné potíže jsou při míli. Počítáme-li hony za 153'764 m a provazec za 
30'7528 m, obdržíme číslo 9225'84 m. Menší číslo však vypadne, násobíme-li počtem 
loket, protože se má násobiti 1'2600 lokty. 

U luk má jitro a provazec za jedno. 

200. 1628. 
Zemské míry. 

Jak knihy starý jiterní panství Třeboňského ukazují, zvláště pak kniha 
od L 1628 za držení panství téhož, někdy panum z Švamberka sequestriro
vaného královského, počítalo se do jednoho jitra 5 provazcův, loket 210, piedf 
630 a tak tehdy obsahoval v sobě provazec 42 lokte a loket 3 pídě a vedle toho 
a těch 3 pídí musí se tu rozumět loket Pražský. Jináč se to tehdy zde rozuměti 
a vzíti nemůže, než že tato míra kolem okolo se rozuměla ; mám za to, že ta 
míra tu v Třeboni byla popsána od nějakého, kdo geometrii nerozuměl. 

Paměti K. Světeckého I 508 v arch. TřeboňsMm. 
Poznámky tyto, jak je našel Světecký, vzaty jsou z Hájkova měřictví (č. 346). 

Že se Světeckému nehodily, pochází odtud, že tu byl loket a provazec rozdílný 0<1 
Pražského lokte a provazce, jak jedině by~ Světeckému znám. 
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201. 1638, 10. April. 

Arnošt arcibiskup byv zpraven že od' . -
tamějšímu faráři desátky v m I' P 'v k' sa mCI pod faru semilskou patřící 
katolickému kazateli desátky avee rlakz; Ve. mířke odvádějí, kdežto před tím ne-

t d L ve e ysoc i míre vyclá [;" cen a e amotte (patrona fary) . tl" t ,. va '1-, napomíná Vin-
vati desátky měrou města V soÚ~es I o~u t,:~, ,a~Y.'poddaným nařídil dá
prastarým zvyklostem vedle z~' , ka' pr?toze pocmam )lch starému nadání a 
býti nemůže. em nonuv a duchovního práva se příčí a trpěno 

. Německý koncept v arch. arcibisku ské 
OpIS v arch. zemském Na" , t t p m (Emanata ab a. 1638 pag 162) . nzeru a o naprosto se ,'v, , • 
zením královským. pnCl usnesení sněmovním a naří-

202. (1638-1649). 

Srovnání dvou měr obl'lny'ch Sl 

Míra Slanská 
1 čtvrtce 
1 věrtel 
1 strych 
10 strychů 

1. 

na Pražskou 
11/~ čtv. 
1 věrtel 1 čtv. 
1 strych 33/. čtv. 
12 str. 1 věrt. P/2 čtv. 

anské a Pražské. 

II. 

Míra Pražská na Slanskou 
1 čtvrtce 3/. čtv. 
1 věrtel 31/. čtv. 
1 strych 3 věrtele 1 čtv. 
10 strychů 8 str. 2 čtv. 

, , Ar~h. Český XX IX 207. Jestliže kořec Pr' , . 
malru) korec v Písku, totiž 93 l 1 b h a~sky byl takový Jako mírný (nor-

M ' , ze o sa Slanskeho vypočísti takto' 
v ~ USl se pokládati za to, že tento v' oč t ", ' 
ctvrtce a jich čtvrtiny J'e ned t t v yp e, obmezu]lc se Jen na korce věrtele 
1 ,os a ecný a protože n bl' v' ' , 
ze se dodělati jakési takési pravd 'en ři v v, v, e y o uZltO menších zlomků, 

Slánských, že činí na Pražskou~' ~ 14~~tSICh clslech a tu se naj de i při 10 korcích 
výpočtu pak korce ( = I st 33/ čt ) lru'd 9681. a I kořec že drží 114 '7968 l při 
k ' , . • v, naJ ese 114'795 tak v I ' 'v, , 

tera se pravdě blíží' poklád ť I t d ,ze ze mlh Clsla ta za taková 
1 ' . a I ze e y 114'796 za č'slo "brv, , 

14'79l. S tím však nesouhlasí v očítan'. ' vl pn lzne a za skorem správné 
neb měly by býti 7'175 a 28699 YUpv .. l' a mna ctvrtce 7'2651 a věrtele 29'0621 

Sl . zlJe- I se těchto čísel ", v" 

na anskou, najdou se u této 5'379 ( , pn prepocltaváníPmžské 
(m, 93) a 932'717 (místo 93) Zď být,mlsto 5'812), 23'3177 (místo 23'25) 93'2717 
• b . a se I tedy číslo 114'79 t h ' 
ze y Slanský věrtel měřil 28 '62 lbI b v roc u velké, Pokládáme-li, 
by vyd~lo 93'0Il, což převyšuje 'Čí~/ 93Y'!nver~ele 85'86l a ~tvrt ?'15l; -toto oboje 
V!stoupll by na 115'48 l a 8 jich s 2 čtv J b malo, ale vypocltal-h se z toho kOřec, 
prestati na míře 114'7 l pro k v v • y vylezly na 938'14l, Jest tedy nejlépe 

. orec, ve1,tel pak by měřil 28'7 a čtvrtce 7'17 l. 

203, 1639, 19. Jan. 

Usnesení starších obecních v měst v Ph' , 
z soli, obilí a páleného cejchy na k v; rac, ahclch, aby se na vybírání mýta 
k tomu nařízeným vydávaly, az ou vec, obzvláštně zdělaly a osobám 

Na pálené dány (20. ledna): 

13 cejchův po 1 pintě 
13 " ,2 pintách 
13 " ,,3 
12 " ,,4 
10 " ,,5 

" 
" 
" 

22 
22 
11 
20 

" 
" 
" 
" 

136 cejchův 

" 10 " 
" 1,vědře 
" 2 vědrech 
" 10 " 
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Na obilí dány: 
8 cejchův po 1 voku 

7 " " 
2 vok. , 

10 " " 
3 " 

7 " " 
4 " 

6 " " 
5 " 

38 cejchův 

Na prodej soli v mírkách dány' 
23 cejchy po 2 mírkách 

24" ,,3 " 
14 cejchův ,,4 " 
61 cejchův 

f 5, opis v arch. zemském. 
Arch. města Prachatic, Manual 1. 1639, . 

204. 1639, 31. Jan. 

Výpis z iednání rady v~r~chatic~é: vl' k měření beček soli souma
"Adam Stomilnár SIOZl~ J,es: mtrU z: eznou dIákům proti odvedení mýta, 

řům a při tom cejchy k vydavam formanum a se 

jichž jest 71 kus. v . Fl'sverovi odevzdána a při tom 
" J' chy zase Ambrozovl . 

Jest takova mlra a c,e V' v b i hleděli v tom pilni býti a na po-
jim dostatečné napomenuti ucmoen~, _a ~ o~. a zase formanům a sedlákům též 
řádek pp. soused~m ~d sou~dan: ~ul~~lap~~s~ice soli po bílém groši mýta bráti 
dl ořádku nakladatI a z Je ne a e . " 

a ~~ždy' pondělí zase peníze k truhlici obecní odvozo.vatI. 
ch zemském. 

Arch. města Prachatic. Manual 1. 1639, f. 12, OpIS V ar . 

205 1639 21. Mart. . , ., dnešního dne sou-
Usneseno od pánů (totiž od :-adi ;rac~at~~ek :!r s~šak aby taková sůl 

marům mírka veliká soli po 45 kreJ. Pv~tI a, Vl o c ., 
vždy předce mezi pp. sousedy na poradek s a. 

l\1anual 1. 1639, opis v arch. zemském. 
Arch. města Prachatic, 

206 1639-1640. v, ' o 
. , t kt .' ke' 'ceně kdy sůl k obci (Prachatické) z nanzem panuv 

Krátky ex ra v Ja . 
kupována byla, jakž níže: . v d 20 J nuarii i. 1640 koupeno soli po 

Léta 1639 od 8. dne Octobns az ?v ; a 409 fl 26 kr. 1 Yz d. 
4 fl 50 kro 97 prostic a Yz věrtele, za mz da~o.. . 

. . 6 fl stlce Jedna 93 prost2c. 
Prodáno takové so11 zase,'p0 " ,J?ro 3 v t le 'z níž žádný zisk k obci 
N a doplnění 97 prostic. totiž 3 provst1rce Vat I vdeorsvepitála J' sou dány, tud,íŽ těch 

v·v dVk . vOJáky krome ver e , 30 k nepnsel, p. e anovl.a na '.. k V' 'v· t 'ho zisku a 1 věrtele 108 fl. r. 
97 prostic činí. PočítaJe z 93 prostIc ZlS , cm~.cls e V'VF ceně koupeno soli 1 pro 

Od 26 Januarii (1640) až do 10. Martn v nyneJsl 
. k 40 P tic za ni dáno 166 fl. 40 kr. k 

stice po 4 fL 10 r., ros, k Vtl 39 věrtelů, za ni dáno 32 fl. 30 r. 
N a věrtele k?vupenl'o, p045fOl 2

rO ~~r ~ 9 próstic a věrtelů 38. 
Prodáno z tez so 1 po . . 

Ostatní vystaveno na Písek dle rekognicí 
p. děkanovi 
do špitála 

3 prostice, 

1 " 
1 věrtel. 
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Na též soli v nově koupené i na věrtelích čistého zisku činí 9 fl. 30 kro 
V sumě obojího zisku činí 118 fl. U forotě zůstává 17 prostic soli, ostatní na 
dluzích. 

Arch. města Prachatic, Manual z r. 1639, opis v arch. zemském. 

207. 1640, 27. Jan. 
Jednání městské rady v Prachaticích: Usneseno od p. purkmistra a rady, 

aby se soumarům bečka soli po 4 fl. 10 kro platila a zase formanům a jinším 
lidem bečka po 4 fl. 20 kro prodávala. Sssutá sůl mírka velká anebo věrtel štrej
chovní posazuje se po 50 kro jedna a zase prodávati se má po 1 fl. 

Do dnešního dne vynašlo se soli v rathauze, kteráž se kupovala od sou
marů bečka po 5 fl. a zase prodávala po 6 fl., čtyry bečky; při tom ssuté soli 
4 věrtele, po 1 fl. 30 kr. věrtel. 

Archiv města Prachatic. Manual z r. 1639, f. 123, opis v zemském arch. 

208. 1640, 28. April. 
Vážení housek v Rakovníce. 
L. 1640 dne 28. Aprilis skrz pana Jana Rouska a p. Daniele Albina vážen 

chléb u pp. pekařův. 

Jan Jirásek za 1 kro housku v 14 lot.l 
Jiří Kalina "1,, " v 14 " pšenice kupována 
Jiří Loh " 1" " v 12 "J byla po 2 kopách 
Jiří Rokytský" 1., " v 12 " a která pěknější 
Jakub Andres" 1" " v 15 " po 3 fl. 
Humpolecká "1,, " v 12 " 

Kolářka pod Vysokou branou housku za 1 kro v 14 lot. 
Kopiář města Rakovníka, opis v arch. zemském. 

209. 1641, 10. Maj. 
Zjednání městské rady Prachatické. Pan prymas přednášel, poněvadž 

soumaři ne v bečkách, ale v pytli ssutou sůl nosí a tudy nemalé falše, fortele 
i ujma obci s velikou škodou se děje, že se ku pánům šetrně přimlouvá: aby ta 
věc zastavena byla; na to jest od pánů usneseno, pro přetržení toho neřádu má 
se z též soli ssuté sraziti a to tak, aby jedna mírka velká, totiž věrtel Pražský toliko 
po 45 kr. se soumarům platila. 

Petr Běška oznamoval pánům, že nemajíce k měření soli půl mír.ky, tudy 
že soumaři zbytky soli pryč odnášejí a ledakdes po městě, komu se jim vidí, 
odpľodávají, žádaje pány ... za napravení. Usneseno, aby ihned on Petľ 
Běška takové půl mírky dělati dal atd. 

Arch. města Prachatic, Manual z r. 1639, f. 272 p. v., opis v arch. zemském. 

210. 1642. 
V starém popsání panství Vaľtenberského z r. 1642 jest tato lesní míra: 
Leč (eine Stallung) jest 24 tenat(?) (Metzen) a jedna teneto 40 sáhův (Klafter). 
Německá poznámkav arcibiskup. archivu Cassa salis II. - Měřil-li sáh 1'7742 m 

(viz č. 170), měřil tento 70'968 m a leč 1703 '232 m a to j.en v okolku, poněvadž taková 
leč má držeti asi 120.984 q. tenat nebo asi 12 ha. 

211. 1646, 30. April. 
Zjednání rady Prachatické, aby všecka závaží byla vykázána a popsána, 

což se ihned stalo. Vynašlo se: 
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Dva kameny ..... 
Tři kameny mosazný 
Item jeden 

. po 100 librách 

Item jeden 
Item jeden 
Item jeden 
Item jeden 
Item jeden železný 
Item kámen 

1. 80 lib. 

volovem zalitý 

Závaží kamenné. 

2. 130 lib. 
5 železné - 8 liber. 

Item provazův: j;den žleb~í se 2 skřipci. 
Provazů stahovaclch 7 kusu. . 
Arch. města Prachatic, Manual z r. 1646, OpIS v 

" 
60 

" 
40 

" 
" \30 " 
" 

20 
" 

" 
10 

" 
" 

4 
" 

" 
4 

" 
" 

1 libře. 

3. - 90 lib. 
4. - ~8 lib. 

arch. zemském. 

212. 1646, 11. Decmb. ., k . kYl P 1646 dne 11. Decembris 
Posázení soli (v PrachatIclch). Ta Ja ~~ . b 10 že sůl od soumarův 

v místě radním při shromáždění pánův P?va,zeno 50\; . 

se kupovala bečka za 4 fl. 5. k~ ďlJert~l ,pra::~yp;e~polní~ lidem z solnice obecní 
Naproti tom,: pak zase Ja omaClm, tŽsk' za 1 fl., mírka malá za 5 kr. 

prodáván~ byla ~~~ka za 4 fl. l;lkrj:lr~it~r;řít:mného 1646, poněvadž JMC. 
Nym pak Jlzod datu:n " vství Českého přicházející soli, jak v pro-

skrze jisté patent~ na tak?v~ do kral? 'eden zlatý r. mejta milostivě nad-
sticích, tak věr~ehch a }~lrkach ma~Ytc~ pO Jchaticích podlé týchž patentův od 

Y Y't' d'ť 'ČIla procez zde v mese ra , b't' '. 
vetsl lal ra, 'Y'Y' Y t' Y soli takto zachovano y 1 ma. 
nadepsaného datum 21.. Juh v pncmoe yz 5 fl 5 kr kupovaná zase jak přes-

J edna ka. ždá prost~ce, od soumaruv za. ," , 
, , 5 fl 15 kr vybeJvana bude. 1) 

polním, tak do~a~lm z~ 1" 1 fl i5 kr MaM mírka vynášejíce jich 1 v(ěrte Věrtel Prazsky ssute so 1 za . . . 

14 za 6 kro . is v arch. zemském. . 
Archiv města PrachatIc, Man~a~z r:~6:6,op h' 10 14 mírek na 1 věrtel 
Poznámka 1 v. 14 za 6 kr. dava znatl, ze se sc aze . 

aneb že tento se dělil na 14 mírek. 

213. 1664 (22. Jan. praes.).. Vácslava v Prosíku 
V listu Jiří Viktora faráře u sv. Martma v Praze a sv. 

kancléři arcibiskupskému poslandé~ ,čtl\~e: dici solet funiculus lignorum (t. j. 1 fasciculus seu provazec nVl a me . 
k' neb provazec dříví vykládá se latině fumculus). 

svaze 2 L "n drž,í 12 ko'p za"honuv v království Českém. 
. a . t 1664) regest v arch. zemském. Prvotní list v arch. arcibiskupskem (Recep a , 

214. 1664, 13. Aug. ,. kancléři do Prahy. 
V znamenání částí tří pramenuv poslanych n~Jv. 18 loktech délky, 
VYne' řednějším kusu bylo 16 vor~~ krokvove~o. po 

více 5 vor~ trámového 14 loketního, tez 18 loketm Jeden, 

na sucho 3. Suma 25 v,?rův. 4 30 loktech trámového dříví, při tom V druhém pramene byly vory po 
bylo 10 vorův po 18 a 20 loktech, . 
též 4 vory suchého. 
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V třetím prameně bylo 18 a 20 loketního 8 vorův, k tomu 7 vorův po 
22 loktech a 1 vor po 14 loktech, 
též 4 vory na sucho. 

(Všeho bylo 63 vorův. Cena voru od 1 fl. 12 do 1 fl. 42 kro r.). 
Archiv města Písku Al 6. 

215. 1666 (ll. Jan. praes.). 

Maximilian hrabě ~ Martinic stěžuje si u Pražské konsistoře do faráře 
Bysterského, že asi po celý rok nechce učiteli nic dávati. Dříve kantor býval 
od farářův o nedělích a svátcích stravou a pitím opatrován, ale 1. 1620 uči
nili oba smlouvu, aby dostával kantor na místě bývalého opatření (ročně) 6 
kop (grošuv) a stryc"h ži'ta staré míry aneb 1 str. a věrtel (nové) míry a prosí, aby 
byl farář k plnění své povinnosti přidržován. S. d. 

Prvotní spis německý v arch. arcibiskupském (Recepta 1666), opis v arch. zemském. 

216. 1667, 29. Jul. 

Jindřich Kersten farář v Hořicích na podací opata Vyšebrodského ozna
muje Pražské konsistoři, že ze dvoru v Mokré (Mugerau) dávalo se ročně de
sátku 14 m'ěr (tinae) žita a tolikéž ovsa, "jest však míra (tina) v dotčeném listu 
(kláštera Korunského) jako i v jiných desátcích, které se posud dávají, míra 
ve zdejší krajině obvyklá, slove německy Ziber," ale teď že nic nedostává. D. 
v Hořicích 1667, 29. července. 

Latinský list v arch. arcibiskupském (Parochia1ia H. et J.), opis v arch. zemském. 

217. 1669. 

Konsistoř arcibiskupská nakazuje děkanovi Klatovskému, aby zajda do 
Vrčeně vyjednal, aby ,byly faráři zadržené desátky dány a také o to péči měl, 
aby se mu sice měřilo menší měrou, ale naměřilo tolik, kolik brával v staré 
větší míře, totiž po kbel'ci držícím pět vbrtelU'Q, jak se povídá. 

Latinský opis v arch. arcibisk. (Recepta ab a. 1669), opis toho v arch. zemském. 

218. 1678. 

Stará Přiběnická míra. Podle té ještě nyní osadníci Malšické osady jsou 
povinni desátek žita' a ovsa faráři vydávati. Míra, kteroužto se vrchovatě mě
řívalo, jest větší nežli nynější Dolnorakouská měřice a má nápis: "Přiběnická 
míra vydaná léta Páně 1678" a jest třemi hvězdami znamenaná. 

Sommer, Topographie X, Taborer Kreis str. 25, vytišt. 1842. Na dotaz písemní 
učiněný a na faru Malšickou poslaný nedáno odpovědi. 

219. 1687, 7. Jun. 

Dobré zdání úřadu desk zemských v příčině způsobu měření rolí sedlských 
a jak by se práce měřiče platiti měla, připojujíc sněmy a nařízení zemská o též věci. 

Prvotní list v arch. ministerstva vnitra S. 15-4, regest v arch. zemském. 

220. 1691, 24. Jan. 

Anna Veselá prodává díl svůj na gruntu po n. mateři své toliko 13 zá
honuv a nezouplna půl druhého stryohu násevku držící, u řeky ležícím. 

Kniha Písecká IX b, f. 154. 



220b. 1701, 26. Aug. 

Zpráva psaná ve Třeboni: 
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. Pražský strych přirovnaný ke zdejšímu: 
Pražský sehnaný strych je menší než zdejší sehnaný strych o 1% měřičky. 
Zdejší vrchovatý strych jest větší než Pražský vrchovatý strych o 2% 

měřičky. 

Arch. Hlubocký lB 4 K~, 3 c. Německý spis. Poněvadž Pražský sehnaný 
kořec měří 93 t, nelze pochybovati, že je Třebonský o 5'S12 a 2'906 větší a tudíž 
držel asi lDl·71S1. Vréhovatý kořec byl tudíž 107'531. 

220c. 1701, 11. Septb. 

Zpráva, psaná v Třeboni (německy). 
Hlubocký sehnaný strych je zrovna rovný Třeboňskému sehnanému. 
Hlubocký vrchovatý se rovná Třebóňskému. 
Hlubocký sehnaný věrtel jest větší než Třeboňský sehnaný věrtel o čtvrt 

měřičky (maBl) neb čtvrtce. 
Hlubocký vrchovatý věrtel je takě větší než Třeboňský o půl měřičky. 
Hlubocká polovičná čtvrtce (achtel) sháněná jest zrovna táž jako Tře

boňská. 
Hlubocká (téhož) vrchovatá míra dopadne jedna na druhou zrovna stejně. 
Hlubocká čtvrt měřičky (halbachtl) aťsi sháněná neb vrchovatá jest jedna 

druhé docela stejná. 

Arch. Hlubocký lB, 4 K~, 3 c. 

221. 1703, 17. Novb. 

Jakub Forster a manželka prodali kus gruntu ornýho Strejcovna řeče
nýho pod 6 strychův úá!sevkuv mtry vrcUovaté zde zachovalé. 

Kniha Písecká IX b, f. 50. 

221b. 1709, 20. Jun. 

V ážení housek a chleba 'Při zámku Orlice. 
U Frant. Jelínka v Starém Sedle vážila houska (za 3 d.) 91'2 lotu, krej

carová pak 19 lotů, bochník chleba po 3 kro 3 libny. 
U Martina Hynka tamže vážil bochník chleba (po 3 kr.) 4 lib. Housek 

nepekl. 
U Rcziny Vovčičkové vážila houska (po 3 d.) 14 lotů, krejcarová 23% 

a druhá 23, byly trochu černé. Chleba nepekla. 
U hospodáře na Prádle vážila krejcarová houska 19 a druhá 18.1'2 lotu. 
U Víta Kolba vážila krej carová houska 21 lotů. 
Zámecký pekař vypočítává, že ze strychu žita napeče 57 bochníkův chleba 

dvoulibemích neb 114 liber. Jestliže tedy Frant. Jelínek 3 libry za 3 kr. pro
dává, vydělá na korci 1 fl. 54 kro a Martin Hájek prodá zase 4 lib. za 3 kro 1 fl. 
25 kro 3 d. 

Ze strychu pšenice napekl zám. pekař (1704) za přítomnosti vrchností 
108 liber. Jestliže tedy Jelínek housku 19 lot vážící po 1 kr. prodává, vytěži 
ze strychu 3 fl. 1 kro 5 d. Tím způsobem vytěží Vovčíčková po 2 fL 29 kr. 5 d., 
Pradelský 3 fL 1 kr. 5 d., a Vít Kolb 2 fl. 44 kro 3 d. 

Německé sepsání v arch. Orlickém IV. La 19. 
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222. 1715. 

Litohlavské sedlské pozemky zarostlé . 
Zemská mira Sehnaná mir 

Kor. věr. čtvr. Kor. věr y tv
a 

1 6 1 2 . c r. 

2 6 2 J 1 2
3
/t 

383 93FI 
4 8 9 /2 

5 10 2 11 1 21/4 
6 8 1 9 1 Yz 
7 7 2 8 1 3 
8 7 3 8 2 3Yz 
9 3 2 3 2 1/4 

10 6 2 7 1 1 
11 6 1 7 
12 4 1 2 4 3 Yz 

23
/ 4 13 7 2 8 1 3 

14 7 1 8 
15 7 1 8 2Yz 
16 6 1 7 2Yz 
17 Yz 

4 1 2 4 3 23/4 
18 9 2 10 1 11/4 
19 8 1 9 1 1% 

Součet 13'3 2 150 

Jiří Frant. Knittel , 
Německý spis (číslo 7) v Tere i' , zemský měřič. 

Plzenský kraj č. 54. z anskem katastru ROkycanském, v arch. zemském, 

223. 1737. 

Dobré zdání že zemsk " c-" 
v, , " a mtra v edhadh není vrcho ·t" 'b v h' Y , 

Slmem tu bezcenném spisu d kl'd' b' va a, ny rz s anena. V ob-
d 1 k 'h . o a a se o noveného Y' 'G 2 . o se. 0, .. že. míra niá blÝ"ti sh' Yd' , .znzem 7 a SpISU Po-
dolského a dokládá také něc aner:a,. Y ~vo~~Je z Hajkova měření a spisu Po-

.. h ' o o V1mcne mlre' na ko .. t k' v a JIC vysevku též proč se te' db'" Y 'Vy. nCl Je a e neco o rolích 
K Y' o y mene vymenlo n Y d Y' K 

" rome toho upadává měři'č 'ak n . . ez nve. onec pak je: 
chyb a ~dyby i nebylo o více, J než ~ ~~~~ 1~~ 1. "na papíře do rozmanitých 

Nemeck" h y 
Y SpIS V arc . Rak. ministerstva vnitra S 15-4' , 

. , OpIS V zemskem arch 
223b. (1738). . 

Poddaní v Kosově patřící k panství Vid k' . 
n<;b. Pavlovi Petrovi Zátkovi (Satka) fa 'v. o~ emu, (W~~den:u) dlužni jsou 
neho veškerého 6 čberův a věrtel. Těcht 6 r~ ~ am~nem UJ~~d,e, desátku obil-
5 strychův. o c e v s vertelem ClUI v Pražské míře 

Archiv Třeboňský I A 3 K 75c (něme k' ,. 'v 
kládá-li se Pražský kořec za '93'0 1'. . c y zapls). Vypoctem lze zjistiti po-
2 . v , ze 20 Jeho věrtelův dr·' 465'01 ' 5 věrtelI cebru vydá lS'60 1 n Vtl Zl, toto pak dělic 

. a ver e a 74'40 lna čber míry okolo Budějovic obvykl' 
224. 1740, 20. Octb. e, 

~at:řina. Jayrochova kupuje z obilního dO h ' 
strychu prední psenice sháněné míry. uc odu panství Březnického 150 

Arch. panství Březnického VII b, 10. 



208 

225. 1741, 28. Jan. 
Hospodářské ředitelství v Březnici prodává proviantnímu úřadu pro král. 

soldatesku 300 str. ozimního žita sháněné míry Pražské a 400 str. ovsa vrchovaté 
míry. 

Arch. panský Březnický VII b 10. 

225b. 1771. 
Poznamenání, co poddaní kláštera Borovanského faráři v Blanském jakožto 

svému duchovnímu správci ročního desátku podle prastaré zvyklosti vydávati 
mají. 

Desátek obilný jak žita tak i ovsa dává se vrchovatou měrou a spravedlivá 
měřice (zehendmetzen) desátková má držeti podle sháněného strychu: 

žita 3 věrtele 11/3 měřičky, 
ovsa 3 věrtele 4/ó měřičky. 
Německé poznamenání v arch. Třeboňském I A, 3 K, 75 b. Touto měrou 

desátkovou míní se patrně čber držící (podle pozn. č. 223 b) 74'40 l, tuto 78'49 a 76'72b 
tedy o vrch více. 

13. DOKLADY URBURNí. 

226. c. 1290. 
Zlomek urb'áře bisk~vpsM Pražského. (Vladařství Zerčick'é a Běchařské se 

končí.) 
V Domousicích jest 9 zemí, avšak pustých. - K tomu poznamenáno, že 

jest tu 127 jiter orné země, 120 lesa a 12 j. porostlin. 
V Boleslavi jest 11 městišt podsedkův pustých. (Pozn. Něco později prodal 

biskup Dobeš 8 chalup podsedkův bezzemkův a mlýn - Šebesta, Nově nalezený 
zlomek č. 5). 

V Dětenicích jest 5 zemí, kteréž drží kustodové biskupské komory. (Pozn. 
Něco později prodal biskup Dobeš v Dětenicích 4 dvory držící 66 jiter Benešovi 
z Dětenic a Jeho zeti. -Šebesta N. n. zl. č. 4). 

V Kamensku jest 13 zemí. (Pozn. Podle urbáře c. 1390 bylo tu8 lánův 
bez prutu). 

V Bechařích jest 22 % lánu; úrok s jednoho hřivna stTI'bra; též 2 pod
sedci. ty témž urbáři 40 lánův, s nichž úrok po hřivně). 

V Chrastu jest země s 70 strychův neb 36 jiter dědiny. (V témž urbáři 
jest dVůr Chrast, k němuž patřily 2 lány). 

Vladařství Štěpanovské: 
V Štěpánově trhové vsi jest 40 lánův (úrok hřivna), v nich 2 lány rychtá

řovy, též 30 podsedkův, z nichž každý úročí půl věrdunku. (Podle pozdějších 
urbářův 39 i 40 lánův (úrok 90 gr.), 60 jiter, z nichž 46 platných úrokem 8 gr. 
s jitra. Tato jitra by souhlasila s dotčenými podsedky, ale 1. 1379 ještě tu jest 
8 malých podsedkův, kteří měli tuším, jen domky. Rychtáři zůstaly 2 lány 
svobodné). 

V Nesmířicích jest země s popluží a 9 zemí chudých lidí, s nichž každý 
úročí půl hřivny, 10 kur, 40 vajec, 2 sýry, hus a jehně. (L. 1379 bylo kromě 
popluží 51/4 lánu. Úrok 1. 1390 není znám, protože jej bral purkrabě). 

V Keblově je země s popl~f,Ží a 3 země chudých lidí, z nichž každý úročí 
3 věrdunky, 6 kur, 30 vajec, 2 sýry a jehně. (L. 1379 bylo 18% lánův, 1. 1390 
14% 1.; úrok byl hp.vna bez jiných dávek. O popluží se 1.. 1390 nepíše). 

Ve vladařství Rečickém: 
V Řečici trhové vsi jest 36 lánův; s každého úrok půl hřivny, 7 měr (tinas) 

rži, 5 ječmene a 3 lány, s nichž neplatí, též 30 podsedkův, z nichž každý úročí 
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po lotu stříbra. Počet dědin zůstal do 14 st I' . v 
kův; úrok z lánu byl větší, totiž 74 r . o eh, ~Oh: 36 1. a 26-33 podsed" 
2 gr. Ze všeho zřejmo, když se i. IIn" pod~~d:~ urocIl 8

v
gr. (na lot by padly 

Emler, Reg. Boh. II 717 v Y ne~~merovaly, prece úrok rostl). 
k 1 . ' c. 1673, Urbare 1-2 U b" 

o o o 1. 1290, Jak soudí Emler v U b t . - r ar tento byl &epsán . r . na sr. V. 
227. 1338. 

Urbář kláštera Roudnického. 
V Palči jest tvrz a purkrabě zde'ší má d Y v 'Y' 

k němuž patří čtyři poPluží kt'wáž drJí 14 I' :,e ~em2e. Tez Je tu dvůr poplužný 
a čtvrt a každá země platí r;čně teYzVk hav"'!'uV ez O jiter. Též jest tu 18 zen:í 

N Y" ou nvnu a 4 kury a zeme mereno i V b'v h· . 
nách). ve r lcanec a Budenicích (v těchto úrok po 2 hřiv-

Na Uny je měřeno v ŽIv. , h 
bině a Hlinné. e eVClCIC , Dolyni, Bakově, Obrdově, Bříze, Ba-

V Š~ap~~~cích 38 zemí, úrok s jedné 5 těžk' h 
V Llbonclch a Očihovci lány. yc věrdunkův. 
V Bakově jest 5 zem' p 30" h . 

platná a j. 1, o J1,trec strychův, úrok peněžitý s jedné hřivna 
, . Ve Vetlé jest tvrz a k ní poPluží db' . v , . 

lanuv ve vsi a úrok·peněžity' po hV' v °tV~ke',Jez.ma 164 strychův násevku 11 
V Z'b v, • nvne ez e aJ' 

a on, MIkově a Dehtově měřen . . V' . 
po 4g gr., s této po 19. o Jest na dedzny, peněžitý úrok z oněch 

V Pohořicích jest tvrz a dvůr k t v 

a!4 strychův. Ve vsi dědiny větší a n:enší ~m~to dvej0t:luž~, která drží 8 lánův 
filmo to dědinapopzužní o 60 str v, h b uro l pene~lte s mch po 1% a 1 hřivně; 
1 % hřivny platné. ySIC ez vertele nasevku, s níž peněžitý úrok 

V Charvatcích jest 8 dědin bez čtvrti vV'" 
V Račiněvsi člověk držlcí 67 stryc'hův' a p:ne~lt; ~~ok po 1 % hřivně. 
V Podolí jest 1 % diědi-'n'y s níž úr k U~?~l , hnyny platné a 14 gr. 
V Jarpících jest 9 dědin' úrok s J' ~ p~nez!tdY 2 hr. a věrdunk a j. 
V Dolyni koupeny r 1340 tři v e .e v ver unkův. 

a po 3 věrduncích ze d;ou. zeme, s mchz vycházel úrok po hřivně s jedné 

Emler, Urbáře str 4-17. 

228. ce. 1350. 

Urbář kláštera Pohledského. 
V Letndorfu, ŠicendorfuŽdírci Jile 'k . . 

hledu není rozměra doložena ~le d 't' k mn31 u, Zmtanech, Bartoušově a Po-
, h . h ,esa y po 2 ll! 1 II t h 

Cle z mc vycházející svědčí o tom že tu b r' h ,2' a ~ v~ ryc t; ,a po čtvrt~ 
purku a Raušteině dávali desátku' 4 2 ~ I \ udl hospodan. Dvoraci v Hadr
.. , Dlouhá ves byla měřena na lán a a s ~yc y~ z Eerf~~ cvyházelo 2%. 
]lll~ po půlce a čtvrtech. Jeden, který ~ěll; rn

• ne:ter; me~l ~o }~hU neb více, 
s lanu 12 gr. ze čtvrti 3 gr to v v k . anuv ez ctvrtI, urocIl 81 gr. Úrok 

V Sibotíně bylo podob~ě, ú;;~ ;~~ovl;~ Psolfá~~t~~ . 
Emler, Urbáře str. 20-22. 16. gr. 

229. 1367. 

Urbář kláštera Chotěšovského 
Ve vesnicích měřeno po větÚně na ze v. I' 

manovu Touškově Stodu Vstiv. L . v ~e, ,anry byly v Přehýšově, Hart-
hově. 'Úrok peněžitý s lán'ův posl40 :~1ll~4' erclch, městečku Stankově a Lu-
16 gr. a největší v Hradcích a L'V ' v 2 k a 9~ gr.; se zemí nejmenší ve Lhotě 

ISove opy, SIce po 30, 32, 34, 40, 50, 57, 60, 

14 
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64 76 a 96 groších. V Chotěšovci a vsi Stankově byly jen chaloupky, 
vYcházel skrovný plat. V Hanově. a Zhorci dáván jen osep. 

Na Encovansku měřeno na l'ány. 

Emler, Urbáře 20-52. 

230. (1379.) 

J. Urbář statkův Oldřicha z Rožemberka. 

z nichž 

. 1. Panství Novohradské. Názvy měr polních jsou rozličné. V Krucově, 
Borovanech Bukové Binově a Svinech, tedy starých vesnicích českých, jsou 
lány, tak i 'v Ledrtilu pod hradem. V městech Nových Hra~ech a. Str~pníci 
jsou purkrechty, totiž statky městským právem vysazené, v Št1ptoum, Fnedet
schlag a Šlaglesu jsou jiterní pozemky či reuty. ;Poněvad~ tyto. slov,?u ?ru~dy 
také mansi, nelze říci, byly-li ve ŽĎáře reuty neb lány; zda se vsak, ze Sl m1rou 
nrrnoho neodevzdávaly. 

2. Panství Ph'b'énické bylo rozměřeno na lány, čtvrti a iitra. Úrok peně
žitý s lánu byl obyčejně těžká neb prostě hřivna, někde větší, někde menší 
než hřivna. V Náchodě u Tábora bylo 8Yz lánu; z těch 3Yz platívaly po 80, 
ostatní po 104 gr., ale za sepsání urbáře neplatily tyto ani po celých dvou kopách 
(ale bez ostatních dávek). , .v 'v' • • , , 

3. Panství Choustnidké bylo tež rozmereno na lany a ctvrh. Obyce]ny urok 
s lánu byla kopa, někde méně (až i ~8 gr.), ve třec~ vesnicíc~ ~~ce, v !uča~~~~ 
po 77, Kozmicích po 71, a ve ZhorC1 po 70, snad ze byly vets1 neb urodne]sl. 

4. Panství Vildšteinské. Vesnice v něm dělily se na dvory, Holoubkov, 
Milinov a Vlkov na ľány. Z lánu šel Úrok 40, 58 a 60 gr., ze dvorů byl buď 30-44 
aneb 64-88, takže se dvůr od lánu nelišil a úrok se řídil buď dobrotou aneb 
rozsáhlostí. _ . ' . , 

5. Panství Ziželické bylo rozměřeno na lány a čtv'rt~. Urok byl rozmamty 
od půl kopy až přes kopu hodně, totiž až do 88 gr. a to tuším pro dobrý výnos. 

II. Urbář statkův Petra a Jana z Ro~emberka. 
1. Panství Rožembe'r'ské měřeno bylo většinou na lány; reuty neb jiterní 

lány byly v Žumberce a Horndléři. Peněžitý úrok s nich byl rozmanitý, ale 
nepočítal se na český peníz. 

2. Panství u Hazlachu v Rakousích bylo rozměřeno též na lány. 
3. Panství Vítkova Hrádku bylo rozměřeno na díly rovnající se asi lánům 

a jmenují se obyčejně mansi; jen jednou čte se lanei seu ma~si: ale ~dá s:' ~e 
přece nebyly jednostejné míry. U Německého Rychnova tohz ]e psano, ,ze Je 
tam 6 mansův a připsáno, že to činí 4 lány Pacovské míry, která byla ob~~ben~ 
na panstvích Rožemberských. Když pak k tomu přibyly 2 reuty, neb ]ltern1 
lány, bylo 8lánův Pacovské míry. Poznámky ty jsou matné, ~oněvadž br mansus 
byl tolik jako 2/3 Pacovského lánu, a 2 reuty by byly za 2 lany. Patrne tu b~l.o 
měření povrchní. U Rožnova psáno, že je tam 20 lánův, neb mansúv, ale pn· 
psáno později, že je lánův jen deset. Také u jiných vesnic poznamenáno Jest 
přeměření mansův na Pacovsl<é lány a to takto: 

Obermartslag 10 mans. na 6 1. P. 20 jiter 
Nidrmartslag 10"" 6 ". 
Mukenslag 7"" 2Yz " 
Uruš 8 " " 7 " Strei tslag 1"" 1 Yz " 
U Kohouta 1". " Yz" 
Reiterslag 22"" 10 " Multerperk 24"" 9 Yz " 

(neb 3) 
(neb 8?) 
4 jitra 
6 jiter 
20 jiter 

r 
1 

"".:.1 1 ·-1 

.~~J 
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Pernek 12-14 mans. na 7 1. P. 10 jiter 
Ansak 13 

" " 
6 

" 
čtvrt 

Otenslag 10 
" " 

6 
" 

20 jiter 
Skelná huť 16 

" " 
6 

" 
4 jitra 

Na první podívání lze v těchto řadách pozorovati klam; neb jest zre]mo, 
činí~li 10 mansův 6 lánů, .že nemůže jeden mansus se rovnati půl druhému lánu. 
Patrně bylo první měření nedbalé, ale zase možná domýšleti se tak, že při novém 
měření byl více vážen násevek, čímž vznikla zdánlivá neshoda. Sluší totiž na 
paměti míti, že lán je součetnásevku. . 

4. Na panství Frymburském připomínají se dílerv lány, dílem mansy a 
dílem jiterní lány neb reuty, ale i tu znáti jest zmatek. U Frymburka je psáno, 
že má 20 lánův neboli mansův, čemuž lze rozuměti tak, že byl lán tolik jako 
mansus. Je-li však psáno u Náhlova, že je tam 8 lánův neboli 6 mansův, dává 
se znáti, že mansus jest větší nežli lán a že je tolik co 1'3 lánu. 

5. Panství Krumlovské, pokud tu byly staré vesnice, bylo rozměřeno na 
lány. U Svankovy Lhoty jest poznamenáno, že má 8 lánův z sedmi jiterních 
dědin, takže se to podobně má, jako u Náhlova a reut neb jiterní lán byl by 
tolik co 1'143 obvyklého lánu. U Ondřejka tudíž poznamenáno, že měl louky 
jitro a půl provazce (lYz jugus, medium funem). Jestli se tu počítalo pět pro
vazcův na jitro, nelze pochopiti, proč se k těm 5 a 2Yz provazcům pokládala 
ještě polovice provazce a nepsalo se hned 8 provazcův. Zdá se, že jitro počítali 
buď na 4 neb 6 provazcův. U Peška Bobra našlo se při přeměřování, že má 
o 4 jitra Pacovské míry více, což svědčí, že starší vyměřováp.í bylo povrchní. 
Lány byly tu z pravidla buď malé neb nevýnosné. 

6. Panství Maidštemské bylo rozměřeno na lány, čtvrti a iitra, u nichž 
neudána míra, jen u Opalic poznamenáno, že tu byly 2 lány bez 9 jiter Pacovské 
míry. Ves Holubov byla měřena jen na dvory; bylo jich deset a úrok s nich nečinil 
ani 5 kop. S některých šla úroku s lánu kopa, jinde méně. PoPluží panská byla 
nestejná, u hradu měřilo 2'75, v Holubově 1-5 lánu. 

7. Panství Poděhusské bylo rozměřeno na lány, čtvrti a iitra; úrok pe
něžitý s lánu bývala kopa neb hřivna aneb 48 gr. i méně ; při přeměřených 
částicích udána míra Pacovská. V Dehtařích byl panský dvůr se 4 poplužími, 
držícími 7Yz lánu, ale byl pod plat najat. Na blatech tudíž koupili poddaní 
23 jiter Pacovské míry na louky. 

. 8. Panství Helfenburské bylo rozměřeno na lány a ves Čichtice na sedliště. 
Lány byly, jak se zdá, velké. Ve Vitějovicích byl dvůr, jak se zdá; panský; 
1. 1378 byl vyměřen na 2Yz lánu, 2Yz jitra míry téže vsi a sad na jitro téže míry 
V Pacovské míře to prý činilo 2 lány a jitro a sad 2 jitra. V tom se však jeví 
nesrovnalost. Počítá-li se 60 jiter na lán, drželo popluží 152Yz jiter Vitějovské 
a 121 jiter Pacovské míry, která patrně byla větší; ale měřil-li sad jitro Vitějov. 
míryneb 2 jitra Pacovská, patrně bylo Pacovské jitro tolik, co polovice Vitě
]ovského. Nesrovnalost snad lze vyzdvihnouti tím, že buď písař někde číslici 
špatně napsal aneb že se při přeměření na Pacovskou míru našlo, že předešlé 
měření bylo chybné. 

9. Zboží Bukovské bylo rozměřeno na lány, čtvrti a iitra (tato jen tl lesův 
a luk). Úrok byl znamenitý, totiž v několika vsech po 80, avšak i po 102, 100, 
88, 82 groších, též po 64, 48 a 39. U oněch asi rozhodovala dobrota prsti. Míra 
lučná znamenána též provazci a lokty. 

10. Panství k Přiběničkám a Jistebnické rozměřeno. bylo na lány, čtvrti 
a iitra. Úrok býval hřivna neb kopa, ale u některých nad to až do 83 gr. a zase 
pod to až k 32 gr. . 

14* 
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11. Panství Miličínské bylo rozmereno na lány, čtvrti a fitra, avšak je 
ještě jedna míra. U obou Borkův, Barčova, Banova a Zíchova jsou psány jen 
areae (sedliště?), u Třetužele pak psáno, že tu jsou 2 lány a 4 areae. Area je 
patrně něco jiného nežli lán. V Třetuželi platili s lánu hřivnu, ze dvou arci však 
po 79 gr. a ze dvou po 38 gr. Jiné areae platily po 115, 67, 60, 50, 31, 30 a 16 
gr., avšak lány též'po těžké hřivně, 79 a 14 gr. Zdejší dvořáci neb sedláci (držitelé 
sedlišť) přetrvali dobu, kdy se začalo rozdělení na lány. Kromě těchto sedlákův 
připomínají se i menší sídla. V Třetuželi byli dva hlásní a drželi dvě malá 
sedliště. 

12 . .Panství Sed,lčanské bylo měřeno na lány nestejného úroku. 
13. Panství Zbirožské a Strašické bylo rozděleno na lány čili dvorce; v Hůr

kách je výslovně psáno, že tam jest 12lánův neb dvorcův. Podobnéž je u Jablečria, 
a Milenova a v Šťáhlavech bylo 5 dvorcův, které úročily po 108 gr. S lánu býval 
úrok těžká hřivna neb půl, avšak i jiná čísla od 71 do 40. 

14. Panství Třebonské rozměřeno bylo na lány a čtvrti. Úroky byly roz
dílné od 32 až do 86 gr. 

Lesy na obou dílech měřeny: V Choustnicku, na lány čtvrti a jitra, též 
tak na Žiželicku, Frymbursku, Krumlovsku, Poděhussku, Hufenbursku, Při
běnicku, Miličínsku a Sedlčansku, ale u Vildšteina a Zbiroha měřeny na lány 
a strychy. 

Truhlář v Pojednáních Uč. Spol. VI 10. 

231. 1379, c. 1390. 
Berní refstra a urbář arcibiskupství Pražského (v oněch schází prvních pět). 
1. Panství Roudnické jest rozměřeno na země, dědiny a lány. Země jsou 

v Černěvsi, Lounkách, iHněvicích, Dobříně, Kyškovicích, Vyšetíně (má hubené 
země), Bříze, Vodochodech, Miřevicích, Židovicích. Země dělí se na čtvrti a 
hony. Úrok s nich buď těžká hřivna nebo polovice. 

. Dědiny jsou v Straškově, Zaluží, Kozlovicích, Černoučku a Robči a dělí 
se na čtvrti. Úrok s každé od 14 gr. až do těžké hřivny. 

Lány jsou toliko ve Vrbici a Omězíně, dělí se na čtvrti a úrok z každého 
je těžká hřivna. 

2. Panství Běcharské a Zerčické. Vesnice kromě jedné jsou měřeny na 
Mny, které se dělí na čtvrti a hony. U Kamenska je poznamenáno, že má 8lánův 
minus uno frutice, což lze vykládati jen na prut. Úrok z každého jest hřivna 
(těžká), jen u Kamenska 59 gr. a s honu 2 gr. Toliko ve Vesci bylo 14 dědin 
a s každé peněžitý úrok 32 gr. 

3. Panství Heljénburské rozměřeno bylo na lány, čtvrtí a pruty (frutices), 
jen Načkovice nebyly ještě měřeny. Úrok peněžitý s lánu buď hřivna neb polovice. 

4. Panství Brodské bylo rozměřeno na lány a čtvrti, jen v Liblicích byly 
dědi~y, ale tu jen úr.okz každé 2 hřivny, jako s nejlepšího lánu na Brodsku. 
Z ostatních lánův vycházel úrok po 3 věrduncích (48 gr. ?), hřivně, 68 gr., 70 
gr. a hřivně a 16 gr. (80 gr.?) 

5. Panství Rokycanské. Čtyři vesnice bylo rozměřeny na lány, z nichž 
šel peněžitý úrok od 56 do 78 gr. V Borku bylo 9 zemí a s každé platívalo se 
po 53 gr. a 4 hal. 

6. Panství Rožmitálské bylo rozměřeno na lány, čtvrti a fitra, ale v. starší 
době bývá někde větší počet lánův. Tak ku př. mají Vševily napřed přes 5 a 
potom,přes 3 lány. Peněžitý úlOk byl na tu chudou krajinu dosti velký a stoupal 
od 59 gr. až přes 90. Země byly v Mitově, MIčově a Kyptově. Mitov měl r. 1379 
dvě a půl dědiny a 13.90 pět zemí, z čehož by se mohlo usouditi, věří-li se, že 
správně počítáno a stále zůstávalo, že země byla polovice dědiny. V MIčově 
byly 1. 1379 4. lány a 9 jiter a 1. 1390 4 země, z čehož lze sou,diti, že země byla 
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něco větší než lán' opravdu asi tak b ' . 
~yl pr~~ě~~ 19 ~r. Kyptov měl 1~e1Ii~' K~něvadž úrok,peněž5tý s je?n~.země 
sel penez1ty urok asi 24 gr O Př ", N a 1390, dve zeme, s kazde země 
devět lánův, bylo by tedy 'dědinae~nl~I1s~ s~ }. ,1379, že měl 9 dědin a 1. 1390 
by byla přece něco menšího ano se s nf ;~lC1 urok ~O gr. jedno, kdežto země 

7. Panství Štěpanovsk/ b 10 ro " gr. plahlo. 
býval s lánu 40 neb 80 gr a ~ d zmeren~ ?a lány a fitra. Úrok peněžity' 

8 P ' . e vou vesn1c1ch po hři ' 
. anstvz Křivsoudovské bylo" , vne. 

od 40 až do 77. U Lhoty JOe (1379) meren~ na lany, peněžitý úrok vycházel 
J'd . poznamenano že drží 71' o "1' d'd' e na Jevo, že se tu pokJádala d'ď 1" anu Cll e zn, z čehož 

9. Panství Řečické bylo rozm
e e:~a za an" ale tu byl nejmenší úrok 40 gr 

b 1 reno na la Vt t" .. . 
y o 12 lánův, z nichž 8 byly větší a 4 ". ,ny, c vr z, a ]1fra. V Popelištné 

~8. A pon,ěvadž peněžitý úrok s lánu sst~;~~~l ~r~~ s one,ch byl 60 gr., z těchto 
ze ob~ly lany na všem panství nesteJ'né lk t' ' ~r. az ~o 32, ~ze za to míti, 
steJne. ve os 1, ovsem vsak v Jednotlivé vsi 

10. Chf'novské panství bylo též r ". , 
byla nevelká, takže hospodáři měl" bo~n:er:no Jen na lany tl· čtvrti; sedliště 
v Chýnově samém byli lanníci 1.,0 ~ceJne po yoloulání a po čtvrtích; jen 
peněžitý úrok byl buď 32 neb 4~aJ1ce. 1 po 2 ~ ]ed,en po 2Y2 lál).u. Obyčejný 
Borovic po 32 gr. gr., Jen v Chynove po 16 a z lánů pusté vsi 

ll. Týnské panství bylo též jen nI' v • ..' . 

peněžitý úrok byl 48 52 a56 ' ka . any, ctvrh a ]ztra rozměřeno. ObyčeJ'ny' 
dj"'C d" ' gr., avsa 132 36 a 40 H d'v, ., 

se 1S e, rzeh i po čtvrtích i méně V Č"' ' . 'h . ~spo anmaJ1ce nevelká 
poloulání, čtvrtech a jitrech ano jeden ~~e~lclc o 1 ~~ pro byly statky po lánu 
asi 22 hospodářův rozmÚe~o. . me Jen pu JItra, též bylo 8 lánův mezi 

12. Panství Příbramské bylo též r 'v , 

peněžitý byl podobný, jako u předešle11O~z~~r:nod~~ }any, čtvrti a fitra. Úrok 
13. Panství Heralecké b 10 rozm" ' a e ~e 1ste by~a po většině nevelká. 

malá. Peněžitý úrok není z:á ~r~no .na lany, a čt~rh a sedliště po většině 
Schází v obou Kyšperském'HPrs oz~)e zHapsano Jen v rejstrech berních 

Moravě a Luh v Bavořích. ' orsovs e a eršteinské panství, Kojetín n~ 

Ernler, Urbáře str. 92-150, 313-400. 

232. 1388. 

Urbář kláštera Ostrovského 
., Vesnice· v okolí kláštera ~ěřen na lá ,. . 

Olesku a Sázavě v oněch dy , kY ".n~. Vymmkou JSou role v Březové 
ľ b'" ou uro peneZlty 20 gr t't 14' , ' s anu yva v této krajině plat 32 n b 40 ., v e o 1 VIce, kdežto 

Okolo Slaného jsou lány v Liboš: , V" gr~. : 
rech a Ovnech. Velkého rozdílu m .1I:e, kmanc~ch a ]emníkách, role ve Pche-

V ,. d' eZI uro y nem 
ujez e Zátonském jsou jen lány. . 

Ernler, Urbáře 53-73. 

233. (1391-1408). 

Zl~n;ek ur?áře kl'ášterství Hradištského. ' . 
. Klasterstv1 bylo z části rozměřeno na l' . 

RybItví, Hněvusice Kačí Podol H 'k . any, čtvrlt a pruty. Míru tuto měly 
Lhotice (?), Přesta~lky (?), výškov °t?tJ7~n Dn~oh, ~užský ~?), Do?rávoda, 
Okna, Jablonec, Chlumek, Židlov Kru' ' d t', okyt';l' Krupa horm, Olšina, 
Stakory (7), Nemyslovice Vt 1 ' B pa o m (?), V1cmanov (?), ]ezvy' (?) 

J
., 'v ,e no, ousov , 

i ,., l~e merení je ve vsech Borovici :M: k" .. 
StraZlsh, Kozmicích Vápne' Hl ., h' u arov~, Mohelmc1, Neveklovicích 
h b ' ,aVIC1C a BukoVI 'H d'V' , 

onu ane polovici záhonu aneb čtvrt' hl' ne: ospo an dr# po zá-
1C , a e ve Vapne a v Bukovině jsou také 
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lány. Ve Vápně je úrok ze záhonu 10 12 14 ale s lánu tolikéž, v Bukovině 
platí se ze záhonu 23 gr. a s lánu 20~23: Odtud lze znáti, že se záhon zdejší 
rovnal asi lánu zdejšímu. 

Emler. Zlomek urbáře kláštera Hradištského v Pojednán,ích Uč. Spol. VI. 
díl, 12. - Co se týče doby, kdy byl psán, lze se chytiti jen za maličkost, totiž že 
Lulak držel něco ve Stakorcích. Jan Lulák slove ještě 1. 1389 z Daliměřic (DD. 18, f. 7) 
ale 1. 1391 již ze Stakořec (Lib. erect. XII 70), připomíná se pak ještě 1. 1408 (Lib. 
erect. VIII 56). Mezi 1. 1391-1408 lze tedy hádati. 

234. c. 1400. 
Urbář statkův proboštství Pražského. . .. 
V újezdě Volynském jsou vesnice rozměřen~ na dědmy a vt~tov?-.a 1,~t~a. 

U Strunkovic a Přechovic je poznamenáno, že tu Jest 14 a 10 ded~n clh lanuv. 
V ostatních připomínají se jen poPluží (al1odia) a sedláci v Ješíně a v Sedlíci 

za Bábou. 
Emler, Urbáre 302-308. 

235. 1406. 
U rbářklášterství Břevnovského. 
1. Vesnice při klášteře. Ves Břevnov. Soudíc z úroku, měli hospodáři jen 

drobné pozemky. Z robot je jedna, že každý hospodář má žíti 15 kop (capetia) 
a každá kopa má míti 50 snopkův (manipulos), tak že těch 50 má vydati strych 
vymláceného obilí. 

Ves Zbuzany; v též vsi jest 7 dědin, z nichž každá drží 60 korcův (men
suras). Z pěti je stálý úrok po 82 gr. a j. Poznámka o robotě, jako u předešlé. 

Ves Jinočany; v té vsi je 9 Y2 dědiny platné a každá drží 30 korcův. Stálý 
úr~k z jedné 32 gr. Poznámka o robotě, jako u Břevnova. Napravnická dě~ina 
drží 55 korcův (mensuras), jeden hospodář drží kus dědiny se 4 korce a JSou 
2 podsedkové, jichž míra není doložena. 

Vsi Třebonice, Žepy, Ruzeň, Liboc a Svrkyně jsou měřeny na dědiny. 
Při Žepích jest poznamenáno, že je tu 8 dědin a každá drží strych (mensur~m), 
což jest při velkém úroku 64 gr. nemožné; každý by se domníval, že má býtI I?o 
20 korcích, jako u Třebovic. Poznámky o robotě, jako' u Břevnova jest, se opakUJí. 

Ves Třebovice; v též vsi jsou 4 dědiny a každá drží 20 korcův; stálý úrok 
s každé 64 gr. a j. Poznámka o robotě, jako ;e u Břevnova. 

Vsi Hol. Újezdec jsou měřeny na dědiny. Tak i Veleslavín. 
Ves Tmaň; v též vsi jest 27 dědin a každá drží 36 strychův Pražské míry, 

stálý úrok s každé 80 gr. a j. . , 
Ves Bratronice; v též vsi jest 14 dědin, 8 po 38 a 6 po 14Y2 strychu, urok 

stálý s větší 78 gr. U menší není úrok oznamován. 
Ves N abdín; v též vsi jest 10 dědin, z nichž každá drží 38 str1chův Pražské 

míry, stálý úrok s každé po 78 gr. 
Ves 'Kamenice; v též vsi jest 15Y2 dědiny, každá po 40 stryších, stálý. ú~ok 

s každé 80 gr. a j. Jeden hospodář měl díl městiště podsedkova a plahl Jen 
polovici co druhý podsedek, jenž měl 3 strych'y. . v' 

2. Vesnice u Litoměřic, totiž Hrdly, Dolanky, BoušoVlce, TravClce a Po
čaply jsou také měřeny na dědiny. Úrok byl nestejný. 

3. Vesnice za Vltavou. Ves Slatina; v též vsi jest 11 dědin a každá drží 
50 prutův. Stálý úrok sice je jen 30 gr., ale kromě toho ještě jiné dávky. Při 
robotách poznamenáno, že mají 20 kup sežíti, tak aby každá ~~ala strych 
obilí, a kdyby nebylo co žíti, aby platili za každou kopu po grosl. • , 

Ves Břístí; v též vsi jest 28 dědin, každá po 36 strYŠÍ'ch, stálý úrok s kazde 
60 gr. Čtyři podsedkové mají po 3 korcích (mensuras) dědiny. 

o~~-~J~ 
~~ ~ 
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Ves Vesce; v též vsi 14 dědin po 40 stryších (mensuras) stálý úrok s každé 
60 gr. a j. ' 

Ves Mračenice, v ní 10 dědin, z nichž každá drží 62 st'rychy (mensuras) 
stálý úrok s každé 90 gr. ' 

Městečko Klumín měřeno na lány, tak i Újezdec. 
, Ves ~y~aň;.v ~~ž ;rsi Jest 35 dědin ~ každá drží 54 stryJchy (mensuras); stálý 
urok z kaz~e dv~ tez~~ hnvny, 108 vajec, 4 kury, dýmné, výmazné a roboty. 

Ves MIchle Je merena na 7 dědin. ' 
4. Oje'zd Kostelecký. Vsi Kostelec, Slavoňova Zahrádka jsou měřeny na 

lány, Radvanov, Zábrodí, Kraštice, Předíčko (Kusek) a Žebrákov na dědiny. 
U Jíckovic není míra udána. . 

5. Ojezd Nezamyslický. Všechny vesnice rozměřeny·na lány a každý lán 
drží 70 strychův (mensuras) totiž: 

v v, Nezam~~lice 18 1., Domoraz 10 1.~ Žichovice 10, Hejná 131/
3

, Hydčice 
vetsl 6, menSl 3 1. Podmokly 3 1., Volesovice 3Y2 1., Stankov 2 1. Stálý úrok 
peněžitý (mimo jiné) kopa neb těžká hřivna. 

6. Broumovsko a Policko. Poznamenáno, že v dědinách (vesnicích) tohoto 
kraje panuje troje míra, totiž lán, prut a čtvrt (quartale) a tudíž 12 prutů dá 
lán a 4 čtvrti prut. 

, ~ě~to Brouvmov: Mlýn pod ~á.š~erem platí r?čn~ 17 maldrův (maldratas), 
ktere ClilI 204 mer (mensuras), z mchz sype 18 mer psenice a II maldrův žita 
to jest 132 měr a ostatek totiž 54 měr je slad. ' 

Vesnice Broumovské jsou měřeny na lány pruty a čtvrti takže obyčejně 
jsou lány s dotčenými zlomky. '.' 

~olik p~utův měl lán, není sice nikde udáno, ale lze vypočítati. Ku př. 
ye Sknncích Je 10 1. 1 p. 1/4 více 3Y2 p. více 3 lány a 2 p., což se sečte na 162 
prutův a 3/4, děleno 12 vydá 13lánův, 6 prutů a 3 čtvrtky, však v urbáři je součet 
1~ ~". 7 prutů <: 3 čtv:~t~y;, že se .však nesmí ~noho dáti na sčítání v urbáři, je 
v~detl,hned u nasle~uJlCl ;,s;. ~ytrspachu: U ~eJtmánkovic je 7 lánů bez 2 prutův, 
VIce lan a 22 prutuv, coz ClilI 116 prutuv, de1eno budouc dvanácti vydá 9 lánů 
8 prutův, jak je také psáno v urbáři. Měl tedy Mn na Broumovsku 12 prutův 
jako v zemském lánu. ' 

Táž míra panuje i na Policku. 

. Emler, Urbáře 151-207. V žádné paměti není dědina tak přesně určena, 
Jako tuto a připomenouti jest hodno, že se vyskytují dědiny ve vesnicích, které měl 
klášter Břevnovský ode dávna. Má-li se za to, že tu· platila Pražská míra, musí se 
míra, na niž se dělila dědina, pokládati za jitro jako rozloha aneb za kořec jako vý-
sevek. , 

Počítá-li se jitro za 2837·202 qm, držely dědiny: 

po 14Y2 stryších 4'11394 ha 

" 20 " 5·6744 
30 8·5116 
36 10.2139 
38 
40 
54 

" 60 
" 62 

" 

10·7813 
11·3488 
15·3208 
17·0230 
17·59065 " 

Pokládá-li se u Slatiny dědina o 50 prutech (s nevelkým úrokem) drží podle 
dnešního 38441 qm. i ' 

. Zajímavá poznámka, že kupa žatého obilí má míti 50 manipulos a vydati 
kořec vymláceného obilí, svědčí o tom, že se kupa neb mandel skládaly tak (jako 
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sno kův Protože se staročeský obilný kořec jen 8 litry od 
bylo již ve .~~. st.) z ,50, Ppoče~ kláštera Břevnovského i s naším počtem, kdež 
hektolitru lls11, srovnava se 

" , andel 50-100 litrů sypati. . Z t h d' al muze m k'h v··l 17 aldrův neb 204 měi:1c. o o av Úrok mlýna Broumovs e o Cim m. v t d' 204 
v,. v i·ce 132 (neb II mal.) žita a ostatek 54 měřic byl slad. Souce a 

18 meTlC psen , "' . 
vy' Že mevI malder 12 měří,c, snadno lze vypoCiStl. meTle. 

236. 1410. 
Urb'á,ř klášterství Strahovskélw. ..' ,vk·' 
Vesnice v Záchlumí jsou měře~y na lán~, ta~ I vesm~: u yel~e [~~:l~ 
Vesnice při klášteře též jsou mereny. na lany, Jen v Knezevlsce Je 

á 3 strychy a v Ne~uši~ích 9 ~v půl děd~~y. 
Vesnice u Kolma JSou mereny na lany. 

. ~:~ ~~~~~lí(n~~k~~ur a Vzkur) byla měřena na 16 dědin beze čtvrti, 
stálý ~r~:;ři~~~~é :0~ j~n~~t~~i 19 dědin a polovice a stálý úrok s jedné byl 

64 gr v Zeměších 10 dědin s úrokem po 60 gr. 
'Dědiny byly též v Chabrech, Sedlci a MotoHch. 

Emler, Urb. 219-301. 

237. 14 .. (1430? 1440?). 

Položenlie~božieChbume,cki~o. 9 č b" Robota na tej vsi: Blažek 
Ves Vápenice. Summa uroka ..... ovsa e rov. " 15 2 d 

n~v Bl v k ' v· ti 8 dní To pokladam gr. . 
má živeti 4

R
O kop. ě.l.~~sa ~~eče:::~ ~:s Hustil~z, ovsa 7 čebróv, ves Bře~ie, ovsa 

es owyn, v ' . k v brDY 18 Velebm, ovsa. 
čebróv 23, ves Chvalov, ovsa cebr. 9, Vr~t ?V, ~,:~a c~sa čebr' 13 ves Crhov, 
13 čebr., Sušetice menšie, ovsa 2 č~br., Susetlce veCle, o 3 kO Y čebróv 21 
ovsa čebr. 16 ves Myslkov, ovsa cebr. 19, Summa ovsa '6' k ,0, gr ' 
v T 'ellíze počítajíc čber po 2 gr. dostane se. oP', '. 
cebr. en na P . Kl" vf' h šest radel po 25 kopach s lukaID1, 

Položenie ra1el, n,,~JPr;.; S lme lCtlC h "1 druhého sta kop· gr. Položeriie 
kteréž k těm radIom pnsluseJ1. umma o o pu ", . 
lesóv na Ostrém. Měřeného lesu jest ~O, lánóvvvbe: dVl lanu. v vřen' est ... 

Lesové, kteří jsú okolo hradu,ty JSu nen;erem, adle.:· . cozd~dm= s zlhradú 
Hrad s hradovú horu s podacím ko;tellll~ a}~, vema ra om , 

lukaTIŮ kteréž k hradu a k těm radlom pnSlUSe]1 ... 
s, 'dl Ústupenice ves s tvrZI ... s ra y. 

v , .., , roky než že skladatel 
h Tv b v k' II 39 K určení casu nem )lne zna, ., , Arc. . re ons y. . t Li olt" phponuna 

'v 'dr'el Ústupenice krom jednoho člověka Litoltova. Ten o c' Pl' 'tě 
PiS~, ;:15 ~ArCh. Český III 188), ale protože žil ještě příb!?ek: zdá. s~, ~e nebr~ Jes 
Ús~upenice prodány a že toto položení bylo sep~áno o neJal<e desitiletl poz eJi. 

237b. C. 1436. . , 1 t 'h R taje 
Rejstra statku Dobronického. Vsi Dobronic~ 7% lá~~ P a,;,!c 'Le:Y se 

7 1. Staré sedlo 7 % 1. V Dobronicích 6 bezzemku,v neb c a upm uV. 
měří na lány a obilí, jež se vsívá, na čebry .. 

Archiv Třeboňský II 337. 

238. 1490. 
Urbář panství Hlubockého. . .. L ík· b 10 
Panství Hlubocké bylo rozměřeno na lány, Uvr# a 1~t~a. .~nn u , y 

h 
. h d· a'nv , drželi po poloulání čtvrtěch aneb několIka ]ltrech. Urok nemno o, ospo ., 
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s lánu býval 64 gr. Kromě toho byly na. vlastním Hlubocku (bez Kamycka, 
rychty Milejovské a vesnic od Píseckého hradu a Zvíkova) lesní iitra větší než 
obyčejná jitra, neb z lesního jitra úročilo se po 2 gr.a bylo asi velké jako 2 
obyčejná jitra. Úroční obilí sypalo se na čbery a med se dával na vědra. Panské 
popluží bylo měfeno na záhony. a to pro roboty. 

Arch. Český XVII 284-357. 

239. 1497. 
Rejsbra důchodův na zboží Bezděkovském. 
V Bezděkově popluží a dvorové kmecí; a jest 9 lánův dědiny, stálý úrok 

s lánu 33 gr. 
Koryto ves, jest 21 zemí, ale něco jest rybníky zatopeno. 
(Výslovně 14 zemí, polovice a dvě čtvrti, snad 15 zemí, jestli se vyro

zumívají díly země. Kromě toho dvakráte po lánu a jednou po čtvrti, pustý 
dvur, polovice (osedlého dvoru), kus dědiny a 3 poustky. Počítají-li se lán za zeTIŮ, 
pustý dvur za zemi, polovice dvoru a lánu též za zemi, bylo by asi 19 zemí kremě 
čtvrti lánu, kusu dědiny a poustek). 

Slavíkovice ves, v níž jest 14 lánův,' 12 osedlých, 2 pusté; stálý úrok s lánu 
2 kopy. . 

Vilevo 3 čtvrti. 
Ve vsi Rudolticích jest 10% lánův dědiny, 8 osedlých a 2Yz lánu pustého. 
Arch. Český I 353-355. 

240. cC. 1500. 
Urbář panství Pardubského a Kunětické hory. 
Panství bylo rozměřeno na lány, čtvrti, pruty a hony; klučeniny (lesní 

jitra) měřeny na jitra a provazce, někde i role měřeny na provazce. Panské po
pluží měřilo se na záhony a to pro roboty. Osepní obilí sypalo se na korce, věrtele 
a čtvrtce, luj od řezníkuv vážen na kameny. 

Arch. Český XVII 375-443. 
, 
2H. (cc. 1500). 
Urbář panství Táborského. 
V Ústí Sezemíně a vesnicích od panstvíUstského, Kozského a Přibě-

nického byly statky o lánech, jitrech a čtvrtěch, v Košicích sypali- na čbery. 
Ve vsích zápisných byly statky o lánech, jitrech a čtvrtích. 
Zboží Lhenické bylo měřeno na jitra a tato se počítala na kopy. 
Louňovské panství a Újezd Nedvědický byly měřeny na lány, iitra a čtvrti. 
]istebnické panství později přikoupené bylo rozměřeno na lány a.. čtvrti, 

kromě toho tu byla lesní jitra. 
Slavík, Panství Táborské. 

242. 1503. 
Summa totius avenae in judicionatu Zablatensi pro anno 1503 389 schefll. 
Solutio siliginis pro medio anno: Michel molitor 6 scheffl, Hansl Egkl 

von Albrechtslag 6 scheffl, fentzl mulner 8 scheffl. Von des fruespesern mul 
dy von Obern Sablath 10 scheffl, G5rg mulner 6 scheffl, Woschenpelzc 4 scheffl. 

Partl mulner von Schneiderstag 3 scheffl. Summa siliginis pIO medio 
anno 43 Prachatický. 

Urburní rejstřík rychtářství Záblatského a Husineckého r. 1503 a 1528 v arch: 
Vimberském II D 7 G~ č. 1. - Ze součtu lze shledati, že scheffla Prachatický (kořec) 
je jedno. Tomu nasvědčuje také seznam z r. 1528 v témž rejstříku, který tam, kde 
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, . hť v t ' Husineckém již 1. 1503 ' . tV'k 1503 scheffl klade Prachahckou. V ryc ars Vl ma reJs rl r. , " 
měří se desátečni obilí na Prachahcke. 

243. c. 1540. 

Taxa s..tat~uŘepic~~ho; tvrzi dvůr znova vystavený s poplužím, dědinam~ 
Tvrz Replce ... Pn. te ". 'h obilí těžkého sto strychů a takovI ' . na ktery' žto obor Jeden se VSlva OZIme o ornymI," v V' 

oboři jsou při témž dvore tn ... 
Archiv Třeboňský II 287. 

244a. c. 1540. 

Seznam ospův ovesných a jin4Ý'1~~ dtávek. slepice z Jehnědna 912 st. a 
. d B v k '. Z Oudraz 1 /2 oS • ovsa a, I . 

. Oura rezs y. 1 (d uhém 4) a slepice, z Svatonic 5 st. a s epIce, slepIce, z Novosedl 3 Y2 st. v r . 
Tv v v 10 (v druhém 91~) st. a slepIce. . , z resne n . ., a syry 

Z několika jink~chz vJesmc,~~el~c:t :I~~p::)c: Vlasce 9 st. a slepice, z Kašny Ouřad Tuklec y: amny . , 
hory 10 st. a s,lepice.., . 

Z některych vesmc syry, věna a vejce. 
Z Mirotic 10 st. vovsa. 

244b. 1555. 
Rejistřík vospův. 
Ouřad Březský. Oudraže ves 14% 

vovsa a slepice, Svatonice, Novosedly 9 
str. vovsa a slepice, J ehnědno II st. 
st. a slepice, Kloučtí slepice a 17 gr. 

Třešně 10 st. a slepice. ", v . 

Z ouřadu Sládkova platí syry, vena
1 

a. veJ~~stec 10 st. a slepice, Kašna 
O v d T klecky" J amney 12 st. a s epIce, . v 

ura u .' v ho z 'ist' ch vesnic sýry, vejce a vena. 
hora 10 st. a sle~)lce~ kk~ohme ~o.. Y'h~ :eplatí než 10 str. vovsa při sv. Havle Z ouřadu Mlrotlc y o mc )m , 
a ten mají sami přivézti na svůj náklad. 

Staré tři prvotní seznamy v arch. Pí,sec~é~~é vychází najevo odtud, že 
Že míra tuto . dol~že:,~ ~st.) v~::~:~~ ~r~dko~i le poznamenáno: ,,3 štvrtně 

v prvním rejstříku ph VSI. Tresm a. p~l, , ven OS a 'iné dávky, které dávali 
zůstává". Zdá se pak, že JSou v reJstrlc~~ Ob~az v; m:~i p~sti v lesích Píseckých; 
poddani pánův Zvíkovských obci Písec, e za o, t. . (v Písku na místě kostela sv. 
proto také poznamenáno, že ospy sypany na so mCl 
Kříže). 

244c. 1584. k K v t f vi 
Dílčí cedule] ana ] iří a Jana Viléma ze Švamber ka o sta te po n. rys o o 

ze Šv. strýci jich. Z 'k v, 1 Poddaní z bývalého království vydávají úrok 
Díl I zámek Vl ov s pns . čb čtvrt'i a měřičky VV't' tl" z by'valého klášterstvÍ i peněžitý i osep na ery, . penezl y ", vV't" ok K;střanského statku poddaní vydaVa)l penezl y ur . 
Arch. Orlický VII Gb l. 

244d. 1612. . t u od Jana 
Konwata-xa neb zpráva Pavla Zahořanskéhšo na regkIstra

d 
a
l 

a:c 
- k J . Jří ze vamber a o es ana. Jiřího Ernreich~ ze Svaomber. ah a~o~v lJest prý za 412 lánu dědiny, lán po 

Zámek Zvtkov. Dvur v )e 0 .. 0 ra e. , . 400 ko ách. Sena 
500 kopách počítajíc, ale že je kra)ma hornata, klade se Jen po P 
vozův 15 po 10 kop. 

I 
J 
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Dvůr Voslovský. Dědin prý dobrých 5 lánův. Loučnýho 38 vozův dvorských. 
Dvůr Květovský. Dědin prý 5 lánův, avšak jest dědina močálná, jíž se 

každý rok nemůže užiti, tak že se lán počítá jen po 300 kop. Loučnýho pod 34 vozův. 

Arch. Orlický R. I Aa 2. 

244e. 1618. 

Urbář panství Zvíkovského. 

Pivovar v zámku'v ohradě ... v něm se do roka dobře do 45 varův rok 
k roku počítaje svaří a na veystav každého varu 13 věrtel vystaví. 

K témuž pivováru nad zámkem chmelnice, na ní se rok k roku chmele urodí do 30 st. 

Dvůr zámecký . .. v ohradě, v němž se koně vozní chovají 4. 
Na zimu vsívá se pšenice rok k roku rovnaje 17 st. žita 47% st., po jaru 

ječmene 7 st., OVsa 39 st., hrachu 5 st. Sena robotných vozů 31, votavy 4 vozy. 
Dvůr Voslovský. Klisen dobrých se chová 8. Na zimu se vosívá pšenice 

35 st., 2 čtvrtce, žita 75 st., po jaru ječmene 20 st. 3 čtv., ovsa 83 st. 2 čtv., *) 
hrachu 10 st. Sena robotných vozů 134, votavy 60 v. 

Dvůr Květovský. Koní chová se 4. Na zimu Se vosívá pšenice 17 st., žita 
102 st., po jaru ječmene 17 st. 1 čtv., ovsa 109 st. 2 čt., hrachu 6 st. Sena rob. 
v. 122, votavy 50 v. Stalo se na Zvíkově v pátek den hromnic. " 1618. Havel 
Petrovec Mirovský. 

Prvotní spis v arch. Orlickém VII G~ Č. 6. - Pcd č. 9 je též urbář Zvíkovský 
z r. 1626 skorem do slova stejný, ale tyto odchylky: 1. u dvora zámeckého "koně 
dělní", 2. u dvora Oslovského osev pšenice ,,38 st. 2 q", 3. u téhož dvoru "votavy 
6 vozův", ale součet je přece 194. 

245. (1547). 

Taxa panství Píséckého. 

Při témž městě jest les od města čtvery hony, slove Hradiště, kteréhož jest za 10 hony ... 

Semice ves. Ta ves méně než čtvrt míle od města Písku. 
Smrkovice ves. čtvrt míle od města maličký. 
Vobčizný hájek se dvě leči . 

. Putim ves, půl míle od města. 
Zataví ves, maličké půl míle od města. 
Lesu s několik lečí, asi se čtyry. 
Hradiště ves, nejbližší od města, méně nežli čtvrt míle. 
N epodřice ves, od města půl míle. 
Zlivice ves, od města půl míle. 
Skrayšov méně než půl míle od města. 
Držov ves, od města p:ůl míle dobré. 
V T opělci, čtvrt míle od města. 
Vojníkov, ves od města pul míle. 
Vrcovice ves půl míle od města. 
V Novosedlech, půl míle. 
Dobešice. 

Dvůr Kračice za předměstí asi patery hony. 
Vsi k faře Písecké (Třebkov malá míle od města), 
K špitálu Píseckému. 
Talínské zboží a jiné vsi. 

*) V urbáři r. 1626 je 38 st. a 2 q (t. j. čtvrtce). 
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. 'ke kterémuž jest dědiny poplužní 5 lánův a dě?iny Čížový dvur p~sty, . . tV f lidé dělali jest jí něco víc nežli 4 lany, orné, kterouž z okolmc~ vesmc ~a ,re mu , 
a ostatek jsou porostlmy chvoJove. 

Arch. města Písku Aa 64. 

246. c. 1550. 

Ur.bář panství Březnickéh~. 1 vku zdy'lí patery hony a zšíří dvůje U . P v 1 les dubovy s ove u vrs , . 
VSI ocap , , zšíří dv'ů'e hony atd. 

hony ... , les Černá vochoz, zdHylil.1 3 h~nhY a na ní s~ obyčejně nabíře 8 vozu 
U pusté Lhoty louka V no~ac .. ;'v 

t 4 vozy někdy víc, nekdy mm. 
sena a vo avy, . l' '. 16 st sepsany' a 1. 1590 h B v nickém aSI v po OVlCl . . Urbář nejstarší v arc. rez 
obnovený. 

246b. 1552, 30.' Maj. 
Aroikníže Ferdinand posílá taxu čtyř panství Fr.ydšteinského, Dubského, 

Rohozeckého a Skalského. . úrokův a platův vzatý z urbáře. Na panství Frydšteinském Je seznam 

Míra ospův strych. N dvoře u zámku zmínka, že dělen na 
Na pans.tví Dubském :-e~ ~~k't ale b?l'O druhém dvoře není zmínky. Míra 

tři obory a v Jednom se zaseva s r. Oll. 

ospův "Scheffel." " luví u zámku jež lze sotva s třemi 
Na panství Rohozecken: .zn:l~ky ~ pop ~ . 100 'šeflův též o šafránici 

potahy vzděláva~i, o chmel~lcl, Jez rodl do ro a aSI , 

. pusté. Míra oSP?, "SChe!fel(M lé Sk 'ly) jen zmínka o dvou dvořích. Osep maku 
Na panstvl Skalskem a a . M' . v strych 

činí 4 měřičky Semilské a 12 hrncův, vše za 8 gr. Ira oSpU . IX 
' tiskl J Palrlus ve VUSp. r. 1908, . Z arch. bývalé dvorske komory vy V' ·h t ťlm že není také popisem, 

v , , á se od obyceJnýc ax , v, 
Dotcena taxa rozeznav t v' ká popisná drobnost proskocl. 

nýbrž hlavně jen se~nax:: d~chodův, kde! se:ě~d:m :~~~lU. Zdá se, že je to buď jedna 
Ospy se pokladaJl nekde po str!c u, v . Pb" míry platila po 12 gr. a oves 

d ., ál od sebe rozdílna neb psemce o OJI , , 
míra aneb VOJl m o , 'v' t' ojat Frydštein se nesrovnava. po 5 gr. S taxou Dubskou (č. 251), v mz Jes 1 p .' 

247 1553 10. febr. Ad b Cí 
L. ~553 ~ pátek den sv. Školastiky" dílčí cedule Jana a ama ra I 

vlastních Bechyňův z Lažan na BernarhClch. 

Díl druhý Borovany. ,.. t 'í se ku společnému obou 
Lesy Podolské i na Lhotě pus~; VSI ... ~:rs a~Jhl' ch na takový způsob, 

bratří držení a užívání toliko do tnch let porad zlbe y na řeku k splavení 
b t y, k ždého roku se 2 prameny esu ... abychom my ra n a 

dělati dali. h 
F 6 H 1, opis z toho pozdější- v arc . musea Zápis v deskách zemských 65 1 a 

národ. Českého. 

248a. 1553. 

~1'~~ ~ans!~~;;O~~fs!é:~bě podrobný výčet vš~ch ?o~nností. d~sPJ 
se počí:jtna \i(ny) a q(uarty), čímž se vyrozumívá latmske tma a po e c. 

216 české čber. .' V' 711. 'ečmene 265/ ovsa 8947/8, maku 421/
8

, 

Úročilo se pšemce ?4, z~ta :3'h72' J Stra;y' maku jest poznamenáno chmele 431/ 8 čberu a 70 ctvrb lnene o semene. 

\ 
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u vsi Hardetschlag, že jednotliví hospodáři úročili po hrncích; těch je 45 %, 
což svedeno na 3 čtvrti. Ve Svinech vydávalo se 12 ti. a čtvrt, polovice vrchovatá a polovice sháněná. 

Lesy se měřily na míle a její díly. 

A. Teichl, Gesch. der Herrschaft Gratzen. 

248b. 1614. 

Registra whovd ku prodeji vydaná L a 2. dílu panství NovohradsMho. 
V L díle 14 hájemství, která se měří na míle a jich čtvrti. Všech mílí bylo 

také 14. (Podrobně o tom v Bílkových kónf. na str. 653). 
V 2. díle hájemství 8, která se týmž způsobem měří jako při 1. díle. (Po

drobně tamže na str. 654). Mílí bylo přes 5. V jiném druhu, jehož sepsání. jest 
tuším z r. 1613), jest psáno: "Co by tak těch hor a lesův a jak na mnoze lečí 
bylo, tomuto se pro velikost šíře a dýlky těch hor a lesův vyrozuměti nemůže." 

Ospy se dávaly na ti(ny) a q (čtvrti neb věrtele.) 
Arch. Třebonský. 

249a. 1553. 

Urbář panství Poděbradského. 
Dvůr předměstský, k němuž náleží dědiny orné asi za.5 lánův, kteréž dě

diny se obdělávají trojími kcmmi a ty koně se na zámku a dvoře chovají. I vysévá 
se ozimu pšenice 107 korcův, žita 108 k a na jaro se osívá pšenice červené 2 k 
ječmene 10, Ovsa 112 k a hrachu 8 korcův. 

Luk k témuž dvoru obzvlášthích není, než klidí se louky u Vrbové Lhoty 
a Hořatve, které vydají ročně sena 120 a otavy 50 vozův . 

Dvůr ve Velimi. Dědin orných za 8 lánův, které se trojími koňmi obdě
lávají. A osívá se ozimu pšenice 132, žita 27 korcův, na jaro ječmene 14, ovsa 
130, hrachu 5, semence 3 korce. 

Ke dvoru jsou 2 louky Velimské a na Blatech, ležící u Vrbové Lhoty, 
kt('ré dávají sena 50 a otavy 20 vozův. 

Dvůr slove Nový, k němuž bylo dědiny orné za 5lfinů, které se dvojími 
konmiobdělávají. A osívá se na ozim pšenice 68, žita 38 korcův, a na jaro pšenice 
4 korce a věrtel, žita 2 k, ječmene 13; ovsa 94, hrachu 4 a věrtel a semence 2 korce. 

Ke dvoru jsou 4 louky, 1 špitálská za dvorem a 3 u Libice, z kterých se 
klidí sena 70 a otavy 30 vozův. . 

Urbář na zámku Poděbradském, výpisy p. lékárníka J. Hellicha. 

249b. 1590. 

Urbář panství Poděbradského. 
Dvůr Předměstský (stav jako 1. 1553). Dvůr ve Velími (popluží jako 1. 

1553). A osívá se na ozim pšenice 232, žita 77 korců, na jaro ječmene 14:, OVsa 
140, hrachu 13, semence 2 Y2 korce. 

Dvůr slove Nový. K témuž dvoru jest dědiny orné za 5 lánův a ode dvora 
Chotětického přidána dědina za 1% lánu. Ten dvůr jest spuštěn a dědiny se 
ku dvcru předměstskému obrátily a něco pod plat se pronajímá. (Dvůr byl 
zrušen již 1.1573; role přiděleny ku dvoru předměstskému a stavení byla pro
dána chalupníkům. Tím vznikla ves Vystrkov, patřící katastrálně k Chotěticům 
a Chotánkám). 

UrMř na zámku POděbradském, výpisy p. lékárníka J. Hemcha. 
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249c. 1642. 
Jiřího ,Re/ig'ia z Kle/eldu popis panství Poděbradského. . 
Dvůr předměstský. K ~ěmu r?l~ o~ých 9~ ~op záhonův. Osívá se na OZIm 

žita 120, pšenice 64 strychuv, na Jare zlta 6, Jecmene 99, ovsa 110, hrachu 1 
a semence 2 strychy. Koní jest 24. 

Sena je s 40 vozův. 
Dvůr Velimský. K němu je rolí 126 kop a 20 záhonův~ Osívá se na zimu 

pšenice 90 a žita 186 strychův, na jaro žita 10, ječmene 60, hrachu 10, ovsa 
220, prosa 2Y2 a semence 3 strychy. Dobytka koňského jest 20 kusův. 

Sena je s 20 vozův. 

Lesy měří se na provazce a to 
v hájemství Sadském na Kersku .. 

na Boru ........ . 
U Vrbové Lhoty na Březině 
v hájemství Libickém a na Oškobrhu 

Chvalovském ..... 
" Předhradském 
" Hořatevském 
" Činěveském. 
" Opočnickém . 
" Radovesnickém 
" Domanovickém 
" Lipeckém. .'. 

Dohromady 52.889 provazcův (má býti 52.847). 

Výpisy p. J. Hellicha v Poděbradech. 

24:9d. 1682. 

.15.839 PL 
4800 PL 
4800 

" 6000 
" 600 
" 6000 
" 170 
" 4708 
" 4125 
" 2963 
" 2222 
" 1420 
" 

Zpráva o panství Poděbradském. v , 

O dvořích psáno tak, jako v Mar10vě sepsání r. 1707. (Po~le pan;eh ze 
17. století pocházejících přibyly nové dvory Kelský se 13~ k~paml, 30 zahony, 
Pňovský se 109 k. 58 z., Srbecký s 87 k. 22 z., Radovesmcky se 6'3 k. 9 z.). 

Lesy. Na témž, panství, ta~ j~k 1. 1?93 pl'~i komisí ~ržan~ n.?' lány vy~ě-
řeny byly, mimo reVlr Radovesmcky, ktery tehda k panstvI nenalezel, nachazl se 

1 H ,· t' p. k' . ok. 20 1. . aJems Vl novs e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lesy a luhy u Předhradí . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 

2. H. Sokolské (Březina, Kladovský), . . . . . . . . . . . . " 30" 
3. Kerské u Sadské . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . " 300 ,. 
4: Vrbické s Oškobrhem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 5" 

. (Z toho hájemství bylo 1. 1675 postoupeno k panství Chlumeckému 
1 lán, zbývají pouz= 4 lány). 

5. Les Kruh . . . . . . . . . " 
6. " Dubina u Podmoklí " 
7. " Brus u Opočnice . " 
8. Háje Libické . . . . . . . " 
9. " Chrčické ...... " 

10. " Činoveské ........... ··················" 
ll. " Chvalovské .......... ··················" 

4 " 
2 " 
2 

" 
2 " 

10 " 
5 " 
3 " 

Suma po srážce 1. lánu ke Chlumecku odstoupeného 390 lánův (má býti 391). 

>1 

--"\ : 
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Zpráva o lesích a luzích 1. 1613, jež jsou měřeny na provazce: 

l. Hájemství Poděbradské a Pňovské 6000 PL 
" v Boru ...... 4800 " 

Les Březina (1687 vysekaný) . . 4200 " 
2. Hájemství Kerské . . . . . . . . . 12.745 " 
3. " Hradišťské a Pístské 2336 " 
4. " Hořatevské . . . . . . 170 " 
5. " Chvalovské . . . . . . . 300 " 
6. " Činoveské . . . . . . . . 4708 

" 7." Radovesnické (troje) *) 6605 " 
8. " Libické (u Libice, Oškobrhu, Opočnice, Kruhu) 9525 

Suma ... 5l.389 pro 
NB. Vedle zprávy od hajných starožitných vzaté provazec toho času ve 

42 loktech míry Pražské při témž měření užíván byl. 
Výpisy p. J. Hellicha, též v urbáři r. 1707 sepsaném. 

24ge. 1707. 
Urb'riř panství Poděbradského sepsaný 1. 1707 od V. M. Maria, avšak podle 

staršího urbáře z r. 1613 a podle stavil panství jak bylo na konci 17. století. 
Poděbradský pivovar. Dle starých vařívalo se pivo pšeničné a dávalo se 

na jedno polití do štoku 22 str. a z toho sladu vařilo se k vystavě 30 sudův Ctyř
věderních; beyvaly za teyden 2, někdy i 3 várky. Nyní se dává na 1 várku 30 
str. ječmene a 10 str. pšenice, naspílá se 20 sudův a beyvá várek do roka okolo 
90, někdy i 100 varův. 

Lesy a luhy popisují se tak, jako ve zprávě r. 1682. 
Obilí se měřilo na strychy. 
Dvůr Předměstský. K němu náležeti by mělo podle urburu dědin orných 

za 9 lánův a 2 kopy záhonův, každý lán po 10 koPách z. počítajíc. oN yní vedle 
bedlivého měření nachází se 119 kop 18 záhonův neboli II lánův 9 kop, 18 zá
honův. Pota1vy šestery pro velkou potřebu zámku, pivovaru a mlýna . 

. Dvůr Pňovský. Podle urburu má býti II lánů'V, nyní všech 120 kop a 1 
záhon. Chovaly se 4 potahy neb 16 kusův, nyní toliko dvojí potah; jeden koňský 
a druhý volův. 

Dvůr Kelský. Rolí dle urburu 13 lánův, 4 kopy, 30 záhonův, dle bedlivého 
vyšetření 136 kop 9 záhonův. Potahův se chovalo 20 kusův neb čtvery, nyní 
trojí potah, to jest 12 kusův koňského. 

Dvůr Velimský. Dle urburu náležeti by mělo k němu 12 lánův; 6 kop, 
30 záhonův, nyní 134 k. 30 z., což činí 13 lánův, 4 kopy, 30 záhonův. Potahův 
se chovalo 24 kusův neb šesterý potah, nyní trojí potah. 

Dvůr Chvtdovský. K němu podle urburu 9 lánův, 48 záhonův, nyní se 
osívá 85 k. 23 z., činí 8 lánův, 5 kop, 23 záhonův. Ostatek zarostlý neb v mo
křinách. Chovalo se 16 kusův neb čtverý potah, nyní toliko 1 potah volův . 

Dvůr Srbecký. K němu podle urburu 7 lánův, 8 k. a 22 z., nyni podle bedli
vého vyšetření 127 k. 13 Z., to jest 12 lánův, 7 kop 13 záhonův. Proto jest jich 
nyní více, že se ostrov Blatský připojil a pod Oškobrhem mnoho se vyklučilo. 
Potahův chovalo se 12 kusův neb trojí potah, nyní chovají 2, to jest 8 kusův 
koňského. 

Dvůr Radovesnický. K němu podle urburu 6 1. 8 k. 9 Z., nyní 51 k. 52 z. 
činí 5 lánův, kopu a 52 záhonův; ostatek zarostlý a mokřiny. Potahův se cho
valo 12 kusův, neb trojí potah, nyní toliko dvojí potah koní. 

*) Totiž Radovesnické, Domanovské a Lipecké. 
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Dvůr Opolanský při koupený, k němuž jest toliko 30 k. Z., však k němu 
přidáno od rolí poplatných pod Oškobrhem a na Badrách ležících, takže je 
nyní 106 k. 30 Z., to jest 10 lánův, 6 kop, 30 záhonův. Potahy dvoje koňské 
a třetí volův. 

. Dvůr Velerz,ický teprve 1. 1677 způsobený. K němu rolí 171 k.. 55 z. čili 
17 lánův, kopa a 55 záhonův. Potah trojí, 1 koňský a 2 volův. Suma rolí 1052 
k. a 51 z. 

Louky měřeny na jitra. Je jich 1944 jiter. Nadepsaných luk může ně
která více neb méně jiter v sobě obsahovati, nebo jsou některé velmi zarostlé 
a nejsou podle "kunštu geometryckého" vyměřeny, nýbrž toliko od písařův 
pojezdných a loučných. Klidí se také seno a tráva z okrajkův některých rybníkův. 

Kromě toho jsou ještě mnohé dědiny dané pod plat. 
Řezníci odvádějí ročně každý 2 kameny loje přepoušteného. 
Arch. musea zemského, též výpisy He1lichovy. 

249f. 1744. 
Stav dvou dvorův na Poděbradsku podle poPisu HohlfelďJa purkrabí. 
Dvůr Předměstský v Poděbradech. Oselo se na ozim (1743) pšenice 59, žita 

148 str. a věrtel, na léto (1744) ječmene 200 str., 3 v. ovsa - hrachu 6 st. 3 v., 
prosa 1 str. 2 v. a konopě 3 strychy a 3 věrtele. Úhrnem oseto 38 kop na ozim, 
39Yz kopy na léto a úhorem leželo 33Yz kop záhonův. Stav všech rolí 111 kop 
záhonův. 

Na kopu vysévalo se 6 strychův obilí. 
Sklidilo se pšenice II kop 5 m. 5 s., žita ozimniho 26 kop 30 m. II s., 

ječmene 25 kop 58 mandel 1 snop, hrachu 30 vozův, prosa 30 ·mandel. 
Dvůr Velimský. Vyseto na ozim (1743) pšenice 128 str. 2 čt., žita 120 str. 

a 3 čtvrtce, na léto (1744) ječmene 234 str., hrachu 13 str., prosa 1 str., semence 
4 str. a 1 čtvrtce. Oseto na ozim 45 kop 10 z., na léto 51 k. 5 z., úhorem zůstalo 
43 kopy a 45 záhonův. Všech rolí 140 k. z. 

Sklidilo se pšenice 26 kop 26 mandel II snopův, žita 19 k. 59 m. 8 s., 
ječmene 33 k. 34 m. 2 s., hrachu 40 vozův, prosa 16 mandel. Konopě svazováno 
do. otepí (bund). 

Výpisy p. Mag. Hellicha. 

249g. 1770. 
PoPis panství Poděbradského. 
Orné role měří se na jitra (morgen) a čtvrtce (viertel), louky na jitra. 
Dvory mají výměry: 

1. Poděbradský 1037 jiter 7. Opolanský 1029 
" 2. Chvalovský 783 

" 
8. Oškobržský 329 

" 3. Pňovský 1257 9. Srbecký 1195 
" 4. Velimský 1335 

" 
10. Velenický 1628 

" 5. Kelský 1320 
" 

ll. Draho 583 
" 6. Radovesický 741 

" Součet .. ll. 232 jiter. 

Podrobná výměra dvoru Poděbradského: Podle rule berní r. 1757 na po
zemcích dominikálních: 

rolí orných 
úlehlí (trisch) 
pastvin 
luk 

971 jiter 3/4 čtvrtce 
30 " 

126 " 
46 " 

Součet i s oborou a bažantnicí 1173 jiter 3/4 čtvrtce (tušíme stará česká jitra). 
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Hospodaří se trojdílně. 
Podrobná výměra dvoru Velimského: 

rolí rustikálních 
rolí dominikálních 

Porostliny, pastviny nejsou dosud změřeny 
pro všechen dobytek ze dvorů. 

189 jiter 
846 jiter 3 čtYr. 
a jest jich důstatek, ale nestačí 

Lesy měřeny p0d!e. s!atých ,:ypočtění na Pražské provazce. po 42 loktech. 
Suma podle dormmkalnl fassl z 1. 1714: 51.470 provazcův. 
Podle měření 1. 1744: lesů na stojatě 22.501 prov., pustiny a palouky 

5273Yz prov., podrůst a mlází 23.614Yz prov. 

Compendium německy psané 1. 1770 od Vacslava Jana Wildta, sirotčího 
a ~ontrybučenského písaře, rukopis v arch. mus. zemského. Násevek tu popisovaný 
najde se v Kap. 7. 

250a. 1555. 

Léta Pán~}555 sepsánu hospodářství na Drslavicích (totiž zásoby). Žita 
vseto na Škrobacl a Klíně 30 str. míry Pražský. Též žita ještě prve zůstalého 
ze dvora <U Prach. 1 mírka. 

, .H~a~hu 18 str., 3 čtvrti, maku loňského 1 strych, letošního 2Yz str., másla' 
50 zeJdhkuv, slanin bůth 1. 

~a sladovně jsou uloženy míry: strychy 2, Prachatický 2, též půlstrych 
1 a mlrka 1. 

Arch. pan. Vimberský II D 7 J 1 a. 

250b. 15 ... 

Náklad na vaření 1Jiva v Drslavicích 
Sladu 40 strychů ~a jeden var; na' to béře se 50 Prachatických pšenice 

po 35 gr. Letos je pšenice dražší po 40 gr. 
Dříví pivov~rského na jeden var na 6 lafer po 4 gr. latro, facit 24 gr. 
C~~:le na J~den var ,6 ,P;acha~ických po 3 gr. Prach. ±acit. 18 gr. mÍšo 
Dnvl, b,u~ovyho k vozdem na Jeden var 3 látra, po 6 gr. látro, facit 18 

gr. (Bez dam casu, ale ze 16 stol.). . 
Arch. Vimberský pn. II D 7 B~ 1 a. 

250c. 1561. 

In~e'!t~ř dvora D.rs!a~ského (když Jiřík Horčice přejímal hospoqářství). 
ObIlI (1 kroupy Jecne a votruby režné) se měří na Prachatické. 
Mouky.režný sud jeden, co by mohl ve dva pivna věrtele býti, málo neplnev. 
Maku Jeden pytel plney, něco více nežli Prac,hat. J 

Másla půl. d,ruhé~o, s0u.dku~ co. by mohlo půl druhý tůny herynkový býti. 
SeYr:,a shn:l~~o, Je~to JeJ cerVl rozlezli, nakladeného 1 Yz škopu. 
Pepr se vaZ1 na hbry, šafrán na loty, sůl se. měří na prostice slanina na 

polly, lůj se váží na kameny.' ' 
Arch. pn. Vimberský II D 7 r 1 a. 

250d. 1561, 20. Octb. 

, Lét~ P~ě 156~ v, P?ndělí po sv. Lukáši spravili mlynáři z rychtářství 
Za~latskeho ZIta desatecneho na Drslavice jmenovitě vosumdesáte Prachatic
ke1ch. Mělo býti 86 Prachatickejch, i schází na Venclovi mlynáři pohořelým . 
6 Prachatickejch .. 

Poznamenání Jiříka Horčice, písaře Drslavského v arch. Vimberském II D 
7My 2 a. 

15 
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250e. 1590-1594. 
Refstřík dluh'ův žita rozpůjčeného, pokaženého z vobročnice J. M. páně 

Drslavské od léta 1590 až do léta 1594 na míru Prachatickou. 
Summa summarum pcdle tohoto rejstříku zustávají od léta 90 až do léta 

1594 žita 571 Prachat. 1Y2 čtvrti, učiní na strychy 428 str. 2 čtvrti, 2 mírky. 
Arch. pn. Vimberský VI Mb ~. - Vzácná tato paměť umožňuje vypočítati, 

co držela míra Prachatická. Protože strychy tu dotčené držely 39818'521. a to se 
dělí počtem Prachatických věrtelův, totiž 2285'5, bude držeti věrtel Prachatický 
17'421. a celý čber čtyřikrdte tolik, totiž 69'68. Počet ten ovšem není přesný, nýbrž 
jen přibližný. 

250f. 1591-1594. 
Rejstřík poznamenání dluhů v ovsa na panství J. M. páně Drslavském od 

léta 1591 až do léta 1594. 
Summa summarum podle tohoto rejstříku zůstávají dluhův ovsa 15fT 

Prach. 3 čtvrti učiní na strychy 117 str. 3 čtvrti. 

Arch. Vimberský VI M~ 6. Srovnávajíc tuto pamět s předešlou lze vypočísti 
obsah Prachatické skorem stejně. Strychy vynášejí 10950'751., což děleno počtem 
věrtelů (čtvrtí) Prachatických, totiž 627, vydá 17'451. jako míru věrtele, což jest 
čtvrtý díl 69'80 litrův, míry Prachatického čberu. 

250g. 1594, 25. Febr. 
Léta Páně 1594 ve čtvrtek první v postě (24. Febr.) Mathouš llg v Horním 

Záblatí umřel a v pátek na ráno dvůr s grunty, na který se vseje ozimu 6 Prach. 
a jeři 8 Prach., pošacován ... jmenovitě za 150 kop. 

Arch. Vimberský pn. V A U 1 o. 

250h. 1595. 
Poznamenání obrody a sečkaných chmelův na panstvích J. Mti pane 

(rožmberských) leta 1595. . 
Panství Drslavské. Na chmelnici Drslavský se urodilo a suchého odměřeno 

220 Prach. 
Archiv Třebonský II 357. 

250i. 1617. 
Registra trhová prodafe panství Drslavského. 
Hora Křiničná a les nade vsí Mlynařovici ležící na 24 tenat lečí 18. 
(V německém překladu): Gebiirg Kržinicžna und der waldt ober des dorfs 

Mlynarzowitz liegendt auf 24 garn fiigter 18. 
Arch. Vimberský lIDI Aoc 1 d. 

250k. 1627. 
rd Ta;xa statku Drslavského. 

Platů stálých vychází: ... Žita osepnýho míry Prachenské 14 č'berů, na 
ažskou míru 10 strychů, 2 čtvrti, každý strych po 1 S3. míšo činí 10 ss. 30 gr. 

Ovsa osepnýho míry Prachenské 753 čbery 1 čtvrt, na Pražskou míru 
vynáší 564 str. 3 čtvrti, 3 mírky, za každý strych po 30 gr. činí 282 ss. 28 gr. 
Y2 d. 

Arch. pn. Vimberského lIDI Aa 1 OC. - Zaráží tu míra Prachenská, protože 
posud byla na Drslavsku vždy míra Prachatická; i lze za to míti, že skladatel této 
paměti (Adam Frydrych) měl za to, že kraj Prachenský se jmenuje po Prachaticích, 
jak se také vyskytuje v pamětech Mnichovských (1474 Leb von Rozental hauptmann 
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im Prachaticzer craiB). Také z výpočtu 14 čb. Prachenských rovnajících se 10'50 str. 
Pro vypadá na Prachatický čber obsah 69'750 a tak jen s nepatrnou odchylkou také, 
jestli se převede počet strychův na litry a dělí-li se počtem Prachatických věrtelů, 
najde se míra věrtele Prachatického 17'4l a čber měN 69'6. 

2501. 1651, 19. April. 

Desátku k záduší sv. Jana Křtitele v městys Záblatí se schází ročně žita 
90 Prachatických, počítajíc každou Prachatickou za 3 věrtele Pražský míry, na 
strychy 67 str. 2 čtvrti, ovsa tolikéž 67 str. 2 čtvrti. 

Gruntův vorných 3 kusy pod 6 Prachatických, ale vosity nejsou. 
Při zá~~ší sv. Filipa a Jakuba v Hošticích na panství Vimberském jest 

~~unt vorneJ Jeden, na kterýž se na zimu síti může 5 strychů Pražských; a ten 
JIZ od 40 let vorán není. 

K záduší sv. Mikuláše ve vsi Lažišti schází se obilí desátečného 135 strychů 
míry Pražské. Psáno v městečku Záblatí. 

Arch. pn. Vimberský IV Elf. - Tři věrtele Pražské drží 69'751. a tolik 
má držeti Prachatická. (Tyto Drslavské paměti sebral a vypsal p. V. Hadáč, úředník 
arch. Třebonského. .. 

251. (1556). 

Kratičké rozvržení a ve všem mírná taxa o panství Dubském. 
Zámek Dub ... vesnice ... Povinnosti stálé: pšenice míry veliké Dubské 

4 kor. po 1 kopě 15 gr., žita míru Dubské 43 kor. po 1 kopě, 15 gr. ... 
Vorání na záhony 130 kop, 28 grošův. Záhonův počítafe 12 záhonů vorání 

za 1 den facit 652 dní za den po 12 gr. ... 130 kop 24 gr. Více vorání 100Y2 dne 
po 12 gr. (činí) 20 ss. 6 gr. 

~)yorův na tom panství jest 6. V sívá se na zimu míry Dubské okolo 360 
k. na Jaro okolo 400 k. víc neb míň a třetí zůr ouhorem se nechává koní a klisen 
přes 40. . . ' 

Pivo~árové na tom panství sou 2; pokládaje při nejmen~ím po 50 vanch 
a bere se pIVa na veystav v pivováře Dubském po 18 sudech a v pivováře Hod-
kovském po 19 sudech. . . . 

Z arch. ministerstva vnitra v Praze. 

252. (1557, 1610). 

Urbář panství Litomyšlského. 
y mě~tě .~ ve v:snicí~ ~oznamenává se toliko počet a schopnost osedlých 

(na pr. kolIk JIch ma kone) urok a povinnosti. 
Kde byla povinnost dávati úroční obilí, sypalo se po korcích, věrtelích 

a čtvYf~ích, avšak připomíná se ještě větší míra, která je znamenána písmenou 
w a cark?u ~ad ní leža~ou, což snad lze výkládati na osep neb wosep; tak se 
lze dommvatI podle nápIsu na konci vesnic: Suma ospův obilí úročního které 

v· ", 

pn sv. Havle vycházejí." Jest tu dvojí součet z mlýnův totiž pšenice z Řikovic 
8 k. a pak: 

Žita z mlýna Benátského 6k. 

" " Lanského 30 k. 

" " 
Tržeckého 84 k. 

" " 
Hrušovského 31 k. 

Suma .. 1 V. 46 k. 

Protožesou~et korcův žita činí 151 k., jde na jevo odečtouc 46, že se osep 
rovná 105 korcům. 

15* 
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Žita z Litrbach 71 k 1 v. 3 čt. 

" 
Abštorfa 39 k 3 v. 

" 
Lačnova 3k 
Suma .. 1 V., 14 k 3 čt. 

Součet korcův činí 114 a osep by se tudíž rovnal 100 korcům. Proč je 
napřed 105 a tuto 100, jest hádankou; na omyl nelze mysliti, protože následuje 
součet všeho žita totiž 2 v. 60 k a 3 čt. Tu činí suma korcův 265; odečteno 
60 k, zůstane 205 k. na 2 ospy. Potom však následuje součet ovsa úročního 
totiž 207 k 1 v. 1 čtv. 2 měřičky (bez počtu ospův). 

Med se dával a měřil na kbely; všech bylo 19%. 
Při vápenici je poznamenáno, co je kámen. Dávalo se do vápenné peci 

kamene k jednomu vypálení 2% čtvrti, "drží pak čtvrt kamene na dýl 3 sáhy, 
na šíř 2 sáhy, zvýší 1 sáhu tedy 6 krych. sáhův. Vápna vypáleného bývalo 
při nejmenším do 250 korcův. Počítá-li se sáh 1·7742 m, činilo by u čtvrti 
34·503764 kro m. 

O Vlkovském dvoře je poznamenáno, že patřilo k němu 7 lánův dědin 
ve 3 oborech a vysévalo se do každého oboru na ozim a na jaře při nejmenším 
pšenice a žita, 150 kdrcův a na jaře do druhého oboru ječmene, hrachu, ovsa 
něco méně, třetí obor se úhorem zanechává. Počítáme-li dva obory po 150 a jeden 
po 120 korcích, bylo by korcův na lán asi 60, což se přibližuje míře zemského 
lánu. 

Při témž dvoře je poznamenáno, že sedláci pomáhají zorávati 1132 zá
honův. Počítáme-li na lán 600 záhonův, bylo by na všech poplužích téhož dvora 
4200 záhonův, tak že sedláci asi čtvrtinu zorali. -

Při dvoře Jakubovském na Lánech je poznamenáno, že jest rolí orných 
k němu za 8 prutuv a že se vysévá na ozim 24 k. a na jaře 20 k Podle horního 
počtu vypadly by na lán 102 korce, tedy se hustěji selo. 

Lesy měřeny provazci, ale jak se zdá, ne všude plochými. Aspoň u lbršáru 
za Abštorfem jest poznamenáno, že drží okolku 1073[4 pro 

Urbář někdy v soukromém majetku sepsaný 1. 1610 a vlastně opravený urbář 
1. 1557 složený, jenž obnoven 1. 1620. 

253. 1558, 6. Jun. 

Vý,ňatky z urbáře Kaceřovského. 
V pivováře "do roka varův piva bílého okolo 35 varův; béře se na var 

pšenice po 17 stryších, udělá se z nich sladu 20 str. a vystaví se po každém varu 
po 20 věrtelích Piva bílého." 

V témž pivováře vaří se: piva ječná "a béře se na var ječmene 20 str., 
udělá se z něho sladu 24 str. a vystavuje se z každého varu piva starého čtVf7YO 
polouvozí. Udělá se těch varův do roka okolo 20 varův atd." 

V Sechutickém pivováře vaří se bílá piva, a "béře se na var pšenice 9 str. 
a udělá se z ní sladu 10 str. a vystavuje se po každém varu piva bílého po 10 
věrtelích, kterýchž varův se ročně učiní okolo 24." 

-Dvůr Lomanský. "K němu je dědin a luk za 3 lány. A ty dědiny, což jich 
orných jest, se jedněmi koňmi, kteréž se v témž dvoře chovajl, obdělávají. A vsívá 
se na nich: na ozim pšenice 30 str. Praž. žita 18, na jaro ječmene 18, ovsa 30, 
hrachu 3, semence, 2 semene lněného l. 

V Kralovicích "platí od starodávna ospy ssuté ... s každého lánu po 
3 str. žita, 3 str. ječmene a 2 str. ovsa míry staré Kralovick~." V Kralovicích 
počítaji se dědiny na lány, tak i po vesnicích, avšak v těchto na země: 

.Q 
! 
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Planá 8 zemí, plat s jedné 2 k 16. gr. 
Kostelec 7Yz " " " 

2 k. 15 gr. (?) 
Chotěny 7Yz " " 3 k 10 gr. (?) 

" Hradiště 6 
" " " 

přes kopu 
Babina 15 

" " " 
1 k 30 gr. 

V ostatních vesnicích jsou lány. Plat s lánu buď kopa anebo něco nad ni. 
Lesy: les Čečinsko jest za dobré půl míle zdélí a zšíří nemálo za čtvrt 

míle. 
Les Puchýře, toho jest za 14 lečí zaječích zšíří a zdélí. 
Lesy a porostliny Třebokovská a Třemošnická; těch" jest za dobrý čtvrt 

míle zdélí a zšíří okolo třinácterých honův. 
Les Hubenovsko, toho jest okolo 12 dobrých lečí zaječích. 
Fr. Prusik ve Věstníku kro č. sp. nauk 1896 II. 

254a. 1560. 

Dílčí cedule bratří ze Šternberka. Díl Janův. 
Zámek Konopiště. Dvůr pod zámkem ... , k kterémužto jest dědiny orné 

dobře k 30 lánům a k tomu i více něco zarostlých, luk 8 na kterýchž se sena 
klidí 40, i do 50 vozův a otavy tolikéž dobré bývají; dobytkův hovězích dobře 
se může chovati do 60 kusův. " 

Dvůr Chvojno ... , k kterémuž jest .také dědiny dobře .za 4 lány ... do
bytka se chovati může do 30 kusův. 

Mlýn pod zámkem o 3 kolech moučních a čtvrté stupní ... z kteréhožto 
mlýnu ročně výmelnéhó vychází nad jednu kopu džberů (žita) a pšenice též 
do 16 džb .... 

Dvůr Poměnice a Sobkovský louky ... 
Město Benešov, suma lidí osedlých 230 ... suma roboty vozní, což mají 

z každého lánu zvorati na jeř, na ozim a úhoru 80 záhonův a jest lánův těch 
39%, ta robota se (pokládá) za 3 dni roboty orné, učiní z týchž lánův dní robot
ních orních .118% dne. 

Suma roboty fůr sena, obilí a dříví přivézti z každého lánu po 12 fůrách, 
činí fůr z týchž lánův 474 fůry. 

Suma jitr, odkudž kteří mají žíti z každého jitra 20 mandelův aneb dáti 
pánu 10 gr. jest jich 2 kopě 27 %, též se tak počítá každé jitro v lO gr. učiní 
sumy 24 kop 35 gr. 

Při témž městě jest ještě pustých lánuv několik, z kterýchž se neplatí, 
nežli na třetiny osívají a pánu třetí mandel jde, též se tuto v ničem neklade . 

Z vesnic úroky na penězích, slepicích, vejcích aneb za toto oboje robota. 
Ze vsí Kozmic, Vlkova, Všesvak, Sebradec, Petroupimě a ;Žiňan vozili hnůj 
robotou. Činilo to 12 dní. 

Dsky zemsll;é 54 J 21 - K 16. 

2Mb. 1569. 

Registra trhová panství -KonoPištského. 
Loje škvařeného od řezníkův Benešovských vychází 70 kamenův, každý 

kámen po 40 gr. počítajíc. 

Archiv Třebonský II 128. 

255. (c. 1560?). 

Rejstra statku VelkéVohaře a Němčic. 
Při těch dvou vesnicích jest rolí vorné panské více nežli 7 kop záhonův. 
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Lesy' všecky k meycení i meyta s veystavky i s starými duby jsem na 
provazce změřiti dal. Nejprvé lesův k meycení dospěleych těch se vyměřilo 958 
provazcův a meyt s veystavky i s starým dubem, kteříž v těch meytech jsou, 
795 provazcův. Suma 1753 provazce. 

Z arch. minister~tva vnitra v Praze. 

256a. 1562. 

Registra na příjem i vydání peněz na všelijaké potřeby na panství Vintr
berském 1. 1562. 

Za 17 Y2 strychužita prodaného z téhož panství, j eden každý strych po 
1 kopě 30 gr., přijato 21 kop 45 gr. 

Za vápno, 1 strych po 4 gr., přijato sumou 15 kop 53 gr. 
Za 16 Prachatických pšenice k sedbě k dvorům, 1 Prachatická po 32 gr. 

v}illáno 8 kop 32 gr. . 

míra. 
Arch. pn. Vimberský lID 7 Ra 1. Strychem snad se tu vyrozumívá Pražská 

"256b. 1581. 

Registra urburní jinak správní panství Bechynského, Choustnického, Zelec
kého, též i někdy Táborského a Vintrberského. 
" Panství Vintrberské: Ze tří mlejnů nájemních schází se žita mejtnýho 
ročně na veliktÚ míru 147 str. . 

Archiv Vimberský lID 7 G~ Č. 4. - Velikou mírou má se bezpochyby roz
uměti Vimberská míra, jak nasvědčuje i následující paměť 1591-1592. L. 1644 
zaplatila obec města Vimberka Ambrožovi sládku za ječmen od něho k obci vzatý, 
totiž půl třetího strychu míry velké 5 fl. 50 kro (Arch. Vimb. II D 5 AS 1.) 

256c. 1591, 16. Octb.-1592, 23. Maj. 

. P,očet Štefana Petrhanzle, písaře obročního panství Vintrberského z příjmu 
1 z vydaní od sv. Havla 1. 1591 až do soboty po seslání Ducha svatéholeta 1592 ... 
na strych Vimberský počítajíc a na čtvrt vosm, mírek. 

Arch. pn. Vimberský I I D 7 Ra 6. - Vimberská míra nendu určitě doložena. 
Rozumí-li se, že má jíti 8 mírek Pražských na Vimberskou čtvrt, tedy by čtvrt driela 
5'812 X 8 neb 23'25 X 2 počítajíc 46'51. a strych Vimberský čtyřikráte tolik neb 
186 1. (Ve Štutgartě držel scheffel 177'2261. v městě Schleiz 192'361.) Ale výpočet 
tento klame a opravuje se pamětí z r. 1629 a proto pokládati za to, že měla čtvrt 
Vimberská 8 mírek, jak výslovně jest v následující paměti z r. 1599. 

256d. 1593, 1594. 

Rejistřík dluhúv žita rozp1fjčeného z vobročince ]. Mti. páně Vintrberské . 
za let a 93. a 94. na míru Vintrberskou (strychy). 

Arch. pn. Vimberský V I M ~ 6. 

256e. 1595. 

Inventář zámku Vintrberského. 
Při zámku Vintrberce jsou na vobročnici tyto míry: 
Strych Pražský 1, 
Čtvrtně 1, 
Mírka 1. 
Arch. pn. Vimberský II D 7 J 1 a. 
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256f. 1599, 25. April-17. Oct. 
Počet obroční Tomáše Netolického, písaře obročního panství Vintrberského 

z příjmu i z vydání všelijakého obilí od neděle po sv. Jiří až do neděle po sv. 
Havle léta 1599 ... na strych Vintrberský počítajíc a vosm mírek za jednu štvrtni 
V intrberskou. 

Arch. Vimberský II D 7 Ra 6. - V příčině míry Vimberské lze srovnati 
paměť 1. 1591-1592, jež se opravuje pamětí z r. 1629. 

256g. 1622, 30. Jan. 
Jakub Krejčí Jiříkovi Kremplovi písaři důchodnímu panství Drslavského: 

... Z odeslaného ovsa Vám přátelsky děkuji, kteréhož jsem v)měřiti dal; našlo 
.se míry zdejší patnácte strychův .. D. na Vintrberce. 

Arch. pn. Vimberský VI M~ 8. 

256h. 1629. 
Registra trhová prodefe panství Vintmberského: 
. .. Na témž panství dávají stále poddaní ovsa míry Pražské 237 str. 

:2 čtvrti, 3 mírky, strych po 40 gr. míšo (činí) 158 ss. 24 gr. 
Ze 3 mlejnů pode vsí Bukem jsou povinni vrchnosti své stále každoročně 

z jednoho každého po 13 st. míry Vintmberské, to činí Pražské 17str., 1 čtvrt, 
:3 mírky; ze všech učiní 52 str. 1 mírku. 

Ovsa ouročuího dávají poddaní panství Vintmberského sumou 178 str., 
1 čtvrt míry velké Vintmberské po 40 gr. 

Arch. pn. Vimberský II D 1 Aa 1 b. - Vimberská míra je tu určitě doložena, 
tak že se 1621'69 1. rovnají 13 str. míry Vimberské a tudíž jeden Vimberský strych 
.držel 124'741. 

256i. 1630. 

Výpisky z důchodenského počtu panství V imberského. 
Za 1001/, strychu vápna míry Pražské, v tom čase z vápenice na panství 

Vintrberském prodaného přijato 34 kop 22 gr. 
Za 10 žefdlíků semene mrkvového vydáno 38 gr. 4 d. 
Za 6 mírek soli 1 k. 1 gr. 5 den. Ze mlejna dolejšího má vycházeti ročně 

tPšenice ssuté 8 strychlt míry Pražské. 
Arch. panství Vimberského II d 7 Ra 1. 

256k. 1658. 
Počty obilné panst.ví Vimberského a Drslavského, i příjmu i vydání. 
Počítá se všude na strychy, věrtele a měřičky Pražské míry. 
Něme~ké poznamenání v arch. pn. Vimberském VI R 16. 

2561. 1670, 9. April. 

Purkmistr a rada města Vimberka svědčí, že podle výpovědi starých pa· 
mětníkův odváděl se faráři Vimberskému desátek ssutého obilí na starou velkou 
míru, totiž žita 12 str. 1 věrtel, Y2 mírky, ječmene 3 str. 2 věrtele, 3 mírky, 
ovsa 15 str. 2 věrtele a Y2 mírky, což na Pra.tskou míru jen polovici tolik vy
nese, a to všechna ta léta před válkou, za války, po ní a ještě posud. 

Německý spis v arch. pn. Vimberském I II Ka 47 a. - V jiném asi současném 
spise tudíž je psána "stará farská míra: žita jen II str. 4% mírky, ;ečmene 3 str. 
2 v. 2 m., ovsa 14 str. 4 m. Že by Pražská míra byla jen polovicí Vimberské, srovnávalo 
by se s pamětmi r. 1591 a 1599, nikoliv však s rejstry r. 1629 vydanými, ale zdá se, 
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že rada Vimberská šla faráři na ruku, aby dostával desátek podle staré míry. (Všechny 
tyto výpisy sebral a vypsal p. V. Hadáč.) 

257. (156t-1578?). 
Registra statku Nemyšle: Platové běžnÍ. Dv~r u tvrze Nemyšle. Polí dosti 

k témuž dvoru, na které se může vysíti na zimu víc i míň 100 strychů Eamého 
žita velké míré Táborské . .. 

Archiv Třebonský II 181. 

258. 1565. 
Urbář panství Rožmitálského. 
Lesové na panství za 3 mílé zdélí a 2 míle zšíři. 
Dvůr Rožmitálský . . . dědiny obdělávají se třemi koňmi a jedněmi voly 

tažnými a vsívá se na nich na ozim žita 90 str." pšenice 60 str., na jaro (scházejí 
čísla). Na lukách klidí se na vozy. Dvůr Vranovský; na ozim vsívá se pšenice 
24, žita 30 str., na jaře ječmene 12, ovsa 35, hrachu 2 strychy. 

Arch. musea zemského. 

259. (1569). 
Registra panst;ví Rabského od Viléma z Rožmberka k prodeji vydaná. 
Zámek Rabí. DVůr poplužní pod zámkem-vobor vorney k témuž dvoru 

příslušející, na kterýž se vsíti muože vozimi žita a pšenice veliké míry Sušický 
70 strychuov a z jara tolikýž. 

Na lukách 93 vozuv sena. 
Dvuor Žichovskey poplužní - vobor vorney k témuž dvoru příslušející, 

na kterýž se vsíti muože vozími žita a psenice veliké míry Sušické 60 strychův 
a z jara tolikéž se vsíti muože každý síje. 

Louka s 10 vozův. 
Arch. Třebonský II 261. 

260a. (c. 1570). 
(Urbář kláš~erství Milevského), měst. Milívska a vesnic. 
Platy peněžité, plat slepic, plat vaje~ a sýrův. 
Plat vospuov v úřadě Branickém žita vosepného 3Y2 kop, 8 čberův 1 čt., 

ječmene 1 kopa, 12Y2 čb., vovsa, též i dřevního a pastevního 3 kopy, 16Y2 čb. 
V úřadě Rejkovském žita 4 kopy, 32 čb., 1 čt., ječmene lY2 kopy, 1 čt., 

vovsa vosepního 4 k., 17Y2 čb., 1 čt. 
V úřadě Te'yneckém žita 1 kopa čb., 3 čt., ječmene 20 čb., 1 čt., vovsa 

2 k., 13Y2 čb. 
Suma 9 kop II čb. 1 čt. žita učiní 314Y2 st. 1 čt., 
ječmene 3 kopy, 3 čb. učiní 104Y2 st. vovsa vosepního, dřevního a pastevního 

550 a 28Y2 čb. (opraveno z čísla 8Y2 kopy, 16Y2 čb., 1 čt.) učiní 335 st., 1 čt. 
Kniha psaná v arch. Orlickém VII G ~ č. 1 a. - Je-li psáno, že 9 kop II čb. 

1 čt. čiJi 551'25 čb. činí 314 st. 2 v. a 1 čt. neb 29254 t., najde se, že éber držel 53'07 t. 
Tak když se 3 kopy 3 čb. neb 183 čb. rovnalo 104'5 str. neb 9718'5/. zase se najde, 
že éber držel 53'10 l. To oboje souhlasí a lze pokládati obsah za 53'11. Avšak v počtu 
ovsa nesouhlasí ani to, co bylo prvotně psáno ani to, co je obsaženo v opravě, protože 
se najde obsah čberu bliď 53'94 neb 59'21. 

260b. (c. 1570). 
Rejstřík, veytah ospův, což v každý vsi se platí. 
Jest znamenáno žito ze Lhoty Pechové, ŽĎákova, Rejkovic a panského 

mlýna 211 dčberův 1 čt. 

~C~C"~.·.' ~. 
~I 

~_J'~~ 
~l 
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Ječmene -ze Lhoty Pechové a Rejkovic 103Y2 dčb. 
Ovsa z 17 vesnic 428 dčb. 1 čt. 

Spis asi z r. 1570 pocházející v arch. Orlickém VII G ~ u č. I a. 

261. 1572, 2. Aug. 

Taxy Šestajovic a Svýmyslic. 
Les neb háj dubový ... a toho jest se 3 leči. 
Druhý háj březový ... toho jest více nežli 3 čtvrti lánu (při Šestajo-

vicích). 
(při Sv'émyslicích nic pamětihodného.) 

Z arch. ministerstva vnitra v Praze. 

262a. (1574.) 

Taxa panství Cheynovského. 
K tomu zámku jest lesů z 5 lečí zaječí, jedna každá leč po .. 26 tenat. 
Při tom zámku jest jeden dvůr popluŽllý, chovají se jedny koně a vsívá 

se na zimu 25 strychů, na jaro tolikéž. 
Louky jsou 2; na nich se nabírá 20 vozů sena, víc i míň a votavy 10 vozu. 
Vsi drží: Zahostice 15 lánův, Nová ves 18, Mašovice 6. Suma lesův 5 lečí 

na 20 tenat a jedno tenat (sic) na 5 provazcí (sic). 
Summa provazcův 500 provazcův. 
(Jest ještě jedna taxa stručná a srovnání se sumami zápisnými. Srov

návajíc počet lánův ve vsech v 14. století, jeví se čísla 15, 22, 8; u dvou po
sledních tedy lánův přibylo.) 

262b. c. 1622. 

Taxu panství' Cheynovského. 
Pivovar při zámku Cheynově .... ;v něm se vařívalo ročně na veystav 

po 20 v. přes 60 varův, to jest 1200 v(ěrtelův) z každého v. oužitku po 30 gr. 
Dvorův poplužních na témž panství nachází se 3 (v Polance, Dobronici, 

při zámku Cheynově, kdež se žádného potahu nechovalo a toliko stodola pro 
obilí vystavena jest), při nich se vysíti může do 870 str., při kterýchž na ten 
čas na zimu žita a pšenice seté se nachází 117 str., kterýchžto dědin by se na
cházelo vedle těch násevků okolo 15 lánů. 

Uklizuje se sena do 140 vozů, votavy do 80 vozů. 
Pro ovčí dobytek skIizuje se na lukách obzvláštních přes 100 vozů a votavy 

do 50 vozů. 
Lesův na tom všem panství jest v rozdílném hájemství na 30 tenat 

69 lečí. 

Oboje sepsání v arch. ministerstva vnitra. - Poznamenati k tomu třeba, že 
bylo panství r. 1620 mnohem větší, než 1. 1574. 

263. (157 4?). 

Rejistra důťhodův k zámku Nyžburku. 
Při témž zámku jest dvůr s velmi malým poplužím ... rozdělíc to po

pluží na tři strany, tehdy na jednu každou stranu více na zimu vysíti se nemůž 
než 25 str. míry Pražské a tak tý dědiny z dosti malý sedlský dvorček by býti 
mohlo. 

Na lukách se klidí na vozy. 

Z arch. ministerstva vnitra. 
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264. 1574. 
Rejistra urburní statkův zápisných Pánův Ouštěckých. 
Dvůr poplužní ve vsi Kolči ... k kterémuž jest dědin dobrých orných 

okolo 3 lánův, na kteréžto popluží neb dědiny vysívá se na zimu na jeden zvor 
pšenice, i žita okolo 100 strychův míry Slanské. 

Z arch. ministerstva vnitra. 

265. 1578. 
Pošacování užitkův k vesnuím Starému Sedlu, Kosovu, Boněti6kám, Boro

vanům a pusté vsi Cvrčk()vu náležejících. 
Dvlůr poplužní ve vsi Starém Sedlu. Lesové k týmuž dvoru, kterýž jest 

totiž nade dvorem, les borový za 10 vochozí, z nichž by se každá 20 tenaty zaje
čími obtáhnouti mohla ... 

Prvotní sepsání v arch. ministerstva vnitra. 

266. (c. 1580-1590.) 
TaJxa niě'S~ečka Odlic patřícího k panství Chomutovskému. 
Ospy se sypaly na stry'chy. 
Dvůr poplužní v Údlicích; výsevku 2341/, str. žita, 1622

" st. ječmene, 
81/' st. hrachu, 681/, st. ovsa činí 10 lánům (hueben.) 3/, role. 

-Louky se klidí na vdzy (Fueder). 
Německé sepsání v arch. ministerstva vnitra. 

267. (1581.) 
Registra zprávní platův a robot všelijakých od lidí z panství' Břežanského 

i Libenského náležité. 
Lesové k témuž panství. 
V hájemství Břežanském jsou {edči tři, jedna nade mleynem v sam,ém 

boroví a dvě v lese dubovém, každá víc než na pětmJcítma tenat. 
V hájemství Zvolském lesu borového a dubového ledčí 10, každá na 22 

tenat. 
V hájemství Lhotském jest lesu borového a dubového ledčí 8Y2, každá 

nad 24 tenat. 
Seno na lukách se měřilo na vozy. 
Arch. Třebonský II 28. 

268a. 1584. 
Dílčí cedule] ana Jiří a Jana Viléma ze Svamberka o statek po n. Kryštofovi 

ze Švamberka, strýci jich. 
Díl II. zámek Orlík s vesnicemi. 
Mnoho lesův, jež se měří na zvířecí a zaječí leči. Poddaní vydávali peněžitý 

úrok mimo jiné povinnosti. 
Arch. Orlický VII G ~ 1 b. 

268b. (c. 1610.) 
Rejistra ur'hurní ouřadův Starosedlského, Koželského, Letovského, Mirov

ského, Zahořanského, Předbořského, Hrazaneckého, Kovařovského, Kosteleckého. 
Osepní obilí měří se na d!čbery, ovsa něco na Pražskou míru a něco na velkou 

míru. 
Dvůr zámecký (Orlický); seje se na zimu pšenice 37Y2 str., žita 87 str., 

3 qu, z jara ječmene 35 str., ovsa 85Y2str., hrachu 6str.; (připsán součet 4 kopy, 
lPI. str.). Sena se sklizuje 320 v'o'iův. Chovati se může koní dělných 6. 

I 
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Dvůr Holeš~cký. Seje se na zimu pšenice 25 str., žita 89 str., z jara ječmene 
16 str., žita jarého 3 str., ovsa 82 str., hrachu 4 str., (součet 3 k, 39 str.). Sena 
se sklizuje 130 vozů. Klisen ch. se m. 8. 

Dvur Lašovsltý. Seje se na ozim pšenice 33, žita 58, z jara ječmene 18, 
{)vsa 53, hrachu 4 str. Sena se sklizuje '105 vozů. Klisen tažných ch. se m. 6. 

Dv/Ůr Kovařovský. Seje se na zimu pšenice 34 str., žita 77, z jara ječmene 
21, ovsa 84, hrachu 7 str. (Součet 3 k, 43 str.) Sena se sklizuje 65 vozu. Kl. 
t. ch. se m. 6. 

Dvur SlavoflOvský. Seje se na zimu pšenice 16Y2, žita 693/, z jara žita 
jarého 2, ječmene 9 str., 3 q., ovsa 79 str., 2 q, hrachu 3 str. (Součet 3 k, Y2 
str.) Sena se sklizuje 67 vozů. Chovati se může kůň stádní 1, klisny tažné 4. 

Pivovar Slavoňovský... Svaří se várka do týhodne na 27 věrtebů na 
veystav. . 

Dvě chmelnice ... , kteréž vynáš(ej)í ročně chmele do 100 str. 
Pivovar Vorlický ... Svaří se várka piva do téhodne na 22Y2 věr. na veystav. 
Chmelnice ... , kteráž vynáší ročně chmele 80 str. 

Z arch. ministerstva vnitra v Praze. - Doba, kdy byl tento urbář sepsán, 
určuje se tím, že 1. 1584 (podle dílčích cedulí v arch. Orlickém) patřily k Orlíku jen 
dvory Orlický, Letovský, Holešický, Slavoňovský a Kostelecký, nikoliv však La
šovský a Kovařovský. Teprve 1. 1589 přikoupen Nový Kovářov, tvrz s dvorem a 1. 
1592 tvrz Kovařov s dvorem (Zíbrt, Z dějin Zvíkova 132 a DZ. 168, K ll). Lašovice 
pak koupeny teprve r. 1604 (DZ. 179, A 25). 

268c. c. 1620 (1618?). 

,Urbář panství Orlického. 
Zámek Orlík atd. 

. Dvůr zámecký. Seje se na zimu pšenice 37Y2 str., žita 87 str., 3 q, ječmene 
z Jara 35 str., ovsa 85Y2 str., hrachu se síti může 6 str., neb více. Sena se skli
zuje 320 vozů. Chová se koní dělných 6. 

Dvůr Letovský. Seje se na zimu pšenice 52 str., žita 108 str., z jara ječ
mene 20 str., ovsa 110 str., hrachu může se síti 10 str., i víc, sena se klidí 189 
vozů. Dobytka se chová klisny 4. 

Dvůr Mifrovský. Seje se na zimu pšenice 19 str., žita 73 str., z jara ječ
mene 16 str., 3 q, ovsa 62 str., 3 CI, hrachu seje se, když jest ho dostatek, do 
3 str. Sena se klidí 122 v. Klisen a valachu 4. 

Dvůr B.olešický. Seje se na zimu pšenice 25 str., žita 89 str., z jara ječ~ 
mene 16 str., jarého žita 3 str., ovsa 82 str., hrachu můž se vsíti 4 str., i víc. 
Sena se klidí 130 vozů, klisen 8. 

Dvůr Lašovský. Seje se na zimu pšenice 33 str., žita 58, z jara ječmene 
18 str., ovsa 53 str., hrachu 4 str., i víc. Sena se klidí 105 vozů. Klisen tažných 6. 

Dvůr Kovařovský. Chmelnice, na ní se zbírá chmele 30 str. Seje se na zimu 
pšenice 34 str., žita 77 str., z jara ječmene 21 str., ovsa 84 str., hrachu můž 
se síti do 7 stL, i víc. Sena se klidí 65 vozů. Klisen tažných 6. 

Dvůr Slavoňovský. Seje se na zimu pšenice 16Y2 str., žita 69 str., 3 q, ja
rého žita 2 str., ječmene z jara 9 stL, 3 q, ovsa 79 str., 2 q, hrachu se" seje jak 
mnoho .mimo jiné dvory zůstává. Sena se klidí 67 vozů. K,ůň stádní 1, klisny 4. 

PIvovar Slavoňovský. Svaří se várka piva do týhodne na 27 věr. na veystav. 
Dvě chmelnice k témuž pivovaru náleží, který vynáší (sic) ročně do 100 str. 
Pivovar Vorlický.Svaří se várka piva do týhodne na 22Y2 věrt. na veystav. 
Chmelnice k témuž pivovaru náleží jedn'a ... chmele 80 str. 

Nedatovan~ spis v arch. Orlickém VII G ~ č. 5. - Pod č. 8 jest tamže český 
urbář, jenž s tímto souhlasí, vynechávajíc jen u hrachu, co by se mohlo síti. Pod r. 
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1627 jest německý překlad urbáře i Orlického i Zvíkovského panství. Pod č. Ha 
jest zase český urbář Orlický nedatovaný, jenž souhlasí s č. 5. 

269. 1585, 25. Febr. 
Veytah panství Bená~ského všech a všelijakých důchodův učiněn 1. 85 

v pondělí po památce sv. Matěje. 
Dvubr StfIJJ'obenátSJký poplužní ... k kterémuž jest dědin vorneych i s těmi 

počítajíc, které se na třetinu osívati dávají, vokolo 6lánův ... louky, na kterýchž 
se klidívá sena okolo 50 vozuov. 

Zámek Dražice ... tu jest dvuor poplužní, k kterémuž jest dědin dobreych 
vorných okolo 13 lánův. Louky okolo 186 vozův. 

Tvrz a dvůr Milovice . .. k kterémuž dvoru jest dědin dobreych vorneych, 
které se ke dvoru vosívají, okolo 12 lánů, nebo na jeden zůr vysívá se všeli-
jakého vobilí přes 200 korců veliké míry. .. 

Dvůr na Kaoerově ... dědin, které se nyní na třetinu dělají, 13 lánů. 
TVrz Čachovice . .. Dvůr při též tvrzi poplužní ... k kterémužto dvoru 

jest dědin dobreych vorneych, kteréž se sotva trojími koňmi vzdělávají, neb 
na jeden zůr na zimu vysívá se do 100 korců velké míry Benátské všelijakého 
vobilí ... Na lukách nabírá se sena okolo 40 vozův, votav 20 víc i míň, jakž 
se léto trefí. 

Ves Zbožíčko, (:úrok) medu v roce kbel 1. 
. V sumách užitkův: pšenice ouroční 43 korcův každý po 30 gr. č., žita 

ouročního 127 korců ,každý po 30 gr. č., ovsa ouročního 342 korců, každý 
po 15 gr.; roboty ženní 48 Y2 dne, pšenice nažíti .30 záhbnův, vobilí sekati robotou 
6 dní, vázati na jarém obilí robotou 23Y2 dne, konopě trhati 16 záhonův, pletí 
vaření 16 záhonův. 

Lesové k témuž panství 9 hájemství, a těch všech lesův, hájův a luhův 
jest okolo 200 lánuv. 

Arch. Třebonský II 15. - Datování jest zřetelné a z příloh k tomuto spisu 
poznává se, že nabízeny Benátky císaři Rudolfovi, a poněvadž císař je teprve 1. 1599 
koupil, lze znáti, že se o tu koupi dlouho vyjednávalo. 

26~b. 1585. 
Urbáf panství K>;rumlovského. 
Dvůr Starý jinak slove Kvítků, dědin do 6 lánů, na kteréž se vsívá obilí 

ozimného a jeřného do dvou stran, totiž pšenice do 90 str., žita do 90 str., ječ
mene do 28 str., hrachu do 7 str., ovsa do 15 str., loučného klidí se sena a 
otavy do 35 for. Klisny tažné 4, volů tažných 12. 

Dvůr Nový jdouc k Vyšnímu, jest do II lánů, osívá se pš. do 170 str., 
žita do 160 str., ječmene do 30 str., hrachu do 10 str., ovsa do 70 str. 

Loučného . . . 45 for. 
Koní tažných 8 (2 potahy), volů tažných 18. 
Dvůr PlatVni)cký vzdálí od Krumlova půl druhé míle, dědin do 10 lánův, 

vsívá se ... pšenice do 120, žita do 180, ostatních tří po 10 str. Loučného ... 
60 for. Herek tažných 8, volův t. 12. 

Dv'"ur Červený nedaleko Chvalšin, dědin do 6 lánův, vsívá se 100 + 90 + 
15 + 40 + 5. Loučného 300 for. Koní tažných 4, volů tažných 8. 

Dvůr Kuklvait - vzdálí od Krumlova 2 míle, dědin do 3 lánů, vsívá se 
žita do 40 str., ječmene do 8 str., ovsa do 65 str., hrachu do 4 str. Loučného 
40 for. Herky tažné 3. 

Dvůr Olšina vzdálí od Krumlova půl druhé míle. Vsívá se žita do 40 str., 
ječmene do 6 str., ovsa do 20 str. Loučného ... 100 for, více z luk robotných 
60 for. Volové tažní 4. . 

-"~ 
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Urbáře dva, jeden z r. 1585, druhý z r. 1600, do slova stejné v pan. arch. 

Krumlovském. . . 
Vzdálenost dvorův od Krumlova není vypočítána z nějakého měření, am 

z povrchního měření, nýbrž z odhadu, kolik asi času potřebováno na :estu jí~dou 
neb chůzí. Z tabule vzdáleností chované v kníž. arch. Krumlovském Jde na Jevo, 
že je do Plavnice 8000 sáhův Víd. (15.172 m neb 2 Rak. míle), do Olšiny však 10.850 
sáhůva do Kuklvaitu 1l.580 sáhův. 

270. (c. 1586.) 

Regisf}ya důchoďlův vsí zápisnejch n.a statku Komořickém. v' 

Lesové u Komořic: Počnouce od Myslíkovy hory v té strane Jest pospolu 
lesu na 200 kusů tenat 30 lečí . .. Z druhé strany za potokem nad mlejnem Hůra 
a Korouživý ... Toho lesu 20 leN na 20 tenat jest. ., 'v 

Lesové k Voplanům: lesy v Záhoří, v Klízích, KonoJedsky, kterychzto 
lesův za půl míle jest. 

Ves Bohouňovice. Porostlin sedlských několik le'čí, kteréž se hned lesů 
Komořických dotej kají. 

Arch. Třebonský II 126. 

. 271. 1587, 15. Jun. 

L. 1587 pondělí den sv. Víta pokládají se dílové synův po n. Janovi mladším 
z Lobkovic. 

Díl J. zámek Týn Horšovský s panstvím. v v , v' " 

Dvůr Týnský; jest dědin za jeden lán, z tech nekterych dedm desaty 
mandel prelátu Týnskému se obilí dává. 

Na lukách klidí se seno na vozy. 
Dvůr Třebnický; dědin jest okolo 5 lánův. 
Dvůr Oujezdecký, dědin okolo 4 lánův. 
Dvůr Jeníkovsk'ý; dědin okolo 2 lánův a 3 včtv:rtí. v. , o 

Mlýn Metelský s dvorem, při kterémžto dvore Jest dedm okolo 3,lanuv. 
Od řezníkův a krámův dává se ročně loje točeného z každého kramu po 

20 librach. ' 

Prvotní spis v arch. musea zemského. 

272. 1588. 

Taxaneboli-žto šacuňk všeho statku Cítovského. . 
K ... dvorům jest dědin vorných i nevorných na Pražskou '11}f'J':z,:, 60 v~tr; 

za 1 Un počítaje, vynese do 16 lánů, každý lán za 500 kop pocltaJe, ucml 
8000 kop. 

Lesy a háje měří se na provazce. 

Arch. Třebonský II 40. 

273a. 1588. 

Urbář panství Sm~1ýického. , v 

Ziámek Smifice. Pivovar. V něm se časem 6, 5, 4 a neJmene 3 vary po 20 
korcích sladu zavařují a po 26 sudecň z každého varu vystavují. A do roka jich 
bývá pří nejmenším 200 varův. '. " v 

Louky u Smiřic. Klidí se sena přes 200 voz)U;v a ot~vy m~o mene. . 
Holoňlavský dvůr, k němuž jest pře~ 7 lánů~. ,Na, Jede~ ~ur vna, P?dZlm 

vsívá se žita a pšenice přes 140 korcův a Jarého ObIlI malo mene; treh zur ou-
horem zůstává. 
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273b. 1619. 
Urbář Smiřického panství. 
Pivovar ve Smiřicích. Tyto časy obtížné 3 a nejmru 2 vary po 23 korcích 

sladu se svařuje a po 32 sudech z každého varu vystavuje a do roka jich bývá 
při nejmenším 120 varův; učiní 3840 sudův. 

Z luk naklizuje se 150 vozuv a otavy málo méně. 
Holohlavský dvur, k němuž jest 30 lánuv; na jeden zvůr vseje se na podzim 

žita a pšenice přes 10 kop korduv a z jara málo méně; třetí zvůr ouhorem zů
stává. 

ZdrJraz. Ta ves jest skoupena všecka k zlepšení dvoru Zderazského a Holo
hlavského, při kterémž dvoře rolí orné 20 lánův, rozdělíce na 3 zvůry dostane 
se seti na zvůr 6lánův a 8 prutův; na lán 1 kopu korcův učiní 6 kop 40 korcův, 
na jaře mnohem méně a též zvůr k ouhoru se zanechává. 

LíPa dvur, při kterémž rolí orné do 8 lánův; na jeden zvůr se vseje na 
podzim žita a pšenice přes 150 korcův, na jaře málo méně, třetí zvůr zanechává 
se auhorem. 

Neznašov dvur. Rolí k němu přes 10Yz lánu. Na jeden zvůr seje se při 
nejmenším přes 2Yz(?) korcův, z jara mnohem méně a jeden zvůr zůstane ou
horem. 

Tvrz Ples a dvur. Rolí orné dobře přes 7 Yz lánu. Na zimu se síti může 
pšenice a žita přes 160 korcův, na jařetolikéž a třetí zvůr zůstane k ouhoru. 

Role poddaných měří se na liány a pruty. 
Dvě knihy psané v arch. mus. zem. Násevek u dvoru Neznašovského 2 Yz 

jest nemožný; tuším čísti 2 Yz kopy. 

274. 1590, 2. Apri1. 
Mlejnové na všech panstvwh J. Mti. páně (Rožmberských) i lidští sepsaní . .. 

v pondělí po neděli Letare 1590. 
Panství Drslavské. 
Hanzl Milnpetr má mlejn na Černým potoce nad Řepešínem, při tom 

mlejně má gruntů 12 jiter a loučného 10 for ... Žita za vejmelný v nově 5 Prach .. 
Václav mlynář má mlejn na témž potoce pod městečkem Zablatí, při 

tom mlejně dědin nemá žádných kromě loučného 9 for. .. Žita vejmelného 
v nově 12 P~ach. (Tak podobně u ostatních mtynářů.) 

Summa summarum na tom panství (Drslavském): 
Mlýnův lidských 19, kol moučných 32, pil 6, šacováni se vším ve 71m 

kopách, ouroku ročního II kop 54 gr. 1 d., berně roční 14 kop 21 gr. 4 d., osedlých 
obráceno k těm mlejnům 470, žita vejmelného v nově uloženého 151 Prach.,. 
učiní na strych Py,ažský 113 str. Yz v(ěrt.). 

Panství Hellmburské. 
Kašpar mlynář pod Zvíchovcem na řece, která jde od Husince, gruntu 

vorního k tomu mlejnu má za 18 jiter a loučného do 6 for ... Žita vejmelného 
v nově 6 Prach. 

Jíra na Zemanově. Ten mlejn leží pode mlejnem Kašpara mlynáře, gruntu 
vorního k tomu mlejnu má za 24 jitra a loučného do 4 for ... žita vejmel-
nýho v nově 6 Prach. (A tak podobně u ostatních mlynářů) .. . 

Z těchto vesnic, kteří pro dalekost do mlejnův Jeho Mti páně nésti ne
mohou, ročně z gruntův po jednom věrteli Prachatickém za měřičné Jeho Mti 
pánu vydávati mají, aby mohli tu, kqe se jim líbiti bude, nésti: 

ze vsi Jinína osedlých 34. . .. 81/ 2 Prach.· 
ze vsi Zorkovic osedlých 4. .. 1 Prach. 
ze vsi Nebřehovic osedlých 18. 41/ 2 Prach. 

.. 

-.. \: ... -..... -
'<, 

" ".~. 

(a tak dále). 
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ze vsi Sedlíkovic osedlých II 
ze vsi Paračova osedlých 7 
ze vsí Třešovic osedlých 6 . 
ze vsi Sudkovic osedlých 6 
ze vsi Strašic osedlý 1 . 
ze vsi Netonic osedlý 1 .. 

23/ 4 Prach. 
13/ 4 Prach. 
11/ 2 Prach. 
11/ 2 Prach. 
1/4 Prach. 
1/4 Prach. 

Summa učiní osedlých 224, z každého osedlýho po 1 věrt. Prach. učiní 
56 Prachatických. 

Summa summarum na tom panství (Helfmburském): 
Mlýnův lidských 16, kol moučnejch 31, pily 4, šacováno se VSlm 6182 

kopy, ouroku ročního 31 kop 44 gr. 4 d., berně roční 50 kop 1 gr. 3 d., osedlých 
obráceno k těm mlýnům 591, žita desátečního 1 Prachatická, ovsa desátečního 
14 Prach 3Yz (věrt.), slepic 25, žita vejmelného v nově uloženého 149 Praif.h. 
učiní na strychy Pražský 111 str. 2Yz věrt. -

Archiv Třebonský II 357. 

Paměť tato jest dobrým příspěvkem k poznání Prachatické míry. Jestli Ee 
píše, že 151 Prachatických je tolik jako 113 strychův a půl věrtele neboli 10.520'6 
litrův, snadno se vypočte, že jeden Prachatický by držel 69'661. Pak je psáno, že 
149 Prach. je tolik jako 111 str. 2Yz věrtele neboli 10.381.131. Tu se najde obsah 
Prachatického 69'67 I, což dobře souhlasí i s předešlým, i s jinými pamětmi. 

275. 1592, 8. Decmb. 

Urbář panství Roudni;;kého sepsaný 1. 1592, v úterý den početí p. M. 
D'iJur Netěš'ký ve vsi Netěši. Dědin na zimu ositých 28 kop záh., z jara 

ositých 31Yz, na třetím seto s sedláky 2, ouhorův na letošní rok 31, lad, který 
zorany nejsou, leží 26 k. z. Suma 118 k. 30 z. 

Rozdělčíto (sic) na 3 strany přijde na jednu stranu 39 k. 30 z.; na jednu 
kopu záhonů musí se vrci na zimu po 7Yz str., a na 8 záhonů po 1 str., a na jeden 
záhon po Yz věrtelu a na jaro na kopu záhonů po 6 str. a na 10 záhonů po 1 str. 
se vysije. 

Pšenice rok k roku rovnajíc může se vsíti na 35 k. z. po7Yz str. 262 str., 
2 v.; při nejmenším se urodí v těch místech po 12 mandelech, učiní mandel 
3150 mandel, ze 2 mandel při nejmenším vymlátí se 1 strych a tak by pšenice 
k vymlácení se našlo 1575 str. Z toho porážíc setí zůstane na prodej pšenice 1312 
str., 2 v. po 1 kopě 10 gr. počítajíc učiní za ni 1531 k. 15 gr. m. 

Žita rok k roku rovnajíc může se vsíti na 4 k. 30 z. po 7 Yz str. 33 str., 3 v. ; 
v těch místech při nejmenším se urodí po 1 str. 12 mandel, učiní mandel 405, 
ze 2 m. při nejmenším vymlátí se 1 str. a pak by žita k vymlácení se niišlo'202Yz 
str.; z toho porážíc setí zůstane na prodej žita 683/ 4 str. po 1 kopě počítajíc 
učiní za ně 168 k. 45 g. m. 

Ječmene rok k roku rovnajíc může se vsíti na 20 k. z. po 7 Yz str. učiní 
150 str., v těch místech při nejmenším se urodí po ť str. 10 m. učiní mandel 
1500; ze 2 m. při nejmenším vymlátí se po 1 str., 1 v. a tak se ječmene vymlátiti 
přišlo 937% str.; porážíc setí zůstane na prodej ječmene 787Yz str.; po 95 g. 
počítajíc učiní 656 k. 15 g. m. 

Hrachu rok k roku rovnajíc může se vsíti na 3 k. z. po 4 str., učiní 12 
str. V těch místech při nejmenším po 1 str. se urodí po 8 str., učiní 96 str., z toho 
porážíc setí zůstane na prodej hrachu 84 str., po 1 k. 10 gr. počítajíc učiní za 
něj 98 k. m. 

Ovsa rok k roku rovnajíc může se síti na 16 k. 30 z. počítajíc na 1 k. z. 
po 6 st. učiní 99 str. V těch místech při nejmenším po 7 mand. se urodí, a tak 
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by 1fčinilo mandel 693, zIm. při nejmenším vymlátí se po 1 str., učiní vymlá
ceneho 693 str. porážíc z toho setí zůstane na prodej ovsa 594 str. po 30 gr. (učiní) 
297 k m. 

K takovY~ zděláním rolí jest potřebí toho šetřiti, aby mohl ouhory do 
sv. ?ucha ~~~ah a d? ~v. Prokopa zmísiti a do sv. Vavřince na semeno přivrátiti 
a p~ sv. JllJ1.,na s.eh v:t:rr::ou rolí orati. Ječmenům jest potřebí též v tom kraji 
na Zll~U dvo]~ .~oli 1fcm~h a ?,:"sům jednu roli, tak aby ječmenové po trůjí a 
ovsove po dvuJ1 roh z Jara slh se mohli. 

Koní 12. 
Dv·ůr Židovický (zkráceně) 59 k z., jedna strana 19 k 40 z. musí se vrci 

. 7U ' na ZImu po /2 str. a na 8 záh. po 1 str. a na záhon po Y2 v., na jaro na 
1 k z. po 6 str. a na 10 záh. po 1 str. 

Pšenice na 15 k z. 112 Y2 str. (po 7~) po strychu po 12 m. učiní 1350 
ze 2 m. vyml. 1 str., vymlátí se 675 str. vynese 562 str. po 1 k, 10 gr. ' 

Žit~ na 4 k 40 z. 35 str. ,(po 7~) po strychu 12 m. vynese 420 m. ze 2 m. 
vymlacuJe se po 1 str. činí 210, vynese zbytek 175 str. 

Ječmene na 10 k z. 75 str. (po 7~) po 1 str. urodí se 10 m., učiní 750 in. 
ze 2 m. vyml. po 1 str., 1 v. vymlátí se 562~ str. Zbytek 487~ str. 

Hrachu na 2 k z. 8 str. (po 4) ze strychu urodí se po 8 str., učiní 64 str., 
zbytek 56 str. 

Ovsa na 7 k 40 z'v.4~~ str. (po 6 str.) urodí se po 7 m. a tak by přišlo 
~25 m.v;yml. po 1 str. ucmI 325 str. Zbytek 278~ str. (Ceny jako dříve, zdělání 
Jako dnve). 

Koní 6. 
Dvůr Vědomský. Dědin 63 k z., strana po 21 k, musí se vrci na zimu po 

7~ str., a n~ 8 záh. po 1 str. a na záhon po Y2, v. na jaře na 1 k z. po 
6 st. se vyseje. 

Pšenice mp,že se na každou stranu síti, nebo v těch místech jest se škodou. 
abYv.se, mělo co žita síti, a tak na 21 k z. pšenice vypadne po 7Y2 st. na 1 k z, 
a UC1m 157 str. 2 v., urodí se po 1 str. po 2 m. učiní 1590 (sic) mandel ze 2 m. 
vyml. po 1 str. přijde 945 str. (sic). Zbytek 787 str. 2 v. ' 

Ječmene na 10 k z. 75 str. (po 7~), urodí se po 1 str. 10 m., učiní 750 m., 
ze 2 m. vyml. po 1 str. 1 v. přijde 562Y2 str. Zbytek 487 str. 2 v. 

Hrachu na 2 k z., 8 str. urodí se po 1 str. 8 str. učiní 64 str. Zbytek 
56 str. 

Ovsa na 9 k z. 54 str. po 6 str. urodí se po 7 m. učiní 378 m. z man-
dele omlacuje se po 1 str. činí 378 str. Zbytek 324 str. 

Zdělání (jako dříve). 
Koní 6. 
Dvůr Hoštěcký. Dědin 27 k z. na každou stranu 9 k z. musí se vrci na 

zimu p? 6Y2 str. a z jara na 1 k z. se vyseje 5 str., 2 v. 
ŽIta na 9 k z. 58 str.,.2 v., (po 6Y2 str.) , po 1 str. se urodí 12 m. učiní 

702 m., po 2 m. se vymlacuJe 1 str. ~činí 351 str. Zbytek 292 str. 2 v. 
Hrachu na.1 ~ k z. 6 str. (po 4 str.), po 1 str. se urodí po 7 str. učiní 

42 str. na prodej 36 str. . 
Ovsav.sí~i se může na 7~ k z. (po 5Y2 str). učiní 41 str.; po strychu urodí 

se 7 m" ucm1 287 m., z mandele vyml. 1 str., činí 287, na prodej zbude 246 str 
Koně 3. . 
Chmelnice Roudnická na ostrově za 1 Y2 k z. urodí se rok k roku rovna jíc 

do 600 str. velké mÍly. . 
Chmehlice Hoštěcká, za 40 záhonův chmele do 50 str. 
V~ni~e Sovic~a za 15 str. míry vinič~é, na ní přes 160 sudův vína bývalo, 

ale nym, ze na vma obroda nebyla, rok k roku do 70 sudův. 

i 
1 

I 
i ,. 
I 
I 

i 
1 
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Vinice Rožemberská pod Řípem, bývá 35 sudův vína. 
Vinice !-itoměřická, vína bývá do 50 sudův. 

275b. 1641. 
Urbář Roudnický. 
Dvůr proti zámku, Rolí 21/4- lánu vysívá se na zimu 60 str., na jaře 45 str. 

Třetí zůr k ouhorum se zanechává. Koní 4, voli tažní 4. 
Dvůr V<ědomsky, 15 lánů, vysíti na zimu 205 str., na jaře 184, třetí zůr. 

Koní 6, vol!ův 8. 
. Dvůr Židovský, 73/ 4 1. vysívá se na zimu 165 str., na jaře 135 str. Třetí 

zůr. Koní 8, voli 4. 
Dvur 'Vnětický, 8 l'ánů a ladem 4 lány, vysíti se může na zimu 159 str., 

na jaře 138 str. Třetí zůr. Koní 6, volův 6. 
Dvůr Vodoohodský, 151. seje se na zimu 250 str., na jaře 200 str. Třetí zůr. 

Koní 6, volův 8. 
Dvůr Břízský, 91/

4 
1. vys. na zimu 194 str., na jaře 175 str. Třetí zůr. 

Koní 6, voli 3. 
Dvůr Dřínov u Slaného pustý. 
Dvůr Straškovský, 7Y2 1., ladův 3Y21., vys. na zimu 150 str., na jaře 125 

str. Třetí zůr. Koní 6, voli 4. . 
Dvů'r Hoštěcký, 41/4 1., vys. na zimu 100 str., na jaře 160 str. Třetí zůr. 

Koní 4. 
Dvůr Kochovský spuštěný. Role a luka obráceny ku dvoru Hoštěckému. 

Koní 6. 
Vinice, úroda v Sovické do 20 sudův, v Kochovské do 8, Rožumberské 

do 12, v Rovenské do 9, v Kadrovské do 9 sudův. Vinice biskupská u Litoměřic 
vynáší do 20 s. vína a má ji ke zprávě Encovanský hejtman. 

Lesův 24 lečí, leč po 24 tenetech, teneto ve 40 sáhů. 

Vázané knihy v arch. Roudnickém. 

276. (c. 1592.) 
Dílčí oeduleprvního dílu Žernoseckého. 
Seno se klidívá na vozy. 
Pivovar, ve kterémž jest se prvé obyčejně na všechny krčmyve 2 ne

dělích po 9 str. pšenice na 14 věrtelů jedna várka činila a z té várky mimo do
mácí potřebu jest piva zřídka přes 9 věrtel vystavovalo ... 

Následuje urbář Libochovanský r. 1617 (jen platy poddaných). 

Z arch ministerstva vnitra v Praze. - Rok položen ten, kterého se bratří 
Kamýtští různě vyskytují, sedíce zvláště na Kamýku a Žernosecích Zdá se býti 
,opisem prvotní dílčí cedule asi 1. 1617 opsaným. 

277a. 1593, 21. Sept. 
Zpráva daná o spatření všeho panství Choustnického v úterý den sv. Ma

touše 1. 1593. 
Lesové na témž panství: Les Hora okolo zámku za 3 čtvrti míle. Les Černý 

nad pivovarem, jest ho za 8 lečí zaječích; les Stražiště jest za pul druhý lečí; 
les Mladý dobře za 2 leči; les v Rovným u Předboře, který se 10 tenaty může 
otáhnouti; les Žebračin u Předboře za 6 lánů; les Roinberský pod Krtovem, 
jest zd ýh za Y2 míle a šíří za 1/4 míle, někde šíř a někde oužej; les Habrov i s j ítry, 
který drží do vsi Malšic, počítají za 7 lánů samého lesu za 3 leči zvířecí; les Potahlov 
drží do -7 lánů; les Bohutín zdýlí za 1/4 míle a zšíří do 6 honů; les Višňovice zdýlí 
za 1/4 míle též i šíří tolik; les horní pod Benešovem zdýlí 15 honů, zšíří 3 hony; 

16 

• 
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les Hora za Deštným -lesův jest za 2 leči ; les a jitra za ŽĎárem, polesní správu 
dávají, že by mělo beyti za 2 lány a jiter jest vyměřených 62 jitra. 

Arch. Třebonský. 

277b. (c. 1596.) 
Regist:ra k p1'odeji zámku a panství Choustnického. 
Dvůr poplužní pod zámkem Choustnickým, při kterémžto dědin dobrých 

jest nemálo, na kteréžto se pšenice a žita na zimu do 140 str. a na jeř málo míně 
vsívati může. 

Ve vesnicích úročili kromě ourokůvSvatojirského a Svatohavelského 
z jiter po 4 gr., což činilo z 187 Y2 jitra 12 ss., 30 gr. Míra ovsa osepního není 
po~namenána. 

Arch. Třebonský. 

277c. 1619, 27. Decb. 
Johanka Elzebie Vlkova rozená Homutka z Harasova dělí se se Zuzanou 

sestrou svou o statek otcovský. 
Díl 2. Choustnick{'. 
Zámek pustý Ch;ustník. Dvůr, dědin orných dobře vypravených a na 

3 zvůry rozdělených jest k tomuto dvoru okolo 7 lánův. Jeden zvúr jest na 
zimu osetý 47 str., 1 v. a pšenice 86 str. Na zahradě jest veliký kus rolí, na nějž, 
se do 15 str. obilí vysívá. 

Seno se klidí na vozy; bývá jich 372. 
Dvůr u tvrze Bélé. Dědin k němu okolo 3 lánův, z nichž jeden zvůr n", 

zimu 36 str., 3 v. žita a 19 str., 2 v. pšenice osetý jest. Sena 48 vozů. 
Chmelnice u Chustnice, na níž, když mírná úroda jest, do 90 strychův 

chmele bývá. 
Lesy: Stražiště 2leči, hora Choustnická 81., za starým pivovarem a mlýnem 

71., Žebráčin za Předboří 2 1., kus porostlin v Rovně Y2 1., Zadní Svinník 3) 
Přední Svinník 1 1., Kamýk nad dvorem Bělským za Y2 1., suma 24 lečí. 

Dílčí cedule v arch. mu!>. zemského. 

278. (1596.) 

Registra t:rhovák prodaji selpsaná panství Bechynskélvo i někderých vesnic 
od panství Choustnického. 

Dvů'rKamenney za řekou proti zámku ode zdi ... dobře postavený, při 
kterémžto dvoře veliká šíř od dědin dobře vypravených i v nově z kopanin 
v pěkným položení přidělaných jest, na kderéž se obilí totiž pšenice a žita na 
zimu do 180 strychuov míry velké Bechynské vsívá a na jeř tolikéž ... 

Dvůr Březnickey - osevu na zimu do 80 str. a na jeř tolikéž. - Sena, 
a otavy u obou klidí se na vozy. 

Platové stálí. - V městě Bechyni. - Za 7 kamenů loje ze 7 kramů masných 
počítajíc kámen po 1 ss. 10 gr. učiní 8 ss. 10 gr. 

Senožata .. úrok z 5Y2 jitra (obyčejně po 2 gr. polouletně) 
Lišky . . " " ze 12 jiter 
Černěšovice." 63/ 4 jitra 
Smolče. . "" 7 Y2 jitra 
Sudoměřice." 10 jiter 
Hodětín. " II Y2 jitra 
Čečkov. " 2 jitra 
Nuzice . 9 jiter 
Radětice " 4 jitra 
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Oves osepný a robotní sypal se na strychy, ves Bečice u Teyna, Úro!<.í 
se z -3Y2 jitra. 

Suma ouroku sv. Jiřske'ho 256 ss. 5 gr. 5 d. 1 t. ze 1181/ 4 jitra po 2 gr. 
3 ss. 56 gr. 3 d. 1 t., o sv. Havle tolikéž, ovsa osepního i robotního 708Y2 str. 
po 24 gr. učin.! 283 ss. 24 gr. 

Panství Zflečské. 
Dvůr Želečský - osev na zimu do 160 strychů a na jeř málo mí:ň. Dv'l1r 

Radimovský osev na zimu do 155 str. a na jeř málo mí'ň. 
Dvů'r Vyhnanický - osev na zimu do 50 str. a na jeř málo miň. 
DvíŮ/Y ve vsi Libějdvicích - osev, jako u předešlého. 
Platové stálí: 
Žele~ ze 73% jitra, ovsa osepního míry staré Táborské 62 ti. po 18 gr. 
Hlavatce ze 23 jiter. 
Svinky malý, ovsa osepního mír:y Přiběni'cké 40 ti. po 16 gr. 
Všechlapy z 5Y2 jitra. 
Třebelice z 6 Y2 jitra. 
Podolí, ovsa míry st(lré Thdf:;orské 12Y2ti. po 18. gr. 
Čenkov z 11 Y2 jitra, ovsa míry P'řiběnické 174 ti. po Hi gr. 
Dobřejovice ze 77 jiter. 
Bečice ze 46 Y2 jitla. 
Libějovice ze 74 jiter, ovsa míry Přiběnické 31 ti. po 16 gr. 
Maršov ze 5Y2 jitra, ovsa míry Přiběnické 60 ti. po 16 gr. 
Vobora, ovsa míry Přiběnické po 16 gr. 54 ti. 
Bezděčín ze 47Y2 jitra, ovsa striré míry 'Thaborské 49~ ti. po 18 gr. 
Třebiště ze 6 jiter. 
Suma: ouroku Sv. Jirského 165 ss. 34 gr. 1 d. ze 376Y2 Jitra po 2 gr. 12 

ss. 33 gr., ourokuSv. Havelského 178 ss. 25 gr. 3 d., ze 376Y2 jitra po 2 gr. 12 
ss. 33 gr. ovsa osepního míry startTábors'ké 124 ti. učiní 37 ss. 12 gr., ovsa osep
ního míry PřiMnické 359 ti. učiní 95 ss. 44gr. 

Prodej dvou vesnic od panství Choustnického. 
Ves Malšice ze 220Y2 jitra po 2 gr. 7 ss. 21 gr. (mimo ourok', ovsa osep

ního míry Přib'ěnické 120 ti. po 16 gr. míšo učiní 32 ss., ves Lomy ze 4 jiter po 
2 gr. činí 8 gr. Podepsal a spečetil Petr Vok z Rožemberka. 

Arch. Třebonský II 14. 

279. 1597, 8. Sept. 
pondělí den naroz. p. M. poznamenány sou požitk:y z statku v M aľé Blanici 
Ke dvoru obUry. 
1. obůr slove na Hradečkách, vsívá se naň žita a pšenice 120 Pracha-

tických. 
2. obůr nad zahradami k Březovci V. S. n. 100 Prach. 
3. obůr Zaluhy, V. S. n. 95 Prach. 
Též v Protivci polovici stavení a polovici dědin... rozdělíce ty dědiny 

na tři obůry, při nejmenším vsívá se na každý obůr 30 Prach. 
Loučného mnoho; nabírá se sena dobře vícej než 130 vozu a otavy do 

80 vozuov. 
U dvora Protiveckého luk jest, na kterých se nabírá sena 75 vozuov a 

otavy do 40 vozuov, na kterýžto seno a otavu, co ho při dvoře Blanickém a 
Prot;veckém jest, může se valně ovec pri nejmenším 600 přechovati a krav 
dojných přes 40, jalového do 40 a ještě tažnému dobytku s potrebu píce zů
stane. 

Lesů u Protivce a Blanice jest po 25lečí na 12 tenata jest les jedlový, 
chvojový, dubový i březový. 

16* 



244 

Arch. Roudnický K 18 - 2. - Poznámka o lesích nachází se též v Arch. ' 
Třebonském II 357. 

280. '1597, 10. Novb. 

Myslibor Hamza ze Zabědovic za sebe a Pavla bratra svého klade sobě 
a Hamzovi Bořkovi staršímu ze Zabědovic díly ze statku n. Evy Špetlové z Za
bědovic strýně jejich. 

I. díl Morašický. Tnz Morašice: Dvůr a popluží nemalé a na větším díle 
,p~eničné a dobře vypravené, dělíc na 3 strany může se vysívati na zimu pše
mce 100 korcův míň neb víc, žita 50 k. též míň neb víc. 

Seno se nabírá na velké domácí vozy. Stalo se 1. 1597 pondělí po sv. Lin
hartě. 

II. Díl Rozhovický. Rozhovice dvůr a popluží dobré (jako svrchu), tak že 
dělíc je na 3 strany může se na ozim vysíyati pšenice 120 korcův víc neb míň, 
žita 40 k a v jaře jarého obilí tolikéž, víc neb míň. Třetí díl k ouhoru zůstává. 
Stalo se téhož dne a léta. 

Arch. Roudnický L 4 - 2 a 6. 

280. 1642. 
Taxa statku Morašic a Razhovic. 
Tri dvory, k těm přináleží rolí orné na větším díle pšeničné na 3 strany 

24 lány. 
Na lukách nabírá se sena vozův krajských 100, otavy 40. 
Arch. Roudnický L 4 - 3. 

281. 1598. 

Urbář panství Hlubockého od ] oachima Voldřicha z Hradce zřízený. 
Ves Dolní N akří. Mají tři usedlí les slove Hájek za 1 Y2leči zaječí. - Panské 

lesy se měří na míle: pokládá se týchž lesův na dýl za jednu míli a na šír za 
Y2 míle. 

Arch. Hlubocký I A 6 G ~ Č. 2. 

282. 15 ... 

Spis a poznamenání jednoho každéhoobzvláštněkusu při statku Byšickém. 
Druhé že míra strych anebo korec na míru Mělnickou tuto naskrze se 

klade, kdež vždycky 3 strychy Mělnické týměř 4 Pražské učiní. 
Popluží ke dvoru Byšickému všeho jest okolo 9 lánův dědin vayborných ... 

letos se silo žita na zimu samého 85 kor. učiní Pražských okolo 114 k 

Arch. Roudnický K 18 - 6. - Jest to jediná pamět k poznání Mělnického 
korce. Píše-li se, že 3 st. M. činí téměř 4 Pro neb 372/., vypočítá se, že držel M. strych 
"téměř" 126. Z druhého poměru 85 M. k 114 Pro neb 10602 t. jde na jevo, že by M. 
kořec držel 1241. 

283. C. 1600. 

Poznamenání Pivovárův, dvorův, mlejnův, lesův atd. na panství Rožim
berském. 

Dvůr Rožimberský, vsívá se obilí ozimního a jeřního: pšenice 3 str. žita 
32 str., ječmene 2 str., ovsa 40 str., hrachu 2 str. ' 

Z luk do malých tor do 70. 
Podobně u dvoru Mautovského nedaleko města R. též Trojanského. 
Ze mlýnův vycházelo mnoho str. žita a pšenice málo, prachu od 5 do 

15 str. 
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Les Huttnwolt (vedle gruntův Frymburských) je zdýl za 1 qrt. míle a 
na šíř za jedny hony. 

Les Okolt zdýl za půl míle. a na šíř do 2 honů. 
Lesy v'rychtářství Dvoňštskem jeden na dýl 150 "sáchův" a na SIr do 

100 sh., druhý cio 100 a do 4 sh., třetí do 300 a 200 sh. 
Les Hochholtz (u Heršláku) zdýl do 1200 sáhův a na šíř do 900 sh. 
Les Sswarczwalt (u Myšlan) na dýl do 1500 sh., na šíř do 500 sh. 
Les Zwarczheltzll (u Pamberka) zdýl do 300 sáh. na šíř do 100 sh. 
Les Wachtingerholtz zdýl na 200 sh., na šíř do 100 sh. 
Les Einsennhueth na dýl za 100 sh., na šíř do 60 sh. 
Les Tomassperkh (u Stublový) zdýl 700 sh., na šíř 400sh. 
Arch. Třebonský. 

284. (c. 1600). 
Statek Žumberský. 
Dvůr poPlužní v Žamberce: vysívá se k němu ,na podzim pšenice 30 ti, 

žita 85 ti. A z jara se vsívá ječmene 30 ti., ovsa 82 ti., hrachu 8 ti. 
Dvůrp(Jpluž1~í v Chvalkově, k tomu dvoru jest dědin, vsívá se na zimu 

pšenice 8 ti. a žita 65 ti. INa jaro vsívá se ječmene 10 ti, ovsa 80 ti. a hrachu 
3 ti. 

Lesův a hor k statkuŽumberskému: 
Les vrchní při pot~ku na 27 tenat a 3 leči zvířecí, les v Klenný Grewaldt 

na 27 tenat a 1 leč zvířecí, les Poczeperk na 27 tenat a 1 leč zvířecí. 
Arch. Třebonský II 357. 

285. 1604. 
Výtah ku prodeji statku Chodce I. 1604. , 
Ves Chodeč. Dvůr poplužní. K témuž dvoru jest dědin orných, které se 

nyní oří, pšeničních do 5 lánů a, ještě se dobré pšeničné dědiny ladem ležeti 
nechává. Kdyby se toliko jeden každý záhon po 1 kopě gr. míšo pokládal, učinilo 
by za každý lán, v kterým 12 k záhonů jest, 720 kop m. 

Arch. Roudnický L 2 - 6. 

286. 1608. 

Tdxa panst.ví Ronovskóho. 
Zámek 'Ronov, tvrz Stolinky. Při tvrzi Stolinkách dvůr a k němu ďěd.in 

okolo 7 lánův; lán se pokládá za 400 kop m. 
Sena a otavy 180 vozuv; vůz se pokládá za 2 kopy. 
Chmelnice, na níž j:)ývá chmele méně a více 50 str. Z pivovaru se van 

a vystavuje piva více a méně 780 věrtelův, z každého věrtele užitku se klade 
po 30 gr. 

Dvůr Straň, dědin k němu míň i více do 7 lánův, lán se pokládá za 400 
kop. 

Poddaní sypají žita ouročního II str., 3Y2 v., 1Y2 čtv., strych se klade 
po 1 kopě, což činí II k, 56 gr., 4 d.; ovsa ouročnhío 13 str., 3Y2 v., 1Y2 čt., 
kořec se klade po 40 gr., což učiní 9 k 17 gr. 4 d. " 

Statek Radoušovský. Pšenice úročí 4 str., strych se klade po 1 kopě, 30 
gr., což učiní 6 kop; žita 16 str., strych po kopě, učiní 16 kop; ovsa ročně 144 
str. po 40 gr. učiní 96 kop. Kromě toho jsou ospy z mlýnův žita, pšenice a, 
sladu. 

Řezníci platí každý rok přepouštěného loje 1 kámen. Nyní je jich 6. 
Prvotní spis v arch. muse3. zemského. 
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287. (cc. 1610). 

Znamenaj'í se d'ědiny poplužní k statku Dob'ršskému náležité. 
. Item díl prvního oboru, kterýž nyní přílohem leží ... na kteréž se vsívá 

na zimu těžkého vobilí 20 strychů Volynsky míry . .. Na konci podepsán Adam 
Koc z Dobrše a na Vohrazenici. 

. ~rch. kníž. P:·~tivínský I Art. 4 bll. - Co se týče doby, kdy tento spis byl psán, 
Jde na Jevo z pametl, že Vácslav Koc z Dobrše (t 1608) odkázal Dobrš Adamovi 
samému kolikátému (DZ. 134 E 26) a že týž Adam děle se se spoludědici části 
Dobršského panství dosáhl (1609, DZ. 183 C 30), ale že se již 1. 1615 na Ohrazenici 
nepsal (Rozvrž. sbírek 44, 46) dostav za díl Tažovice. 

288. 1613. 

Urbář Holetínského statku špitálského. 
1 ~1:aFtelé rolí úročních ve Skutči dáva~i ospů ročních z půl prutu Yz věrtele 

a Y2 trettny ovsa, z prutu věrtel a třetinu ovsa a z 1 Yz prutu Yz korce ovsa. 
K. V. Adámek ve Věstníku kro spol. náuk 1904, XV 7, 8. 

289. 1613, 16. Octb.-1614, 16. Octb. 

Co se' od městeček a vesnic panství Novohradského rok k roku od sv. Havla 
1613 až do sv. Havla 1614 užiti může. 

obilí vymláceno 

pšenice. 317Yz str. 
žita ... 480 

" ječmene 179 
" ovsa .. 354 
" hrachu. 46 str. 2 q. 

Arch. Trebonský. 

290. (1615.) 

Dvoru Svachova. 

vseto na čeládku, 
dobytky 

99 str. 2 str. 
127 

" 163 
" 92 

" 7 
" 192 

" 148 
" 34 13 

" " 

řemeslníkův 
a dělníkův 

4 str. 
3 

" 
4 ". 

Přichováno 

216 str. 2 q. 
186 

" 77 
" 14 
" 

Kontrataxa proti draho vytažené taxe statkův Skalského a Přeperského. 
Dvůr Skalský . .. při něm že vsívá na vozim do 50 kor. . na iaro tolikéž 

a tře~í zůr ~e zůstává:.Sena do 40 vozů, votavy do 25 V. Zprá~a se Jčiní, že rolí 
velmI v zlych v splasltých hornatých místech leží a co se vsívá sotva se se
n;eno r:ě~terým rokem zase vrátí; i také přes 50 kop snopů vo;imi, málokdy 
Vice, byva. 
. Dvůr Přeperský; při něm že se vsívá na zimu pšenice a žita 83 kor. na 
Jaro 51 kor., třetí zůr pod 80 kor. že zůstává. Počítá se rolí 5Yz lánu a v~setí 
na lán 40 kor. . 

. Arnoštický dvůrv; při. něm že se vsívá na zimu. pšenice, žita do 45 kor., 
na J~ro do 44 kor., tretí zůr pod 50 kor. zůstává. Počítá se té rolí 3Yz lánu a 
vyset~ na lán 40 kor . ... ale jsou málo a nedobré rolL 

Z arch. ministerstva vnitra. 

291a. (1615.) 
PoPis StJřekovského panství. 
Zámek z Třekovský, dvůr a při něm rolí 32 kop záhonů. Vysívá se na zimu 

93 korce, na jaře 69 k., třetí strana k ouhorům se zanechává. Chovati se může 
klisen tažných 4 kusy. 

Dvořec Sedelský v horách o samotě, při němž rolí ovesných toliko ná 9 
kor. se vynacházL . 

I , 
I 
I 
i 
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Na lukách sklizuje se 41 vůz sena a 12 otav. 
Vinohrad pod zámkem, který vynáší i s tím kusem nad lesem 32 pro

vazce, vinice za Vosedlicí 10 pro Z nich se v dobrý rok shromáždilo 50 sudův. 
Lesy: na Polabí 10.000 provazcův, lesů černých 10,000 pr., lesu živého 

na horách 2050 pr., lesů černých 50 pro Suma 22.100. (Připsáno po straně 
119 lečí rozpočítali sedláci; do tenata jednoho vcházejí 3 pr. a na leč 24 tenat. 
Leč drží 2880 loket. Z jiné zprávy: Osení u dvora Střekovského, na zimu pše
nice 27 str., žita 47 str., jarní setí ječmene 20 str., ovsa 40 str., vše míry Pražské. 

Vinice pod zámkem rovnaje dýlku a šířku jedno druhému na pomoc za 
dvoje hony. 

291b. 1655, Aug. 
Taxa panství Střekovského. 
Dvory Střekovský a Sedelský, rolí při nich se počítá nejméně 23/ 4 lánu. 

Vysívá se na zimu do 80 str., na jaře do 63, třetízůr k ouhorům zůstane. Klisen 
se může chovati 4. 

Vinice jsou dvě a bývá na nich vína 32 sudy sedmvěderní. 
Lesův jest 35 Yz lečí. 

291c. 1658, 25. Jul. 
Obnovený wbář 'panství StJřekovského. 
Lesův 18 kusů obsahujících 35Yz lečí. 
U dvoru Střekovského 10 dědin měřících dohromady 166 str., 3 V. Koní 4. 
U dvora Sedelského 3 dědiny pod 11 str. 

291d. 1660, 1. Sept. 
Taxa panství Střekovského. 
Ke dvoru Střekovskému 2Yz lánu, 2 kopy zah. rolí orných. Chovati se 

může 4 klisny. 
Dvůr Sedlo, při něm rolí toliko 1 Yz kopy záh. Lesův 35 Yz lečí. 

České písemnosti v arch. Roudnickém O 9 - 1. 

292. (1622.) 
Taxa panství Kamenického dříve Zikmunda Vencelíka z Vrchoviště. 
Pivovar při zámku Kamenici, v němž se ročně svařuje na veystav 50 

varů po 24 V. Více ječného piva svařuje se v něm do roka 8 varů po 22 V. 

Dvorové na témž panství jsou dva, k nim přináleží dědin okolo 14Yz lánu; 
vsívá se na nich na zimu pšenice 120 str., žita 180 str., na jaře ječmene 60 str., 
ovsa 180 str., hrachu 15 str., semence a lnu do 15 str., .a třetí strana ouhorem 
zůstává. 

Sena sklizuje se vozů dobrých do 400, otavy do 200 vozů. 

Arch. Roudnický L 3 - 1. - Počítá-li se jeden obůr na 300 kor. násevku, 
druhý na 270, lze se domnívati, že třetí měh1 asi 280 korcův, což by činilo asi 850 
korcův. Je-li násevek lánu 60 kor., činil by násevek na celém panství 870 korcův. 
Odtud lze za to míti, že buď měřili lány nedostatečně, anebo že se na lán vysévalo 
asi toliko 58 korcův. 

293. 1622. 
Taxa statku Zámrského. 
Lesů 40 lečí (stallung) po 24 tenatech (garn) , jedno každé po 40 sázích 

zdélí počítajíc, z nichž se ročně asi za 300 kop (míš.) dříví prodati může; od
hadují se úhrnem na 7000 kop. 
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Německý spis v arch. musea zemského Českého. Měl-li sáh 3 lokte staré Pražské 
míry, tedy měřil 0·5914 m X 3, totiž 1·7742 m. Měhlo tedy teneto 40krát tolik, totiž 
69·7680 m, neb asi 70 m a leč 1680 m, čímž se musí vyrozumívati okolek. Kdyby byla 
q. leč, měřila by jedna strana asi necelých 41 m. 

294. (1622.) 
Poša'Cování vsi ;Hostinnrý předešle panu Janovi Jetřichovi Oškobrckému 

náležející. 
Ve vsi jest dvůr poplužní panskey ... K tomud voru rolí do 55 kop záhonů, 

to učiní 5 lánův, počítaje za každý lány s osením a oužitky dvorskými po 400 k. 
Sena se sklizuje na lukách do 30 vozův a otavy do 15 vozův. 
Arch. Roudnický K 18 - 14. 

295a. 1622, 17. Mart. 
Prošacování panství N elahozevského. 
Dvorové Nelahozevský, Strejchovský, Holubický, v Lešanech skrovnější. 

Dědin orných k nim náleží přes 25 lánův. 
Jest také dědin panských zaStrejchovskými polmi do 13 kop záhonův, 

z těch lidé je držící dávají pánu čtvrtý mandel. 
V kontrataxe: Dvorové jsou pusti a prázdni a na zimu při některých nic 

seto není. 
Arch. Roudnický 016 - 2. 

295b. 1637, 18. Jan. 
Kratičké popsámí pansMNeBazovského. 
Dvůr Nelazovský, k němu rolí orných, jak se správa činí, do 12 lánův. 

Na zimu se sívá žita a pšenice 300 str., na jaře ječmenu, ovsa a hrachu 300 
str. Chovalo se koní 12. Nyní vseto jest pšenice 49 str., 1 v., žita)lO str., 3 v., 
ječmenu 5 str. 2 v. 

. Vinice 4 zarostlé, neplodné. 
Dvůr Sťřechovský, rolí orných 8 lánů, jest rolí lehká, žitná, sívalo se na 

zimu žita 105 str., na jaře ječmenu ovsa a hrachu 150 str. Koní se chovalo 9 
Nyní vyseto žita 49 str., 3 v. 

Dvůr Holubický. Rolí orné na větším díle pšeničné do 8 láriův. Na zimu 
se sívá žita a pšenice 160 str., na jaře ječmenu, ovsa a hrachu 160 str., Koní 
ch. se 12. Nyní ten dvůr pustý. 

Dvů:tY Odolína voda, rolí k němu jest do 8 lánův. Na zimu se sívalo pš. 
a ž. 160 str., na jaře ječmene, ovsa a hrachu 150 str. Chovalo se klisen a koní 
trojí potah, protože rolí velmi těžké jsou (potah = 4 koně). Nyní pustý. 

Dvůr Hostinský, rolí do 6 1., osev na jednu stranu 120 str. Koní 8. Nyní 
pustý. 

Dvúr Kamenn'ý most, rolí do 4 lánův; osev pa zimu 80 str., na jaře 70 
str. Nyní pustý. 

295c. 1658. 
Rejstra urburní téhož panství. 
Vinice 4, na nich bývalo vína 156 sudův, nyní toliko 6 s. víc neb mfň. 
14 hájů a lesů, lečí 23%. 
Dvůr v Nelahozevsi 21 lánů; osev na jednu stranu 420 str. Koní paterý 

potah (20). . 
Dvůr nový H olubický ze dvou gruntův sedlských před mnoha lety vzdě

laný, rolí 81. Na každou kopu záhonů, jsouc silná země, vysívá se po 6 str. Osev 
na jednu stranu 170 str. Koní 12. 
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Dvůr Kamenný most, 4 lány; na každou kopu osev po 6 str. Osev na jednu 
stranu 80 str. Koní 4. 

Dvůr Střechovský, 8 1. osev na jednu stranu 160 str. Koní 12. 
Dvůr Hostinský 5 1. Osev na kopu z. po 5 str., na jednu stranu 100 

str. Koní 8. 
Dvůr Červená Lhota od 1. í620 zbořený. K němu jest rolí 72 kop záhonů 

neb 6 lánův. Osev na kopu po 5 str., na jednu strq.nu 120 str. 
Dvůr Odolínovodský nově vyzdvižený; rolí 72 k. z. neb 6 lánů, osev na 

kopu po 6 str., na jednu stranu 144 stl. Koní 12. 
Arch. Roudnický 016 -3. 

296a. 1631. 
Statky k Vysokému Chlumci. 
Poznamenání co se při dvoře Kameyckém seje na 3 strany. 
Obilí oziméh~ na 1 stranu 1. 1628 pšenice 29 str., 3 v., žita 45 str., na 

dlUhou stranu 1. 1629 pšenice 63 str., 3 v., žita 23 str., na třetí stranu 1. 1630 
pšenice 24 str., 2 v., žita 54 str. 3 v. 

Suma 240 str. 
Obilí jerního na 1 stranu l. 1629 ječmene 18 str., 2 v., ovsa 36 str., na 

2. stranu 1. 1630 ječmene 27 str., 1 v., ovsa 31 str., 3 v., na třetí stranu 1. 1631 
ječmene 39 str., 3 v., ovsa 19 str., 1 v. 

Suma 172 str., 2 v. 
Arch. Roudnický O 17 - 15. 

296b. 1623. 
TaiXa statku Nedraho'vsklého n. Diviše Černína z Chuděnic. 
Při dvoře Nedrahovském vysívalo se na zimu pšenice a žita do 2 kop 30 

str., počítajíc za každý lán té nezapuštěné dědiny i s oužitky kravskými i ji
nými dvořskými po 400 k.; činí za ně 3000 kop m . 

Druhý dvůr je v Podhoří, vysívalo se na zimu pn témž dvoře do 60 str., 
s přiložením dvou dílův učiní dědiny 3 lány. 

Třetí dvůr Aulehle s Martinicovým; vysívá se na zimu pšenice a žita 70 
str.; s přiložením dvou stran jsou 3% lánu. 

Lesův do 20 lečí na 24 tenata. 
Arch. Roudnický O 17 - 3. 

296c. (1623.) 
Taxa statku Obděnického, kterýž k statku Kameytskému, jehož jest v držení 

a užívárií pan Voldřich Myška zůstával, přináležel. . 
Zámek starodávní, při témž zámku dvůr poplu~ní. Na dědinách k}é~už 

dvoru přináležejících vysívá se na zimu žita a pšemce do 100 str.; p:Ilozlce 
k tomu 2 strany, nachází se té dědiny 5 lánův a k roku tomuto vyseto Jest na 
zimu žita a pšenice 94 str. 

Lesův k témuž statku přináleží na 24 tenata za 4 leče v rozličných kusích. 
Arch. Roudnický O 17 - 2. 

296d. 1623. 
Taxa statkuČacnoři'Ckého kteréhož v držení byl Jan Měděnec z Ratibořic. 
Při tvrzi Ča~horské jest dvůr poplužní; na dědinách ... vysívá se na zimu 

žita a pšenice do jedné strany tak, jakž vlastně lidé poddaní, kteří se toho do
teykávali, správy o tom činili, 60 str., na jaře ječmene a ovsa do 54 str., do 
třetí strany 57 str., vedle kterýchžto násevkův bylo by dědin okolo 3 lánů. 
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Lesův jedlových, březových a dubových 4 leči na 24 tenata a v Mezihoří 
les okolo 20 tenat. 

Arch. Roudnický O 17 - 2. 

296e. 1623. 
Taxa statku Skoupýho Zikmundovi Hložkovi přináležejícího. 
Dvůr poplužní Skoupý. Vysívalo se při něm žita a pšenice do 90 str.; 

s přiložením dvou stran učiní lánův 4Yz. 
Dvůr druhý Tisemnický; vysívaJo se na zimu žita 46 str., pšenice 12 str. 
Arch. Roudnický O 17 - 3. 

296f. 1652. 
Zpráva o sti1JlJU panství Chlumeckého. 
Pivovar Chlumecký. V témž pivovaře vaří se piva ječného várka 10 sudův 

čtyrvědemích, dává se na várku ječmene na slad zdělaného 20 str., chmele 
2 str. . . 

Várka pšeničná bílá, vaří se na 15 s. čtyřvědemích, dává se na várku 
pšenice na slad zdělané 15 str., chmele 1 str. 

Při témž pivovaře se nacházejí chmelnice, z obrody letošní nakliditi se 
soudí 120 str. 

Pivovar Se'dlčansk!ý. V 
sudův čtyřvědemích:; «jává 
chmele 3 str. 

témž pivovaře vaří se ~árka piva ječného na 20 
se na várku ječmena na slad zdělaného 40 str., 

Várka pšeničná bílá, vaří se na 30 s. čt., dává se na várku pšenice zdělané 
na slad 30 str. a chmele 2 str. 

Chmelnice při témž pivovaře obrody 80 str. 
Pivovar Sedlecký. V témž pivovaře se vaří pivo ječné, várka na II sudů 

čt., dává se na várku ječmene zd. n. sl. 22 str., chmele 1 str., 2 v. 
Chmelnice na 24 str. 
Pivov(lJY Kameycký, várka piva ječ. na 10 s. čt., dává se ječmene zd. na· 

sl. 20 str., chméle 1 str., 1 v. 
Várka pšen. bílá na 15 s. čt., dává se na várku pšenice na sl. zd. 15 str., 

chmele 1 str. 
Při témž pivovaře chmelnice, obrody 30 str. 
DvWr Chlumecký. Naseto 1. 1651 bylo: 

Pšenice 96 str., naklizeno z toho 873 m. 10 sn. 
Žita 49 str., 2 v., naklizeno z toho 225 m. 6 sn. 

Na jaře 1. 1652 vyseto bylo: 
jarého žita 2 str. 1 v. 
ječmene 58 str. 2 v. 3 
ovsa 88 str. 1 v. 
hrachu 8 str. 3 v. 
pšenice jaré 2 str. 3 v. 
semence 3 str. 1 v. 
lníněte 2 str. 

Dvůr Oustupenský. Na zimu vseto 
Pšenice 58 str. 2 v. 
žita 96 str. 2 v. 

Na jaře 1. 1652 bylo vseto: 
. Žita 4 str. 
ječmene 28 str. 2 v. 
ovsa 78 str. 

nakl. 23 m. 
čt., nak1. 332 m. 

nakl. 173 m. 
nakl. 12 m. 
nakl. 10 m. 

1. 1651: 
nak1. 332 m. 
nak1. 435 m. 

nak1. 20 m. 

3 sn. 

7 sn. 
7 sn. 

7 sn. 
nak1. 172 m. 4 sn. 
nak1. 244 m. 10 sn. 
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hrachu 7 str. 2 v. nakl. 70 str. 
semence 3 str. 1 v. 

Dvi9r Dubbovský. Na zimu 1. 1651 vseto: 
Pšenice 38 str. 2 v. nakl. 268 m. 
žita 73 str. 3 V. nakl. 372 m. 13 sn. 

Na jaře v 1. 1652 vseto bylo: 
Ječmene 28 str. 3 v. nak1. 155 m. 
ovsa 58 str. 2 v. nak1. 135 m. 
hrachu 3 str. nakl. 5 m. 
semence 2 str. 1 V. 

Dvůr Křepensk;ý. L. 1651 vseto bylo: 
Pšenice 113 str. 2 v. 
žita 77 str. 3 V. 

Na jaře v 1. 1652 vseto bylo: 
Ječmene 90 str. 1 V. 

ovsa 37 str. 2 V. 

hrachu 7 str. 1 v. 
semence 3 str. 1 V. 

nakl. 780 m. 12 sn. 
nákl. 373 m. 7 sn. 

3 čt., nak1. 542 m. 5 sn. 
nak1. 81 m. 5 sn. 
nak1. 25 m. 

lněn.semene 2 str. 2 v. 2 čt., 
Dvůr Kliměti:cký. Na zimu v 1. 1651 bylo vseto: 

Pšenice 10 str. 3 V. 1 čt., nak1. 61 m. 5 &n. 

žita 47 str. 2 V. 1 čt., nak1. 247 m. 7 sn. 
Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 

Ječmene 8 str. 2 V. nak1. 68 m. 6 sn. 
ovsa 51 str. 1 v. nak1. 170 m. 2 sn. 
hrachu 2 str. 1 V. 1 čt., nakl. 3 m. 
semence 1 str. 
lníněte 2 V. 

Dvůr Počépický. Na zimu 1. 1651 v. b.: 
Pšenice 19 str. 3 V. nak1. 133 m. 
žita 60 str. 3 V. nak1. 308 sn. 7 m. 

Na jaře 1. 1652 vs. bylo: 
Ječmene 16 str. nakl. 92 m. 
ovsa 47 str. 
hrachu 4 str. 

3 v. 2 čt., nak1. 101 ill. 5 sn. 
nakl. 7 m. 

semence 2 str. 
Dvůr Zvěstovskfý. Na zimu 1. 1651 zaseto bylo: 

Pšenice 100 str. 2 V. nak1. 543 ill. 4 sn. 
žita 55 str. 2 V. nakl. 262 m. 2 sn. 

Na jaře v 1. 1652 zaseto bylo: 
Žita jarého 1 str. 1 V. 

ječmene 59 stl. 2 V. 

ovsa 68 str. 1 V. 

hrachu 9 str. 2 V. 

semence 2 str. 3 v. 
lniněte 2 V. 1 čt. 

nak1. 
nak1. 
nak1. 
nakl. 

4 m. 3 sn. 
156 m. 5 sn. 
122 m. 4 sn. 

7 ill. 

Dvůr Krásnohorský. V 1. 1651 na zimu vyseto bylo: 
Pšenice 44 str. 2 V. 2 čt., nakl. 239 ill. 

žita 67 str. 2 V. 3 čt., nak1. 291 m. 3 sn. 



Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 
Ječmene 19 str. 3 V. 

ovsa 67 str. 3 V. 

hrachu 5 str. 2 v. 
semence 1 str. 1 V. 
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2 čt., nak1. 149 m. 6 sn. 
nak1. 253 m. 4sn. 
nak1. 9 m. 

Dvur Obděnský. V 1. 1651 na zimu zaseto bylo: 
Pšenice 16 str. 3 v. nak1. 133 m. 5 sn. 
žita 60 str. 1 v. nakl. 306 m. 5 sn. 

Na jaře 1. 1652 vyseto bylo: 
Žita jarého 6 str. 
ječmene 16 str. 1 V. 

ovsa 45 str. 3 V. 

hrachu 7 str. 3 V. 

semence 1 str. 
lněn. sem. 3 str. 

Dvur Skoupský. Na zimu v 1. 
Pšenice 20 str. 

nakl. 45 m. 
2 čt. nakl. 102 m. 
2 čt., nakl. 81 m. 

nak1. 9 m. 
1 čt., 
2 čt. 

m. 

5 sn. 

1651 vyseto bylo: 
2 čt., nakl. 92 

nakl. 244 žita 68 str. 1 V. m. 5 sn. 
Na jai:e v 1. 1652 vys. bylo: 

Žita jarého 2 str. 3 V. nakl. 8 m. 5 sn. 
ječmene 12 str. 2 V. nakl. 65 m. 6 sn. 
ovsa 44 str. 1 V. potlučen od krup 
hrachu 6 str. potlučen od krup, toliko 3 m. 
semence 2 str. potlučen od krup. 

Dvur Tisomnický. Na zimu v 1. 1651 vys. bylo: 
Pšenice 7 str. 2 čt., nak1. 38 m. 
žita 32 str. 2 V. nak1. 128 m. 5 sn 

Na jaře 1. 1652 vys. bylo: 
Ječmene 4 str. 1 V. 

ovsa 26 str. 1 V. 

hrachu 3 str. 
semence 3 V. 1 čt. 

nakl. 12 m. 5 sn. 
nakl. 37 m. 5 sno 
nakl. 7 m. 

Dvur Nedrahovský. Na zimu 1. 1651 vys. bylo: 
Pšenice 43 str. 3 V. nakl. 422 m. 5 sn. 
žita ]03 str. 2 V. 2 čt., nak1. 539 m. 7 sn. 

Na jaře v 1. 1652 zas. bylo: 
Jarého žita 2 str. 
ječmene 16 str. 2 V. 

2 čt., nakl. 13 m. 8 sn. 
3 čt., nakl. 140 m. 8 sn. 

ovsa 98 str. 
hrachu 9 str. 3 V. 

3 čt., nak1. 286 m. 8 sn. 
nakl. 15 m. 

semence 2 str. 2 V. 

lněného sem. 2 str. 1 čt. 
Dvur Podhorský. Na zimu 1. 1651 vys. bylo: 

Pšenice 4 str. 2 V. nakl. 18 m. 3 sn. 
žita 63 str. 2 V. nakl. 334 m. 5 sn. 

Na jaře 1. 1652 bylo vyseto: 
Ječmene . 6 str. 2 V. 

ovsa 47 str. 3 V. 

hrachu 3 str. 3 V. 

semence 1 str. 

1 Y2 čt. nak1. 25 m. 
nakl.116 m. 

1 čt. nakl. 4 m. 
1 čt. 

6'sn. 
2 sn. 

hrachoviny. 

'0 
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Dvur Měšetický. Na zimu' 1. 1651 vyseto bylo: 
Pšenice 24 str. nakl. 168 m. 10 sn. 
žita 66 str. 1 v. nakl. 422 m. 8 sn. 

Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 
Jarého žita 2 str. 1 V. nakl. 
ječmene 15 str. 2 V. nakl. 
ovsa 69 str. 2 V. 3 čt., nakl. 
hrachu 9 str. nak1. 
semence 1 str. 1 V. 

lněného sem. 2 str. 

Dv~"'r Oulehlecký. Na zimu 1. 1651 vys. bylo: 

15 m. 
136 m. 
240 m. 
15 m. 

10 sn. 
10 sn. 

5 sn. 

Pšenice 5 str. nakl. 33 m. 5 sn. 
žita 68 str. 3 V. nak1. 285 m. 3 sn. 

Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 
Zita jarého 4 str. 
ječmene 5 str. 1 V. 

ovsa 55 str. 1 V. 

hlachu 4 str. 1 V. 

semence 2 str. 

nak1. 35 m. 
1 čt., nak1. 25 m. 

nakl. 112 m. 
nakl. 6 m. 

Dvur Novodvorský. V 1. 1651 na zimu vys. bylo: 
Pšenice 9 str. 2 V. 2 čt., nak1. 56 m. 
žita 64 str. 2 V. nakl. 286 m. 1-1: sn. 

Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 
Zita jarého ~ str. 3 V. 

ječmene 11 str. 2 V. 

ovsa 60 str. 2 V. 

hrachu 4 str. 2 V. 

semence 2 str. 

nakl. 
2 čt., nak1. 
2 čt., nakl. 

nakl. 

lníněte 3 V. 1 čt. 

38 m. 
45 m. 

110 m. 
6 m. 

Dvur Čachorský. Na zimu v 1. 1651 vyseto bylo: 
Pšenice 7 str. nakl. 45 m. 
žita 56 str. nakl. 260 m. 

Na jaře v 1. 1652 vyseto bylo: 
Žita jarého 3 str. 2 V. nak1. 19 m. 
ječmene 5 str. 3 V. nak1. 29 m. 
ovsa 51 str. 3 V. nakl. 73 m. 
hrachu 4 str. 2 V. nakl. 4 m. 
semence 1 str. 2 V. 

lněného sem. 3 čt., 

Dvur Kameycký. Na zimu 1. 1651 vyseto bylo: 
Pšenice 25 str. 1 V. nakl. 110 m. 
žita 93 sti:". 2 V. nak1. 300 m. 

Na jaře 1. 1652 vyseto bylo: 
Ječmene 46 str. nak1. 270 m. 

3 sn. 
3 sn. 

7 sn. 
5 sn. 

ovsa 45 str. 
hrachu 4 str. 2 V. 

nakl. 110 m. 5 sn. 
nak1. 8 vozů sedlských. 

semence 1 str. 2 V. 

Arch. Roudnický O 17 - 15. 
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296g. 1667, 18. Maj. 

Urbář panství Chlumeckého. 
Pivovar Chlumecký, v kterémž se piva bílého k výstavu vaří na 16 sudův 

a na každý sud dává se pšenice zrna 1 str., 1 v., 3Y2 čt. 
Pi.va ječného v~ří se. na 16 sudův, na každý sud dává se ječmena zrna 2 str. 
Ptvovar v Sedlct, varí se toliko pivo ječné na 10 sudů, dává se na sud zrna 

2 str. Připsáno: bílého na 15 sudův, na sud po 1 str. pšenice. 
Dvůr pod zámkem Chlumcem, při něm rolí orné 5Y2 lánu, vysívá se na 

zimu 134 str. 3 v., na jaře 110 str. 2 v. Třetí zůr se k ouhorům zanechává. Koní 
6 (pak 4). 

Dvůr Oustupenský, roli orné 7 Y2 1., osev 165 str. 3 v. a 120 str. Volův 
tažných 12 (pak 4 koně). 

Dvůr Zvěstovský, rolí orné 6Y2lánu. Vysívá se 117 str. 1 v. a 100 str. Klisen 
8 (pak 5). 

Dvůr Měšetický, rolí orné 5Y2lánu, vysívá se 114 str. a 86, volův tažných 
4 (pak 2). 

Dvůr Klimětický, rolí orné 3 lány, vysívá se 72 a 55 str. Chovati se mohou 
2 voli tažní (pak nebyl žádný). 

Dvůr Krásnohorský, rolí orné 4Y2. Vsívá se 87 str. a 62 str. Vt li 2 (pak žádný). 
Dvůr Dublovský, rolí orné 41/ 2 lánu, vysívá se 109 str. 1 v. a '70 str. 

2 v. Voli 4 (pak 2). 
Lesův na větším díle černých 112 lečí, počítajíc jednu každou leč po 24 

tenatech a každé tenato o 40 sáhův. 
Panství Křepenické. Zámek. 
Pivovar v Sedľčanech; vaří se piva bílého 30 sudův a na sud dává se zrna 

pšenice 1 str. Ječného piva na 15 sudův a dává se po 2 str. zrna. (Nyní se 
vaří bílého 21 sud, dává se pšenice po 1 str., 1 v., 3Y2 čt., várka ječného na 
21 sud a na sud se dává po 2 str. ječmene). 

Dvůr Křepenský, k němu rolí orné 81/4 lánu. Vsívá se na jednu stranu 
150. Klisen 8 (nyní 4). 

Statek Počepv?ký.J,;,rz, dvůr při tvrzi, roli orné 31/ 4 lánu, vsívá se 72 str., 
2 v. a 42 str. Voh tazm 4 (pak 2 klisny). 

Pansťrví Nedrahovské. Zámek, pivovar při něm pustý. Před lety vařívalo 
se v něm piva bílého na 10 sudův a na sud dáváno bylo pšenice 3 v. 

Dvůr při zámku, rolí orné 6Y2 lánu. Vysívá se 167 str., 3 v., a 114 str. 
Klisen 6 (pak 4). 

Dvůr Podhorský, rolí orné 2 Y2 lánu. Vyseje se na zimu 52 str. 2 v., na 
jaře 17 str. 

Dvůr Oulehle, rolí orné 2Y2lánu, vysívá se 65 str., 3 v. a 35 str., 3 v. volův 
8 (pak 4). 

Statek ~ovodvorský. Tvrz a dvůr a při něm rolí orné 3 lány, vsívá se 73 
a 58 str., vo~uv 6 (pak 4). 

Statek Cachořický. Tvrz a dvůr, při něm 3 lány orné rolí, vysívá se 70 
a 60 str.; volův tažných 4 (pak tolikéž). 

Panství Obděnské. Zámek, pivovar při něm pustý. 
Dvůr při zámku, rolí orné 31Y2lánu (? 31/ 2 ?). Vysívá se 73 str. na zimu 

a na jaře 82 str.; volův 8 (pak 4). 
Statek Skoupský. Tvrz, dvůr, pri něm 3 lány rolí orné. Vysívá se 63 a 55 

str.; volův 6 (pak 2 klisny, 2 voli). 
Statek Kameytský. Dvůr, při něm lOlí orné 4 lány, vysívá se 84 a 84 str.; 

volův 6 (pak 2). 

Arch. Roudnický O. 17 - 14, 15. 
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296b. 1623, 29. Jan. 
Inventář statku Kamýckého. Ve dvoře kůň tažný, volův tažných 7. 
Dědin se nachází při témž dvoře vedle správy 5 lánů. Na 'nich vyseto 

na zimu pšenice 50 str., žita 88 str. 2 v. 
Věrtel na seypce ~ měření obilí na starou míru 1, item na malou míru 1. 
Dvůr druhý ve vsi Řepnicích pustý. Při něm na zimu vyseto žita 20 str. 

Dědin se nachází při témž dvoře vedle správy 3 lány. 

Arch. Roudnbký O 17 - 15. 

297. 1623. 
Registra urburní. statku Myslínského, založ. v 1. p. 1623. 
Myslín tvrz. - Dědin k té tVlzi vorných přináležejících, jakž výsevek 

ukazuje, čtyři lany. Loučnýho, na nichž se nabírá sena dobreych vozův obzvláště 
když pohodlné léto, všech všudy 130, votav, jakž léta příhodná 70 vozuov .. 
Frydrych Loubský z Lub. 

Prvotní spis v arch. Orlickém VII G ~ Č. 7. 

298, (1623-1628.) 
Taxa statku Volešnice, kteréhož v držení byl pan Albrecht Pouzar z Michnic, 

... od lidu vojenského nejvýš zplundrovaného ... 
Lesů k témuž statku jest v 6 rozdílných místech na 30 tenat okolo 14 lečí ... 

Archiv Třebonský II 58. 

299. 1623, 5. Maj. 
Zaznamenání příležitostí na Brocenském statku. 
Pivovar jeden společný a vaří se v něm na 14 v. piva na, veystav a dává 

se na bílou várku pšenice suché 8 str. a na ječnou várku ječmene suchého 10 
str .... Vrchnost Brocenská činí jednu várku a druhá vrchnost Scebuzská druhou 
várku. 

Lesův černých a živých k témuž statku Brocenskému vedle správy haj
neych a lidí osadních má beyti 30 lečí a každou leč pokládaje ve 30 tenat a 
jedno tenato po 2 provazcích, tehdy našlo by se všech lesův 1800 provazcův. 

Taxa statku polovice Brocna, kterýž náležel p. Vácslavovi Kyjovi. 
Tvrz Brocno. - dvůr při tvrzi a dědin k němu vedle rozvržení násevkův 

jest všech do 6 lánů", při němž jest na zimu vysyto pšenice 30 str., žita do 50 
st ., vše velké míry o 1 věrtel větší než Pražská - za každý lán té dědiny i s ose
Dím po 400 kopách. 

Chmelnice jest jedna, na kte1éž se do roka do 50 str. obrodívá. 
Lesův na větším díle živých a na mále pro domácí potřebu borových, 

všech pode 30 lečí na 24 tenata. 
Arch. Roudnický K 18 - 4. 

300a. (c. 1623.) 
Pošacování statku Odolíny vody. V té vsi dvůr poplužní panský. Přináleží 

k němu dědiny v dobrém položení do 6 lánův. Na zimu vyseto pšenice 80 (?) 
str., žita 35 str. 

Ve vsi jest jeden grunt kmed, k němuž přináleží dědiny do 13 kop záhonů, 
toho v držení posavad jest p. Bohuchval Sekerka pravě, že jest jej od pana otce 
svého koupil. 

Arch. Roudnický L 5 - 15. Srovnej k tomu č. 295. 
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300b. 1680. 

Urbáf OdoNny vody. 
Pivovár zbořený. Vařívalo se v něm piva bílého pšeničného na 18 věrte

lův a dávalo se na každý věrtel pšenice 1 str. a piva věrtel se vystavoval po 
2 kop. 30 gr. Piva hořkého vařívalo se na 12 věrtel4v a dávalo se na každý věrtel 
ječmene 2 str., k šenku se vystavoval věrtel po 6 kopách. 

Chmelnice 3, jedna pod Y2, druhá pod 1 Y2, třetí pod Y2 provazce; na těch 
se obrodívalo chmele do 30 str. Nyní ladem leží. 

Na vinici naklidívalo se 15 sudův. 
Lesy dva, jeden 4 a druhý 6 lečí držící. 
Dvůr, k němu jest rolí 72 kop záhonů, činí 6 lánův, na každou kopu zá

honů jsouc země silná, vysívalo se po 6 str., totiz na zimu 144 str., na jaře 144 
str., třetí strana se k ouhorům zanechává. 

Luk nachází se: luka 4 a palouky 2, v nich se klidívalo 40 sena, 20 otavy 
vozův dvorských. 

Dvůr Červená Lhota od r. 1620 spálený. K němu jest rolí 72 kop záhonů, 
6 lánův, vysívati by se mohlo na každou kopu z. po 5 str. Vysívalo se na zimu 
120 str., na jaře 120 str., třetí strana k ouhorům se zanechávala. 

Louka sítím a rákosím zarostlá, na níž kdyby byla vyčištěna, naklidilo 
by se sena do 12, otavy do 6 vozů dvorských. 

Lesy za dobré 21/4 provazce, louka při něm za dobré 2 provazce. 

Obsaženo v urbáři kostela sv. Klimenta v Praze v arch. musea zem. 

301. 1624, 17. Jun. 

Adam Hamza Bořek ze Zabědovic klade díly sobě a Janovi bratru svému 
a t0 ze statku po n. Pavlovi otci jich a Mysliborovi strýci. 

J. díl Slatinský. Tvrz a dvůr Slatina. K témuž dvoru jest popluží aneb 
rolí orných, dobře vypravených do 8 lánů víc neb míň tak, že rozdělíc na 3 strany 
vysívati se může pšenice 75, žita 85 korců a na jaře jarého obilí tolikéž vk 
neb míň. 

Na lukách klidívá se sena do 80 vozův dobrých krajských. 
II. díl, dvůr ve Střibřiších. K témužďvoru jest popluží i s ~runtem sedl

ským skoupeným. Vysívati se může pšenice 80 kor., žita 40 k., více neb míň, 
ječmene 40, hrachu 20, ovsa a směsky 30 korcův, prosa 2, semence 2 korce, 
vše mVrY Chrudimské. 

Na lukách nabírá se sena do 46 dobrých domácích vozův. 

Arch. Roudnický L 4 - 2. 

302. 1624, 22. JuL 

Urbář panství Drahenského, sepsaný za Viléma staršího Vrabského Tluksy 
z VrabL Kromě toho jest druhý urbář c;epsaný 1630, 14. Octob., který sice ve 
věcech se s předešlým srovnává, avšak číslicemi a měrou se lišL (Nesrovnávající 
doloženo na straně.) 

Tvrz Drahenice, dvůr při ní, dědiny k témuž 
dvoru na tři obory rozdělené; na 1. obůr vsívá 
se na zimu obilí těžkého 66 strychův, u 2. oboru 
na jednu dědinu obilí těžkého 27 str., na druhou 
dědinu obili těžkého 14 str., u třetího ObOlU na 1. dě
dinu 14 str., na druhou 23 str. Suma na všecky tři 
obory 144 str. míry Písecké, počítajíce pod strych 

73 strychův 

23 stry,hův 
Suma 161 str. míry 
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d.ědiny po 12 kop. m. učiní za ty dědiny i s užitky 
jich' 1728 kop míš, 

Pivovar, v němž se každého téhodne na 20 věrte
lův valiti může (nebo z popluží obilí dostatek na 
várku bývá a ještě mimo várku a domácí potřebu 
za některé sto kop obilí se uprodati může). Do roka 
vyvařeného piva (na výstav) 1040 věrtelův, náklad 
na 1 po 40 gr. učiní užitku do roh a 693 k., 20 gr. m. 

Na lukách klidí se na vozy, 
Les'\! k Draheničkám náležité: Hora Písecká 

{půl třeti leče, každá leč na 30 tenat a každé tenato 
na 60 sahův), hořejší DrbalI leč, dolejší DrbalI leč, 
nad Strouhoří a k Chlívenským 1 1. Smrčí 1 1. na 
15 tenat, v Leštině ll., v Zadním Mýtě ll., k Motlo
vej louce 1 1., v Dubovcích 2 leče. (Činí dohromady 
II Y2 1.) 

Lesy k Drahenicům: Lipovec 3 leče, Skalní vrch 
vrch 2 1. od kopaniny Hubáčkovy až k louce krej
>čího 1 leč, odtud až k rozcestí Skalnému vrchu 2 1. 
v Čihadlech 1 1. v háji 2 1. nad Vaňkovou chalupou 
1 1. na 15 tenat. 

K Malkovu Hora 1 1. mezi rybníky 1 1. u ryb
níka Paštického 1 1. od hluboké cesty až k Bílému 
kameni 2 leče, v Ohrazenici 1 1. (ode Lnář koupený 
1 1.), od Bělčic přikoupené 3 leče, vedle dlouhých 
luk 2 1. v Chrastu a mezi Chrastem a vsí Pohoří 
10 1. 

Občiny sedlské měří se též na leči. 
Tvrz Draheničky, ke dvoru dědiny na 3 obory; 

vsívá se na všecky obilí těžkého míry Písecké 400 
(pod tím psáno 390 a pres to číslo napsáno 400) str. 

počítajíce pod strych dědiny po 12 kop. míšo učiní 
za též dědiny i s užitky jich v jedné sumě 4800 
kop (jest pod tím psáno 4680 a přes to psáno 4800). 

Dvůr Chrast, dědiny rozděleny na 3 obory, vsívá 
se na první na zimu 30 (pod tím psáno 27), na druhý 
28 (pod tím psáno 21), na třetí 30 (pod tím psáno 
24). Suma 88 str. míry Písecké, strych po 12 kop. m. 
počítajíc. 

Tvrz Uzenice, dvtir a k němu dědiny se 3 obory. 
Na první vsívá se na zimu 87 str. (60 + 15 + 12), 
na druhý ll6 (6 + 50'+ 60) a na třetí 80 (50 + 30), 
surria 283 strychy míry Písecké. 

Lesy k Uzenicům: Hora Kamenitá 1 leč na 20 
fenat a každé tenata na 60 sáhův, v Chlívném 18 tenat, 
Habrka 18 tenat. Hora jinak Prostřední Tisí 4 leče, 
každá na 20 tenat. Lesy v Leštině, Prostřední nad 

Pražské, počítajíee pod 
strych dědiny po 10 
kop. m. učiní... 1610 
kop m. ' 
v němž se každého té
hodne na 12 věrtelův 

vařiti může 
( ) vynecháno 
62i věrtelův 
416 kop míšo 

( ) vynecháno 

Lipovec 3 leče na 25 
tenat a každé tenata na 
60 s'áhův 
nad Vaňkovou chalupou 
1 1. na II tenat 

( ) vynecháno 

vsívá se ... míry Praž
ské 434 str. 3 věrtele, 
2 mírky 
počítajíce. .. 10 k. m, 
v jedné sumě 4348 k. 

45 gr. m. 

na první na zimu 25, 
na druhý 27, na třetí 
26 str. Suma 78 str. 
mír~ Pražské, strych po 
10 k. m. počítajíc 

Na 1. 64 str. 3 mírky, 
na druhou 58 str. 2 v., 
na třetí 79 str. 2 v, 
míry Pražské; dohroma
dy 202 str. 3 mírky 

Habrka 15 tenat 

17 
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Krátkým, kterýchž jsou 2 leče a každá leč na 20 tenat, 
les pod Doubravicemi a v Číhadle 1 leč neb 20 tenat, 
Lipové mýtí 1 leč něb 20 tenat, pod tím 1 leč na 18 
tenat, pod Kříkavkou 2 1. každá na 20 tenat, Kň- pod Křikavou 
kavka 1 leč na 20 tenat, Háj horní 2 leče, každá na Kříkava 
16 tenat, v Jezvinách 1 leč na 18 tenat, za potůčkem 
1 leč na 18 tenat, v Ostrém vršku 1 leč na 20 tenat, 
nad Škochovskou dědinou 1 leč na 19 tenat, v Dubí 
2 leče, každá na 15 tenat, nad Tulákovou planinou 
1 leč na 20 tenat. 

Poddaní dávali žito a oves osepní míry Písecké 
na strychy a věrtele. 

Arch. musea zemského. - Srovnávati oba urbáře je proto poučné, že lze tuto 
srovnávati míru Píseckou s Pražskou. 

Jestli se klade 144 str. ~ís. za rovné 161 str. Pro neboli 149131., vypočte se, že 
Písecký kořec držell03·97l. Zase pak má-li 400 Pís. se rovnati 434 st, 3 V. 2 m. Pražským 
nebo-li 40443'381., vypadne na Písecký kořec 101'1081. Třetí poměr 72: 78, nebo-li 
k 72541. ukazuje, že P'is. kořec má měřiti 100'750 t. Konečně je čtvrt:ý poměr 283 
Pís. a 262 st. 3 m. Pr., který zde není nic platný, poněvadž druhý ná~evek je zmenšen. 
Lze tedy za to míti, že měřil Písecký kořec něco přes 1001. 

Teneto je zdélí 60 sáhův a to podle zdání Pražských, což činí 106'20 m. Odtud 
pak se naj dou míry lečí, totiž kolik měří okolek. 

15 tenat .......... 1593'0 m 
16 tenat .......... 1699'2 m 
18 tenat .......... 1911·6m 
19 tenat .......... 2017'8 m 
20 tenat .......... 2124'0 m 
25 tenat .......... 2655'0 m 

302b. 1624. 
Registra· taksová,-vydaná na statečky Chlumeček a Chlum. 
Chlumeček tvrz, Pivovar při též tvrzi, zvařiti může naprosto piva bílého 

a ječného do roka 40 varů, dávajíc na jednu každou várKU pšenice suché 10 
str. a ječmene též suchého 12 str., vše míry Pražské, vystavuje z jedné každé 
várky ... na prodej po 11 věrtelích, učiní věrtelův440. 

A k tomu v témž pivovaře může se piva starého nalezení (naložení?) svařiti 
4 vary; dává se na várku ječmene suchého po 24 str., vystavovalo se po 13 
věrtelích, činí 52 věrtele. 

Chmelnice. Na jedné sklidí se 20, na druhé 60 str. chmele. 
Dvůr. Jsou při něm oborové 3, na jeden každey může se vsíci pšenice 

a žita na zimu 80 str., na druhey z jara vsívá se jeří, ječmene, ovsa, hľachu 
65 str., třetí obOľ ten se přiloží, též se na něj vsívá 80 str. Volův tažných 8 (dva 

potahy). 
Chlum druhá tvrz a při ní dvůr, v němž volův tažných 10. 
Oboľové tři, na jeden každý se vsívá na zimu pšenice a žita 55 stľ., jeři 

ječmene, ovsa, hľachu všeho spolu se 45 str., a třetí se přileží, též se na ně} 
vsívá 55 str. 

Arch. panský Krumlovský. 

303. 1628, 25. Maj. 
Dělení statku mezi syny n. Ondřeje Horňateckého i Dobročovic. 
1. díl. Byt na zámku Zbraslavicích, totiž jeho polovice. O dvůr poplužní 

mají se dlžitelé zámku tepľve ľozděliti. 
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. Lesové: Kľasonovští za 14 lečí na 24 tenat zaječích, nad pilou a mostkem 
za 2 1. na 24 t., les Mokře za 2 veliké leči. Suma 20 lečí. 

2. díl. Byt na zámku. Lesové: pří Skalici a Chotěměřících za 14 1. na 
24 t. z., Malovidy za 20 1. na 24 t. Dolejší háj 1 leč na 24 t. Suma 35 lečí. 

4. díl. DVůľ Zdeslavice. Lesy: černé a bílé za 7 1. na 24 t. u Vernířova 
na kusy položeno jest více než za 3 1. též na 24 t. z. pří Švabinově za 10 l. 
n. 24 t. Suma 20 1. 

Dílčí cedule v arch. musea zemského. 

304. 1629. 

Poznamenání, co jedenkaždý z lidí poddaných k panství Kladenskému 
p~inál;žejících dě~i~, luk a, vinic jmá a užívá; na lán dědin počítajíc 10 kqp. 
zahonu a luk a VllllC za lan 192 provazce podle sněmovního snesení sečtěrio. 

Podobné tomu je poznamenání téže věci na panství Červeno Ojezdeckém. 
Suma všech dědin, kteľé se oľají, 91 lán. 5 ss. 5 záhonův, dědin ladem ležících 
20 1. 9 ss. 28 záh. 

Z arch. ministerstva vnitra. 

305. (c. 1629.) 

Taxa statku Ronovského nál. někdy Arnoštovi Robmh.apovi z Suché. 
Tvrz Ronov, při ní dvůr. TýŽ dvůľ má okolo 7 lánův dědin a může se na 

zimu vysíti 2 Y2 kopy stľychů žita a pšenice a z jara 3 kopy 25 stľ. ječmene, 
ovsa a hľachu: 

Sena a otavy naklizuje se do 90 vozův pľostředních. 
, Dvůr poplužní ve vsi Zehubech slove Prostranný, k němu náležejí dědiny 

3 lany, ale m?~ho ladem leží, protože potahy nejsou. Vyseto toliko teď z jara 
40 str. ovsa, Jecmene 2 stľ., hľachu 1 str. na zimu 15Y2 str. a ještě k 16 str 
rolí zdělány jsou. ' . . 

Loučného 20 a otavy 10 vozův pľostředních. 
, ,Dvor~~k poplu~ní ve ~si Zbyslavice, dědiny k němu nacházejí se ve 3 roz

dllnych zonch 2Y2 lanu a Jest vyseto na zimu 26 str. a z jaľa 30 str. na 2 zoří 
třetí leží ouhoľem. . ' 

Loučného naklizuje se 24 vozy sena a 10 vozův sedlských otavy. 
Lesy po 1 až 10 lečech, dohľomady 36 lečí. 

Arch. Roudnický L 5 - 5. 

306. c. 1630. 

Poznamenání rolí orných a l~tk poddaným na panství Ledeckém a statku 
Bohdaneckém a Hamrském patřících. 

a j. 

orné 

Při městě Ledči 603 str. a 70 vozův 
ve vsi Kož1í 420 str. a 56 

" u městys Bohdanče. 49 str. a 16 
" u vsi Pertoltic 180 str. a 23 
" u městys Hněvkovic 195 str. a 37 
" v. 

Suma rolí orných 6670 strychův a sena a otavy 817 vozův. 
Počítaje dle sněmovního snesení 60 str. míry Pražské do lánu 
111 lánů 80 záhonů. ' 

učiní rolí 

Z arch. ministen,tva vnitra. Pro obsáhlost spisu obsahujícího všechny veú1Íce 
pojato sem jen několik míst. . 

17* 
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307a.1631. 
Registra urburní statku Smrkovského. .v" r 

V obOře Smrkovské. - Počet luk rolí lesův a pastVlsťat, co JIch do te 
'Obory k zahrazení přišlo od sousedních ~esni~, činí úh~nem 775 jiter 5 provazcův. 
Rolí 119 kop, 13 záhonův, lesnv 7 ldí a 30 provazcuv. , 

Dvůr Smrkovský při tvrzi; rolí orné a poplužní 5 lánův, 4 kopy 10 zah. 
Vyseje se na ozim do 106 korcův obilí, na jaro tolikéž a třetí zvůr k ouhoření 
zůstane. Klisen tažných se chovalo 18. , , . • 

D'lJůr Vohnišťanský 6 lánů 8 kop záhonův. Vyswa se na OZIm 130 korcuv, 
na jaro tolikéž, tretí zv~r k ouhoření zů:tá:rá. Kl~sen t~žný?h. se chová ~8. 

Dvůr Chomutický velký. Při témž dvore Jest ;-ol!- vo~ne 7 lanu~ 9, koP. zah. 
Vysívá se na ozim 156 kor., na jaro 154 kor., tretI zvur k ouhorem zustane, 

Nachází se lesův bílých na témž statku 42 lde. 
Z arch. ministerstva vnitra. 

307b. o. 1680. 
Panství Smrkovské. 
Dvůr Smrkovsl?ý. K němu lOlí orné pod 4:16 strychův, luk na 35 sena a 16 

vozův otavy. Potahův i s pušťákem II kusův. . 
Dvůr Chomutovský (t. j. Chomutický). Rolí orné pod 477 strychuv, luk 

na vozův 24 sena, II otavy. Volův tažných 15 kusův. • 
Dvur Ohništanský. Rolí orné 456 strychův, luk na vozuv sena 36, otavy 

17; volův tažných 15. 
Desátek faráři Chomutickému žita, ječmene, ovsa v slámě na mandely, 

na zrně na strychy a jich díly. 
Knížka v arch. musea zem. obsahující urbář Pardubsh.ý a jiné paměti. 

308. 1633. 
PoPis statku k Pečkám (Hrabaňovým). 
Dvůr poplužný v Pečkách 13% lánů, Kalovský 2 1., Bezovský 4%, ~e

bovidský 13,%; Chotouchovský 15, Jelčanský 4%, Křečovský ve 2 dvon?~ 
7%, Mančický 6, Kralický 3, v Pobipsech 2 dvory lllánův (hueben).Čml 
dohromady 80 % 1. . . .. 

Louky u Peček vydávaly 100 velkých vozů dvorských, jinde jen vozy sena 
a otavy. 

Lesů 120 lečí po 24 tenatech (netzen). 
Německý popis v arch. musea zemského. 

309. 1635, 6. Febr .. 
Urbur statku Veselského. 
Dvůr Veselský. Klisen tažných 4 potahy, každý potah po 6 klisnách 24. 

Rolí ourodné lánův 8, jeden zůr slove "u obce", druhý slove prostřední, třetí 
sl. na vrších. Vysívá se žita 24 kor., pšenice 160, ovsa 120, ječmene 18, hrachu 
19 směsky 20 korcův. 

, Z toho se naklizuje rokem obilí: žita do 5 kop mand., pšenice do 12 k 
m., ječmene do 1 k 15 m., ovsa do 4 k m., hrachu 30 Vozův. Směska se na 
větším díle za zelena vyřeže a vynOSl. 

Dvůr Pytlasovský. K tomu dvoru jest rolí 2% lánu; vysívá se žita 38 k, 
pšenice 8 k, ovsa 50 kor. Z toho naklizuje se rokem obilí: pšenice 45 mand., 
žita 3 kopy, 30 m., ovsa 12 k mand. . . 

. Při dvoře Veselském jsou louky 4, drží jiter 112, nakhzuJe se sena rok k roku 
rovnaje 200 vozů, votavy do 40 v. 

\ 
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Les Modřejov obtahuje se 16 tenety zaječími. Za zámkem Veselským lesa 
12 lečí, každá leč na 24 tenata se počítající. 

Z arch. ministerstva vnitra. 

310. (1635). 

Taxa panství Benešovského, císaři v pokutě po Vilémovi Vchynském Pro:' 
padeného. 

Sídlo neb dům v městě Benešově, ves Binsdorf a jiné vesnice. 
Platu běžného od řezníkův, kterých nyní 7, od každého po 2 kameních 

loje, však druhé vrchnosti neb dílu druhému polovice náleží; zůstává 7 kamenů 
a za kažc1ij kámen po 2 k činí 14 kop. 

Dvůr popluzní v předměstí Benešovském. K témuž dvoru dědin orných, na 
kteréž se vseje míry Benešovské pšenice 27 str., žita 5 str., ječmene'9 str., hrachu 
6 str., ovsa 60 str., lněného semena 4 str., semence 3 str. Nyní žita na zimu vy
seto 41 str., ozimného ječmena 5 str. a třetí strana ouvorem zůstává. Počítajíc 
za lán 60 str., činí 5 lánů a každý lán po 300 kopách. . 

Dvůr Binsdorf. K témuž dvoru jest dědin dobrých, na kterých se na Zimu 
a z jara pšenice, žita, pohanky, lněného semena, semence veliké míry.205 str. 
a na zimu nyní žita oseto 60 str., přiložíc k tomu třetí stranu, která ouvorem 
zůstává, nachází se těch dědin 7 lánů a čtvrt, za každý lán i s osením po 300 k 

Dvůr Vysoká Lípa. K tém.už dvoru jest dědin na3 strany ~ozdělených, 
na kteréž se vsívá pšenice, žita, ječmene, hrachu, ovsa a jiná semena 160 str. 
veliké míry přidadouc k tomu třetí stranu,nachází se těch dědin. za 4 lány; 
vyseto na zimu pšenice 18 str., žita 57 str, veliké míry, jeden lán s osením po 
300 k 

Suma všech lesův dle zprávy přísežných hajných, kdyby se honiti a léče 
zavírati jměly, ... nachází se a jest 442 lečí. 

Arch. Roudnický K 18 - 1. 

311a. 1635, 19. Octb. 

Dílčí cedule dílu Potšteinského (dělení dědicův Grambovských). 
Dvůr poplužní pod hradem Potšteinem s rolemi přes 4 lány. 
Pivcvar [opuštěný], v němž se vařívalo třicetkrát v roce po 12 sudech. 
Poddaní sypali ospy na korce [výslovně tak], věrtele a čtvrtce, 
Lidé v horách Potšteinských bylí povinni k jaru na plav 120 vOrův dříví 

narubati, svázati a dolu splaviti; z toho roční užitek 30 kop m. 
Lesů panských černých vyrostlých 63 lečí, totiž v hájemstvíPotšteinském 

9, v Zámělském 2, v Polomském 20, vSopotnickém 19, Chlenském 13, jednu 
leč na 24 teneta a jedno každé teneto po 40 sáMch zdÝlÍ. 

Arch. musea zem., též Zoubkův Potštein na str. 45. 

Dílčí cedule dílu Kosteleckého. Poddaní sypali ospy na k0rce a jich díly. 
Velký dvůr při tvrzi Kostelci nad Orlicí s rolemi i s,rolemi od dvorečka 

Žloutkovského k tomu dvoru připojenými, jichž [totiž všech] bylo přes 10 lánů 
[1. 1587 bylo přes 7 lánů]. 

Le~'ův panských při Lhotce a Hradišti 3 leči a přibrané k tomu lesy z há
jemství Čermenského s 18 leči činí 21 lečí, jednu každou leč na 24 teneta a jedno 
každé teneto po 40 sábách zdé1í počítajíc. 

Řezníci v Kostelci odváděli kromě platu peněžitého 6 kamenův loje [pře
pouštěného], libru po 6 gr., což činilo 12 kop gr. m. 

Zoubek v Pam. arch. VI 273. 
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. 311b. c. 1660. 
Urbár panství Kosteleckého. Zá~e~ a měst? .Koste::c ~nad v0rl~~í]. " 
Dvůr pOPlužwý slove Velký; roh pres 10 lanuv, SpIS ;IC ~ez mm. v ~yslva 
3 Zv'ůry na ozim tak J'akž se kdy kterého roku ktery zvur buď vetsl neb 

se na , v v . 3' v 36 hrachu 
. menší trefí, totiž pšenice 72, žita 128, na jare psemce ,Jťcmene '1 
30 ovsa 14:5 prosa 1 % směsku 20, semence 10, viky 2, dohromady 447 Y2 korce 
30: ovsa 14:5, prosa 1'%, směsku 20, semence 10, vi~y 2, ~o~romady 447Y~ 

korzec" a třetí zvůr ouhorem zůstává. Dobytka: khsen taznych 40 a kone 
k stádu 2. Luk s 150 VQZŮV sena a 75 otavy. , ,. , , 

Dvůr Lhotecký [u Lhoty, jihovýchodně od Kostelce]. Roh 8 lanuv. Vyslva 
se na 3 zvůť.y pšenice 10, žita 70, jence 3, ječme~le 10, hrachu ~O, o;s~ 70,~pros~ 
3 směsku 12 lněného semena 3, semence 6, vlky 2 strychy, a tretl ZV'llr ou 
horem zustá~á. Klisen tažných 12 a kůň stádní. , , 

Lesův panských 82 lečí, totiž v hájem'ltví Čermenske~ 42, Chlenskem 
4, při Horkách a Svídnici 35 lečí a Habřina u Lhoty s 1 vlec. 

Zapsáno do Urbáře kostela sv. Klimenta v Praze (a to cesky) v arch. musea 

zemského. 

312a. 1637, 19. Aug. v , 

Vilém z Lobkovic ňa Bílině rozděluje statky své na 3 díly a čtvrtý na penez'ich, 

aby syny své podělil. v , . v·,v . k v V' t 
II. díl. Tvrz Patokryje. Dvory popluzm, Jeden pn tez ~vrzl, nemuz Jes 

35 l' t V ť MV dědin za 53/ 4 lánu, druhý v Bečově, dědin k němu za 11 a ~ anu, re I v e-

ronicích a k tomu jest dědin za 5% lánu. . v., v , 
III. díl. Zátmek Divice a tvrz Solopisky. Dvory .Jed:n~n,temz yzan;ku ... , 

k němuž jest dědin za 5 lánů, druhý při tvrzi Soloplske, tretl v mestecku Ro
čově, k těm oboum dědin jest za 121/4 lánu. 

AJ1Ch. Roudnický O ll. 

312b. c. 1650. 
Taxa (německy psaná) statku Divického. . .. vy' 
Zámek Divice. K němu a dvoru patří rolí 7 lánův, ale ne vsech zdelanych. 
Na chmelnici rodívá se 45 str. chmele. . 
Lesů se nachází více méně do 10.000 provazcuv. v " y 
Z ivovaru vystavovalo se v mírných dobách 26 várek,k~zďa po 12 ver-

telích, ~ak nyní se vaří jen 14 várek také po 12 věrtelích mImo sud sladov-

níkůvDvůr Solopisky a dvůr Ročovský, k nim je 10 lánův rolí. 

Arch. Roudnický L 2 Č. 10. 

313a. 1638. , , 
Rejístra uIr'hurní a správa panst:ví ]istebnického, na čemž též cele panstv~ 

v své podstatě záleží, obnovená léta 1638. v " • ,.., 

Panství listebnické. Zámek Jistebnickt jest zbor:ny, Jen t?li~o sam~ zdibS.i?~I. 
Pivovar při témž zámku jest ode dreva staveny, v nemz se p1V~ I ~ vO 

k vejstavě svařuje 25 sudův a dává se pšenice na každý sud po 1 str. PIva Jec-
ného vaří se na 15 sudův. Ječmene zrna dává ~e ~a sud 2 s!r. atd. v 

Chmelnice k témuž pivovaru jsou 2, na mchz se obrodlvá chmele v cas 

léta pohodmého do 50 str. . " ,. V" 
D °r při zámku Při něm rolí vorných se nachaZl lanuv 3. ySlva se na 

zimu 8:~tr., na jaře 4'8 str. Třetí strana k o,:horům zůstává. Luk k témuž dvoru 
jest, na nichž bývá sena 60, otavy 20 vozuv. 
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. Dvůr Tisovský, při něm jest rolí vorné lánův 7. Vysívá se na zimu 150 
str., na jaře 150 str., třetí strana k ouhorům zůstává. Luk k témuž dvoru jest, 
na nichž se nabírá sena 200, votavy 40 vozův. 

Dvůr Beyšov, ten jest pustý, protože jiní dva dvorové blíže jeho jsou. 
Vyslvá se na zimu 45 str., na jaře 35 str., třetí strana k ouhorům pozůstává. 
Jest při něm roli vorné lánův 1%. Sena 40 v., otavy 15 v . 

Dvůr Vesecký, při němž jest rolí vorných llÍnův 3%. Vysívá se na zimu 
79 str., na jaře 80 str. Třetí strana k ouhorům zůstává. Luk k témuž dvoru 
jest, na nichž se naklidívá sena 150, votavy 60 vozův. 

Dvůr Kostelecký, ten dokonce zpuštěný a na oboření jest. Nachází se při 
nf:m polí vorných lánův 4Y2. Vy sívá sena zimu 70 str., na jaře 101 str. Třetí 
strana k ouhorům zůstává. Sena 165, votavy 70 vozův. Chmemice -malá, na 
kteréž, když se chmel obrodí, bývá do 15 str. 

Suma na panství Jistebnickém dvorů 5, při nichž rolí lánův 19%. Vy
sívá se na zimu 418 str. (tak! má býti 428), na jaře 415 str. (tak! má býti 41 í). 
Luk, na nichž se naklizuje sena 615, votavy 205 vozův. Lesův na témž panství 
jest 65 % leči. 

Panství Borotínské. Zámek Borotín jest všecek zbořený a pustý, toliko 
samé zdi se spatřují. 

Dvůr Borotínský naproti zámku. Při něm se nachází rolí vorných lánův [í. 
Vysívá se na zimu 105 str., na jaře 90 str. Třetí strana k ouhorům zůstává. 
Chovati se může valův tažných 8 atd; Luk při témž dvoře jest, na nichž se na
klidívá v čas roku pohodillého sena 190, votavy 45 vozův. Chmelnice při témž 
dvoře jest 1, z kteréž, když se obrodí, naklizuje se chmele 10 strychův. 

Dvůr v Mezným jest pustý a lidem z třetiny se pronajímá. Jest při něm" 
rolí vorných lánů 1. Vysívá se na zimu 18 str., na jaře 18 str. Třetí strana k ou
horům z'llstává. Luk jest, na nichž bývá sena 10, votavy 5 vozův. 

Suma dvorův 2. Jest při nich rolí lánův 6, vysívá se na zimu 123, na jaře 
113 str. Chovati se může volův tážných 8 atd. [V extraktu z 1. 1672 píše se, 
že místo 8 volův chovají se toliko 4 a hříbatá 2 a to pro n.édostatek pastev a sen 1 

Vápenice (viz níže). 
Lesův na témž panství jest lečí 9, každou leč pokládajíc na 74 (?) tenata, 

teneto po 74 (?) sázích. . 
Loje od řezníkův 4 kameny aneb za něj po 2 kop; vycházívalo 8 kop [při-

psáno: však nyní pusti jsou]. . 
Statek Svafkovský. Tvrz Svatkovice jest od kamene vystavená a cihlami 

přikrytá, avšak pustá. 
Dvůr při též tvrzi jest, při němž jest rolí vorných lánův 4. yysívá se na 

zimu 89 str., na jaře 88 str. Třetí strana k ouhorům zůstává. Luk při témž dvoře 
jest, z nichž se nabírá sena 35, votavy 15 vozův. Lesův na témž statečku jest 
lečí 4. 

Summa summarum na celém panství Jistebnickém: Chmelnic 4, na nichž 
se obrodívá chmele do 75 str., dvorův 8, při nich rolí vorné lánův 29%, luk, 
z nichž se naklizuje sena 840, votavy 265 vozův, vápenice 1, do níž se. kamene 
skládá 18 sáhův a vypaluje se váPna do 100 džberův, každý džber po 15 gr., 
lesův 78% leči a každá leč počítá se pod 24 tenat a každé teneto po 40 sáZích, 

Výpisky z urbáře v panském arch. Jistebnickém podle opisu p. R. Cikharta 
v Jistebnici. 

313b. (1623). 
Pošacování statku Borotínského, před tím Přecha Vojkovského. 
Pod starým zámkem Borotínským dvůr poplužní panský. Na dědinách 

k témuž dvoru náležejících vysívalo se předešle na zimu žita a pšenice do 100 
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str., počítajíc na lán 60 str. a přiloze k tomu dva díly, nachází se,že těch dědin 
má býti 5. lánů" a ty ladem neosité leží. 

Lesy ve 4 kusích, všech v sumě 17 ~ečí na 24 tenata. 
Arch. Roudnický L 2 - 16. 

313c. 1623. 
Pošacování- statku Kósteléckého, předešle Smila OstrO'mířského. 
Tvrz Kostelec a při ní dvůr poplužní, oboje pusté. V témž dvde chovaly 

se předešle potahy 3. Počítajíc na lán 60 str., s přiložením 2 stran učiní té dědiny 
do 6lánův, 

Lesův na rozdílných místech 4, 2 leči na 12 tenat, 8 lečí na 18 tenat. Suma 
10 malých lečí. . 

Pošacování vsi Lhoty Němcovy, která předešle k statku Kosteleckému 
pnnáležela. 

V té vsi jest dvorec panský, na něm předešle sedlák býval. Chovali se 
při něm 4 voli. Na dědinách vysívá se na zimu na jednu stranu 30 str. a tak 
k němu více dědiny nepřináleží nežli 1 Yz lánu. 

Arch. Roudnický L 2 ~ 16. 

. 314a. 1638. 

Taxa statku Obřistevského a Lobkovského. 
Zámek Obřistevský. Dvůr při zámku, při němž se nachází roli orné 103/4-

lánu, kopa, 41 záhonů. Vsívá se na zimu 261 str., na jaře 217 stl. Chovati se 
může 16 klisen tažných. 

Dvůr Byškovský, ze dvou dvorův spojený, roli orné 12 lánů, 50 záhonů, 
osívalo se ha zimu 288 str., na jaře 240 str. Nyní pustý. Chovati se může 2(} 
koní. 

Suma rolí 233/ 4 lánu, 2 kopy a 31 záh. 
, ,. Lesův s 33 lečí, každá leč počítá se po 24 tenatech a každé teneto po 4(} 

saZlch. 
Zámek Lobkovský, dvůr při zámku, při němž se nachází roli orné 5l/,lánu, 

2 kopy záh. Osívá se na zimu 36, na jaře 30 str. Chovati se v něm muže 8 koni. 
Dvůr N eratovský zbořený a pustý. Při něm roli orné 1 Yz lánu. Vysívá 

se na zimu 36, na jaře 30 str. Chovati se mohló 8 klisen anebo volů tažných. 
Dvůr Tišický spálený a pustý, při něm roli orné 24 lánů a kopa záhonův. 

Vysívalo se na zimu 56, na jaře 45 str. Chovalo se 8 klisen anebo volův. 
Suma 9 lánův. 
Dvůr Čakovský na gruntech panství Brandýsského, rolí orné 63/, lánu, 

kopa záh. Vysívá se na zimu 164 str., na jaře 136 str. Klisen 12. 
Dvůr (Klec)anský*), při němž se nachází rolí orné7Yz 1., osívá se na zimu 

180, na jaře 15 str. - 16 koní. 

314b. 1657, 29. Maj. 

Refstra urburní panství Obřistev'Ského. 
Dvůr Obřistevský 111/, lánu 1 k. 41 záh. vyseto toliko na 43 kop, 34 z., 

na zimu 261, na jaře 217 str.; klisen 16. 
Dvůr Byškovský, roli 161/ 4 1. 53 z. Osívalo se na zimu 288 str., na jaře 

240 str. 'Koní 20 se může chovati. 
Suma 27 Yz lánův, 53 záh. 

Arch. Roudnický L 4 - ll. 

*) Písmena Klec jsou vytržena a doplňují se z domyslu. 

3153.. 1639, 5. Febr. 
Refstra statku Bosynského. 
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D OPy, , v 

vyčtený:r·ll;-k~;z2~v~~ vyn~h~z~e. rolí ve~ dobrých zdělan~Tch i dobře 
rolí schystaných a' spraveIJ,;~~' 31 ~~p 5J:~t na ZImu zaseto 50 k. 6 z., k jaru 

K ~uhorů~, třetí stra.n~ se zanechává 38 k., II záli. 
klad Lesuv 3~ie~ ~l~ bedhveho spravedlivého uvážení a spočítání jednu každou 

.ouce po SIC tenata a 1 kus teneta 50 loket zdý1í. 
Arch. Roudnický K 18 - 3. 

315b. 1657, 1659, ll. Sept. 

Rej~tra urburní a taxa statku Bosynského .. 
Lesu v rozdílném položení . h v VY,. v 

jest na 24 tenat, lečí 30. . .. , v mc z zver vysoka I cerná se nacháZÍ, 
Dvůr 1 V'n' K' v 

lávají, 7~ f~!u~Zk~Ždý \~~U;od~~~u :.a~~~t;aj~.ro1í orných, které se nyní vzdě-
, Roh l~~e:n ležících nezarostlých 1 lán a zarotlých 11/ lánu kt réV . k 

puste poloVlcne po 200 k. počítajíc. 4 ,e z Ja 
Louky 2, na nichž se naklidívalo d ' 

rok pohodlný se trefí, 4: vozy. sena vorskych vozů 6 a otavy, když 

Arch. Roudnický K 18_ II a 13. 

316. (c. 1640.) 

z L bfr.oz1'!am:nán~ ~ roz~ržení rolí, vinic a luk při statku Beškovském Viléma 
192 op OOVlC'. o d~azde~o lanu; po 60 str. míry Pražské v~jsevku óbilí a do lánu luk 

r vazcuv e snemovmho snesení počítajíc. 

Ve vsi Beškovicích 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Jeviněvsi co 
" Spomyšli 
" Podhořanech 
" Ouholicích 
" Miřovicích 
" Veltrusích 
" Jedibabech 
" Křivousích 
" Bukoli 
" Kozarovicích 
" Černoučku 
" Straškově 
" Kostomlatech 
" Libkovicích 
,., Bechlí'n.ě 

" PočapHch 

t. j. 

lány 
6 
3 

2 
7 

7 
3 
2 

1 
2 
3 

12 
2 
3 
2 

KOpy 
5 
4 
6 
8 
1 
9 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
3 

2 
5 
5 

Dědiny 

záhony 

30 . 

15 

15 

vin. str. 
8 str. 2 v. 

1 

3 
16 

6 

3 

prov.luk. 
7 

3 
2 

6 
3 

7 

9 

2 Sv~~mSa dědin lorkných na 60 lánů a 5 kop záhonův. Summa vinic na 37 
str. r. umma u na 37 provazcův. 

, ~02~~bfé avobšírnější popsání statku Bílinského téhož pána. Summa děd 
ornyc . 3 ctv. 1% v. Summa vinic 31/,1. a 1 v. Summa luk 193/ 1 273/' prov. ,. • 

Z arch. ministerstva vnitra. 
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317. (c. 1640.) 

Taxa statku Vršovického. 
Při zámku dvůr poplužní, k němu dědin orných do 11 lánův. 
Dvůr Chodžovský, dědin k němu se nachází 5 lánův. 
Vinice při témž dvoře, na kteréžto do 30 sudův vína a když prostřední 

ounDda, tehdy do 15 sudův bývá. 
Dvílr Třtěnský, dědin orných jest k němu 6 lánův. 
Dvůr Počedělický, dědiny k němu 2 lány. 
Dvůr Kysterský, dědin k němu za dobrých 8 lánův. 
Dvůr Veltěžský, dědin 11 lánův. 
DVůr Oborský, dědin 3 lány. 
Dvůr Černčický, dědin 6 lánův. 
Háje, porostliny a lúhy měří se na provazce. 

Arch. Roudnický L 5 - 16. 

318. 1648. 

Urbář panství Hořovského. . 
Město Hořovice. Hamfešt daný městu: My Plichta z Žerotína spolu s Ježkem 

l čti: Ješkem] synem svým založili jsme město Hořovice právem ~erounským 
_ a tak dále pokládaje v něm, že jim přidává k tomu 60 lánů dědm. Nyní se 
jich nenachází ještě třetí díl zouplna; jak se to proměnilo a kde ty děd~ny obv~á: 
ceny jsou, v žádných pamětích se ni:macházL Též svobodu dává, aby pIva vantl 
mohli. 

Dědiny vesské se měří na lány a záhony, hory a lesy na leči po 24 tenatech. 
Dvůr Hořovský, k němu rolí 6 lánů a 3 louky s 70 vozův. 
Dvůr Kundrat'Ský, k němu rolí za 2 lány. 
Dvůr Otmický ze 3 sedlských dvortlv udělaný za 3 lány. 
D?JUr Oujezď;ský z 5 dvortlv sedlských udělaný za 9 lánův. 
Dvůr Komárovský za 3 lány. 
DVůr "Podluhský" za 5Y2 lánu. 
Dvůr ve Lhotce za 6 lámův. 
Při statku Komárovském jsou huti železné, totiž vysoká pec a dva hamry. 
Při vysoké peci v časy pokojné každoročně dělávaly se dva šmelee, kterýžto 

každý šmele trval rozdílně, někdy 14, 18, 22 i 24 neděl a obyčejně každého ~éh~dne 
se v něm dělává mimo první 3 neděle, když se pec pustí; neb se mUSI neJprv 
pozlehoučka hnáti až k svlému dokonalému vyhření a hycu přijde a v těch ne
dělích třech mnoho více přes 90 centnéFův se neudělá, potom pak každého téhodne 
se udělá 70 centnéřův, časem víceji i míně, jak milý pán Bůh požehnati ráčí; 
nicméně ne vždycky stále se tak podaří, neb časem, když neštěstí přijde, ~ehdy 
pec vysoká v 10 neb 12 nedělích vyhasiti se musí a mnohdykráte pán hutl více 
škody než zisku pocítiti musL Tehdy počítajíc za 20 neděl [v každé] 70 cent
néřův a za 3 téhodny 90 cent. vynachází 1 šmele 1490 cent. Z kteréhožto železa 
z každýho centnýře se nakuje 2Y2 váhy a tak z téhož šmelee nakuje železa 3725 
vah za něž se peněz hotových utrží, po 1 fl. za každou váhu, 3725 f~. 

, Na kteroužto vysokou pec a hamry veliký náklad jde, že pán hutl náklad 
ten na každou váhu všelijakým řemeslníkům, totiž horníkům, uhlířům, drvo
štěpům za dříví, pecaři s čeládkou jeho, hamršmýdům, kolmis~rům, fo;rria~,Ů~, 
tesařům, kovářům a jiným všelijakým nápadníkům k té prácI se potrebuJlclm 
nákladu dáti musí 40 kro a sám toliko 20 kro zisku z toho má, 1244 fl. 40 kr. 

V těch pak dvouch hamřích když šichtmistr k tomu piln?st přiloží a hut~ 
níci v práci své pilní a dobří mistři jsou, mohou v každé hutl do roka snadne 
3000 vah udělati a časem i více, jakž odbyty na železa jsou. Nyní v tyto sou-
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:žení a těžký, nebezpečný časy vojenský, všech neřestí plný, tak nmoho se v nich 
nedělá; neb odbyty pro schuzelost všech lidí špatné jsou a takové svrchu do
tknuté překážky vojenský za časté se přiházejí a V tom cestu zamezuji. 

Tuto pak nyní se pokládá, jak mnoho dříví na uhlí k peci vysoký, též 
hamrům potřebovati se musí a co z jednoho látra uhlí se napáliti má, též rudy 
co se při též peci vysoké spotřebuje. 

Uhlíř každý povinen jest ze 3táter dříví na uhlí k vysoké peci, též hamrům 
2 koše uhlí (napáliti) a každý kůš drží v sobě nynější neproměnitedlné míry 
24 t~tny. K vysoké peci uhlí takto se spotřebuje a vydává. 

Jest obzvláštní míra, která se do pece vysoký sypá, totiž jsou veliké čtyry 
jilfasy [opálky] a ty se, když nejprv pec se vypálí a vyplní, musejí dle míry, 
tak jakž již to vyměřeno jest, do pece sypati, když tak mnoho uhlí v peci vy
hoří, jakž táž míra ukazuje, tehdy ty čtyry filfasy se do pece vsypati a zase 
pec vyplniti musí, a na to uhlí dává se ruda puchovaná, železná, jak dobrý 
uhlí, co ji m,ůže snésti a zšmeleovati, časem míň a víc, jakž pecař za dobré uzná 
a to se jmenuje 1. kychta aneb 1 trejb; takových pak kycht aneb trejbův za 
1 den a noc vychází 12, 14, 15, 16, i časem 18, někdy pak i více, kdy uhlí vše 
v peci měké jest. Jeden kůš uhlí 24 tuny v sobě majíce vynese takové kychty 
3;. počítaje každého dne 16 kycht neb trejbův za den a noc, spotřebuje uhlí 
for 51/4, za 7 dní učiní 37 for, dříví na též 37 for hýti musí later 55Y2. 'Počítajíc 
na 23 neděle jeden šmele, jenž by s požehnáním Božím šel tak stále, jakž se 
tuto píše, musí býti dříví later 1276Y2, uhlí pak z toho napáliti se má košův 
856, kteréž se všechno při tom jednom šmeleu výš nahoře dotknutem spotřebuje. 

Rudy pak železné k též vysoké peci na každou kychtu se spotřebovati 
musí 6 aneb 7 neciček, nicméně já jen pokládám na 1 kychtu 6Y2 neciček, za 
den a za noc spotřebuje se koleček 30, z níž [nichž?] se železa na váhu dostane 
10 cent. A tak ze 3 koleček rudy železné udělati se může železa syrového 1 cent. 
Počítajíc na 23 neděle, zpotřebuje se rudy železné koleček 4830 z níž se železa 
udělati má, jakž nahoře položeno jest; 1490 cent. ' 

A poněvadž při hamřích také nemálo se uhlí spotřebuje, tak jakž to dobře 
vyšetřeno jest, tak že jeden každý hamršmýd z jedné fůry uhlí, která v sobě 
24 tuny drží, ukovati má železa kovaného 5 vah, na nějž býti musí dříví 1 Y2 
látra, počítajíc na každý 100 vah železa košův 20 uhlí a dříví later 30, když 
se naková železa při obouch hutech z toho šmelee 3725 vah, potřeba uhlí košův 
745 a dříví later 1117Y2. Platí se od každého po 6 gr. A tak se k peci vysoké 
I k hamrům na ten jeden šmele spotřebuje dříví 2389 later a uhlí se napálí 1061 
kůš (opraveno v 1601). 

Od tolika dříví latrového k peci vysoké i k hamrům dělníkům dáti se přijde 
239 kop 24 gr., od napálení 1601 k'ůše uhlí po 24 gr. 640 k 24 gr., od nalámání 
4830 koleček rudy 241 fl. 30 kr., pecaři s čeládkou jeho za 23 neděle po 8 fl. 
10 kr., 187 fl. 50 kr., puchýři za 23 neděl po 1 fl. 10 kr. 23 kop, hamršmýdům 
od 3725 vah po 7 kro 362 k 30 gr., paugeltu týmž pololetního 10 k, dyngeltu 
týmž pololetního 5 k, za formy k peci k hutem 18 k, měchaři od spravování 
měchův 10 k, kolmistrům služby oboum 41 k 15 gr., formanům od vožení 
uhlí 1601 koše 213 k 28 gr., za sádlo pro mazání měchův 3 k, za lůj pro huti 
k pec~ k puchýrnám oboum 20 k, hamršmýdům od všelijakých děl potřebných 
k peCl vysoký a štychlův nakládání 6 k 30 gr., za česání na dratve 36 gr., za 
kůže na opravení měchův 15 k, od tažení vod na horách 24 k, za kůže k pumpám 
1 k, služby kárníku, vychování 2 koní, za stravu jeho 100 fl., šichtmistra vy
chování a služba 100 fl., za dříví, ačkoliv ne vždycky se kupuje, nicméně se 
počítá 400 fl., od vydělání koží na měchy uzdáři 10 k, za k'ůže koriské pro futro
vání měchův 5 k, kovářům od díla na hory a do hutí 12 k, za vocel na hamry 
.a horníkům 6 k, za železo horníkům na nádobí, nosatce, kratce, želízce, okování 
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koleček a nakládání štychlův k peci vysoký 15 k, tesařům od dělání klínů, 
ramen, topořišť, odrážek a jiných potřeb k hamrům i k peci vysoký 10 k, n~c~ 
kářl:,\in za necíčky na hory k peci vysoký a k hut~m obou 1 }t., od. ~uch~vam 
železa drobného 15 k slévačům od nakovadlin fryspud a fryscapu sl1tl za Jeden 
šmelc 5 k . zedníkům' od všelijaké oprávky mimo nenadálost vzešlé 6 k, pecaři 
od kštelo~ání pece vysoké 2 k., horníkům od uděláM ~ového ~štele ~e, sk~l~ 
Cerhovský dává se od jednoho kamene 5 k., a za ten kamen k stelo;ram dava 
se 1 fl. 3 kr., od vylámání vypáleného starého kštele z pece vysv~k: 1 k, od 
odtržení všech měchův fryšovních po 15 gr. a pecových 30 gr., cml 1 k 

Psaná kniha v arch. musea zemského. Otištěno též v knize: E. Ondříček, 
Paměti bratrské pokladny a železáren ... v Komárově 1905. 

Vysazení Hořovic stalo se ve 14. století a jak se zdá, v první jeho polovici. 
L. 1321 držel Plichta Hořovice, zakládaje s bratřími kláštEX v Týnci (Reg. III 300). 

Popis vysoké peci ahamrův při ní jest velmi poučný a snad nejstarší památka 
toho obsahu v Čechách. Kolik vážila váha, nelze z této paměti vypočísti, ale lze od
jinud vyhledati. V Rokycké paměti z r. 1833 (č. 563) je seznam obvyklých našich 
měr a vah a tu se čte, že "Český cent dr~í 4- váhy po 30 librách". Zřejmé je také z do
kladu z r. 1815 (č. 555b), jestli se pozorně pi-epočítá vyňatek tam položený, že 18 % lib. 

a 20 lib. dohromady drží 1 váhu 8 % lib. . 
Drží-li tedy váha 30 Českých liber, ubylo v Hořovicích při tepání na libře 

průměrně 0'3750 liber, 2% váhy drželo by 75liber a úbytek způsobený :e~á~ím 
činil by 451. PH celém centnéři nebo-li 120 librách byl by to odpadek aSl tretlho 
dílu. Protože libra vážila 0"513 kg, rovná se váha neb 30 i iber 15'390 kg. 

319. 1650. 
Urbář statkův Ebmetu, Vranova a Krásné LíPy· 
Statek Ebmet. Pivovárství vynáší do roka při nejmenším 20-24 varův 

po 8 sudech a sud po 4 vědredh (eimer)., . ,v' v' 
Násevek na polích na Loketskou m1ru: Na OZlmm psemce a Zlta 60 str., 

ječmene 46 str., ovsa "100 str., jární pšenice 5 str., hrachu 4 str., lněného se-
mene 1 % str., konopného % str. Činí d~hromady 2~ 7 str. .' N 

Násevek 217 str. na Loketskou mlru polozeny" vynese v Pražské m~re 
325% str. 

Na loukách klidí se 176 vozův (fuder) sena a 34 otavy. 
Mezi úroky poddaných připomíná se 108 str. míry Loketské, což vynese 

na Pražskou 162 str. 
DvWr poplužný Vranov (Fronaw). Vsívá se žita zimního 30 str., jarního 

10 str., ječmene 20, ovsa 70, jarní pšenice 2 str.~ konopného semer:e 1% s~r., 
lněného 1 str. Črní dohromady 134% str., coz vynese na Prazskou m1ru 

202% str. 
Na lukách klidí se 95 vozův. Poddaní dávají ospu 105 str. Loket. m., 

což činí na Pražskou 157 %.. . 
Výňatek z wrbáře 1643, 14. Decb. Rytířský statek Schonl1ndt. Výseve~ n~ 

3-4 obory (ze1ch) rozdělený: žita 50 str., ječmene 36 str., ovsa 8,0 str., OZlmm 
a jarní pšenice 3 str., hrachu 4 str., lněného semene 1 a konopneho 1. Dohro
mady 175 str. Loketské míry, což vynese na Pražskou 262% str. 

Rytířský statek Tiefengrun. Výsevek na rolích, jestli by se moh!y docela 
vzdělati, žita 20 str., ječmene 12 str., ovsa 40 str., hrachu 2 str., vse 74 str. 
Loketské míry neb III str. Pražské míry. 

Německý spis v arch. musea zemského. 
Paměť tato jest proto vzácná, že nám udává přesně ppměr Loketské míry 

k Pražské. Protože poměry 217: 325'5, 105: 157'5, a 74: 111 vždy vydají míru 
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Loketského korce, jednu totiž 139'501., lze za to míti, že jest ten výpočet zcel?-správný. 
Z poměrn 175 : 139'5 lze vypočísti 139'49, což svrchu psanému neodporuje. Poměr 
l:34'5 : 202'5 jest chybný, protože se vypočte 140'1. Chyba je v jedné neb druhé 

- míře. 

Název ze1ch (vlastně zelge) známená třetí stranu lánu neb jeho třetinu, jak 
.!ze zvěděti z Adelungova slovníku. 

320. 1655, 20. Octb. 
Dílčí cedule statku Rohoznického. 
Tvrz Rohoznická, dvůr poplužní. K tomu dvoru náleží rolí orných i ne

oraných 7 lánů 64 provázky a jest na jeden zůr letošního roku na ozim vyseto 
pšenice ~5 k, 3 v., žita 83 k., 2 V.- Takovou roli těch 7 lánův 64 provázky sem 
spravedhvě ve 2 polovici rozměřiti a vymeziti dal a pokládám k témuž dílu 
prvnímu jednu polovici totiž 3 lany, 7 prutů, 7 provaz·. (Tolik co 2 kusy po 523% 
a 558% prov.). . 

Louky a ohrady s 590 Y2 provázkův též rozděleny, a na ten díl padne 
297 prov. 

, o Lesův se pokládá k tomuto dílu pravá polovice, totiž 4 lány 27% pro-
vazkuv. 

Dílčí cedule v arch. musea zemského. - Má-li první díl 3 lány 7 prutův a 7 pro
vazcův anebo 1082 provazcův, následuje z toho, že tato čísla se sobě rovnají. Dělí-li 
se číslo 1082 počtem provazcův vypadajících na lán (300), budou 3 lány a zbude 
182 provazcův; tyto dělíc počtem provazcův jdoucích na prut (25)· vydá 7 prutův 
a zbude 7 provazcův. Drží tedy lán 12 prutův a prut 25 provazcův. 

321. 1656. 
Urbář university Pražské. 
Horní Počernice, dvůr a k němu 64 kop záhonův, které se 2 koňmi taž

nými vzdělávají. Louky s 15 vozův (wagen), lesu 60 provazcův. 
_ Drahelčůký dvůr, k němu 10 l'ánův (lan oder huben) osívají se na OZIm 

100 strychy a obdělávají 2 tažnými koňmi. Luk se 24 vozův. 
V Nenačovicích luk s 9 vozův vozův (fuder). 
U vsi Psář lesu se 6 lečí. 
Tvršice ves Andělovy koleje. Poddaní drží 5 lánův. 
U Doubku vsi koleje:, krále Vácslava, lesu se 176 pYO'liazcův. 
U 1'fich~e vsi koleje Rečkovy dvůJr ,poplužný, k němu les se 13 pro;;azcův, 

,dva menSI a Jeden velký les se mnoho provazcův.Na dědiny vsívá se na ozim 
140 str. a obdělávají se 6 tažnými koňmi. Sena bývá se 12 vozův .. 

U vsi Krumlova koleje královny Hedviky les se 5 lečí, což se spočítává 
na 60 p.1'ovdzÓ;w. [Zápis ten je přetržen.] 

U vsi Baštku koleje Nazaretské mají poddaní 3 kopy a 20 záhonův. 

Německé sepsání v arch. musea zemského. 

322. 1657. 

rJ.rbář panství Z.~hořa~zského (v Litoměřickém kraji). 
Vmohrady (17 ]lch) JSou na 1-35 sudův největší Škaredka. Úhrnem 

se vytěží 218% sudův (vaaszer). ' 
Živé lesy dubové, březové, osykové, jedlové a smrkové krásného dříví 

dlouhého (pawholtze), měří se na provazce, nejmenší les po 18, největší po 1500 
(Bor), dohromaďy 4588 prov. 

Rolí ke dvoru Zahořanskému tolik, že se může na ně 481 strychrův vyseti. 
Luk k témuž dvoru s 73 vozův (fuder). 
Tažní volové se nechovají, než potřebují se 4 kusy tažných koní. 
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Chmelnic jsou 4 asi pod 7 str. rolí, z nichž se sklidí 70 strychův. 
V pivovaře navařilo se ročně 20 varův piva, každý po 15věrťeUch (virt.).
Řezníci odvádějí lůj přepouštěný ze 4 vesnic po 20 lud., činí 80 lud. 
U dvoru Travčického 152Y2 strychův nási3vku. Může se chovati 6 tažných 

koní, ale nyní mají tažné voly. Luk s 65 vozův. 
U dvora Tasovského rolí s 1261/ 4 str. násevku a mají tu 4 tažné voly. 

Luk s 105 v. 
Německý spis v arch. musea zemského. U lesův se již zapoI?nělo, co je živý 

a černý les, jak se dobře vědělo v 16. století; mělo by se tedy čísti ,;Zivé lesy dubové, 

březo:vé,osykové a černé lesy jedlové a smrkové". -
Zkratka lud znamená ludel, jež dle Adelunga znamená nádobu k pití, tedy 

snad hrnec. 

323. 1657. 
Rejstra- urburní a správa statku Přívorského. 
Ves Přívoryhoření. Při dvoře se nachází rolí orných 53 kop záhonův (pře-

psáno asi r. 1659 na 60 kop). 
Borovím zarostlých a lad nezarostlých 46 (přepsáno v 31). 
Na lukách nabírá se sena 27 vozu, otavy 14 vozu. Luk za Bažantnicí 

5 dílů, na nich, poněvadž se toliko pod jednu trávu sekávají, nabírávalo se 
sena v každém dílu dvorský vozy 2. Též jiné louky najímané. 

Lesy: 1. Les přední obsahující v sobě lh leči neb 1 kopu 30 záhonů. 
2. Les prostřední za 1 leč neb 3 k záh. 
3. Les zadní za 1 leč neb 1 k 30 záh. 
Suma 2Y2 (sic) lečí, 6 kop záhonů (1659 přidána porostlina a opraveno 

na 10 k záh.). 
Spis arch. Roudnického K 18 - 15. Součet 21/ 2 lečí jest chybný, _ neb podle 

toho, co je psáno, mělo býti 21h Nesrovnalost je v tom, čtvrt leči drží tolik jako 1 leč 
(č. 1 a 3). 

324. 1657-1659. 
Taxa statku Čečelického. 
Dědiny k Cečelicůmnajímané. Při dvoře Cečelickém nachází se dědin 

orných, které se posavád užívají, 47 kop, 30 záhonův, činí 33
/, lánu, 2 a Y2 kopy 

záhonův, každý lán po 400 kopách. 
Dědin zarostlých a ladem ležících 13h lánu, počítajíc lán jakožto pustý 

v polovičné taxe (po 200 k). 
Arch. Roudnický K 18 - 14. 

325. 1658, 26. Ju1. 
Rejstra urbu;rní. Zámek Beřkovice dolejší. 
Vinice: 1. Na stráni proti zámku 5Y2 sudu, 2. Malá Hejd Y2 s., 3. proti 

zámku dlouhá 6 s., 4. tamže 3 s., 5. široká 2 s., 6. Punčoška dá vědro, 7. u Bech
lína 2 s., 8. Panina Y2 s., 9. v Jeziře vědro, 10. za městem Roudnicí do 1 sudu, 
ll. Nicka 1Y2 s., 12. Konvářka Y2 s., 13. Vrchlabská do 1 sudu. (Dílem ma-
jetek, dílem najaté od majitelův.) v· 

Lesův 14 na 41Y2 leči. Háje dva na 4 leči. Tři luhy na 4Y2 lec.I. 
D'/Jůr Beřkovský při zámku, rolí orných 7 lánův. Osívá se na ZImU 130 

str., na jaře 130 str. Třetí strana k ouhorům se zanechává. Koní neb klisen }2. 
Dvůr Vlňovský, rolí při něm 4 lány, osívati se může po dvou stranach 

po 80 str. Koní 8. 
Dvůr Počapelský, při něm rolí 5Y2 lánu. Osívá se na dvou stranách po 

110 str. Koní 8. 
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Dvůr Bechlínský, při něm rolí orných 5Y2 lánu. Osívá se na 2 stranách 
po II O str. Koní 8. 

Všech rolí 22 lánů, a osev na jedné straně 430, na dvou 860 str. 
Na lukác? se ~akli.dí. 44 sena a otavy 22 dvorských vozův. 

, Statek Strem.~ky.V:~mce ?a~ I:hotkou, na ní bývalo, když se dobře zdě-
lavala, d? 15 sud~, nynl na Ul ?yva 2 s., 3Y2 vědra, neb se toliko díl zdělává. 

Dvur s 28 lany, osev na Jednu stranu 560 str. Koní neb klisen 12. 
Arch. Roudnický P 1 - 5. 

326. 1658. 
Urbář panství Heřmanova Městce. 
V p~vovaře vařívalo se za predešlých časův 55 sudův (vaB), nyní se vaří 

15Y2 suduv, po 4 větlrech (aymern) počítaiíc. 
Vinice byly tři; jedna 1 Y2 honův (gewend) zdélí a 3/4 zšíří druhá 21/ pro-

vazcův zdélí ~ 1~ zšíří, třetí dvoje hony zdélí a jedny zŠíří. ' 4 

Chmetmce JSou dvě. Užitek z nich ročně 55 strychův chmele. 
DV,ůr p'Opl~žný .Meduw, (?) l?řed zámkem v městě a dvůr poplužný Při

bylo~~l1. K obv~ma }e~t roh 2 Zar:~ (huben)., což činí 24 kop záhonův (boeth), 
r~zd:hc ]e na t~l. ste]ne osev~, muze se vsíh na ně na jeden zůr ozimu 28 str. 
psemce, 28 str. ZIta, na ~ruhy osev pro léto 18 str. ječmene, 20 ovsa, 3 hrachu, 
1,prosa~ 2 pohanky (halden), 7 konopného 1 lněného semene, zanechajíc třetí 
dll na uhor. 

Sena se klidí 24 vozův, otavy 8. Koní tažných je 8 kusnv. 
Nový dvůr poplužní. 'RoH je k němu 7% lánu, což činí 90 kop záhonův. 

Osev podobný, jako u předešlých. Ve dvoře bylo 12 koní tažných a 12 volův 
též tažných. 

Dvůr poplužní Klešický. Rolí k němu 8 lánův, což činí 96 kop záhonův. 
Rozděleny jsou na tři zůry, jako předešlé. Ve dvoře 12 koní a 12 volův tažných. 

Dvůr poplužní Stolanský, k ně'mu II lánův rolí neb 132 kop z. což se 
dělí zase na 3 zůry; koní 12, -volův tažných 12. . - ' 

Připsáno 1. 1670: Dvůr v Slavkovicích, rolí okolo 300 str. Potah 8 volův. 
Na lukách se sklidilo 60 vozův sena a 12 vozův otavy. 

Ve vysoké peci výroba 500 cent., v hamru 100 ct. 
V. LesY:v?boras,leč (jaš~stellung), u Městce obecních 14 lečí, zádušních Y2 

leCi. U Kleslc obeclllch 31eCi. Panské lesy u Uherčic 9,u Zdechovic 2 u Dlubin 
2, u, Ner?~h<:,vi.c ,8 l~čí. :U ~~ste1ce p:ns~ých 20, obecní 3, zádušní~h Y2 leči. 
l! ylcenuhc spltalských 3 leCi. U RaskoVlc panských 2 leči, obecních jen leč. 
Cllll dohromady 21 obecních, 1 zádušní a 3 špitálské leči. . 

Na Stolanském panství u Stolan panských 7, obecních 5 lečí. U Janovic 
panských 17, ob. 2 1. U Chrbokova pan. 3, ob. 2, zádušních 3 leči. U Podole 
obecních 3,. u Nutic pan. 8, ob. 1, u Cítkova pan. 4: 1. U Prachovic pan. 14, ob. 
1, u TaSOVIC pan. 4, ob. 1 1. 

. , Panských lesův u Boukalky 7, u Vidžic 5 (obec. 1), u Sušic 3 (ob. 1 leč). -
CIlll d9hromady panskY-ch 81, obecních 18, zádušních 3 leči. 

Uhrn na celém panství: panských 138 obecních 39 zádušních 4 špi-
tálských 3 leči. ,,' 

Německý spis v arch. musea zemského. 

327. 1659, 4. Maj. 
, Dílčí cedule statku po n. Jindřichovi Deymovi ze Stříteže, fiž t. 1630 děle-

neho, ale oPět rozděleného po vybrání dílu synovi nezletilému. 
1. díl tvrz a dvůr poPl. Čížová. ChmemÍce u vovčína ležící na které chmele 

když ourodný léto jest, do 1 Y2 cent. bývá. ' , 
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Dědiny (25 kusův) k tomuto dílu měří se na strychy; jsou po 2-44 stryších, 
nejvíce je jich od 10 do 20 str. Suma jich 439Yz str. 

Louky jsou pod 1-15 vO'Zův, všeho 70 vozův sena a 15 otavy. 
Lesy: 1. les od řeky Votavy vzhůru až ke Zlivickým občinám a hromo

bitému dubu, v němž jest lečí 20, obtažení ~eJnat 481. 2. les Měsná leč 1, ob
tažení tenat 33. 3. Janovovská chvojina pod kostelem leč 1, obtažení tenat 
29. Suma lečí 22, obtažení tenat 543. 

2. díl. Dvůr poplužní Bošovice. Chmelnička v zahradě, na kteréž, když 
se chmel obrodí okolo Yz cent. chmele bývá. 

Dvůr Vejsadlovský. 
Dědiny 10 kusův od 8 do 40 str., nejvíce jich od 10 do 20 str. Suma vey

sevku po těch dvou poplužních dvonch na tři obůry 195 strychův. 
Luk 8, v nichž se nabírá sena 68 a otavy 17 vozův. 
Lesy jsou: 1. Hájek, Stražiště, Kosejnn, lečí 4, obtažení tenat 90. 2. les 

v Brlozích, lečí 5, obtažení tenat 131. 3. Les na druhou stranu od hromobitého 
dubu, lečí 7, obtažení tenat 138. 

Dílčí cedule spečetěné v arch. musea zemského. - Leč je tu bezpochyby 
obtažení 25 tenaty; tak se zdá býti u 1 lesu dílu Bošovského ; podle ostatních by bylo 
19,24 a 26 i 29, což se vysvětluje tím, že bylo měření přesnější, nežli bývá jinde, 
ano byly leči menší a větší, nežli bylo obtažení 90 tenaty; délka teneta však není 
známa. 

328. cc. 1660. 

Póle-ke dvoru Březnickému: naház(ej)í se 3 obůry rolí vorných, téměř všeckny 
v dobrém položení, totiž první obůr slove Radonino zadní a vsívá se na týž 
obůr na zimu pšenice a žita vše na míru Praskou 224 str. 

Druhý obůr u barevny na Čížový čtvrtě k Boru jdouce, za zahradou, 
v pahorcích, chalupný a Lokšanovský pole, též na Loučeti, vsívá se na všecky 
ty pole pšenice a žita na zimu totiž 276 str. . 

Třetí obůr řečené Žaly v jednom položení, vsívá sena zimu pšenice a žita 
230 str. 

. Suma těch všech násevkův vynáší při témž dvoře 730 str. a tak učiní 
Jánův po 60 stryších 12 (lánův) a více 10 strychův. 

Urbář v Březnickém arcl'. 

329. 1664, 30. Maj. 

Urbář (německy psaný) panství LibčevskéhO'. 
Zámek Libčeves. - Pivovar, v něm se vaří ječné pivo po 35 str. ječmene 

a 5 str. pšenice 10 sedmivěderních sudův a jest takových várek do roka 48. 
Dvůr, k němu je 469, 2/4 str., ve dvoře 10 koní, 8 tažných volúv. 
MěrO'nický dvůr, 577 str. rolí, 15 tažných volův. 
Řisutský dvůr, od starodávna na Korytách řečený, 279 str. rolí, volů 

tažných 6. 
Charvatecký dvůr, 3562/ 4 str. rolí, 10 tažných volův. 
Vodolický dvůr, 7802/ 4 str. rolí, 15 volů tažných. 
Třebívlický dvůr, k němu 490 str. rolí, 10 taž. volův. 
Lužický dvůr, 1882/ 4 str. rolí, 5 volův. 
Vinic 30 str. 
Pět chmelnic rodících asi 159 str. chmele. 
Lesy se měří na provazce, jest jich nad 29.860 provazcův. 

Arch. Roudnický O 15. 
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330. (c. 1666?). 

Krátká zpráva o statku M yskovském. 

garn).Lesy k němu patří dlouhého a rozličného dříví za 24 zaiečÍJch tenat (Hasen-

Německý spis v arch. Třeboňském II 174. 

331. 1667. 

TZaxa statku Kosovy hory. Zámek Kosova hora městečko 
e dvou mastných krámův . t' h d' , . 'v v . 

facit 4 fl. (3 ko 25 ~aJa yc ava, se rocne 2 kamene loje po 2 fl. 
1 fl. neb 51 gty 

gr. 5 d.) a z Jednoho pustyho a nenajatýho polovici toliko 

Pivovar. Várek dle správy r v v V· • ., 

:staviti každá na 10~ sudů o 2 ~c~~ Pdn ne]Ix;e~s~~ 2? se svařiti může a vy-
lO !';tr kdyzv se 2k h P d' v t', a u se dava Jecnyho 10 str. a pšeničného •.... , ospo ars Vl p ď kľď 
10 sudů počítaje užitku z . d h dozor a, pov a a. se 24 k vystavení na 
kop. 30 gr. vynáŠÍ. Je no o su u po 1 kope, faClt 240 kop, kopa po 22 

Dvorův se vyn h" 4 K 
Roli jsou téměř všec~ ~ZjecfuomOso~s~ý, V~kovský, vŠtětkovský, Pojezdecký. 
-833 str. ozimního a jeřního obilí p;:~~nj' 1: 1Y, s; v;eckY.3 strany vseje př~~ 
může do 230 vozův sedlských.' a e anu. ena 1 otavy se nakhdlh 

Lesův ... smrkových a bo 'h 6 1 Č' 
hové dříví. Tak ujat týž statek rf.i~57 o; J~!n0 ii te~.~~chh a 2 leče pro sá-

Kontratax 1667 P ',varan lS r. z Vrtby. 
:piva odbýti m:hr~. . oplra se nekterý užitek, zejména že by se 240 sudův 

neúro~:~~~á býti 14 lánův, počítaje lán po '300 k. jako v místě hornatém a . 

Arch. Roudnický K 18 - l. 

332a. 1668. 

v Urbář panství Ošteckéko n. Merodovského a J'iž koleJ'e S J. L't VV.· h 
nemecky psaný. ,. . V 1 omenclc 

~O'~e~k~ dva, jeden Dolní dvůr (Niederhof), druhý ve vsi Vysoké 
Na l~;~mchu dkvl?dr'lj' patřív 2~5 str. 2 v. ~ražské míry, což činí v láne;h 43/ . 

Sll se rocne do 45 vozuv 4 

Na 7 chmelnicích 264 kop h bOb 11' 
hrobův 2 str 2 . 2 t 1 ro uv ne str. 2 v. (Jsou vinice po 60 koPách 
1 v.) , . v., s r. v., 1 str. 2 v., 1 str. 2 v., 1 str., 1 str. 1 v., 1 str. 

Vyso:ký dvůr. K, němu v;olí 51 % kerice mimo nájemné. 

40Le~y: hLes u Levlila drzl 24 za1'ečích leU. Každá o 26 tenatech -po saZlC. a teneto 

;. U Kostelce 4 leči po 26 tenatech a teneto po 40 sázích 
. U Ostrého 13 lečí též po 26 tenatech a teneto po 40 sázích. 'Suma lečí 41 

Arch. Roudnický O 6 - 4. . 

332b. 1669. 

Urbář panství LiběšickéhO'. 
Dvu L'b vV' k' 'v 

tři st r d z eszc !', u nehoz se podrobně vypisují všechny dědiny. Na O'sev 
mad rav~y; 3806Prvnl padne 118 str., do druhé 123 stl., do třetí 145 str Dohro-

y ClilI strychův. . 
Louky se klidí na vozy. 

d h p,.,vůr Ouštěcký má dědiny na třech stranách, do první padne 72 str do 
ru e 14 str. 2 v., do třetí 75, dohromady 221 strychův a 2 věrtele. ., 

18 



274 

Dvůr Lukovský, dědiny též na 3 strany a padne na ně 133 str. 2 V., a 11& 
a 116 dohromady 364 strychy a 2 věrtele .. 

Dvůr Tečenský, též tři strany a vsívá se 105 stl. a 82 str. a 125 str. a 1 V., 

což činí dohromady 312 strychúv a věrtel. 
Dvůr Rockovský, na rolí vsívá se 236 str. a 2 v. 
Dvůr Stražnický (lépe Stražištský), 113 strychův. , 
Dvůr Semišskiý (u Rochova), vsívá se tu ~06 stlychuv. 
Dvůr Jištrpský, vsívá se tu 366 str., 2 ;ertele. 
Dvůr Pokratický, vsívá se tu 100 strych~v. 
Dvůr CtÍ1wv~ský, vsívá se tu 898 strychuv. 
Lesův veliké množství v několika hájemstvích. v " , 

Les v Skalách u Třebuček (Trebutiček); lečí j~st k zavrem p~~ druh~. 
Liběšické hájemství: Borek 6 lečemi ;e z~tahuJe.}, Lomney 2 lecl ~?bry>-

Bukovská hora jednou lečí se zatáhne, Je1c ma 18 lecl a Hradsko 3 lecl. 

Arch. musea zemského. 

322c. 1680. 

Urbář panství Liběšického. . '.' 
Liběš.ický dvůr. Roli rozděleny na t!i ~trany neb zůry (t~ll), ~a prvn~m 

se vsívá 165 str., na druhém 104 str., na tretlm 1:38 str. Sum~ veskerych osevu,: 
407 str., což činí 5Y2 lámův a 11 str. Mimo to jsou v Ohrade 3 strychy na zelI 

a jiné věci. 3 + 93 t 2 
Úštěcká rolí též na tři strany. Vsívá se 68 str. + 83 str., v. s r., v. 

Suma toho 3 lár:y a 29 str. Na zeli a konopě 7 str. 
Lukovský dvůr, roli též na tři strany 140 str. + 124 st:. +. 120 str.,~o

hromady 384 str. neb 5 lánův a 24 strychův. Na zeli, konope a J. 5 st:"'y~huv. 
Dvůr Tečenský, roli na tři strany 87 (opra; 97) + 90 + 93 str., Clm 280 

str. neb 3.Y2 lánu 28 strychův. Na zeli, kanape a J. 8 ~tr. . . 
Dvůr RbChdv'ský, roli na tři strany 51 str. 2 v. + 57 + 87, dohromady 

2~ 1., '15 str. (a 2 v.). Na zeli a konopě 10 str. _ 
2 Dvůr Semišsk'ý, roli na tři strany 71 str. 2 v. + 7,6 -I:" ~2 (opr~; 82~. do 

hromady 229 str. 2 v. neboli 3 lány 13 str. 2 v. Na zelI a J. Jest troJI roh, do-

hromady 5 str.. 3 t 2 + 151 do . Dvůr ']ištrbs'ký, roli na tři strany 118 str., 2 v. + 15y s ~., v. . . , -
hromady 423 str. neb 5Y2 1. 27 str. Na zelí, len, konope a ~. 12 str. d h 

Dvůr Pokratický, rolí na tři strany. Vsívá se 35 + 35 + 30 str., o ro-
mady 100 strychův a to na špatném položení;,. y , v' , 

Deputat se rozdával na strychy, sůl se měnla na vertele, maslo na ze}dhf?y, 

dříví na sáhy a pivo na vědra. 
Obsaženo v urbáři kostela sv. Klimenta v Praze, německy psaném, v arch. 

musea zemského. 

333. (č.1670-1680). 

TaJxa. Zámek neboli sídlo Mirešovice. ,.' . 
Pivovar Hrobčický, várky činí se na 7 sudu,,: pIva stare~o, d,?rokya do ,30 

várek, činí 210 sudův 7 věd{erních). Item bílého pIva na 15 vertel ctyrvedernlch 
22 várek, učiní 330 věrtel. 

Dvoruv poplužních 4. 
Lesův přes 5700 provazcův. . h 'h 
L. 1680 poznamenáno o pivovaře, že se vaří 30 várek po 7 sudec stare o' 

piva, což činí 210 sudův sedmivěderních. 
Arch. Roudnický 013. 
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334a. 1562. 

Reg . . zpravní panství Kosteleckého. 
DvŮtY při zámku Kostelci n. Č. l. Žita se vsívá na ozim 75korcův, na jaro 

ječmene 10 k, hrachu 4 k, ovsa 75 k 
Dvůr Klučovský. K témuž dvoru jest dědin orných za 13 lánův. Vsívá se 

v týchž dědinách na podzim toto: pšenice se vsívá korctiv 180, žita se vsívá 
k. 40. A z jara se vsívá ječmene 30 k, ovsa 180 k, hrachu 6 k, semence 5 k. 

K nadepsanému dvoru jest luk a pastvišt za 3 lány; na kterýchžto lukách 
každého roku se sena nahrabati může okolo 100 vozuv a otavy 30 vozův. 

Rukopis musea zemského. 

334b. 1677. 

Zlatá kniha (urbář) panství Kosteleckého. 
(Při zámku Kostelci nad Černými lesy) chmelnice zdélí 3 kop 30, zsm 

2 kop 47 krokův. Když je úrodný rok, může se načesati do (připsáno: 123 kor. 
a časem) 180 korClŮJV chmele. 

Pivovar. Vaří se mimo deputaty oficírské a sládkovu bábu a dolívky na 
30 sudův čtyrvěderních, každý sud se nyní vystavuje po 8 fl. r. a šenkuje se pinta 
po 4 kro 3 penězích. Dává se sladu na svaření 30 sudův, též 2 sudův deputátu, 
osmivěderní báby obyčejné, dolívky sladu pšeničného míry sháněné 53 korcův, 
ječného 15 kar., chmele 6 kor. (pozn. samého štěpného toliko 5 k). a soli 8 liber. 

Dvůr Kostelecký. Rolí do všech 3 stran orných a na díle zarostlých 41 
kopa záhonův (všechno orných), v nichž se vysilo v jedné straně na .... (není 
doloženo, pak připsáno, že na nich vyseto 78 kor. pšenice a žita). 

Louky měří se na tory dvorské. 
Role poddaných měří se v starodávném (prvotním) panství Kosteleckém 

na kopy a záhony, na statcích později připojených na lány neb korce a téžna 
kopy záh. 

Dvůr Dobropolský. Rolí orných a na díle zarostlých 47 k 20 Z. a porostlin 
nevymýcených' 6 k. 50 Z. 

Louky se měří na vozy dvorské. 
Dvůr Bro'učkovský u Kouřimě. Roli 38 k 41 Z. V nich se vysilo 1674 na 

zimu pšenice na 9 k záh. (na kopu po 6Y2 korcích), suma 58 kar. 2 věrt., žita 
7 k na kopu a 10 záh. Na jaře l. 1675 ječmene na kopu Z. 6 korcův, ovsa 
na 15 k Z. 90 korcův, čečovky na 30 záh. 2 korce. A k ouhorům 1. 1675 k bu
doucímu sklízení 1. 1676 se zhotovují 4k 25 z. Porostlin k vykopání iůstává 
7. k 36 Z. - Koní tažných se chovávalo 6 kusův. 

Dvůr Třebovelský.Rolí 88 k Z. V jedné straně 29 kop; tu vseto 1674 na 
zimu pšenice na 21 kop (na kopu po 6Y2 k) 136Y2 korce, žita na 8 kop 48 kor. 
V druhé straně 24 k Z. ; na jaře 1. 1675 vysilo se ječmene na 21 k (na kopu po 

. 6 kor.) 126 korcův, ovsa nic,hrachu na 2 k (na kopu po 5 kor.) 10 korcův, se
mence na 20 záh. 2 kon;e, 2 věrtely, směsky pro voly na 40 záh. Třetí strana; 
k ouhoru 1. 1675 a ke sklízení 1. 1676 se hotoví 35 k z. Potah volův trojí nebo 
volův tažných i pro přepřahání 16. 

Dvůr Diblíkovský. 'Rolí orných 39 k, zarostlých 20 k 20 z; Vysilo se 1674 
v podzim (po 6 korcích na k z.) pšenice 33, žita 36 kor. Na jaře ječmene 5 k. 
3 Z. hrachu 1 kopa, ovsa 6 kop, vykve, čečovky 33 záh., směsky s potřebu. K ou
horům 14 k 57 Z. Chová se' 1 potah neb 6 volův. 

Dvůr Běšínovský. Rolí i s těmi od Kouříma přikoupenými 86 k 29 z. 
oulehlí, kteréž se pro mokrost orati nemohou, 2 k. z. - Vysilo se 1674 (po 6 
korcích na kopu) pšenice na 24 k Z. 144 korcův, 2 věrtele, žita na 4 k 29 z. 26 
korcův. Na jaře 1. 1675 ječmene na 13 k 36 Z. 80 kor., ovsa na 8 k 54 korcův, 

18* 
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hrachu na 2 k 10 korcův, vykve 3 korce, semence 1 kořec" 2 věrt., pr?sa 
1 kořec, 2 čtvrtce, pohanky 2 korce, dohromady na 6 kop 39 zah. K ouhorum 

28 k z. . k 
Dvůr Eomryyecký. Rolí špatných orných 4 k 23 záh., porostlm 13 ". z. 

Volův tažných 6 mimo pomoc od poddaných. 
Dvůr Tuchorazský. Rolí do všech 3 stran orných 95 k 24 Z., zarostlých 

14 k z. v,' o v '"'4 k 
Dvůr Vraťkovský. Rolí větším dílem zarostlých se vYCl;h muze i ". z. 

Která pak zarostlá není, ta se obsívá ke dvoru Tuchorazskemu. 
Dvur Tismický. Rolí něco orných a něco zarostlých 95 k 7 z. 
Dvůr Liblický. Rolí do všech 3 stran 99 k 32 z. Trojí potah čili 15 volů v 

tažných. v v , . 21 .01 
Dvůr Klučovský. Rolí dovsech 3 stran 130 kop; potah ctvery t. ]. vu. 
Ve vsi Klučově 14 lánů neb 7 kop 40 z., lépe 14 1. nebo 3 k 3 ~ z. 
Dvur Žherský. Rolí do všech 3 stran bývalo 41 k 30 z.; z nich něco puštěno 

pod úrok a zbylo do každý strany 13 kop (do všech 39 k). Jeden potah neb 

6 volův. vd' 32 
Dvůr Sktra11P11lický.Rolí do všech 3 stran 96 k, do kaz e strany po. v 

k Vyseto na zimu 1672 pšenice 129 kor. 2 věrt., žita 59 kor. a 1 v. Na ]are 
1673 ječmene 165 kor. 1 v., hrachu 8 kor., ovsa 50 kor.? vykve 2, sem:nce ~ k?r. 
2 v., prosa kořec. Síti se bude do třetí strany na Zlmu do ouhoruv ~~emce 
na 25 kop 162 kor. 2 v., žita na 7 kop 42 záh. 42 kor. Potah trO]1 neb 

15 volův. N . 1 1672 
Dvur Dob.řichovský. Rolí do 3 stran 66 kop, do jedné 22 k . av ZImu . 

selo se 'pšenice 81 kor. 2 v., žita 54 kor., oboje na 22 kop.N~ tare 1. 1673 na 
22 k ječmene 72 korců, hrachu 5 k, ovsa 54 k, vykve 3 vk, cecovky ~ k, se
mence 63 v. (snad 3), 1 čt., prosa 1 k 2 v., a směsky s potrebu. Do treh ~!rany 
síti se bude pšenice na 12 kop 72 kor. a žita na 10 k 60 kor. Potah dVO]1 neb 

10 volův. . 1672 
Dvůr Cm'henky. Rolí 54 kopy (do každé strany po 18). Na Zlmu vy-

seto pšenice 78 k žita 36 k Na jaře 1673 ječmene 36 k, hrachu 6 k, ovsa 36 k, 
vykve 2 k 2 v., ~emence 2 k 2 čt., prosa kořec, směsky s potřebu. Do 3. strany 
pšenice 72 k, žita 36 korcův. Potah dvojí neb 10 volův. 

Dvu'Y Plaňanský. Rolí 68 k 30 z., rozdělených na 3 strany po 2~ ~. 30 z. 
23k 30 z. a 21 k 30 z . .Na zimu 1672 pšenice 90 k, žita 42 korcův, na ]a~:: 167.3 
zaseto ječmenem, hrachem a vykví 16 kop, ovsem 7 k 30 z. Potah dVOJI, t. J. 
10 volův. 

Dvur Třebozský. Rolí 103 kopy, totiž 34, 33 a 36. . v.,. 
Dvůr Hřibský. Rolí 150 k, totiž 54, 48 a 48. Na ZImu 1672 psemce 2~o 

k, žita 72 k Na jaře 1673 ječmene 108 k, hrachu 14 k, ovsa 144vk 1 ;., vykve 
5 k, čečovky 2 v., semence 3 k, prosa 2 korce, 1 v. Potah ctvery neb 20. 

volův. S V' R l' 7 k 
. Dvůr pustý Choteišský toliko sedlský, někdy Mírkův k ync!. o I . 
13 z., porostHn 32 k z. 'Osívají se ke dvoru Syneckému. .v, 

Dvur Synecký. Rolí do všech 3 stran 64 k. 15 z. a od Chote]sskeho dvora 
7 k 13 z.Potah dvojí neb 10 volův. ... 

Dvůr Hošťěcký. Rolí 39 kop, po rostlin 13 kop. Potah ~VO)1 neb 10 ,:oluv. 
Z desátkův dávaných farářům shledává se, že se pOCltalo 15 snopuv za 

mandel. 
Rukopis obsáhlý, skvostné úpravy n .. v. Černém ~o~telci ul~žený, av~:k kn~

žetem do musea zemského darovaný. Složeni Jeho a opsam dokonceno 1. 16/ j. NeJ
lepší a nejkrásnější ze všech urbářův, co jsem kdy jich viděl. 
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335. 1680. 

Veytah urburu Pardubského. 

Pivovar Dašický: várka ječného hořkého piva na 4věderních 21 sudův, 
vykonává se do roka várek asi 60 a na sud čťyřvěderní sypá se 2 v. pšenice a 
ječmene 1 strych, 2 v. Chmele na jednu várku se potřebuje 1 str. 3 v. a peněží 
se každý sud za 8 fl. 

Při témž pivovaře pálí a táhne se ze 3 kotlův Pálený, z každé várky po 
14 žeidl. a peněží se takového každý žejd1. po 5 kr. atd. 

Pivovar Pardubský skrovný, vaří se piva ječná hořká, činí se ročně asi 
76 várek, každá na 15 s"/fdt~v čtyrvěderníth. Při každé várce místo patočkův 
přivařuje se po 3 vědrách piva a peněží se jeden každý sud po 18 R. a sypá se 
na sud po 2 str. pšenice a po 1 str. 2 v. ječmene. Chmele na jednu várku se dává 
1 str. 3 v. atd. 

Dvur Hradišt'ský, rolí při něm prostředních 197 kop a 50 zahonův, kteréžto 
rolí na 3 zvůry rozdělíc jsou takto: k setí podzimnímu 58 kop 30 záh., k setí 
jarnímu 49 k 30 z., k ouhoru 50 k 50 z. (Nesouhlasí s celkovou sumou.) Po
tahův se chová 12 kusů a 1 kůň stadní, dohromady 13 k Loučného míně nebo 
více pod 30vozův. 

Dvůr Mateřovský (podrobně vypsaný). Trojí osev 34 k 43 z. + 44 k. 
7 z. + 41 k 7 z., dohromady 119 kop 57 záhonův. Potahův 12 kusuv. 

Dvůr Čijovickiý. Trojí osev 33 k 36 z. + 36 k 40 z. + 34 ss. 20 z., do
hromady 104 kopy 36 záhonův. Potahův 12 kusův. 

Dvur Mikolovský. Třetí osev 36 k + 41 k 15 z. + 40 k, dohromady 
117 kop 15 záhonův. 'Potahův 12 kusův. 

Dvůr Jenikovský. Trojí osev 45 k 30 z. + 51 k 40 z. + 57 k 10 z., do~ 
hromady 144 k 20 z. (čti 154 k 20 z. neb počítej úhor 47 k 10 z.). Potahův 
12 k a kůň stadní, dohromady 13 kusův. 

Dvůr Tuněchodský. Trojí osev 50 k 44 z. + 50 k 38 z. + 52 k 53 z., 
dohromady 154 kopy 15 záhonův. Potahův 12 + 1 kusů-v. 

Dvůr Žďanský. Trojí osev 52 k + 53 k + 56 k 10 z., dohromady 161 
kop 40 záhonův. Potahův 12 + 1 kusů. 

Dvůr Semí11ský. Čísla osevu vynechána. Potahův 6 kusův. 
Dvůr Podhurský. Trojí osev 11 k 15 z: + 7 k 02 z. + 9 k. 22 z., dohro

mady 28 kop 29 záhonův. Potahův 2 kusy. 
Dvůr Vysoko Veselský. Trojí osev 17 k 10 z. + 17 k 30 z. + 18 k 20 z., 

dohromady 53 kop záhonův. Nechová se dobytka pro nedostatek luk 
Dvůr Pardubský čili Vystrkov. Trojí osev 4: k + 4 k + 1 k 50 z., do-

hromady 9 kop a 50 záhonův. Rolí spravuje šafář. ('O dobytku není zmínky). 
Seno se klidí všude na vozy. Všech 132 v. sena a 114 otavy. 
Lesy se měří na provazce. Suma jich 235.213 provazcův. 
Louky zvířecí, na nichž se klidí seno pro zvěř, měří se i na iitra i provazce. 
Farářům platilo se desátku (kromě peněz) soli po bečkách, prosticíclt a 

věrtelích, žita, ječmene a ovsa po stryších. V Jestbořicích sypali též pšenici. 

Knížka v archivu musea·kr. Č., obsahující mimo tuto i urbář Smrkovský 
a jiné zajímavé paměti. 

336. 1689. 

Taxa a poPis staDk.u Dobršského. 

Při dvoře v Chvališovicích nachází se kus lesu, jejž lze 24 kusy zaječích 
tenat obtáhnouti. 

Německé poznamenání v arch. pan. Vimberském I Art. 2 d. 
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337. ce. 1689. 
Ta,xa statku Nihošovského. 
Lesů se nachází pod 25 lečí (stellung), z nichž každou lze 20 zaječími tenaty 

obtáhnouti. 
Německé poznamenáni v arch. pan. Vimberském I Ar/,. 2 d. 

338. 1691, 17. Jul. 
PoPis statku Kosma. 
Lesíků bude asi 10 zemských provazcův. Psáno na zámku Vimberce. 
Německé poznamenání v arch. pan. Vimberském I Ar/,. 2 e. 

339. 1700, 3. J ul. 
Popsání celého panství J. v. h. Excell. z Vrtby (titul) Drahonického. 
... A tak všech lesův dle uznání na celém panství Drahonickém se vy

nachází, počítaje ľeč s 24 tenaty obtaženou a tenata 48 sáhů zdýlí držící, za 85 lečí. 
Arch. pan. Protivínský I Ar/,. 2 aJ7. 

340. 1709, 6. Aug. 
Specifikací všech lesův, jak knížecích tak i poddaným vlastních, na panství 

V imbersMm a Drslavském se n'aclvázejících. 
Měří se na šnůry k zaječím honbám (haaBengejayt schnier) v obvodu 

milí majíce (in umbkreis 1 meil gross). 
Arch. pan. Vimberský VI \\. r/,. 1 b. 

341. 1709. 
Odhad statku Křeštovského. 
Panské lesy se měří na velké leči (grosse stallungen) , každá leč ad quadrum 

po 720 krocích (schritt). Sedlské lesy měřeny na zaječí leči (haBenstallungen). 
Arch. pan. Protivínský, odd. Křešfovice I Ai.\, 1. 

342a. (1732). 
K panství Březnickému skrze mne podepsaného nejen lesy, nýbrž i porost

li11f)l na provazec Prazský 52 loket v sobě držící vyměřeno bylo, totiž vkvadr. pro
vazcích). 

(Jména lesův) 

Velké lesy od Volenic, 1. díl 
Uprostřed těch lesův 
Zadní díl 
Chlum. 
Lipovec 
Vobrojice 
Myslín. 
Novej u Dobré vody 
Husárovský . 
Holub porost1ina 
Hradiště 
Hora Počapská 
Slepec . 
Trnovce 
Rampaška} . 
SipIe porostlm! 

(I. díl 
Tochoský) 

3597 

67% 
50 

(II. díl 
Březnice) 

4624 

522Y2 
217 
229 
64 

205 
106 

(III. díl 
Koupí) 

1116 

2888Y2 
224 
138Y2 

68 
608 
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(J ména lesův) (I. díl (II. díl (III. díl 
Tochoský) Březnice) koupi 

Malířovský 30 
Libisná, Březina 247 
Zelenej les 169 
Vedle toho spálený les 541Y2 
Hájek porostlina 30 
Žbány porostlina 24 
Podůlský u Ostrova 40 
Lískova hora i Dubiny 296Y2 
Homolice u Dolu 241Y2 
Vinice 141Y2 
Z'ldní Mýto 63 
Vnnčí 40 
Sojkovská hora 64 
V Kněžským. 31 
Bohdalce. 311 
Starý lísek 64 

Summa 5407 5779 5513 

Johann Joseph Dietzler. 

. Kromě tohoto je ještě druhé vyměření, v němž les Kolberk (v prvním 
nejmenovaný) přidělen jest ke třetímu dílu, takže tento vzrostl na 5577 a u 
prvního dílu je Hájek vyměřen ria 50. 

Arch. Březnický VII 4. Sepsáno 1. 1732, když bylo panství Březnické na 
4 díly děleno. 

342b. 

Vyměření lesův (a jich hodnoty) lo 1785 skrze taxatora Kohouta a skrze 
nadlesního Janského podle míry dolnorakouské. 

Kohout Janský 

u Vacíkova 
jitra sáhy jitra sáhy 
1522 552 1528 1299 

u Leletic 40 634 39 2234 
u Koup 818 139.4 817 1983 
u Počapl 388 4183/ 4 387 . 2038 
u Boru o 86 886 86 886 
u Březnice o 39 1309 40 1524 
u Martinic 18 1495 18 1495 
u Vrančic o 59 

Suma 2974 2893/ 4 2922 239 

] anského vyměření jednotlivých lesův jest: 

Vinice o 39 jiter 1309 sáhův r Malý kousek 1 jitro 48 
" ] 

U Dobré vody. 86 jiter 886 " " ~ Simín . 18 1495 
Holý vrch " " 267 

" 153/ 4 " }! Hradiště. 92 1125 
Rampaška " " 28 878 "O 

" " :rl 
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Chlum 722 jiter 999 sáhúv 

19 Bohdalec 1. 56 
" 

175 
" Bohdalec 2. 9 

" 
737 

f ~ Mlaky 30 
" 

72 
Vacikov 1469 

" " Obrovice. 59 1299 
" l Myslín 15 916 > o 

Stráž 16 833 -'" 
" " 

J 
'0 

Batkový vrch 8 485 '" 
" > 

Vrančický 59 
" 112 " 

Vše 2981 jiter 

342c. 1786. 

Panství Březnické. Dominicale. Vyměření a odhad lesův. 

Měří Jitro vydá Celý les Po kolika letech 
V obci Vacikovské jiter q sáhův měk. dříví vydásáhův se mýtí 

297 Les Vacikovský 1469 130Y2 191704Y2 100 
199 Les Obrovice . 59 1299 70 41865/ 8 70 

V obci Leletické 

211 Myslínský les . 15 916 70 1089 70 
148 Stráž. 16 833 80 1320 100 
184 Bajtlový vrch 8 485 80 .664 100 

V obci Koupské 

889 Chlum 722 999 120Y2 87076 140 
852 Bohdalec první 56 175 76 4264 90 
853 Bohdalec druhý 9 737 76 718Y2 90 
287 Mlaky 30 72 60 1800 95 

V obci Martinické 

237 Les Kamenná hora 18 1495 60 1135Y2 95 

V obci Počapské 

274 Kolberk . 267 15 60 16020 9f} 
109 Les Hradiště 92 1125 60 5562 95 
229 Rampaška . 28 878 60 1713 95 

V obci Borské 

267 Les Dobrá voda. 86 886 75 6491 100 
Les Vrančický se při-

znává při panství 
Tachovském 

V obci Březnické 

Les Vinice. 40 1524 95 39045/ 8 100 

Summa 2922 239 3276483j. 

Arch. Březnický VII 4. 

343. 1745. 

Urbář panství Točnického. 

1. Výnos dvorů: 

úhorem 
ozim, 1743, pšenice 
OZ1m, 1743, žita 
jař 1714, ]ecmene 
jař, 174l, ovsa 
jař, 17<14, hrachu 

281 

Točníka Chlustiny 
236 str. 3 v. 199 str. 
80 str. 24 str. výsevku 

123 str. 63 str. 1 v. 
107 str. 39 str. 
126 str. 2 v. 46 str. 3 v. 

20 str. 1 v. 6 str. 

Součet u Točníka 115 kop a 35 záhonův a u Chlustiny 63 kopy záhonův. 

Počítajíc 6 strychův násevku na kopu záhonův činí u Točníka 693 str. 
:3 v., u Chlustiny 378 str. 

Pozn. Součet strychův u Točníka je psán 683 str. 2 v., ale tu je číslo 8() 
zapsáno po opravě a to tuším chybně. Také první číslo u Chlustiny jest ne-
jasné. 

Sklidilo se r. 1744 u Točníka: 
pšenice 6 kop 58 mandel 6 snopův 
žita II kop 33 mandel 
ječmene 9 kop 5 mandel 1 snop 
ovsa 5 kop 18 mandel II snopův 
hrachu 53 fudrův (vozův) 

U Chlustiny: 

pšenice 2 kopy 28 mandel 12 snopův 
žita 5 kop 40 mandel II snopův 
ječmene 2 kopy 56 mandel 12 snopuv 
ovsa 2 kopy 8 snopův 
hrachu 14 fudrův (vozův). 

Ze součtův je patrno, že šlo 16 snopův na mandel a 60 mandelův ovšem 
,na kopu .. 

2. Rozměr lesův HředZského hájemství. Lesy se měří na provazce, každý 
o 52 loktech. Podrostu je 1500, paloukův 705, starého lesu 3045 provazcův. 

Rukopis v knihovně musea Píseckého. 

344. 1758. 
Cel'é panství Písecké byZo Z. 1758 vyměřeno a na veliké, posud zachované 

mapy narýsováno. . 
Práci tu konal Jan Jozef Mann, kro komorní a zemský měřič kro Čes. a 

dokončil ji 1. 1759. Celkový výsledek rozsáhlé jeho práce jest v následující ta-
bulce, v níž se počítají rybníky jen na čísla, louky na vozy a vše ostatní na strychy 
a věrtele. *) 

*) Arch. Písecký Aa 140, 14-1. 
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ODD:E:LENÍ II. 

o M:E:RENl A M:E:RICICH . 

1. O MĚŘENí. 

Není úkolem tohoto oddílu zpracovati tyto oboje věci do podrobna, 
než toliko to připomenouti, co bylo na snadě. Věc sama jest taková, že 
bude třeba podrobného zpracování. 

Stesky až do 17. století trvající, že v starých urbářich j sou čísla ne
správně poznamenána, svědčí o tom, že měření se dálo nedbale a že se ne
může porovnávati s nynějším měřením přesným a správným. To asi již 
staří tušili a jsouce mysli spravedlivé a nechtíce schválně nikoho šiditi, 
přidávali kousek čili Naděl Bůh, jakpoznamenáno jest v Hájkově měřictví, 
Kromě toho jest i to pozorovati, že se měřič učíval od měřiče, jako učenník 
od řemeslníka a že se mu dostávalo tedy vědomostí geometrických jen 
tolik, co jim tehdejší škola obecná poskytnouti mohla. Dobrým dokladem, 
jak chybně měřeno bývalo, jsou Urbář Rožemberský (č. 230) a paměti 
() Poděbradském panství, shrnuté pod č. 249, byť i to povážiti, že stav 
rolí se mohl čas od času měniti. 

Časté měření bývalo ve 13. století, když vesnice znova vysazovány, 
Nelze se ubrániti domnění, že věc ta nikoliv dělána, nýbrž odbývána, 

. aby věc byla v krátké době vyřízena. Jak již psáno, býval často tam odhad, 
kde bychom nyní stáli o přesné měření. Na některé nedostatky ještě bude 
poukázáno. 

Nejstarší doklad o vysazování vesnice a tím také měření jest list 
o vysazení vsi Lovosic (1248, č. 4). Určitější doklad je vysazení města 
Poličky (1265, č. 6). V míli okolo nového města bylo pouhým odhadem 
shledáno 800 lánův, ze kterých 50 přiměřeno (snad také jen odhadem) 
k městu. A jestliže při vysazování města Hranice (1276, č. 9) měřeno 
dalekou a neznámou mírou Chrudimskou, lze za to míti, že měření vykonati 
mohl jen ten, který tu míru znal a jí dobře měřil. Také vyměřování rolí 
vesnických mírou v blízkém městě obvyklou vede k tomu, že mohl býti 
k tomu obrán jen člověk v měření tou mírou zběhlý. To zejména platí 
při častém vysazování biskupských vesnic v 1. 1279-1290. 

Zdá se, že ten, který měl práci při vysazování a jenž se potom stal 
rychtářem, také práci měření vykonával. Jestliže rychtář Bartonec (1313, 
č. 27) odměněn byl za svou práci, při níž užito provazce, rychtářstvím, 
nelze mysliti na jinou práci, než povrchní měření. Avšak lze za to míti, 
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že kdekoliv na království vysazováno, darováno neb prodáváno, potře
bováno k tomu zkušeného měřiče, jak se bezpochyby stalo 1. 1315 (č. 29) 
při vysazování vesnic na Volynsku. I jest možná, že někdy vzat i měřič 
z ciziny, jako na př. r. 1327 (č. 46) při vysazování Losiny, neb proč by 
přibrána byla míra' německá, když vysazováno ne příchozím, nýbrž vesni
čanům tam bydlícím. 

Současně s novým vysazováním dálo se Přeměřování a přiměřování. 
Na toto pomýšleno při vysazování města, že by totiž obyvatelstva při
bývalo a to potřebovalo řádné obživy, jako si vymínil i biskup Dobeš 
(č. 13), když Český Brod vysazova1.1) Přeměřování pak se dálo někdy, 
když pozorovány chyby při dřevním vyměřování aneb že zatím bylo při
oráno, ale druhdy i z té příčiny, že nesvědomitý pán chtěl své poddané 
většími břemeny zatížiti. Již 1. 1302 (č. 22) zpozorováno, že při předešlém 
vyměřování rolí u Budyně stala se chyba, což napraveno novým a snad 
spravedlivým měřením. Při Mělníce nalezeno 1. 1320 (č. 33), že naměřeno 
o 15 lánův více; tak i u Plzně t. r. (č. 34) nalezeno novým měřením 10 lánův 
více, než bylo dříve měřeno. Král Jan poslal asi v ten čas (1321, č. 30} 
měřiče věrné a zkušené do Žatce, aby dědiny k městu znova změřili. Nové 
měření dálo se přibráním mnohých měšťanů, čímž také docíleno řádného 
dohledu na měřiče. Měšťané pak prosíce krále za potvrzení, vyprosili 
si i to, aby budoucně nebylo přeměřováno. 

Že se přeměřování mohlo díti i po Přiorávání, následuje již í1lánové 
soustavy, protože tu především šlo o půdu ornou. Králová Kunhuta daruje 
lán a k tomu tři pruty role jako náhradu za skalnaté a neúrodné části, 
které padají do téhož lánu (Reg. II, 1070), z čehož jde na je\o, že lán měl 
míti svou určitou výměru rolí. Zbývaly tedy mimo odměřené lány ještě 
lesy, pastviny, průhony, dráhy a jiná místa, kdež se mohlo přiorávati. 
Dbalý pán ovšem nechtěl přijíti o svůj úrok sice povinný, ale ještě ne
vyměřený. 

Také nespravedlivosti dály se. Ves Hostín byla 1. 1320 znova vysazena, 
ale 1. 1337 (č. 64), když se jednalo o potvrzení toho, vyměřeny dědiny 
znova skrze měřiče podle způsobu království českého, při čemž shledáno, 
že bylo dříve naměřeno o dva lány vice. V Hostomicích (1343, č. 76) chtěl 
Hynek Berka z Dubé dědiny znova změřiti, protože byly asi th lány více 
přiměřeny, ale ustoupil od toho, když mu byla slíbena náhrada. 

L. 1345 (č. 82) vyměřeno na Bychnově neb Hubenově nové popluží 
právem zákupným a mírou města Strakonic. Zákupník si ph tom vymínil, 
že nemají dědiny téhož popluží jinou mírou býti přeměřovány, leč jedině 
mírou v Strakonicích obvyklou. 

K častému přeměřování došlo ve 14. stol. na statcích Rožemberských. 
Asi 1. v 1374 oddělili se bratři Petr, Jan a Oldřich z Rožemberka, tak že 

1) Srov. č. 226, kdež jest z 22 % lánu úrok po hhvně, kdežto ve 14. st. bylo 
40 lánův a s každého také hhvna. 
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první dva vzalí pospolu dvě třetiny a Oldřich třetí áíl. Aby byly díly tak 
-tak rovné, shledáváno po stárých rejstřících, také přeměřováno a naposled 
sepsána dvoje rejstra, jež se šťastnou náhodou zachovala2) a z nichž jsou 
výpisy pod č. 230. Tak na př. se našlo na panství Vítkova Hrádku, že 
dřevních dílů v bylo mnoho a že po přeměřování objeveno, že bylo lánů" 
méně. Ostatní přeměřování (některé i velmi nedbalé) lze tam najíti. V Hob
šovicích 1. 1404 vymíněno, že se měření lánův nemá opakovati.3) 

Přeměřováním docílila jen vrchnost zisku, obyvatelstvu však spíše 
ubylo, než přibylo. Proto od té doby staraly se osvícené vrchnosti, aby 
bylo měření správnější a ovšem také poddaní o to pracovali, pokud jen 
to šlo. Ph vysazování Bělé (1337, č. 62) vzat k tomu měřič Zerva, jemuž 
za jeho práci dáno rychtářství v Děteli a k tomu lán svobodný lesní půdy. 
Pořádně a provazcem vyměřovány dědiny u Trnové (1342, č 73) a u Odolic 
(1343, č. 75) a způsob obvyklého měření zejména zachováván při vysazení 
Vysočan a Lažan (1343, č. 78). 

Přesné měření (pokud se může o přesnosti mluviti), bylo při vysazení 
Kasejovic (č. 88). Provazcem napřed se naměřily 4 provazce po 52 loktech 
na dél a pátý na Šíř. čímž vyměřeno 5 q provazcův neb jitro. Tak postu
pováno i při následujících 47 jitrech a vyměřen lán. Takových lánův mě
řeno 24. Když 1. 1358 (č. 98) měřen les Hole u Strakonic, natáhl se provazec 
o 52 loktech Pražských jednou na šířku a třikrát na délku, tak že od
měřeno celé jitro zemské míry totiž 2837·204 qm. Šedesátkráte takto měHc 
vyměřen lán neboli 17 ·0232 ha. O tom, jak toto měření vykonáno, svědčí 
dnešní stav,4) totiž 6 parcel kat. obce Pracovické a Novostrakonické: 

č. p. 452/1 = 348.645 qm 
453 = 405.429 
467 - 34.625 
480 = 557.164 
253 = 228.873 
254 = 249.068 

Souhrn 1823.804 qm, 

{:ož činí asi 182·38 ha, kd~žto měření r. 1358 vykazuje součet 161·7194 ha. 
Rozdíl činí asi 20·7 ha, při čemž možno i hádati na rozmnožení lesni půdy. 

Při vyměřování dbalém vyměřeno méně, nežli se dálo odhadem, 
při čemž odhadováno raději více než méně, aby se dostávalo. Co přebývalo, 
nazývalo se německy iiberschar a česky zbytek. Tak se stalo 1. 1341 (č. 69) 
v Lišanech. Tak nazývány i v Kladsku vybývající role (1350), ale v též 
krajině lze i uhoditi "na role přebývající, které se vlastně zbytko'L'é 
jmenují".6) U Odolic (1343, Č. 75) nechány každému lanníkovi 3 míry 

2) Truhlář, Urbář rodu Rožemb. 
3) Arch. Český XXVI 193a. 
4) Podle zprávy učiněné Emil. l\1iltnerem., ředitelem velkostatku Strakonského. 
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(korce?, jitra?) na pastvu, čemuž se říkalo německy hegweid (zahájená 
pastva) a česky zátka (od zatčení neb zatýkání jen pro sebe). 

Přesné měření kolikráte bylo potřebí, když odhádán nějaký statek. 
Stávalo se tak nejčastěji, když někdo odsouzen, aby nahradil škody způso- ; 
bené a když nebylo peněz pohotově, aby škody zaplatil. Odhad ovšem se 
děl podle oka, ale Ondřej z Dubé dokládá ve svém Výkladu na právo 
zemské a v kap. 54 "kterak má odhádání býti", že komorník, jestli 
třeba, "káže měřiče dobyti".6) 

Přimě1~ování dálo se někdy i po dokonalém vyměření lánův. Ves 
Kozlov vysazena 1. 1347 při tvrzi Kozlově a dáno k ni 10 lánův (Viz č. 86). 
L. 1409 (č. 143) zdálo se držitelům, že by jim lépe prospělo prodati popluží 
i s tvrzí. Slíbili tedy odměřiti 3 lány, ale když měřili, našlo se, že celé po
pluží mělo jen 2 lány a 3 jitra. Přiměřili jim tedy z lesu tolik, co ještě 
scházelo do třetího lánu. 

Ve smlouvě (1451) o dodělání hráze rybničné pod Tuchorazem psáno 
jest, že má loket býti dlouhý čtyř pídí a tím loktem má býti odměřeno 
na tyči 8 loket vzdélí a tu tyč postaviti na troubě rovně vzhůru a pak má 
děláno býti od té míry nahoru až do vrchu, to jest až do výše 8 loket a tak' 
aby byla hráz srovnána od splavu až 4 kročejí nad strouhou mlýnskou; 
vrch té hráze má býti zavřen v širokosti 6 loket. To znamená, aby hráz 
byla nahoře, kde se chodí, 6 loket široká, a nasypána byla do výše 8 
loket. 7) 

Dokladem, jak správné měření délky v 15. stol. pokročilo, jest měření 
mil, protože královská města měla starodávná o ddarování , aby v mílí 
okolo města nebylo městských živností a měšťanům neubývalo vyživování. 
První toho příklad (1464, Č. 158) je měření míle u Budějovic, aby se zvě
dělo, je-li ves Újezd kamenný ještě v míli. Kromě královského (rozuměti 
zemského) měřiče byli tu kro prokurator a purkrabě Hlubocký. S měřením 
se začalo u hradeb města. Podle speciálky gen. štábu 10-XI jest patrno, 
že se měřilo na silnici k Rožnovu a až za Új ezd, kdež se nyní silnice roz
bíhají u Štiteckého rybníka a přišlo se po silnici běžící k Velešínu na místo 
proti rybníkům Štiteckému a Širokému,za nimiž jest ves Kosova rybník 
Punčoška. Počítá-li se loket po 0·5914 m, činí provazec 30·7528 m a celá 
míle neb 365 provazcův 11.224772 m neb 11·22 km. Měříc to na speciálce 
ydá asi 11·3 km, což jest asi totéž číslo, pováží-li se, že, dnes nevíme určitě 
místa, kde se míle doměřila. Podle toho není pochyby, že staročeská míle 
měřila 11·22 km a že správně tehdá měřena. 

O jiném měření míle dovídáme se z půhonu 1. 1492, kdež úřad města 
Chomutova pohnal Jindřicha z Vřesovic, vině jej, že ze vsi městečko udělal 
a tím do jejich práva dosahoval. Zdali se to týče Sušan, které dostal Jindřich 

5) VOlkmer, Hohaus Gesch. der Gr. Glatz 103, 107, 117-118. 
6) Arch. Český II 50l. 
7) ČČM. 1840, str. 68. 
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1. 1467 na svůj díl a jež ležely ještě v míli Chomutovské není nám známo 
Jest jen známo, že jezdil na to měření jeden úředník m~nší,8) snad mÍsto~ 
komorník, který řídil odhádání statkův svobodných. 

~e, sklonk~ 15. ne~ s ~očátku 16; stol. pozorovalo se, že provazec 
konopeny nehodl se k presnemu měřem, poněvadž ho vlhkostí b ' 1 

v v 'dv . , u yva o, 
procez zava ena mlra řetízková, jež však podržela starého svéh' , 
J

" k b 1 v, o nazvu. 
me p~ y o opat,rem .(a snad ve:~i staré), které mělo čeliti vadě, kdyby 

se. provazec nenatahl, Jak se patn, aby se k němu přidalo Naděl Bůh 
t. J. kousek zdélí dvou pěstí (tuším 16 cm) aneb aby byl provazec o to delší: 

. Ne~ylo-li ,m.ěřičv~Yo ruce, měříval kde kdo. Z č. 291 (r. 1615) jde 
na Jevo, ze sedlacl menh lesy, ovšem byl při nich písař neb úředník kt ' 
.. d' 1 ' d ' ery 
J1~ v

ava v nav~ . V urbář~ Poděbradském (1707, č. 249) je zmínka, že 
vymera ne~terych luk nem přesná, protože je vyměřovali jen písaři. 

. Protoze byly role po většině čtverhranaté spůsoby a při tom dosti 
~r~vlde:~é, ~ čemuž již ,vedlo pohodlí při orání, zvykli si měřiči i ostatní 
lIde ,pocltaÍl okol~k a Ílm i nepřesnému určení míry, porovnávajíc roli 
s roh co do velkosÍl. První mně známé měření tohoto způsobu stalo se 1. 1518 
(č. 166c) když. Petr z Rožemberka měnil blata s klášterem Třebonským. 
Bláto St~~ek, ] ehož ~~stal, měřilo 53 provazcův, za ně pak dal jiné, které 
takto ~ere?o: Namereno na obou dlouhých stranách po 16 provazcích 
a na ,kr~t~ych po ll. ~ělo tedr toto bláto okolek 54 provazcův, a protože 
rov~e davano za rov ne; rozuml se tu, že i v Stav ku byl měřen jen okolek, 
ať Sl byly strany kterekoliv délky. 

., Pr~tože ,okol~r.p:avidelných rolí byly dobrým poměrem porovná
vaJ1c r~h s rO~l v pncl~e velkosti a k tomu pohodlnou věcí byl k počítání, 
zobecnel dOSÍl, ale stavalo se, že lidé ano i měřiči, buď nemajíce dosti 
~dborného vzdělání aneb obmýšlejíce někomu ubližovati, měřili na okolek 
1 tam, kde se poměr role k roli kalil, což bylo u cípovatých rolí snadno 
možrié. Podolský tedy sepsal svou 4. kap. jen o "zlém a škodném užívání 
měr zemských". Ukazuje tu nejen výpočty nýbrž i obrazcem, jaká shoda 
se sběhne, jestliže se měří jen okolek u cípovatého kusu, tak že může 
se vypočítati polovice i méně míry takového kusu, jenž by měl týž okolek 
a byl pravidelný. 

. . Klau:er v~;:de dokládá okolek, ale drží se správného měření q neb, 
Jak JmenuJe, knzovou měrou. V závěrku svého spisu dotýká se toho, 
co psal Podolský o škodném měření, že ho zatím v tom nenásledoval, 
protože obmýšlel sepsati zvláštní pojednání o spravedlivém a nespra
vedlivém měření, k jehož sepsání (pokud je známo) nedošlo. 

, ~a~é Světecký nepíše o škodlivém měření okolkem, nýbrž ukazuj e 
nazorne .J,a~ poučením tak i obrazci, jak se mají měřiti kusy mnohotvarné, 
odchyluJ1Cl se od pravidelných kusů čtverhranatých. Ale že přes to ještě 
byli panští úředníci, myslivci a jiní, kteří se drželi nespravedlivého a škod-

. , 

8) Rel. tab. I 220. 
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ného měření, napsal proti tomu svůj spis o "falešném zemoměření", kdež 
se mimo jiné i chybného měření okolkem dotýká a to široce. 

Místodržící vydali (1685, 16. října) instrukcí pro zemského měřiče; 
to se týče nejvíce měření rolí, jichž majitelé se domnívali, že jsou daněmi 
nespravedlivě obtíženi.9) Z r. 1687 pak (č. 219) jest dobré zdání úřadu 
desk zemských o měření rolí sedlskÝch a jak by se měřiči platiti mělo. 

Stávalo se někdy, že nebyly dědiny ani měřeny buď z pohodlnosti 
aneb že nebyl měřič na snadě. Tu si pomáhali násevkem a z počtu korcův 
odhadovali množství lánu. Stávalo se tak ku př. 1. 1623, jak lze znáti 
z č. 295 a 313 pro kvapné odhadování. 

Kam dospělo měření neb vlastně způsob, jak měřeno od počátku 
17. století, to lze dobře poznati ze spisu, který vydal Podolský, jímž se 
řídili všichni pozdější měřiči, zejména je v té příčině poučný spis, který 
vydal F. Svoboda pro ty, kteří nemohou míti po ruce zkušeného měřiče 
(viz č. 353) a na kvap by potřebovali vyměřiti nějaký kus. 

Aby se poznala přesnost, iak měřeno iest v 18. stol., přidány míry 
panství Březnického a Tochovského (č. 342) a panství Píseckého (č. 344), 
poněvadž mi byly na snadě. 

Při rozdělení Březnického panství r. 1732 zůstal držitelům Bí-ez
nickým 2. a 3. díl obsahující lesův 5779 a 5577 q. provazcův, aneb do
hromady ll. 356 q. ,Pr., což činí 1073·669 ha. Měření na jitra 1. 1785 a 1786 
bylo nepřesné, poněvadž dva vyměí-ující si byli v 'odporu. Ale vezmeme-li 
i menši číslo 2922 jiter a 239 sáhův, činí 1689·3984. Avšak podle Somme-. 
rovy topografie (Prach. kro 77) obnášely všechny panské lesy jen 2879 j. 
831 q. s., což je tolik jako 1657·06 ha. 

Proberouc některé jednotlivé části, najde se na pí-. , že Chlum les 
držel 2888·5 q. pr. (což činí asi 273·14 ha), podle měl-ení r. 1786 držel týž 
les 722 j. 999 s., neboli 403·844 ha. Toto větší číslo snad by se vysvětlilo 
přibráním pastvišť. Les Hradiště (nyní Šance) měřil 522·5 q. pr. neboli 
49·4168 ha,. podle vyměření pozdějšího držel 92 j. 1125 S. neboli 53·3473 ha. 
Čísla se zde dosti přibližují, ale který z obou se pravdě přiblížil, o tom by 
mohlo rozhodnouti moderní měření. Vinice u Březnice držela 141·5 q. pro 
neb 13·3806 ha, podle pozdějšího měření 39 j. 1309 S. neb 17·1593 ha. 

Manovo měření lesův Píseckých (1758, č. 344) bylo dosti přesné, 

pováží-li se, že neměl k tomu vyškolených pomocníkůva že to bylo první 
soustavné měl-ení. Hradiště měří u něho 397·5 korcův, což by bylo tolik jako 
112·76 ha. Dnes je výměra vypočtena na 116 ha neb 201 nynějších jiter. 
Lesy u Temešváru čili nad Vltavou vyměhl na 171·25, pokud vůbec bylo 
dno, a 146:75, pokud byly zarostlé, ony by měly míti podle nynější míry 
47·57, tyto 41·83 ha, ale drží podle nynějšího měření 42 ha, protože pustiny 
24·5 korců, které byly mimo porost lesu, snad se jiným způsobem zužitkují. 

9) Psáno německy. Vytištěno v díle: Archiv der Geschichte und Statistik 
illsbesondere von B6hmen 1795, III 162-165. 
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Tyto dva příklady dokazují, že Man dosti přesnť' měřil. Jestli u ostat
ních jsou rozdíly, vznikly tím, že dno podléhalo změnám prodáváním 
neb kupováním, jak seznati odtud, že mnohé palouky byly zakupovány 
a zase okrajky vyměňovány. 

Veškeré Hory měří podle nynějšího měření 4270 ha neb 7420 jiter. 
Man vyměřil, co bylo v dědičném držení a našel nad 12.155 korcův, což 
by bylo asi 3358 ha. I kdybychom připočetli k tomu, co nebylo dědičné, 
totiž 416 korcův, našlo by se jen 118 ha a jestli by se přičetlo k pí-edešlému, 
činilo by 3475 ha. To ale nesvědčí nic proti Manovi, ano je známo, že od 
r. 1758 až do nynější doby přikupováno. Hůrky měří nyní 663 ha; Man 
namHil dědičného 2122·75 neboli 604 a co nebylo dědičného nad 209 korcův 
neboli 60 ha a něco nad to. Součet obou činí 662 ha a svědčí zase o spra
vedlivém měření Manově. 

Lesy u Mirotic j sou ve dvou revírech, Budském (499 ha) a Ostro
veckém (379 ha), jež měří pospolu 787 ha. Man má lesy u Mirotic a Bud. 
Man naměí-il dědičného dohromady nad 3347 korcův neboli nad 949 ha, 
tedy více, než jest nynější stav, což se vyloží tím, že něco odstoupeno 
sousedům za právo v lesích sekati. Kromě toho naměřil tu, co nebylo dědič
ného, nad 1439 korcův, což byly samé kopaniny, které ok. 1. 1849-1850 
vyvlastněny. 

2. O MĚŘIČíCH A ZEMSKÝCH MĚŘIČícH. 

O měřičích doloženo již něco v předešlém oddělení, zejména o prvním 
nám známém měřiči Zervovi, jenž pracoval při vysazování města Bělé 
(1337, č. 62) a obdržel za svou práci rychtářství v Děteli a k tomu lán svo
bodný lesního dna. Podobné odměny dosáhl měřič při vysazování Černo
chova (1340, č. 66), ana mu dána role pod 40 korcův. 

Ze 14. století známe několik měhčův, kteří sloužili pánům z Rožem
berka. Není určitých dokladův, jestli to byli měřiči řádně vycvičení aneb 
ochotníci, kteří sami od sebe se dodělali zkušenosti; také není zřejmo, 
zdali byli jako stálí zřízenci. 

Jakub a Vaníček. bez označení, odkud byli, měřili 1. 1359 lesy na 
panství Žiželickém. Snad to byli obyvatelé z Bydžova. 

Jakýsi Mach vyměřilI. 1373 lesy u Bukovska a Milčína. Neznámého 
roku měhl panské louky u Sedlčan. 

Lesy na Přiběnicku, které byly velké a rozsáhlé, vyměřilI. 1373 
M. písař. 

Albert z Valtířova jinak z Boršíkova měřilI. 1373 lesy ke hradu Rožem
berku. Neznámého roku měřil i lesy u Bdoha na panství Menšteinském. 

] aroslav z Huntova tak řečený, protože držel od arcibiskupa ves 
Huntov ještě 1. 1379, 1. 1373 vyměřil mnohé a velké lesy při hradu Choust
nice. L. 1378 měřil 5 čtvrti dědin pro obec Olšovskou a t. r. popluží dvoru 
ve Vitějovicích měrou té vsi, která byla o něco menší, než Pacovská. 

19 
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Petr z Ostrova měřil v neznámé době lesy patřící ke hradu Krumlovu 
a lesy Poděhusské. 

Zdislav lovčí a Oldřich,2akavec měřili lesy u Vildšteina a Zbiroha též 
neznámého roku.IO ) 

Přibík z Vitějovic, služebník Jana z Rožemberka; přeměřil 1. 1386 
šosovní grunty města Krumlova.H) 

] an měřič žil tuším v Praze. L. 1421 obdržel od obce Pražské statek 
odběhlý, totiž vinici Prokopa Klecaného ležící vedle vinice Mašťovcovy.12) 

Ze spisův sepsaných zkušenými měřiči a milovníky téhož umění 
a později opisoV2.ných, jest jeden z nejstarších ten, který složili Havel 
syn Prokopův a otec jeho, oba měřiči od Mikína. 

V bohatém archivu Třebonském, kdež jest mnoho pamětí o Mikíně a 
kromě toho rejstřík v nedávno minulých letech hlavně přičiněním Fr. Marše, 
ředitele, s neobyčejnou pilností složený, marně hledáme o těchto osobách; 
jediné, co by asi svědčilo o době, kdy Prokop žil, jest paměť následující. 

Ok. 1. 1450 znamenán prodej lesův čili dříví na panstvích pánův 
z Rožemberka, kdež položen jest i prodej lesův okolo Milčína a to prodány 
skrze Staňka (1447), les Hýlov skrze Přibíka, les Hory skrze Prokopa, 
les Debišovka skrze Mikše, čemuž rozuměti tak, že neprodáván les se dnem, 
nýbrž dříví na stojatě.13) Není ovšem jistá věc, je-li tu míněn měřič Prokop, 
ale také se to nevylučuje. A je-li Prokop měřič týž co Prokop hajný, žil 
ok. 1. 1450 a, Havel ke' sklonku téhož století. Zbytek z měřictví Havlova 
vytištěn pod Č. 345. 

Snad ze sklonku 15. 'aneb z počátku 16. století pochází podrobný 
spis měřický, který otištěn jest v Hájkově kronice a býval i zkušeným měřičům 
důléžitým zdrojem, ač si nemohli odchylek od zemské míry vyložiti. Dali 
se klamati lživým vypravováním Hájkovým, jenž položil dílo to za nařízení 
krále Přemysla II., a nepoznali, že Hájek vložil to do dob Přemyslových 
schválně a bez rozumu. Ocenění díla tohoto přidává se k jeho znění pod 
Č. 346. 

Měřic"i zemští asi byli záhy ustanoveni a to tuším jako měřiči krá
lovští. Ačkoliv pak je nám drahně osob známo, kteří ke dvoru královu 
sloužili a v V. díle Tomkových Dějin Prahy jsou vyznamenáni, přece nám 
měřič z nich znám není, snad proto, že pokládán za pomocníka, ~terý 
sloužil menším úředníkům zemským. Z té příčiny asi se jim říkalo později, 
že jsou zemští a nikoliv královští měřiči. 

Takovým asi byl měřič, který jel 1. 14'92 s místokomorníkem do 
Chomutova, a nelze pochybovati, že již takového zřízence bylo. Neb ve 
zřízení Vladislavově (č. 1500, č. 164) již se čte ustanovení, co se má dávati 
zemskému měřiči. 

10) Truhlář, Urbář Rožemberský. 
") Arch. města Krumlova. Viz i Č. 87. 
12) Arch. Český XXVIII 678a. 
13) Staré počty v arch. Třebonském. 
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Jan z Kel č e. 

Jan z Kelče byl měřičem zemským 1. 15B4. Otec jeho Vácslav bydlíval 
v městě Teplici a snad pocházel z Příbramě, protože Jan řečený Příbramský 
z Gelče přijalI. 1528 městské právo na Starém městě a 1. 1529 na Novém 
městě Pražském.14) V onom měl dům, jejž 1. 1534 s Annou' manželkou 
prodaP5) Ačkoliv se již 1. 1528 z Kelče psal, obdržel teprve 1. 1538, 16. února 
list erbovní od krále Ferdinanda a 1. 1541, ,ll. prosince erb tento mu nejen, 
potvrzen, ale i v jistém smyslu polepšen.16) L. 1546 byl již mrtev, což lze 
znáti odtud, že král Ferdinand dal (1546, 5. září) dvůr Cimice jeho sirotkuW: 
k dědictvíP) 

Jan' Str y a I z P o mno u š e. 

Rodina Stryalův byla osedlá y Žatci. Tu žil od počátku 16. věku 
JiříStryal, jenž sedával v 1. 1531-1543 v radě a v 1. 1536~1538 byl 
prymasem (t 15!6). Bratr jeho Bohuslav (t 1574) koupil 1. 1540 statek 
Pomnouš blíže Zatce, a odtud si také Bohuslav obral heslo, když byl 
1. 157~, 12. ledna erbem a vladyctvím darován. lB) Jiříkův syn Jan stal se 
mistrem svob. umění na vysokém učení Pražském a byl od r. 1567 měst
ským písařem v Budějovicích, kdež jej ještě k r. 1576 nacházíme. Psal se 
ta~é z Pomnouše a tak i bratr jeho Jakub.19) Stav se potom písařem radním 
v Zatci, zemřel tu 1. 1582, dne 24. srpna.20 ) Bohuslav, tuším syn jeho, 
zůstavil syna Adama, jenž se vystěhoval do Anglie a 1. 1665 v Manchestni 
zemřel. ' 

Jan Stryal zůstavil měřické poznámky, jež jsou otištěny v Dokladech 
pod č. 347. ' 

T a d e á š Háj e k z. Háj k u, 

slavný té doby učenec, chtěje svých důkladných vědomostí v měřictví 
k prospěchu své vlasti vynaložiti, vyměřoval, maje k sobě některé své 
bývalé žáky, některé krajiny blíže Prahy a vyrýsoval je na papíře; do
mníval se, že král toto nákladné sice, ale důležité dílo podporovati bude. 
Avšak král sice velmi pochválil předložené mapy, ale o podpoře a peně
zích nic nedával věděti; Hájek tedy tohoto díla 1. 1563 zanechal. 

Mat o u š O r n y s z L i n d per k a. 

Matouš Ornys narodil se asi ok. r. 1530 v neznámém místě. Jestli 
se po otci jmenoval Ptáček a jméno to na řecké Ornis znezpůsobil, snad 

14) Kn. 534. C 5 a 554 f. 24 v arch. m. Prahy. 
i.) Teige, Základy I 2, 632. 
16) Reg. královská ve Vídni. 
") Kopiář v arch. min. vnitra. 
18) Kop. 89 f. 1 v arch: minist. vnitra. 
19) Snad byl Jiřík Tarek, jenž obdržel s Bohuslavem erbovní list, jeho otec. 

Data o té rodině jsou v Seifertových Dějinách Žatce. 
20) Veleslavínův Kalendář. 

19* 
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byl ze Slaného aneb z okolí. Kde nabyl svého vzdělání, také není známo, 
ale lze za to míti, že uživ dobré příležitosti pílí a dovedností vycvičil se 
řádně i v malířství i měřictví. Z počátku ale byl více malíř než měřič.21) 
Setkáváme se s ním poprvé 1. 1549, an byl přijat za mistra, pak 1. 1553; 
tu koupil s Annou manželkou svou dům v Praze blízko u sv. Jiljí (č. 227b), 
kterýž zase prodal a 1. 1567 knihami odevzdal.22) Stalo se to proto, poněvadž 
koupil jiný dům bezpochyby výhodnější. S touž manželkou svou koupil 
1. 1559 vinici s domem proti klášteru Strahovskému a vedle cesty, kterouž 
vinici splácel (75 kop m.) až do r. 1564. Tu vinici 1. 1570 zase pro daL 23) 
Matouš nazývá se v zápisech těch od r. 1553 malířem a není pochyby, že 
tehdá a již dříve uměním svým dvoru královskému, nejv. úředníkům 
a boháčům v Praze bydlícím sloužil. I bylo mu pak snadno vyprositi si 
na králi erb a heslo, aby se psal z Lindp erka , což mu majestátem d. 1562, 
24. srpna povoleno.24) 

Z malířských jeho prací jsou dvě zejména známy. L. 1563 ozdobil 
pergamenový gradual, který literáti Litomyšlští si v Praze objednali, 
překrásnými obrazy, erby města a cechův tamních. L. 1574 pak týmž 
způsobem ozdobil kancionál objednaný pro městečko Třebenice.25) I tyto 
malby j sou velmi krásné. 

Co se týče soukromého jeho živobytí v ty doby, je známo, že koupil 
sobě a Anně manželce dům v osadě sv. Jiljí, jenž mu 1. '1566 v knihy městské 
vložen. (Nyní číslo 228 u Černého lva). To se stalo asi současně s prodáním 
domu, který měl dále přes dům.26) 

Mezi Matoušem a staršími malíři na místě pořádku malířského a skle
nářského Nového města Pražského vznikly nevole a různice a to' příčinou 
nějakých řečí, o jichž obsahu nám není nic známo. Mělo dojíti až k soudu, 
ale podáno od rady na jisté sm1uvce~ Konec zjednán rozšířeným tphdá 
způsobem, ať díme, kejklířstvím, že obě strany opatřeny na poctivosti 

21) Viz v Chytilově Malířství na str. 83. 

22) Teige, Základy 1 2, 616. 

23) Kn. Pražská 20 II f. lIl. 

24) Erb se popisuje takto: Štít od zpodku pravé strany až dopolovice pošikem 
vzhůru k levé straně rozdělený, zpodní polovice červené, vrchní černé barvy av témž 
štítu lev celý, bílý v červené a žlutý v černé polovici, k pravé straně obrác~ný, s roz
zavenými ústy, vyplazeným jazykem, drže v předních nohách pravidlo žluté, jež 
slove blejšik, (krokvice měřičská) v kterémžto uprostřed jest závaží olověné a tím 
pravidlem se všechny věci rovně působí a dělají; nad š~ítem kolčí ?el~ s př~krýv~dl~ 
černými, žlutými a bílými, červenými, nad tím točemce s rozlehtýml feflíky tychz 
4 barev ze kteréž dvě křídla orlova vedle sebe vzhůru pcistavená, též na přič pošikem 
rozděle~á, každé o 7 perech, pravé černé a žluté (od zpodu nahoru) levé červené 
a bílé barvy vynikají. . 

25) A. Rybička v Pam. arch. II 90. Že se tak stalo 1. 1574, zdá se nasvědčovati 
poznámka v ČČM. 1848, str. 326. VL 1569 -1576 býval starším pořádku malířského. 

26) Teige, Základy I 2, 614. Viz i v Chytilově Malířství na str. 84. 
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(1569; 21. března).27) Je sice známo, že Matouš vykonal i potom (1574) 
krásné dílo malířské, ale obrátil se docela po r. 1569 k měřictví, k němuž 
mu byly dobrou průpravou zkušenosti jeho v rýsování. Kdysi okolo 1. 1570 
stal se zemským měřičem. 

Manželka jeho Anna žila ještě r. 1566, avšak v prodeji 1. 1567.se ne
připomíná. Jestli nezemřela v těchto dvou letech, stalo se to zajisté ne
dlouhý čas potom. Matouš totiž oženil se před r. 1574' s Lidmilou, nezná
mého rodu, ale tím tuším zašel svár do rodiny. Stěžoval si totiž do synův 
svých Cipryána, Zachaře a Tobiáše, že byli neposlušni, a do dcery Marjany, 
že mu činívala nemalá protivenstvÍ. Neshody takové vznikaly často proto, 
že děti prvního manželství bály se zkrácení na svém j mění skrze děti 
druhého manželství. Příčiny nevole odpadávaly, když Lidmila dětí neměla, 
ale osten jednou zabodený již zůstal. Lidmila pak způsobila, že Matouš 
1. 1574, 20. srpna učinil poslední pořízení a odkázal všechen statek Lidmile, 
ale přece nechtěl děti své všeho dědictví zbaviti, jak sám tvrdil "na pří
mluvu dobrých přátel i manželky své z lásky otcovské" a odkázal každému 
ze synův po 50 kopách m. a dceři 30 k. m., kdyby k letům přišli, takovým 
způsobem, že je od sebe oddělil aze statku vybavil. A k tomu ještě dodal 
výminku, kdyby se soudně potahovali na větší díl z dědictví, že jim Lid
mila ničím nebude povinna.28) 

Z měřické J"eho činnosti je nám velmi málo známo. Že byl v témž 
umění dobře zběhlý, lze souditi odtud, že v něm řádně vycvičil, Šimona 
Podolského, který se u něho od r. 1575 učil. Přeměřil toho Matouš jistě 
mnoho. L. 1577 měřil jako zemský měřič grunty a lesy města Kašperských 
hor a to ode dvoru Kvildy na čtyři strany.29) 

Jak se zdá, zemřela Lidmila, druhá manželka Ornysova, 1. 1582, což 
lze souditi odtud, že t. r. dne 1. října pořízení r. 1574 učiněné zrušil jako 
již zbytečné a matné. Zůstav osm let v stavu vdovském, oženil se r. 1590 
na den sv. Kateřiny (25. listop.) s Dorotou, dcerou Vácslava Kamenského 
z Mirovic, ze kteréhož manželství narodil se mu 1. 1592 v sobotu první 
v postě (15. února) syn Jan ;30) kromě toho se mu narodila také dcera' Anna, 
která ještě 1. 1598 žila, ale tuším po roce zemřela. Soudíme tak proto, že 
Dorota 1. 1598 (9. listop.) majíc po otci polovičný plat roční na vinici 
na Kbelné jdouc ke Košířům, postoupila jej Matouši manželu, Janovi 
synu, Anně dceři jich a jiným dětem, které míti budou, ale že ten zápis, 
který se rovnal pořízení o statku, 1. 159"9, 24. listopadu z knih propustila:31) 

27) Teige, Základy 1 2, 614. Chytil v Malířství na str.' 83. Viz i Wintrovo Ře-
meslnictvo str. 189. 

28) Teige, Základy I 2, 614. Chytil v Malířství na str. 84-85. 
29) DZ. 63. E., 18. 

30) Tak v svědomí (1620, 16 Jul.) Jiříka Diblíka z Otína, jenž přišed do domu 
n. ~at0.ušova, viděl tu biblí českou 1. 1549 vytištěnou a někdy O. Kamenskému 
z lVflrovlc patřící, kdež tyto dvě události byly poznamenány. 

31) Kniha Pražská 2019 f. 128. 
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Kromě jiného svého jmění měl Matouš také dům na Židovské zahradě, 
v nějž byl právně zveden pro neplacení peněz gruntovních; ten dům 
prodav Jakubovi popeláři a manželce jeho, odevzdal mu 1591, 11. února 
knihami městskými.32) Z dřívějšich dob držel dům v osadě Svatojilské. 

Z nařízení císařského měřil Ornys 1. 1591 panství královská Pardubské, 
Chlumecké, Poděbradské, Kolínské, Lysské, Přerovské a Brandýsské. 
Rysy týchž panství uvedl v mapy barvami malované a císaři skrze Č. 
komoru odvedl. Za tuto nemalou práci vyplatila mu komora do r. 1597 
toliko 150 kop gr. I poněvadž tato suma byla malou odměnou za namáhání 
a náklady několikaleté a Ornys za maso, pivo a chléb při měření potře
bované dlužen zůstával, prosebně žádal císaře (1597, č. března), aby mu 
za takovou práci, za kterouž dobře 500 kop si zasloužil, spravedlivá záplata 
vykázána byla. Císař poukázal mu 1000 kop, kteréž mu z důchodův 4panstvi 

vyplaceny. . 
Kdysi po r. 1591 také potřebován při odhadu statku Novo-Llben-

ského, tehdá v pokutě zabraného a vyměřil na témž statku všechny lesy, 
vyspělé i nevyspělé, i mýta sám se svým pomocníkem přes 10.000 ~ro-:
vazcův. Trvalo to několik dní a zkoušel při tom nepohodlí od sněhu a ZImy 
a nepřístupnost míst. Když se dotazoval po záplatě, c~lácho.l~n, že .se tak 
stane při prodeji téhož statku, ale :r:,estalo se, takže zebromtI musIl, aby 
mu dáno bylo nejméně 30 kop gr. C.~) 

Kromě toho jsou nám známy tyto dva kousky: L. 1596 učinila rada 
Rakovnická smlouvu s Vácslavem Hochauzárem z Hochauzu, držitelem 
Senomat, o jisté grunty sporné a po ní oznámila Vácslavovi:. že zamýšl~, 
požádati Matouše jako zemského měřiče, aby přiměři1 30 JIter Jano;l, 
mlynáři ze mlýna Klempíšovského, poddanému Hov~ha~~árovu. y dn~em 
listu (1598, 28. srpna) žádali Matouše samého, aby pnmenl JanOVI starsImu 
Píseckému spolusousedu jich některá jitra, až smlouv~ obce s I!0ch~u
zárem již vyřízená spečetěna bude.34) K tomu ke vsemu nedoslo, Jak 

zřejmě bude v životopise PodolSkého. 
Když se převalilo 16. století, byl již Matouš vysíl~n a začátken: 

následujícího století pamatoval na ukončení věcí vezd~šíc~. :.osledn~ 
pořízení jeho (dané 1600, 16. ledna) otvírá nám pohled nepekneh~ zlvob~l 
rodinného. Cipryan, syn jeho "neposlušný", jím se neří~ě, be~ Jeho vul~ 
se oženil a zemřel zanechav syna Jana. Toho dal Matous pro Jeho dobre 
učiti umění liternímu ; ale hoch zběhl odtud do světa, tak že děd ani ne:ěd~l: 
je-li živ neb není. Dcera Marjana rovněž neposlušná vdala se protI '.'~; 
otcově za "poběhlíka cizince Vlacha" a zemřela před otcem ~ůstav:vsI 
po sobě dvou synův. Na tyto vnuky málo pamat~~al; Jan~v: od~az~l 
100 kop, kdyby jednou sám přišel k sobě a k letůmpn)da poctlve se ozenll 

32) Kniha Pražská 2134 f. 39. 
33) Dvorský v Hist. Sbor. 1884, str. 323. 
34) Kopiář města Rakovníka, opisy v arch. zemském. 
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a živnost poctivou vedl; prvnímu synu Marjaninu neodkázal nic a druhému 
toliko 5 kop m. Dům svůj v osadě sv. Jiljí se vším, <;:0 v něm bylo, odkázal 
Dorotě manželce a Janovi synu jich obou, čině Dorotu poručnicí a při dav 
jim k radě Jiříka Ftmka z 01ivetu, sekretáře komory České, Šimona Po
dolského z Podolí svého vyučence a Kumata Škrétu, cís. služebníka 
a koncipistu při komoře. Dodal pak k tomu, kdyby ten dům k prodání 
přišel a syn s to býti mohl, aby jej dokoupli, aby odtud odstrkován 
nebyl, též díl Dorotin, kdyby dříve zemřela než syn, aby připadl na 
téhož syna.3S) Zemřel tři dni potom dne 19. ledna.36) 

Z dětí Matoušových zůstala na živu Dorota a Jan. Dorota vdala se 
za Vácslava Vrutického z Drsníku. Jan oženil se l. 1613 s Mandalenou 
Fruveinkou z Podolí, ale zemřel již před r. 1621.37) 

Jan Gerl z Gerlšteina 

(nar. asi 1550, od r. 1587 veřejný notář v Praze) vydal knížku "Vina to
dum, to jest zpráva neb naučení, kterak se mají vinohradové měřiti, 
vysazovati, rozsázené dělati, lisy připravovati, vína sbírati, sudy šichro
vati, vinice krýti, sklepové vinní a vína v nich opatrovati, koštovati, pro
dávati, kupovati, jistým instrumentem měřiti a co za každou nádobu 
podle ceny žejdlíku za ně přijde přezvěděti." (Tištěno l. 1591; podrobně 
popsal Smolík ve svém díle Mathematikové v Čechách, J. 102). Vydal též 
spis O měření sudův vinných města a kraje Litoměřického. 

B. Ber án ek. 

Bartoloměj Beránek, malíř a snad také měřič, vyskytuj e se v 1. 1592- . 
1612 jsa ve službě dvorské na Krumlově; maloval pro Petra Voka z Rožem
berka, ale i pro císaře Rudolfa. Pro císaře vypracovalI. 1602 v době od 
konce května až do počátku prosince rozmanité kusy z panství Krumlov
ského a Netolického zejména: 

1. Obrýsoval zámek Krumlov i město do 4 stran s těmi vrchy a pří
padnostmi a barvami vymaloval, každou stranu na 1 kusu; 2. na jednom 
kusu, jak zámek a město "v kruntu leží, tak žeyšecky place a ulice spatřeny 
býti mohou a při tom položení krajiny" (tedy buď plán nebo pohled z výšky, 
k němuž asi také dosti měřil) ; 3. j eden kus, na němž jest rybník pod zámkem 
s zahradou, sádkami a "tumlplacem"; 4. zahradu panskou na Novém 
městě i se vším, co je v ní; 5., 6., 7. tři kusy, na dvou vnitřek farního kostela 
a na třetím velký oltář; 8. mapu panství Krumlovského a Netolického 

statky okolních pánův Gak s nimi mezují), též duchovenství Vyšňo-

35) Z knihy Pražské kšaftův. Viz v Chytilově M. na str. 86. 
36) Tak ve zprávě, kterou činili (1600, 21. ledna) vyslaní Kutnohorští, radě 

Kutnohorské, oznamujíce, že Matouš minulou středu zemřel. (Sněmy X 25.) 
37) Teige, Základy 12, 645. Co je v tomto Matoušově životopim z netištěného, 

pochází ze sbírky Dr. V. Nováčka dobré paměti. 
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brodské, Korunské a děkanství Krumlovské, též statky osob rytířských 
mezi grunty císařskými položené; 9. zámek (Kratochvíli) v oboře Net~
lické od 4 stran,barvami spravený, na jednom zámek s vrchy, lesy a rOVl
nami (asi 4 kusy) ; 10. jeden kus, na němž oba zámky (přední i zadní v Krato
chvíli) v kruntu, pokoje v nich dole, prostřed a nahoře, v~měřen~ a vy
rýsované i se zdí, baštami, pokoji ~ro dvořany v~s:~venyffil a .take ko::~l 
s některými pokoji; 12. oboru (Netohckou) se všeffil pnpam:ost~. 12. Zme~l 
a vymaloval ptáčnici v Novém městě Krumlov.; 13. udelal fIzerunk (~a
črtek), na jaký způsob by měla stavěna býti ptáčnice v Praze. Za toto dllo, 

na něž sám nakládal, žádal 250 kop mÍš.38
) 

Šimon Podolský z Podolí. 

V životopisech Šimona Podolského bývá správně psáno: že :e narodil 
v Olómouci, ale zdá se, že pocházel z rodiny v Praze usedle, a ze se otec 
jeho nazýval také Šimonl ) a byl pr~stýmv~ěš~anem. bez erbu ~ h:~:a. 
Poněvadž sám o sobě v 2. kapitole sveho menckeho SplSU nap~al, ze ~nsel 
1. 1575 k Ornysovi jsa chud do učení, když mu bylo 13 let, Jde na )evo, 
že se narodil asi 1. 1562. L. 1581,dne 28. září dostal za vyučenou a pro
hlášen jest za tovaryše v umění malířském. Před t~~ již opatřil ~i od p~áva 
města Olomouce list řádného splozenÍ a ukázav Je), byv tl sveho mIstra 
napřed tovaryšem a pak mistrem, přijal (1589, 1. srpn:) městské práv~ 
na Starém městě Pražském. Zaručil se za něho Matous Ornys, zemsky 

měřič.3) v· . 
R. 1590 nacházíme jej na Moravě. Slo o to, aby Lorenc

v 
~alspe:ger; 

nepodařilý Pražský synek dán byl do soukromého a bez~ecneho vezem 
a tím přiveden k polepšení. Petr yok z Rožemberka svoh~ k tomu, a?~ 
byl zavezen na hrad Helfštein a Simon byv k tomu vY~hdnut, ab~ Je~ 
tam dovezl, mládence pěkným způsobem z Prahy vyl~udll a n~ .dotceny 

hrad přivezl; pánu pak napsal zprávu o tom dne 20. unora, vrahv se d~ 
Prahy.4) Byl pak ve službách téhož pána, jemuž také přisluhoval pra;eml, 
bera od něho ročního platu po 50 kopách, avšak od r. 1604, kdyz ~ro 
císařské dílo a měřictví zemské málo pro pána pracoval, dáváno mu ) en 
po 10 kopách ročně, což pak po úmrtí páně přestalo.S) 

Jmění po otci neměl, neb byv u Ornyse ~ učení, :etrval v něm šest 
let a tedy ovšem zadarmo. Nějaké jmění vyžeml s manzelkou svou Kate-

3S) Arch. ministerstva vnitra, Kopl, Urkunden 20155. o o 
,) Dorota Rezkova zapisuje (1536, 24. ob~ezna) o 50 koP, gr., Č. dluhu Šlmonovl 

Podolskému na domě u ptákův v Železné uhcl. (Kmha Prazska 2134 f. 198:) oV' 
2) Tím snad není dáno, že se narodil v Olomouci, ovšem ale tam byh rodlcl 

jeho osedlí. 
3) Kniha Pražská 535 f. 220. Winter, Řemeslnictvo 199. 

• ) Mareš, Život Petra Voka na str. 126. o v ,,' " ' 

5) Winter, Řemeslnictvo na str. 200. V Chyhlove Mahrstvl na str. 9 I nasle-

dují některé podrobnosti. 
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rmou a podpisoval l. 1593 rukojemství. 6) Táž manželka jeho kvitovala 
1. 1602, 8. ledna z přijetí 50 kop míš. 7) 

Asi r. 1597 neb něco před tím svěřila rada Starého města Pražského 
Podolskému orloj na radnici, aby jej opatroval. Když tedy císař Rudolf 
1. 1597 Podolského v jakési komisi vyslati poručil, psala komora o tom 
radě žádajíc, aby jej do 3 neděl odpustili a orloj zatím jinému až do jeho 
příjezdu poručili.S) 

Zdá se, že asi v ty doby a snad odměnou za prokázanou službu ob
dařen Podolský erbem a heslem, aby se psal z Podolí. Stalo se to snad tak, 
že jej Martin Fruvein z Podolí přijal k erbu a titulu; neb oběma potvrdil 
císař Rudolf majestát předložený kanceláři někdy krále Vladislava, jenž 
byl dán Karlovi Podolskému z Podolí, jehož měli za svého předka. Ani 
jednoho ani druhého majestátu neznáme a víme jen o nich ze žádosti 
obou podané r. 16.12 do dvorské kanceláře. Martin Fruvein přišel do Prahy 
po r. 1595 a přijal tu (1597) městské právo Starého města,9) bratr jeho 
pak Benjamin přišel ne dlouho po tom z města Goldberka a usadil se 
v Novém městě Pražském. Ani jeden ani druhý Fruvein nepsali se z Podolí, 
z čehož by se mohlo souditi, že je celá ta věc podezřelá. Podezření také 
způsobuje prosba obou (Martinova i Šimonova) l. 1612, 3. února do kance
láře podaná, aby erb a titul vladyctví císařem RUdolfem potvrzený mohl 
se v~tahovati také na Jana a Benjamina, bratří Martinovy,· protože 
?yl-~l Kar:l Podolský předkem jich všech, bylo samozřejmo. že byl Ben
Jamm take vladykou. V kanceláři žádali žadatele, aby předložili buď ori
ginály, neb vidimusy těchto majestátův; ale pokud je známo, nedošlo k vy
řízenPO) Jisto jest, že se Benjamin potom psal z Podolí a že oba bratři 
učinili l. 1613 přiznání k zemi jako rytíři. Erb jich a tedy i Podolského 
byl štít polovičný v pravo žlutý, v levo modrý a přes něj ruka s rukávem 
červeným, jak drží prsten (zlatý) a za ním tři pštrosÍ péra, černé, modré 
a červené. Klenotem byla dvě křídla barvami rozdělena, jedno žluté a 
modré, druhé černé a červené a mezi nimi prsten.ll) 

o Z Podolí píše se Šimon poprvé (pokud je známo) 1. 1598. Tehdá 
Slxt Palma jemu samému čtvrtému připsal své dílo "Rozjímání, kterak 
den Páně svěcen býti má". Šimon pak stal se té doby tak známým a chvá
leným malířem a měřičem, že jej císař (1599) k tomu zvolil, aby královská 
panství Křivoklátské, Zbirožské, Kralodvorské, Točnické a Dobříšské 

a k tomu i meze a cizopanské grunty, v kterých místech se s královskými 
grunty stýkají, vyměřil a v obrys a mapu uvedl. K vyřízení toho vypravili 

6) Kn. Pražské 1228 f. 101 a 2220 f. 133. Také od něho svědomí v Kn. 1061 
f. 118. 

7) Kn. Pražská 2179 f. 98. 
S) Dvorský v Hist. sb. 1884, str. 323 . 
9) Kn. Pražská 535 f. 296. 

10) Arch. ministerstva vnitra. 
") Vypsal M. Kolář odkudsi. 
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rady komory 2:4. listopadu Podolského na táž panství, davše mu otevřeny 
list, aby od hejtmanův aneb v nepřítomnosti jich ?d pur~rab~, písařů; 
a jiných lidí, jimž jaká zpráva jest svěřena, s služebmkem a lIdmI k vyme
řování potřebnými stravou a koňmi, též obrokem opatrován byl a nad to 
potřeboval-li by jakých peněz k oznámené pot~~bě neb v útra;ě,. t:hd~ 
aby i penězi a jinými všelijakými k výš psané prácI Jeho potrebnyml vecml 
tak opatřen byl, aby v něčem tom, což by mu k měření potřebné bylo, 
nedostatku neměl. Následujícího dne (1599, 22. listopadu) následovalo 
nařízení k hejtmanům týchž panství, aby se listem otevřeným řídili a 
všechno vydání proti řádným kvitancím zapsali.l2) Ty a takové plány 
byly malované, plátnem podlepené, jeden byl zdélí přes 6 loket (3·5 m) 

a 2 lokte (1·18 m) zŠíří. 
S Podolským stalo se v Praze jisté narovnání, co by mu každého dne 

za práci jeho, když by co vyměřoval, dáváno bylo, ale co y sobě obsahovalo, 
není nám známo. Protože však Podolský nějakých peněz potřeboval, 
nařídila komora (1599, 10. prosince) hejtmanovi panství Křivoklátského, 
aby mu z důchodův panství Z~irož,sk~ho na b.ud~ucí účet ,10 k?p vvyd~l. 
A právě asi v ten čas se stalo, ze Clsar usmyslIl Sl Po dolskeho , Jehoz dílo 
se mu bezpochyby líbilo, stálou službou opatřiti. Asi ll. pro~incev~: r"při~at 
Podolský za císařova služebníka a geometra a vydán mu lIst pnJetI a m
strukcí, jak sobě má vésti; také mu vyměřen roční plat 100 tolarův a pokud 
by v potřebách císařských byl posílán, denně zlatý rý~ský kromě. strav~ 
a jízdného. Dne 16. prosince vydán rozkaz důchodnllllu (rentmlstrovl) 
kro Č., aby mu týž roční plat od ll. t. m. počítal a s denním platem vy-

dávalP) 
Z činnosti Podolského z 1. 1600 není nic známo; bezpochyby byl za-

městnán na dotčených panstvích západně od Prahy, než uvalena naň 
také starost, poněvadž jej Matouš Ornys čině své poslední pořízení (1600: 
16. ledna), jedním z poručníkův svých dětí učinil, kteréžto poru~en:tvl 
se počátkem března t. r. začalo,14) a poněvadž úmrtím Matoušovým sluzba 
měřiče zemského přestala, zvolen byl Podolský za téhož měřiče a to snad 
ještě v tomto roce (1600). Nás~ed~jící~o r?ku .k~~pil P~d~lský dům Re~of 
v Soukenické ulici v Novém meste Prazskem, JeJz byl Clsar 1. 1588 ode vsech 
povinností městských osvobodil a jako svobodný vysadil. Relací 1. 1601, 
18. června nařízeno, aby týž dům byl vložen v dsky zemské.

l5
) 

Z měřické činnosti Podolského r. 1601 jest nám jen tolik známo, 
že pracoval pro císaře a že mu kromě platu ročního 100 kop m. vydáno 
92 k. 51 gr. 3 d. L. 1602 měřil lesy Tachovské, začež n:u vyplaceno 40 kop 
gr. Č. Také pracoval u Benátek a dáno mu za 4 ~l. ~o llh tolaru neb 
3 kopy gr. Č. a kromě toho 48 k. a 49 gr. Mimo to nandlh mu rady komory 

12) Koncept v arch. ministerstva vnitra. 
13) Arch. min. vnitra. 
14) Kniha kšaftův Pražská. 
15) Arch. minist. vnitra P 148. 
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t. r. (1602) dne 17. srpna, aby se vypravil do Krumlova, panství vyrýsoval 
a v mapu úvedl, aby císař položení jeho poznal. Při tom také rozkázáno 
hejtmanovi panství, aby mu vše potřebné ukazoval a Bartoloměji malíři, 
aby zanechaje jiného díla Podolskému při jeho práci pomáhaJ.16) Podolský 
opatrován na zámku jídlem a pitím a cestovné a jiné mu placeno z dů
chodu Krumlovského. 

Kr. 1603 zaznamenáno o Podolském jen tolik, že mu placeno cestovné 
a denní platy. L. 1604 vyslán na. panství Zbirožské a purkrabímu nařízeno, 
by jej i s osobami s ním poslanými stravou opatroval, kam by měl vyjeti, 
koňmi dovážel a zase přivážel. Purkrabě lekl se mnohých osob přišlých 
a obával se, že snad více lidí přišlo, nežli bylo nařízeno. Ale rady komory 
jej z toho vyvedli (2. června), dávajíce mu věděti, že se stalo s jich svo
lením a že má všem náležitou stravu dávati. T. r. placeno mu ~a jistou 
mapu 38 kop 5. gr. L. 1605 měřil lesy Sázavské u sv. Prokopa, za kteréž 
dílo obdržel 6 kop gr. Č. 

Asi r. 1604 oznámil mu komorní služebník císařův, že císař kázal, 
aby města Pražská vyměřil a s ulicemivyrýsoval, avšak maje jiné práce 
nemohl toho vykonati. Když však ve svém díle venkovského panství 
(tuším Zbirožského) pro mlhavé počasí nemohl pokračovati v mapu uvedení 
a jiné překážky se naskytly, dal císaři věděti skrze Filipa Langa, že by teď 
rýsování Prahy podniknouti mohl a obdržel Podolský za odpověď, že má 
oznámiti, co k té práci potřebuje. Žádal tedy (1604, ok. 22 listopadu), 
aby mu dáni byli 3-4 nádenníci, aby mohl měřiti provazcem. V té příčině 
vydán císařský rozkaz dne 1. prosince a 1. 1605 zaplaceno mu za též dílo 
25 kop gr. ČP) Pražská města zavázal se vypracovati podle plánu Říma, 
který císaři předložil. 

Mezi Rakovnickými a Vácslavem Hochauzárem z Hochauzu, držitelem 
Senomat, byly spory o jiterní role, které si najímali Rakovničtí od Seno:" 
matských a tito zase od Rakovnických, protože se zdály býti Hochau
zárovi meze býti nejisté. L. 1596 stala se o tom přátelská smlouval8} 

a měly se ty role vyměřiti. Protože pán se k tomu neměl, dotazovali se ho 
Rakovničtí teprve r. 1605 dne 25. března, kdy k nim měřič zemský přijede. 
Odpovídaje ustanovil den, ale žádal, aby Rakovničtí sami od měření 
platili. Dostal za odpověď (d. 29. března), že den od něho k vyměření 
obraný přijímají, ale aby sami od toho platili, toho se jim ne~dá, poněvadž 
se bude měřiti na gruntech jeho, z nichž obec Rakovnická a sousedé její 
ne k obci, ale jemu každoročně ospy vypravovati mají, než za měření 
svých jiter že platiti budou.l9) Co dále v té příčině bylo podnikáno, není 

. známo, ale tolik se ví, že mezi oběma stranama dobré vůle a svornosti 

16) Bartoloměj Beránek, jenž t. r. v Krumlově pracoval. 
17) Arch. min. vnitra. K. Kopl, Urkunden und Regesten aus dem k. k. Statth. 

Archiv in Prag. . 
18) Levý Děje, Děje Rakovníka 108 
19) Kopiář města Rakovníka. 
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nebylo. Měřiči zemskému platívalo se po lánu, z ka~dé~~.p~o~~zce (tuší~ 
čtverečného) 3 malé peníze.20) Zdá se, že Ornys v te pncme J1Z pracovatI 
nemohl a že práci tu Podolský vykonaL 

R. 1608 dne 20. března učinil Podolský smlouvu s Pavlem Zaho-
řanským z Orlíka o gruntovní peníze, kteréž tento měl ~la~iti.2il) ,Jan ~iviš 
pak zapsal mu (1612, 21. března) 15 kop dluhu.22

). Toh~. Je za~lm, zna~o 
z jeho soukromého živobytí. Co se týče měřické Jveho cmnost:, ~: se~ ze 
ho došel r. 1608 rozkaz císaře Rudolfa, aby vyprave se do Plzne tez mesto 
se všemi příslušnostmi v plán uvedl a vyrýsoval, aby ~ísař to~o všeh~ 
položení způsob spatřiti mohL Vyrýsovav touž mapu zJednal Sl v Plzm 
malíře, aby náčrtek ten vymaloval a smluvil se s ním, že mu bude 9, kop 
zaplaceno. Avšak když malování bylo dod~lá~~, ~dálov. s~ P~~olskemu, 
že není tak uměle dovedeno, aby se mohlo Clsan predlozltI a zadal proto 
č. komoru, aby věc ta byla vznesena na pořádek malířský v Praz~ a v te~ 
aby vybral vhodného tovaryše, jenž měl býti vyslán do PI~ně, aby CIS~~S~~ 
přání bylo přivedeno k brzkému vyřízení.23) Komora uvohla se tak ucm1tI 
a nelze pochybovati, že mapa hotová byla císaři předložena. v 

Posláním do Plzně vytržen byl Podolský z práce, kterou mel od 
předešlých let s vyrýsováním polohy měst Pražských. Kromě toho. byl 
i jiným všelijakým dílem od této práce zdržován, tak ~e L 161~, 2,6. hst~
padu mu královským rozkazem znovu poručeno, aby mesta Prazs~a v pla~ 
uvozoval a na čisto vyrýsovati da.L Aby byla práce rychlá, ZJednal Sl 
rýsara, který s ním po ulici chodil a domy rýsoval; to trvalo několik neděl 
a drahně času také padlo na.vyrýsování na čisto. Zdá se tedy, že to nebyl 
plán takový, jak my mu rozumíme, nýbrž pohled na město, jak by se 

jevilo hledíc s výšky a trochu se strany. 
Hlavní překážka, proč se dílo tohoto plánu protahovalo, byla ta, 

že Podolskému nedbale placeno a že kdykoliv se připovídal k penězům, 
že jich nebylo. Proto vida nezbytí platil rejsara a jiné potřebné li~i z: svý~~ 
peněz, zakládaje tak kro renthauz (důchodní pokladnu); kdyz vsa~ yz 
svých peněz neměl, žádal při komoře, aby mu zatím 80 kop m: pou~azano 
bylo proti náležitému vyúčtování. Komora rozk~z~l~ rentffilst:oV~, a~y 
mu vydal 40 kop, ale rentmistr zdráhal se tak uvcmltI bez ~oru:enl ~rále 
Matyáše, a když o to ke dvoru psáno, došla ovsem odpoveď: ze kral s~ 
nepamatuje, aby byl poručil takovou věc dělati. Tak se stalo; ze Podolsky 
zatím ani nedostal těch peněz, jimiž byl cís. důchod zakladal ;24) proto 

práci svou zastaviL. . , v 
Jak se to stalo, že král Matyáš sám o to USIloval, aby pIan mest 

Pražských byl dodělán, není známo, ale jisto jest, že obdržel Podolský 

20) Viz níže k r. 1612. 
21) Kniha Pražská 2227 f. 146. 
22) Kniha Pražská 2233 f. 50. 
23) Dvorský v Hist. sbor. r. 1884 na str. 324. 

24) Dvorský 1. C. 
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od něho rozkaz; aby mu dotčené rysy na hradě Pražském ukázaL Protože 
ještě nebyl hotov, přinesl makulář rysu Pražských měst a starou mapu 
jakéhosi panství před pokoj králův, jemuž předložil ty rysy Hanuš Hemailer, 
komorní malíř. Králi se dílo líbilo, slíbil, že mu platu přidá a rozkázal 
aby dílo dokončiL Na prosbu Podolského vydán rozkaz 1611, 6. listopadu, 
po čemž dal panství na čisto vyrýsovati a vymalovati, což pak králi od 
Mikuláše z Gerštorfu odevzdáno. Práce rýsování Prahy zastavila se pro
zatím; proto komora se doptávala Podolského r. }!612 v srpnu, proč není 
ještě hotov s vyrýsováním měst Pražských, po čemž se omlouval, že k malo
vání nemohl míti Virgilia Solis, malíře a měšťana města Pražského, protože 
převzal jinou práci. Rozkázala tedy komora (1. září) Virgiliovi, aby za
nechaje jiné práce ihned se do rýsování mapy pustil a ji brzo dodělal; 
za práci že mu bude od Podolského zaplaceno. Komora ovšem o tom ne
věděla, lze-li práci malířem začatou tak hned přerušiti, ale Virgilius to 
věděl a nedělal nic, proto poroučela komora Novoměstským (17. září), 

aby Virgilia obeslali a pohrůžkami a pokutami k tomu přidržovali, aby 
dílo žádané vykonaL Jestli poslechl, není známo, ale zdá se, že nic neuděláno, 
protože placení zase uvaleno jen na Podolského, jenž peněz na zbyt neměl. 

Bylť Podolský jako král. geométra poměrně špatně placen. Poněvadž 
měřiči podle zřízení zemského po lánu a z každého provazce· 3 malé peníze 
placeny byly, an vyměřuje tolik panství a lesův, vyzískal Podolský za 
141eté služby mnohem větší důchod, jak zkušenost očividně svědčila, než 
plat a příplatky od císaře dávané obnášely, a známo bylo, že ve všech 
svých pracích pilně a ve svém umění s patřičnou zkušeností si ·vedl. Žádal 
tedy Podolský r. 1612 (zakládav dvůr penězi), aby mu posavádní plat 
(100 kop) zdvojnásoben a příplatky (1 fl. denního platu, Y2 fl. za stravu), 
kdyby v potřebách královských pracoval, zvýšeny byly. Rady komory 
majíce o tom dáti své dobré zdání (20. února) ukazovali k tomu, že na ten 
čas by se sotva jiný v zemských bězích a v témž umění stejně zkušený· 
měřič našel, ač by i ten s předešlým platem snad spokojen býti 'mohl a 
navrhli, protože s předešlým platem by vystačiti nemohl, ale k žádanému 
zvýšení také přivoliti nelze, aby mu k předešlým 100 tolarům 50, kdyby 
cestoval; ke zlatému 10 kr. a kdyby na místě v potřebách královských 
pracoval, jen 5 kr. přidáno bylo, avšak beze všeho příkladu budoucím 
měřičům. Jak toto vyřízeno v Dvorské kanceláři, není nám známo, ale na 
konci r. 1613 ležela žádost ještě v kanceláři.26) . 

Podolský domáhal se i toho, aby byl jeho zemský plat zvýšen, do
kládaje se tím, že se při té službě tím toliko, co před dávnými a tehdáž 
lacinými lety zřízením· zemským vyměřeno bylo, vychovati nikoliv ne
může. I učinil v té příčině žádost ke stavům, o kteréž jednáno na sněmě 
Budějovském r. 1614 (viz Č. 369). Stavové uvažujíce, že zemský měřič 
stálého platu nemá, povolili, aby bylo k té službě oddáno 250 kop gr. Č. 

25) Arch. minist. vnitra, Koppl, Regesten, Sb. hist. 1884. 
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a z nich aby měřič bral úrok. Také mu vyměřen plat z práce vykonané, 
totiž kdyby jel na odhad a při tom dědiny měřil, má se mu dáti od každého 
lánu 45 gr. Č. a pakli by vyjeda neměřil, tehdy za to vyjetí půl kopy. 
Při starém zvyku zůstaveno, aby se dávaly na odhádání od každého listu 
2 gr. Č. a od každého odhadu, jako i od měření míle po 5 kopách. Kdyby 
jej někdo ke spatření, vyměření neb v mapu uvedení jakýchkoliv dědin 
vyžádal, aby mu od toho vyžádání zaplatil kopu gr. a od práce jeho tolik, 
kolik by bylo mezi nimi smluveno. Při tom také povoleno Podolskému na 
jeho žádost, aby byla vytištěna kniha, kterou napíše o mírách zemských.

26
) 

Ke sklonku r. 1613 byl vyzván Podolský radami komory, aby byl 
účastným při komisi pro plavení dříví ze Zbirožských a Baštinských lesův. 
Odpověděl dne 4. listopadu, že nebude, protož~ 1. 1604 byl povolán k po
dobné komisi, ale nic za to nedostal, čtyři léta že žádá za zaplacení zadrže
ného platu, žádost jeho za přidání platu nebyla vyřízena, za malování 
plánů Pražských měst zaplatil přes 40 kop míšo a za velkou mapu panství 
odevzdanou skrze Mikuláše Gerštorfa sice mu poukázáno jen 40 kop m., 
ale posud nemůže nic od rentmistra dostati, konečně že mu poručeno od 
komory, aby si najal nádenníky a že jim bude zaplaceno, ale pak je musil 
platiti ze svého. Doložil, že z toho usoudil, že císař jeho služeb nepotřebuje 
a že si musí vyhledati jiné opatření, aby se s ženou a dětmi vyživiti mohL 

V komoře potřebovali Podolského k pomoci a proto navrhovali komoře 
dvorské (1613, ll. prosince), aby Podolského splatili, protože je ke komisi 
měřiče nevyhnutelně zapotřebí. Nestalo se však zase nic jiného, než že 
žádáno, aby mapu Prahy císaři odeslal a že mu těch 40 kop za to vydáno 
bude. Páni patrně zapomněli, co byli četli, aneb nechtěli pamatovati. Po
dolský komoru z toho vyvedl (1614, 16. června) totiž tak, že jen Staré 
a Nové město vyrýsoval a ostatku, nemaje čím sebe ani rejsára zakládati, 
tak nechati musil, že zůstalo nezhotovené, a že by vyrýsování měst Praž
ských a vymalování toho na plátně toliko 40 kop státi mělo a on jenom 
těch 40 kop žádal, o tom že se páni velice mýlí, nebo kdyby celá Praha do
dělána býti měla, mnoho nákladu by na to padlo, neb jestliže prvé velká 
práce byla, když všecky ulice v Starém a Novém městě, jak která dlouhá 
a široká jest, vyměřeny byly, tak i ještě Malá strana a hrad, nebyvše ještě 
v rys uvedeny, mnoho času a nákladu by potřebovaly; budou-li chtíti páni 
to nedodělané císaři předložiti, že rád to odvede, ale žádá, aby jej i rej
sára vyplatili.27) Komora bezpochyby nic nedala, císař nic neviděl a ná- . 
kladná práce Podolského přišla po jeho smrti na zmar. 

Svolení sněmovní učiněné r. 1614 strany jistiny 250 kop pro zem
ského měřiče opakováno prý na sněmu generálním 1. 1615 v pondělí po 
sv. Trojici (15. června) a suma Podolskému vyplacena. Týž pak půj čil obci 
města Písku 250 kop pod obyčejný úrok a ob<;lržel na to jistotu d. 1610 

26) o tom níže při témž spisu. 
27) Arch. min, vnitra, K6ppl, Sbor. hist., 1884, str. 324-325. 
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16. října. Dokončiv knížku svou o mírách zemsky'ch ze v 1 k 28 ' ,mre pa v srpnu 
1. 1617. ) Vdova Kateřina vyznala (1618 20 u'nora) v vl' ., v" " , ze n. manze JeJI 
pnJal dluh 1. 1612, 21. března zapsaný.29) _ 

Z porovnání učiněného 1. 1647 10 srpn' a lze seznatI' v v'I' S~' 
, . ' , v " - , ze Zl I po Imo-

nOVl ,synove Samuel (a?atykar) a David a dcera Anna. Každý z nich dostal 
na.. díl 666 fl. V tom ujal Samuel dům Renhof (za 2000 fl ) 1 t'I t 

d 1 D 
'd ' ... ' , vyp a I ses ru 

a a aVI OVl VInICI V Dolejších Košířích nad ty peníze kt' "V 

d v
' d 1 S .. v ' ere mu J IZ 

nve vy a, amuel byl JIZ 1. 1655 mrtev zůstavi" syny V' 1 S 1 v, v " ' ,acs a va a amue a 
kten ze~Ih se 1. 1673 a~ 1674 v Praze v osadě u sv. Jakuba.30) , 

,~ :Vmter ve svém Remeslnictvu v Čechách 1526-1620 na str. 201 
plse, ze ~aveI Aretyn z Ernfeldu byl po Podolském zemským geometrem 
ale domnlvá se t~k chybně" dav se tím svésti, že Aretyn vydal 1619 map~ 
~ech, Neb kr~me toho, co Je psáno o Aretynovi V ČČM, 1888 na str. 459 
Je o ~:tynOVI známo, že byl písařem radním v Starém městě Praž, a pak 
sekretarem Petra Voka z Rožemberka. Mimo to J' e svědectví ve p P d 1-
k

, b 1 V'l' ,z o o o 
s em y I Imovský zemským měřičem, 

Jan V i 1 é m o V s k Ý z L i c h ten b u rka. 

J~n Vilé~ovský (příchozí z Vilémova) býval' služebníkem při soudu 
~omor~lm kr. C. a bezpochyby po drahná léta. To mu asi bylo příčinou 
ze p~osIl (1604, I; dubn~) císaře, aby jej pro jeho věrné služby obdařil zna~ 
me~:m ;ladyc~;l, n:me,ně aby se z Lichtenburka psáti mohl. Císař svolil 
a pnpsano k zadosh FlaU) Majestátu z České kanceláře vydaného není 
a tudíž se zdá, že snad byl vydán z Říšské kanceláře. ' 

~~lémovský. přij~t za měřiče zemského brzo po smrti Podolského 
s~~d ~nmo od n~Jvyššlho purkrabě, pod nímž stál (viz Č. 87) a učinil 1. 1617 
pn snevr:n~ SvatoJeronymovském (7. října) povinnost k měřictví zemskému. 
Pak UCInIl 1. ~ 16~8 sob~tvu po s:,' Lucii psaní Píseckým o přejištění dluhu 
25~ kop gr., c', tech tohz, ktere byly sněmem k vydržování měřičův zem
skych. po~k~~a~y a od Podolského obci Písecké půjčeny. Na tyto peníze 
vydah Plsech pstotu 1. 1619 23. dubna. 2) 

~ Jestli Vilémovský kdy nějakých úrokův dostával, není známo; snad 
~eco v 1. 1619 a 1620. Mě1tě Vilémovský v těžkých dobách tehdejších ne
Jednu n~~odu. L. 1620 dělil~ se synové po n. Vácslavovi Boryňovi ze Lhoty 
ro:~~tuJ1ce statky otcovske na tři díly, Roztocký, Ctěnický a Vilémovský. 
~er~c zemský byl zjednán k tomu, aby díly měřil pro snadné jich odhado
vam a vedle cedulí řezaných mezi stranami sepsaných měl dostati 500 kop 
m. za svou práci, ale dostal jen 200 kop a o ostatek se 1. 1624 soudil,3) 

28) Ar~h. Písecký B II. Dne 10. srpna ještě žil (Chytil na str 9 ) 
29) Kmha Pražská 223,3 f. 50. 8 -
3~) Kn. Pro ,2?22 str. 214, matr. u sv. Martina a Jakuba, 

) Arch. mlmsterstva vnitra S 209. 
2) Arch. Písecký B II. 
3) Reg. kom, soudu 48 F, str. B 3. 



304 

Z Písku zajisté od druhé polovice r. 1620 úroku nedostával a ža
lostivě o tom 1. 1633 radě Písecké dopisoval. Asi do těchto dob bydlíval 
v osadě sv. Štěpána na Novém městě Pražském, ale snad si pomohl tak, 
že tu mohl dům zakoupiti; ~ přijal 1. 1639 dne 27. ledna městské právo. 
Pro dovedení syé zachovalosti ukázal listy Zikmunda Benedy z Nečtin 
a městečka Vilémova. L. 1645 upomínal zase Písecké, aby mu platili úrok 
z peněz k jeho úřadu určených, když však nic dostati nemohl, žaloval 
u místodržících. Tito vykládali Píseckým (1647, 21. ledna), že ta suma 
Vilémovského není na statcích zabraných v konfiskací pojištěna, nýbrž 
že dotčený věřitel dle znění osobní obligací týž dluh na nich a vší obci 
i s úroky na škodu jich dobývati bude, poroučeli pak, aby zanechajíce da
remných obran, buďto zaplatili i s zadrželými úroky anebo se s ním srovnati 
hleděli. Ale nebylo nic. platno. Písečtí byli znuzeni a neplatili žádnému 
ze svých věřitelův a tudíž také neplatili Vilémovskému, ač byl v největší 
bídě. R. 1648 vymohl si u nejv. purkrabství přísudek na Písecké, jehož 
však neužil. Zemřel buď na počátku r. 1649, neb v roce před tím.

4
) 

Jan Vilémovský byl ženat s Juditou Cejnovou a zůstavil syny Adama, 

Viléma, Ludvíka a Oldřicha (nar. 1620). 

V i 1 é m L u d v í k V i 1 é m o v s k Ý z L i c h ten b u rka. 

Vilém Ludvík Vilémovský (nar. r. 1615) stal se kro služebníkem 
a měřičem zemským nedlouho po smrti otcově.5) Sám domlouvaje Píse
ckým (1650, 18. března) dokládá, že Jan otec jeho více než před rokem 
zemřel a suma jemu dlužná, že na něj Viléma jako náměstka jeho a měřiče 
připadla, žádaje za přejištěni této sumy a aby úrok řádně byl placen; 
ovšem že i žádal za zaplacení zadržených úrokův podle výpovědi soudu 
nejv. purkrabství 1. 1648, ale vše bylo marné. Vydán mu zatýkač na Písecké, 

upomínal zase, ale přece nic nedostal. 
Vilém obýval s manželkou Annou Kateřinou Butovou z Mejstřichova 

v domě u Mejtských blíže kostela sv. Michala v Opatovicích a své děti, 
které se mu 1. 1653 -1662 rodily, křtil u sv. Voj těcha. Ale v zápisech na 
to učiněných nenazývá se již měřičem, nýbrž měštěnínem Nového města 
Pražského. 6) Ačkoliv mlčení není dostatečným důvodem, zdá se přece; 
že od r. 1651 svoji povinnost nevykonával; neb t. r. přijat Globic za zem
ského měřiče. Ovšem 1. 1665 nazývá se Vilémovský zase zemským měřičem, 
ale to snad z té příčiny, že u místodržících žádal, aby mohl právo vésti na 
Písecké pro neplacení úrokův jemu soudem purkrabským přisouzených. 
Spis ten dán podkomořímu, aby dalo něm dobré své zdání, ale toto se 
nezachovalo a také není známky, že by byl Vilémovský se pokoušel ještě, 

') Vše z arch. Píseckého. 
6) L. 1645 jím ještě nebyl (Matr. u sv. Štěpána); klamná tedy zpráva v Pam. 

arch. XVI 807, že 1. 1645, 18. července učinil povinnost k měřictví, spíše se má roz-

uměti r. 1649. 
6) Křest. knihy téhož kostela. 
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aby vdosáhl zad.ižených úrokův. Ovdovevv 1 14 . 1686, .zemřel 1. 1692 dne 
. cervna, male věku svého 78 let.?) . . 

. V 17. stol. měla i Česká komora své měřiče kt v, , , 
vah. Začalo se to tuším I 1599 kd v b I Š. ' en za staly plat praco-
za služebníka a geometr~ p v.' v y: y lmon Podolský přijat od císaře 
kázáno. ' n cemz mu 100 tolarův ročního platu vy-

. tf V 17. stol. byl Ludv'k K l Od něho je zpráva o měření ~·a ync v regent~m v Morzin~vských panství. 
v Dokladech č 351 ale ',J ~ .se de~o na tychz panstvlch, jež vytištěna 
. si od .podřízeného ~ředn~:nIs;::Jt~~ i es~~ snad ten :?is sám složil aneb 
spis sám složen před r 1680 ~l 1 av· d VY Ky~cl Zll, není známo, ale 
r. 1633 a od r. 1635 s~ t ,a e p~n~va ,z M~rzmové přišli do Čech asi 
byl složen. u usazovah, Je hm dano, kdy asi Kynclův spis 

S a mu e I G lob i c z Buč in y. 

Rod Globicův (i Klobicův d V 

••• GI 
na Malé straně Pražské v osa~l~~ e~.~ 1,~ubicŮV] osedlýbyl v 17. stol. 
u Glaubicův. Samuel (nar. ok. r. 1618· vš:kus a~~, kdez. s~.ťosudříká domu 
městě, kdež se stal osobou d' ) Š 'dO e vyskytuje J1z r. 1648 v Starém 

u ra nI a ve um když 1 1648 H d V 

a malou stranu vnikli ne· en' v· v' . na ra cany 
k tomu způsobilou a o~br~j e osa~ z~v~tne odpo:-oval nýbrž i svou čeleď 
že Samuel majestátem d. d. ~65~ : :o::;ravI.I~ To bylo také příčinou, 
a obdařen erbem.1) Nad to obdr: I ·t :z~Vlzen do vladyckého stavu 
království Českého a tím p t ze.

l 
·dr. tak~ v~sadu, aby byl obyvatelém 

os OUpI o ryt1rskeho stavu. 
Samuel byl tehdá kd Vtl v 

ským, aniž nám zn· a'mo' kýYZ bse lS a muzem erbovním, již měřičem zem-, m y v tom um v , . v S 
menal, že bylI. 1654 za měřiče v·· t T k' enI v:yuce~ .. ám pak pozna-
není známo. Ze soukromého J. eh Pv~lJ \. . a e z cmnostI ] eho měřické nic 
svou Juditu za Jiř' JR. o ZIVO a Je známo, že vdával.l. 1670 dceru 

I ana aIsmana z Rysenbe k 2) O d v 

potom a pozbyv manželk e ' , ., r a. v ovev nedlouho 
27 ,v') . . . y n znameho Jmena, oženil se po druhé (1680 

. zan s pannou LIdmIlou Kobrovo 3) P k d . , , 
toto dětmi požehnáno. u. o u ]e znamo, nebylo manželství 

Poněvadž posud nebylo knih ev, 
se o mírách poučiti mohli kl' d ~ ~stene, ze které by měřiči a jiní lidé 

aby takové poučení bylo n~ ~v~t1~: dá::
uel ~av do~rou a pro:pě~nou věc, 

sepsal, ale nežli ]. eJ· mohl t· k t" YI . Zvedev, ze Podolsky SpIS takový 
v lS nou 1 . 1617 zemřel 't 1 t . 

az se doptal, že jej odnesl V· k" v ' pa ra po omto SpISU, 
nelituje toho se dopracov ~e]~ y vyst:~ov~lec do Saska. I nelenil a útrat 

a, ze mu tyz SpIS byl poslán. 

7) Matr. u sv: Vojtěcha V majestátu d ' . 
tvrzení šlechtictví (1738 20 b

V 
). ,anem Jeho vnukovi Adamoví na po-

l) Viz přílohu 1.' . rezna Je psano, že zemřel 1. 1683. 

2) Matr. Svatomartinská. 
3) Tamže .. 

20 
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Umínil si jej vydati a žádal místodržících (1679, před 13. dubnem) 
za povolení, aby knížka byla prohlédnuta a vytištěna (2. příloha). Místo
držící nařídili k tomu tři pány, aby spis posoudili a též jej poslali k Tomáši 
Pešinovi z Čechoradu jako gen. vikáři. Šlechetný vlastenecký kněz po
chvalně se zmínilo spise Podolského (1679, 19. května) nenašed v něm 
nic scestného (3. příloha), ale dotčení tři páni přece našli několik míst 
závadných, kteréž Globicovi napravili; nicméně přimlouvali se (1679, 
14. července), aby po královském povolení a libosti stavův byla vydána 

(4: příloha). 

Protože z předních pánův zemských nikdo o to nedbal, aby spis 
Podolského byl vydán, nastalo utišení. Když však Samuel 1. 1682 nedlouho 
před 2. dnem měsíce dubna žádost svou opakoval, zase se věc ta zdržela 
tím, že nařízeno žadateli, aby týž spis také do němčiny přeložil a pak 
znovu předložil (5. příloha). To když Samuel vykonal, poslána ll. září 
žádost k císaři, aby dal povolení k vytištění (6. příloha). Císař Leopold 
svolil (1683, 19. května, (7. příloha), ale učinil výminku, aby dotčená 
kniha nebyla pokládána za zákon, kterým by se stavové museli říditi, 
protože již prvé "měrou zemskou byli zaopatřeni". Z této výminky jde 
na jevo, že v dvorské kanceláři spis pořádně nepřečetli a o zemské míře 
také dobrého ponětí neměli, sice by nebyli spis Podolského stavěli proti 
též míře. Ještě t. r. spis Podolského vytištěn česky i německy. Protože je 
to prostý otisk spisu Podolského, jen málo pozměněný, vytištěno níže 
(č. 349 a 350) to, v čemž se oba spisové od sebe liší. 

Za neznámé doby byl Globic přijat také za služebníka České komory, 
aby vykonal to, co mu v příčině měření bylo rozkázáno. Stalo se to jistě 
před r. 1671. Tehdá panoval dlouhý spor mezi komorou a Alžbětou Renovou, 
která držela do r. 1675 panství Liblinské, protože si paní osobovala jisté 
poddané, pozemky a lesy, které patřily podle zdání komory k panství 
Zbirovskému.!i) Globic byl tam v prosinci r. 1671 a měřil sporné lesy po 
6 dní,5) Zdali měl také nějakou práci, když zakládány a spisovány berní 
katastry v 1. 1653 -1655 a pak při revisitacích, jež se dály v 1. 1667 -1668, 
1670-1682 a 1683-1684,6) není nám známo. Platu mu vykázáno za tu 
službu při komoře 150 fl. na rok a jako zemský měřič brával odměnu od 

starodávna vyměřenou. 
Když Klauser 1. 1686 za službu nějakou u komory žádal, předána 

jeho žádost Globicovi, aby dalo ní své dobré zdání. Přimlouval se za 
žadatele dokládaje, že mu sil ubývá a že by rád měl při službě kancelář
ského neb početního služebníka, který by měl chuť k měřictví a jehož by 
v počtech vyučil, aby nebylo potřebí zvláštního měřiče ustanoviti. Byl 
ještě ve službě v březnu 1. 1687, když mu Klauser byl dán za pomocníka, 

4) Arch. min. vnitra L 20-2. 
5) Zpráva jeho z 28. 'prosince tamže L 5 - 2. 
6) Pekař v Č. Čas. hist. XIX. 
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ale asi v tu dobu složil se sebe úřad, ač přes to ještě 1. 1691 dával dobré 
zdání o nové žádosti Klauserově.7) Jak se zdá, bydlil potom na Malé straně 
a zemřelI. 1693, 6. prosince, naplniv svého věku asi 75 let.8) 

Dlužno poznamenati k tomu, že j eden Samuel Rafael Globic z Bučiny 
1. 1665 maje 23 let věku svého v Římě zemřel.9) Narodiv se asi 1. 1642, 
mohl býti synem měřičovým. Tento se před smrti nazýval starším, protože 
žil ještě jeden Samuel. Tento žilI. 1681 v osadě u sv. Jiljí, ale 1. 1685 na 
Malé straně, kdež 1. 1713 zemřel maje 63 let svého věku. I ten (nar. asi 
1. 1650) mohl býti synem měřičovým.IO) Syn tohoto Samuel zemřelI. 1740 
a po něm žil 1. 1786 jiný Samuel, snad již té rodiny poslední. 

1. příloha (1653, 4. Febr.). 

Císař Ferdinand III. vyzdvihuje Samuele Globice měštěnína Starého města 
Pražského a měřiče zemského i s dědici obojího pohlaví řádně pošlými do stavu 
vladyckého a zemanského, aby se psal z Bučína, a to pro zásluhy jeho "neb když 
jest se lid Švédský v minulém 1648 roce nejprve hradu a residencí naší spolu 
s Menším městem Pražským nenadále zmocnil a následovně Staré i Nové města 
Pražská silně oblehvše, ze všech stran mocí válečnou za 15 neděl prudce do
býva~, tu týž Samuel Globicz, jsouc tehdáž osoba radní v témž Starém městě 
a pamatujíce na přirozenou povinnost svou, ... témuž nepříteli netoliko osobně 
vedle nejvyšší možnosti své zmužile odporovati nápomocen byl, ale i čeleď 
svou vlastní, kteráž jen zbraní vládnúti mohla armirujíce, ji tu, kdež zapotřebí 
bylo, k napodobnému odporování vedl i sice rozdílnými militarskými a jinými 
k tehdejší. důležité potřebě sloužícími věcmi skutečnou pomoc . . . ochotně 
činil". 

Erb jemu propůjčený: Štít modry neb lazourové barvy od zpodka 3 cvikly 
spojený, prostřední bílý a druhé dva červené, v kterémžto jednom každém 
cviklu okrouhlá koule, v prostředním žlutá a v ostatních dvou bílá, z nichž 
vzhůru vyniká do nadepsaného štítu polovičný jelen o 10 parozích až pod kyčle, 
k pravé straně obrácený a zlatými křídly, též zlatým okruhem okolo hrdla 
okrášlený, nad štítem otevřený helm s korunou zlatou královskou a okolo něho 
přikryvadla po levé straně žlutá a modrá a po pravé bílá a červená dolů po
tažená

v 
visí, z koruny pak vyniká polovičný jelen tím spůsobem jako na štítě. 

D. v Rezně 7. února 1. 1652 (sic). 

Kopie v šlecht. arch. li ministerstva vnitra ve Vídni v knize 32 bJol. 994-997 

2. příloha (1679 a. 13. April). 

Samuel Globic z Bučína zemský měřič místodržícím v Čechách o vydání knížky 
své o mírách. . 

Milostiví páni, páni! Vašim vysoce hrab. Excell. a MM. poníženě ozna
muji, kterak po ten čas, co jsem při dskách zemských v létu již pominulém 
1651 za měřiče zemského přijat jak při vyměřování k odhadům dědin a lesův, 
tak i v jiných příležitostech od rozdílných pánův obyvatelův v Král. Č. otázky 
za časté se daly, jak by měrám zemským, kterýchž od starodávna se užívá, 
poněvadž nikde zapsaných nenacházejí, gruntovně vyrozumíno býti mohlo; 

7) Arch. min. vnitra. L 5 - 2. 
'1-:"'0 ~ 

8) Matr. li sv. Martina, avšak poznamenáno také v matr. li sv. Jiljí. 
9) Arch. zemský. 
10) Matr. Svatomartinská. 

20* 
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nebo mnozí v kronice Vácslava Hájka od krále Přemyslava Otagara nařízených, 
jakožto v král. Č. nejprve vydaných se přidrží, jiní v právích městských roze:
psané, které také již dávno vytištěné jsou, za pravé mají, ježto se v obojich 
veliké nesrovnání nachází, těm pak, kterýchž se od starodávna od měřič'ův 
přísežných zemských při odhadích i jinak užívalo a až posavad užívá, protože 
nikdež zapsané a utvrzené najíti se nemohou, odporují a mnozí v tom za vy
světlení a naučení žádají. 

Po dlouhém vyhledávání toho vynašel jsem mezi starými pamětmi, že 
jest někdejší JMC. geometra a tehdejší měřič zemský Simeon Podolský z Podolí 
v létu již dávno minulém 1601 do sněmu obecního s spisem svým se ucházel 
a nedostatky, které v příčině měr zemských toho času se vynacházely, před
nášel, jakž přípis jeho v přiložené knížce hned s počátku vepsaný a lit. A zname
naný to v sobě šíře obsahuje a zavírá. Na kteréžto jeho přednesení páni stavové 
sněmem 1. 1609 držaném a 1610 zavřeném na tom se snesli a do sněmu položiti 
dali, co provazec zemský i lán držeti má, jakž opět následující přípis v jmeno
vané knížce pod lit. B vepsaný to sebou přináší. Naposledy v sněmu 1. 1615 
držaném a zavřeném tento obzvláštní artikul následovně v knížku pod lit. C 
vepsaný se nachází, že páni stavové při svrchu psaném Simeonovi Podolském 
to nařídili, aby on podlé toho jim daného poznamenání ty všecky míry v jistou 
knížku uvedl a to rozepsal a vysvětlil, jak se těch a takových měr všudy po 
všem království v jednostejném způsobu a při čem užívati má, tak aby jeden 
každý tomu světle a gruntovně vyrozuměti mohl, kteroužto knížku když sho
toví, aby ji nejprve soudu zemskému přednesl a když se od soudu zemského 
schválena bude, ji tím způsobem, jakž jest to někdy Jakub Menšík z Menšteina, 
purkrabí hradu Pražského strany držení soudu mezního učinil, vůbec vytisk
nouti dal; mezi tím pak často jmenovaný Simeon Podolský tuž knížku v 1. 
1617 když shotovil, prostředkem smrti časné z světa se odebral, kterážto skrze 
tehdáž 1. 1618 v zemi České následující roztržitost k založení přišla a tu kdež 
náleželo přednesena nebyla. 

A ačkoliv v obnoveném zřízení zemském pod lit. G 27 toliko o provazci 
zemském, jímž se lesové a dědiny měřiti mají, jakž toho přípis tuto vedlé lit. 
D ukazuje, zmínka se činí, však dokonalé nařízení o měrách zemských, jak 
by se jich užívati mělo, doloženo není a proto jedni in modo jináč a jiní zase 
jináč provazce a lány v krajích měříce nemalúukřivdu mimo vůli sami sobě 
i jiným, jakž figury v knížce položené ukazují, činějí a činiti mohou. 

Z těch tedy příčin maje z předpsaných sněmův jakéž takéž světlo, že 
něco vždy na to následovati musilo, na to jsem se vynasnažil i doptal, že by 
táž knížka od Simeona Podolského sepsaná a vyhotovená skrze nějakého emi
granta in originali s jinými jeho věcmi a instrumenty do země Míšenské od
nesena byla, v čemž nelitujíc outraty, tak dlouho jsem v tom pracoval, až mně 
se do rukou dostala, iejížto přípis také při lit. C s předmluvou její před-
kládám. . 

A poněvadž všichni, kteří tu knížku četli, znamenají, že by pro pově
domost pánům obyvatelům kro Č. velmi platně sloužiti mohla, ustavičně žá
dostivi jsou, takovou knížku, aby snad k zmaření nepřišla, tištěnou míti i pročež 
V. vyS. hrab. Excell. a Mti. poníženě žádám, že mne toto mé sprosté dobrým 
oumyslem pokorné předneseni, nevyhledávajíce já tu od osoby své vlastního 
zisku ani cizí prací honositi s·~ nemíníce, nýbrž aby taková věc skrze mne v za
pomenutí nepřišla, milostivě vážiti a nečiníce také V. vyS. hrab. Excell. a MM. 
v tom nejmenšího vyměření, tu knížku jistým panům komisařům ku přehlédnut" 
komitirovati a tak přehlídnutou s dobrým jejich zdáním milostivě povážiti 
a vedlé toho k tomu, aby k tištění přijíti a také vůbec na světlo vydána by ti 
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mohla, dobrotivě povoliti a mne s:)bě dále milostivě pJručerréhJ míti ráčíte 
Vašich vysoce hrab. Excell. a MM. 

poníženě poslušný 

Samuel Globic z Bučína 
měřič zemský, . 

. (Na rubu se knížka poroučí jist)'m komisařům, aby ji přehlédli. Ex cons. 
regrae cancell. Boh. Pragae 13. Aprilis 1679). 

Prvotní spis v arch. minist. vnitra L 42, opis v arch. zemském. 

3. příloha (1679, 19. Maj.). 

'Čta předmluvu na spis o měrách zemských nenacházím v ní nic scest
ného, arii slova jediného, nýbrž všecko pořádně i důvtiprrě z písem svatosvatých 
vyvedené. Dabam in arce Prag. die 19. Maji 1679. 

Tomáš z Čechorodu m. p. 
Prvotní list v arch. mini st. vnitra L 42, opis v arch. zem~kém. 

4. příloha 1679 (a. 14. Jul.). 

Vilém A. h. z Kolovrat, František z Šejdleru a Petr Mikztláš Straka z Nec 
dobylic byvše kro místodržícími nařízeni, aby přehlédli spis n. Simeona Podol~ 
sk~~o o mí:-ách ~emsktch, ~ávají 'I11;íst~držícím zprávu, že vše povážili a "tuž 
~mzku v. ne~t~rych malo .n:l~tech, Jakz z naddotčené přiležejícíknížky viděti 
Jest, suphkuJIClmu napraVltI JSIíle dali, kteroužto tuto zase zpátkem navracu
jíce toho, aby taková k tisknutí přišla netoliko za věc platnou a užitečnou 
ale .i J?0třeb:~lOu p~nůn; oby~atelům býti uznáváme, však všeho při dalším mi~ 
10stIvem obhbeml take zdah by V. Excell. a V. MM. v té příčině nařízení učiniti 
aneb tu věc (dotýkajíce se všech pánův stavův tohoto království) na JMC. vznésti 
s~ vvidělo, t~lk aby při příštím sněmovním shromáždění od pánův stavův po
vazena a nasledovně s J. C. a Kr. nejmilostivější ratifikací na světlo vydána 
býti mohla poslušně zůstavujeme". Na rubu Praes. 14. Julii 1679. 

Prvotní spis v arch. minist. vnitra L 42, opis toho v arch. zemském. 

5. příloha (1682, a. 2., April). 

. Samuel Gl~bic z B,,:č~na PřiPomíná místodržícím předešlou žádost za vydání 
kromky Podolskeho o merach. ' 

Milostiví páni, páni! 
. V. vvys. ,hrab. ~xce~l. a MM. k milostivým pamětem poníženě přivozuji: 

ta~)akoz v Ivetu pO~llnulem 167'8 na mé ponížené přednesení a pokornou žádost 
kn;zku od ,nekdy SlmeO?a ,Podols~ého z Podolí JMC. geometry a měřiče zem
skeho v kral. Č. na poucem toho casu JJ. MM. pánův stavův do sněmu v létu 
~615 p~loženéh~ (o měrách zemských, jak by se v tomto království Českém 
JIch v Jednostejném spůsobu užívati mělo) sepsanou, z prostředku JJ. MM. 
k tomu vbleným pá~ů~ PP'v komisařům, aby taková knížka bedlivě přehlídnuta 
a kde by se zapotrebl. Vldelo, napravena byla milostivě komitirovati ráčili 
což se i stalo, tak že jmenovaní komisaři tuž.přehlídnutou a napravenou knížk~ 
s svým vzácným dobrým zdáním zase V. vyS. hr. Excell. a MM odevzdati ráčili. 
nad to i při šťastném 1. ·1679 JMC. do měst Pražských příjezdu n~ kancelář česko~ 
dv:orskou podána a přednesena byla, však pro nenadálý odsud odjezd JMC. 
neJsouc z kanceláře české dvorské expedírována, zase kanceláři místodržické 
k dokonalému expedirování zanechána jest. 
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A poněvadž mnozí, kteří ji viděli anebo o ní slyšeli, vždy dále, aby tištěnou 
míti mohli, toho žádostivi jsou: pročež V. vys. E!xcell.a MM. ve vší poníže~ 
nosti pokbrně žádám (neočekávajíce já odtud žádného vlastního zisku, nýbrž 
tím všem panům obyvatelům rád posloužiti chtíce), že tu již přehlídnutou a 
napravenou knížku s dobrým zdáním JJ. MM. pánův komisařův milostivě před 
sebe vzíti, takovou schváliti a k tomu, aby pro obecné dobré tištěna a vůbec 
na světlo vydána býti mohla, milostivě povoliti ráčíte, v čemž se k spravedli
vému zaopatření poníženě poroučejíce zůstávám V. vys. hrab. Excell. a MM. 

L poníženě poslušný 
Samuel Globic z Bučína 

měřič zemský. 

(Na rubu adresa, též vyřízení). Oznámiti suplikujícímu, aby tu knížku 
také do řeči německé transferirovati dal a potom ji také shotovenou Jich Excell. 
a MM. přednésti nepomíjel. 1682, 2. Aprilis. 

Opis v arch. minist. vnitra L 42, opis toho v arch. zemském. 

6. příloha (1682, ll. Sept~.). 
Místodržící posílaií císaři zprávu o žádosti SamUela Globice za vydání 

knížky Podolského o zemských měrách, v příčině kteréž při něm Globicovi 
nařídili, aby ji také do řeči německé přeložiti dal a poněvadž včerejšího dne 
jim taková translace podána byla, že prosí za povolení aby oboje vytištěno 
býti mohlo. D. na hradě Pražském ll. Septembris. 

Koncept v arch. minist. vnitra L 42, opis v arch. zemském. 

7. příloha (1683, 19. Maj). 
Císař Leopolid oznamuje místodržícím v Čechách, že svolil k vydání knížky 

Podolského o měrách, ale bez záko.nité jlatnosti. 
Leopold z Boží milosti volený Rímský císař, po všecky časy rozmnožitel 

říše, Uherský a Ceský král. 
Vysoce urození, velební, urození a stateční, věrní milí! Nečiníme' vás 

tejna, že jsme si na poníženou na Vás nejprv vznesenou, 'Nám pak od Vás k další 
milostivé resolucí naší poslušně odeslanou žádost královského měřiče našeho 
zemského Samuele Globice z Bučína, věrného milého, nížto při Nás skrze Vás 
milostivého konsensu našeho královského k tomu, aby jistou v dávno pomi
nulém šestnáctistém sedmnáctém létu od někdy Simeona Podolského z Podolí, 
tehdejšího měřiče zemského sepsanou, po smrti pak jeho ven z země vyvezenou 
a od naddotčeného Globice teď nedávno vyzkoumanou knížku zemsko-měřickou 
k obecnému dobrému země a též obyvatelův vůbec na světlo vydati mohl, 
poddaně vyhledával, po vyrozumění dříve na to skrze cís. a král. komisaře 
naše sněmovní věrných a poslušných stavův našich při ještě trvajícím obecním 
sněmě pospolu shromážděných milostivě resolvirovati a k vydání vůbec na 
světlo takové knížky zemsko-měřické na ten a takový spůsob, aby taková toliko 
pod jménem privatním, neobsahujíce v sobě žádného vim legis majícího vy
měření a pravidla, podle kterého by oni stavové a obyvatelé více praveného 
království Ceského (jsouce již prv měrou zemskou zaopatřeni) postupovati aneb 
ním se říditi povinni býti měli a aby také dříve dle zachovalého spůsobu a obyčeje 
náležitě censurirovaná byla, milostivě povoliti a to věrným a poslušným stavům 
našim prostředkem naddotčených sněmovních komisařův našich pro jich zprávu 
pod dnešním datum v známost uvésti dáti ráčili. 

Pročež Vám teď zase zpátkem oba v řeči české a německé sepsané a Nám 
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od V~s k ~~osti~ém~ vzh~~dnutí o~esla?é exempláře naddotčené knížky k nade" 
p~anemu CIlI ~dsíl~~1 a pr~ ,tom :mlostIvě poroučeti ráčíme, abyste tuto milo
stIvou resolucI naSI z pocatku Jmenovanému měřiči našemu zemskému 

v d t . h ' t d . pro ve 0:nos Je o v znamos uve II a tak na tom milostivou vůli naši císařskou 
a kral?~skou )?osl?šně ,n~p~niti ,nepomíjeli. Dán v Laxenburku devatenácteho 
~~e meSIce MaJe leta Pane sestnactistého osmdesátého třetího, království našich 
RImského 25, Uherského 28 a Ceského 27. 

Leopold mp. 
Ad mandatum etc. 

(Na rubu adresa místodržícím.) 

Prvotní spis v arch. mini sL vnitra L 42, opis v arch. zemském. 

On dře j Ber n art K I a us e r. 

, O. B. ,Klauser narodily se 1. 1656 a pokřtěn dne 27. říjnal) v kostele 
farmm sv. VIta v Krumlově Ceském. Rodiče jeho Jáchym Kl. a Eva Plickova 
se 1. 165,3, 1.8 listopadu sňali a Ondřej byl tudíž snad jejich druhým dítětem.2) 
VychodlV skoly, nabyl vzdělání na učení filosofickém a právním (bez
ťO~~y~yv Praze) ,a pak byl vpraksi u lidí práv znalých (prokuratorův neb 
rec~Ikuv) ,po, 3 leta. ~romě toho naučil se umění měřickému a pačtum 
s hrr: spo]enym, , ale. ]a~ s~ zdá, jen .ke s,:é libů,stce, která jej opanovala 
tak, ze se mu pravll1cke ,dIlo znechutIlo, Umysl Jeho totiž již od mladých 
let byl ten, aby mohl Ílskem vydati "knihu arithmetickou" týkající se 
Čech, které pokládal za svou "milovanou vlast". Snad již v mládí knihu 
tu skládal a snad jej ponoukalo k tomu měřictví Podolského 1. 1683 vy
dané, jež četl ovšem přeložené. 

v Aby se mohl oddati svému zamilovanému zaměstnání, zadal (1686 
4~.bryezn:) u Č. komory, aby byl přijat do služby buď u ní neb puchalterye, 
pn cemz by vykonával práce komorního geometra neb měřiče, Avšak 
ač se Samuel starší Globic, jemuž žádost předána (18. března), aby dal s, é 
d~bré zdá,ní, za to přimlouval (22. dubna), aby mu byl pomocník dán, 
prece se ll1C nestalo, až teprve když Klauser (1687, 13. února) nové žádosti 
poda~. T~ teprve mu oznámila komora (2. března), že bude přijat, aby se 
GloblCOVI ulehčilo a vyměřen mu plat. 100 fl. až do té doby kdež by si 
službu nějakou našel. ' 

Poněvadž sl:) Globic asi v ty časy ze služby poděkoval, stal se Klauser 
sam~statným měřičem u komory, ale bral pořád jen starý plat, ač bylo 
penez po ruce, protože Globic již platu svého nebral. Žádal tudíž v prosinci 
r. 16v~0, ab~ mu byl poukázán týž plat, který Globic míval a příčinu toho 
dolozll tu,ze ho mnoho stojí nástroje měřičí. Komora nebyla proti tomu 
a vynesla (1691, 5. dubna), že má býti Klauserovi vyd<iváno ročně 150 fl. 

") Narodil se buď téhož dne. aneb jen brzo před tím. 
2) Arch. města Prahy IV 1791. (Jest vysvědčení rady Krumlovské 1. 1689 

4. února, že dávají O. B. Klauserovi měřiČi při Č. komoře Jist o jeho řádném splození' 
kterého snad potřeboval, aby nabyl městského práva v Praze,)' ' 
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a to od nového roku 1691 počítajíc, ale jen dotud, pokud by jiné služby 
nedosáhl, protože komora jen málokdy měřiče potřebuje.3) 

O jeho pracích potornních není nic známo; jen tolik se prozatím našlo, 
že byl 1. 1705 kdesi mimo Prahu a že mu posláno dne 5. května psaní, 
aby ničím neodkládaje přijel do Prahy a na komoře se ohlási1.4) Téhož 
roku vydal tiskem knihu svou o měřictví zemském a připsal ji stavům 
království Českého. I tu dotýká se v předmluvě své "přemilé vlasti", 
našed bezpochyby "mecenáše" tenž náklad knihy na se vzal a po němž již 
1. 1686 toužil. Více nebylo možno o něm shledati. 

V druhé polovici 17. stol. když zakládány berní katastry a násle
dovaly jich revisitace, snad bylo třeba několik měřičův, protože na tu 
velkou a nákladnou práci zemský měřič, který také býval měřičem komor
ním, nedostačoval. Jedním takovým byl Ondřef Oktavian Petr z Košíkova, 
měštěnín Starého města Pražského, jenž se stal r. 1674 měřičem zemským 
"qua supernumerarius" (totiŽ přespočetným) a proto zadal žádost u dvorské 
komory, aby byl připuštěn k obyčejné přísaze služební. Když pak dvorská 
komora v září t. r. žádala při České komoře za zdání, odpověděno jí (10. října) 
že věc nepatří před ně, nýbrž k místodržitelství, protože to je zemská 
služba. a že tedy třeba žadateli v ten rozum odpověděti.S) 

Zdali se Košikovský opravdu zemským měřičem stal, není nám 
známo. Tolik se ví z jeho živobytí posledního, že měl s manželkou svou 
Annou Sibylou zahradu u sv. Jindřicha v Rosovní ulici, kterou však prodal. 
L. 1691 byl již mrtev a vdova, která z peněz stržených jistého dluhu ne-
platila, měla odtud potíže. 6) . ' 

Z Č. 222 vychází na j evo, že byl Jiří Frant. Knittell. 1715 zemským 
měřičem. 

Fa b i a n M. S v o bod a. 

Fabian Maximilian Svoboda narodil se (křtěn?) v Lišově 1. 1688, 
19. ledna, z otce Šimona, souseda Lišovského. Stal se kancelářským písařem 
ve Vídni kdež z blahovůle a nákladem Adama Františka knížete ze Švar
cenberk~ se učil umění inženýrskému u cís. inženýra v. Steillhausen 
ve Vídni. V pozdějším knížecímvýnosu se dí, že si "položil nerovná funda
menta", což asi má ten rozum, že v něčem se zanedbal. L. 1710 měl se 
odebrati na Moravu, aby tu nabyl praxe, pomáhaje Janovi Kryštofovi 
Mullerovi, cís. inženýrovi, an tam vyměřoval pro obmyšlenou mapu všeho 
markrabství. Sešlo s té praxe, protože jsa nemocen po čtvrt léta postonával. 

L. 1711 přesadil jej kníže do Třeboně, aby pomáhal zdejšímu geo
metrovi Maxim. Stránskému v měření a rýsování, ph tom však měl se 
dáti potřebovati i za písaře, při hospodářství. Za to vyměřeno platu 40 

3) Arch. minist. vnitra L 5 - 2 a 5. 
4) Tamže L 5 - 2. Podobné pozváni je 1. 1701, 15. července (L 5 - 5). 
0) Arch. min. vnitra L 5 - 3. . 
6) Arch. města Prahy IV 3495. 

313 

zlatých na hotových penězích, kořec pšenice, 4 korce žita, kořec ječmeú.e 
2 věrtele hrachu a 3 sudy piva. Kromě toho potřebován 1. 1712 při vy_ 
měřování krajův. Byly to tuším přípravy k vydání Mullerovy mapy krá
lovství. 

L. 1716 dne 20. ledna ženil se v Třeboni s An~~u Barborou, dcerou 
po někdy Danielovi Strausovi, bývalém pivním písaři v Lomnici nad Luž
nicí. Z manželstvi tohoto narodili se mu synové Josef Ignác Kryšpín 
(nar. 1719) a Jan N. Vácslav Antonín (nar. 1725) a dcera Johanna Tereza 
Karolina (nar. 1723). 

Svoboda bydlel odtud, st~;- se úředníkem (měřičem?) v Třeboni 
u své tchyně Katehny v panské ulici vedle dnešní knížecí lékárny, ale měl 
tu velké nepohodlí, poněvadž byl byt tmavý a v domě nepokoj, ana se tu 
prodávala kořalka a jiné věci. Navrhováno tedy knížeti, aby mu dán byt 
u Hamiltonův, kdež by měl pro své rýsování pokoj a světla dosti, a aby 
mu byl dán deputát dřeva, jak mívali nižší úředníci, a z každé várky půl 
vědérka patok. Zdá se, že se tak stalo a dlouhého trvání svého pobytu 
u tchyně také nemohl míti, protože 1. 1723, dne 12. srpna při požáru v Tře
boni i dům tchynin shořel. Ten dům později, když tchyně zemřela, s man
želkou svou zdědil. L. 1721 poslán do Prahy ke zkoušení. Po roce 1720 
měřil jiterní grunty u Třeboně, ale nedokončiv toho, poslán do Krumlova, 
kdež byla pře o hranice (Viz č. 355b). Zemřel 1. 1731, tuším 23. března, 
maje věku svého 43 let a pohí-ben 25. března na krchově u děkanského 
kostela.1) 

Ji ř í Va v ř i n e c v. Es c he ri c h. 

Eschericha nelze přísně pokládati za spisovatele měřického, ale nelze 
mu upříti zásluhu o poznání starodá vního měření, poněvadž jeho půso
bením sepsán podrobný popis panství Třebonského, kterýž složen byl od 
odborníkův nacházejících se ve službách Švarcenberských a část téhož 
spisu obsahuje vše o mírách a vahách na témž panství, pok~d byly známy. 

Escherich narodil se asi r. 1694 ve Waldthuren v kurfirství Mohuč
ském. Podle Froschauera a "Stammbuchu des bluhenden undausgestor
benen Adels Deutschlands" byl synem pekařovým, což se zamlčuje v nobili
tačním listu r. 1743, kdež se dí neurčitě, že jeho otec a děd byli mužové 
o císařský dům zasloužilí. Vlastní jeho původ, jeho stáří a zaměstnání 
do r. 1725, jak Froschauer píše, byly pečlivě zatajeny. Bylť prý jako mladík 
hofmistrem u hraběte z Liebenšteina v Brně a učil dceru tamního prymasa 
Augenhofnera francouzskému jazyku; potom byl (1725) domácím oficírem 
ve Vídni u španělského vyslance vévody Riperdy ve Vídni. Potom se stal 
- a tu se přichází na zajištěnou půdu - radou hraběte z Oettingen, neboť 
dne 8. listopadu 1727 povolal jej odtud kníže Adam František ze Švarcen
berka za vládního sekretáře a správce soudu (Zentgraf), jenž byl lénem 

1) Shledáno p. V. Hadačem, asistentem arch. Třebonského. 
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Vircpurským, do Švarcenberka v Bavořích. Ve službách knížecích zůstal 
málem až do smrti. 

K výborné této službě dostal se skrze svou manželku. Seznámil se 
se slečnou Josefou de Alvarez y Toledo, která byla společnicí manželky 
knížete Nassavsko-Weilburského, cís. generála jízdy a protože přičiněním 
cís. dvorního kněze Preaua S. J. přestoupila z luterské víry na katolickou, 
stala se schovankou kněžny Eleonory, manželky knížete Adama Františka 
svrchu připomenutého, která ji potom vydržovala. Asi v tu dobu, když se 
dostal do služeb Švarcenberských, pojal ji za manželku. 

Ve Vircpurku podstoupil Escherich u tamního dvorního rady a soud
ního sekretáře zkoušku ze soudnichía přijal od biskupa kleče správu soudu 
jako jeho manství. Po roce (1. prosince 1728) stal se vládním radou v Thien
gen (v Klegavsku) a dostal 300 fl. na cestu. Když 1. 1729 Vilém v. Esser, 
vrchní hejtman Krumlovský přesazen do Švarcenberka, povolán Escherich 
jako rada a vrchní hejtman 1. července t. r. do Krumlova. Zde se mu na
rodilo několik dětí, ale jen jedno (syn Adam František) zůstalo na živu. 
Psal se dosud pouze v. Escherich, ale 1. 1743, 18. října povýšen do stavu 
rytířského král. Č. a zemí přivtělených a nabyl též inkolatu. On i ona 
byli oba dobří hospodáři a koupili sobě r. 1749 statek Budislav s Zálužím 
za 50.000 fl. V posledním svém pořízení (d. 28. dubna 1741) odkázala 
kněžna Eleonora sv-é milé Josefě Escherichové 200 dukátův, 2 perlové 
jehlice s brilianty a perlovou jehlici jí darovanou od preláta Vyšňobrod
ského, Escherichovi pak, jenž ve všech smutných bězích kněžně věrně 
a pečlivě sloužil a jemuž proto odporučila snažně svého syna, pro jého 
zásluhy 1000 fl. a svůj cestovní kočár zeleným suknem vyložený a zlatem 
premovaný. I lze za to míti, že oba pro tu přízeň, kterou měli u knížecího 
dvoru, snadno si zahospodařili peníze na zakoupení Budislavě. 

V Krumlově zůstal Escherich až do r. 1753. Dne 31. května t. r. 
jmenován od knížete Jozefa Adama pro své mnoholeté služby věrné sku
tečným dvorním radou ve Vi dni, obdržel 2000 fl. služného a představen 
tamní dvorní kanceláři a účetnímu gremiu. R. 1758 vymohl Escherich 
majestát, aby Krumlovské panství, ač zpupné, zůstávalo vždy při svě
řenstv í knížecím. 

Roku 1768 koupil Escherich statek Tučapský za 86.000 fl., ale proti 
tomu byl hraběti Vincentovi z Valdšteina 25.000 fl. dlužen. Kníže Josef 
Adam podporoval (v Krumlově 7. listopadu 1759) žádost Adama Františka 
syna Escherichova, aby byl jmenoyán radou nad apelacemi. Stal se radou 
r. 1760 a stal se r. 1790 svobodným pánem. Pro své vysoké stáří a ubývání 
sil vzdal se Escherich dne 7. června 1775 činné služby a zemřel ve Vidni 
t. r., dne 16. října, maje věku svého 81 let. Počínajíc 17. říjnem 1773 vyká
zána jeho vdově Josefě roční pense 1000 fl., ale užila jí necelá 4 léta. Zemř~~a 
1779 dne 25. března v Praze v osadě sv. Mikuláše (snad u syna) maJ1c 
věku svého 79 let. 

Životopisná data o Escherichovi zanechali nám T. K. Světecký, 
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vícearchivář Třebonský (+ 1788) a Ignác M. Froschauer ze Svittenberka, 
knížecí dvorní sekretář (+ 1782), ale z obou seznává se více závist, než 
pravda, takže i o něm lze říci, jako o Valdšteinovi, že jeho postava se mihá 
v dějinách. Světecký píše o něm a jeho manželce: "berou oba rádi; mám 
za to, že tu veliké peníze musejí býti na hotovosti". Froschauer pozna
menal o něm, že více zmohl než sám kníže; pomohl si prý z mála, byl 
zištný, úplatný, pořádal skvostné hostiny na útraty a ze zásob knížecích 

. a způsobil knížeti mnohé škody svou radou a svým jednáním. Velkou píli 
získal prý veliké peníze, jak se mnozí, zvláště dědicové hejtmana Schowla 
ústně a písemně pronášeli. Knížecí domy naÚjezdě v Praze prodal prý 
hodně pod cenou, ba i přičleněním Krumlovska k svěřenství poškodil prý 
zájmy knížecí.!) 

P e t r K a š par S vět e c k Ý z Č e r n č i c. 

Po důkladném životopise Světeckého, který napsal Fr. Mareš v ČČM. 
1879 na str. 424-429, nelze nic přičiniti nového, než jen stručně opakovati, 
co tam bylo psáno. 

Jak se zdá, byl potomkem vladyk Světeckých z Černčic, ač se vždy 
píše jen Světecký. Rodina jeho pocházela z Litoměřic, odkudž také pocházeli 
ti, kteří se psávali později z Černčic. Otec jeho byl Jan Jiří (t 1746), mistr 
komenický a matka byla Kateřina Jiráskova. Petr narodil se 1. 170'8 (1. čer
vence) ve Mšeci. O jeho vzdělání v mládí není nic známo, ale bylo dosta
tečné, aby mohl 1. 1725 vstoupiti do služby inženýrské Švarcenberské 
v Krumlově. Nemaje jako začátečník velkého platu a pomocí z domova 
upadal v dluhy 

Byv 1. 1734 povolán do Třeboně, měřil jitra u Lužnice, Kletce a 
Kojence, vzdělal hraničné mapy panství Krumlovského s klášterstvím 
Korunským, pak byl poslán 1. 1736 na Vimbersko, kdež vyměřovalvesnice 
v nově založené. Zde si oblíbiv Marii Annu Mullerovou pojal ji t. r. za 
manželku. Z manželství tohoto pošlo 5 dětí, ale není známo, jestli všechny 
dorostly; matka pak, jež měla dvůr ve Vimberce, zemřela 1. 1746. 

Za dotčeného vyměřování všímal si Světecký rozmanitých památek, 
avšak nejen na Třeboňsku, nýbrž i za jeho hranicemi. Zdá se také, že měřil 
na Hlubocku a že odtud znal dobře položení Hlubockého zámku. Když 
tedy ležela 1. 1741 armáda královská v Třeboni, uloženo mu Františkem, 
velkovévodou Toskánským, aby vyšetřil a narýsoval, ze které strany by 
byla Hluboká, tehdá Francouzi obsazená, nejsnáze přístupnou. Věc tu vy
konal dobře a odměněn 10 dukáty. Hned potom žádáno na něm, aby vy
šetřil při hranicich, jak daleko Francouzové udělali silnici od Pasova, 
protože všechnu příležitost na Vimbersku z předešlého měřeni znal. Ač se 
mu mnoho nechtělo do tohoto nebezpečného podnikání, vykonal i tuto věc 

1) Podle laskavě poslaného životopisu sepsaného p. Fr. Maršem, ředitelem 
arch. v Třeboni. 
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dobře. Jen náhodou, že kočí se zmýlil na cestě zasněžené, unikl jistému 
zajetí, tak že se šťastně dostal k armádě. Odměny dostal 25 dukátův. 
Opět pak dostal odměnu 10 důkátův, když zdělal na památku rys zámku 
Hlubockého (1743), jehož opevnění se mělo rozmetati. 

Mezi tím byl Světecký též literárně činným. L. 1737 složil kvateru 
obsahující jiterní grunty na Třebonsku (Viz č. 355 b). L. 1738 vydal v Jind
řichově Hradci německý spis "Česká arithmetica podle všeobecné jako 
kratší a vlaské :rn,anýry". Asi v ty doby buď byl napsán neb tiskem vydán' 
český spis neznámého skladatele "Způsob měření bez mnohé arithmetiky", 
kterýž měl býti odpovědí na předešlý spis Světeckého. To bylo příčinou, 
že Světecký napsal svůj spis "Falešné zeměměření", z něhož potřebné 
výňatky následují pod Č. 355a. 

,R. 1746 změnil Světecký svůj způsob zaměstnání. Tehdá dal Borkard 
vrchní Třebonský knížeti zprávu, že je potřebí pro řízení panství pOÍ"ádného 
a spolehlivého urbáře a také aby archiv, částečně rozházený aneb v bednách 
uložený, byl náležitě srovnán. Kníže obdržev zprávu uznal za nejzpůsobi
lejšího Světeckého a pÍ"idělil jej jako pomocníka (vicearchiváře) archiváři 
Kr. Vávrovi, nařídiv, aby ti dva archiv rovnali a dobrý urbář založili. 

Světecký stal se tedy platným pomocníkem, protože Vávra ani 
latinsky ani česky neuměl neřkouc i o ostatním, co se mu nedostávalo. 
Zapracovav se v šesti letech, jal se kromě toho, co tak vídal při měl"ení 
a kromě památek rodu svého zapisovati množství pamětí starodávných 
a to v 1. 1752-1766 do velkých knih, jichž naplnil čtvero, každou nejméně 
o 700 stránk~ch a dal jim jméno "Historické zprávy nejvíce co oprava 
a doplněk ku Paprockému sebrané" a v páté knize snesl všeliká kuriosa 
z oboru hospodáÍ"ství, rovněž z archivu Třebonského (1754). Folianty 
jeho jsou vzácným dílem a bohatou studnicí posud nevyčerpanou, 

v níž nám zachoval množství zaniklých listin a vzácné spisy Břežanovy. 
A poněvadž obsahují ty knihy mnoho ztracených věcí, naskytla se do
mněnka, že by je byl Světecký zničil, což hledě k duchu spravedlivosti 
a staročeské správnosti, kteréž shledáváme v jeho dílech, sotva lze poklá
dati za spravedlivé, než míti za to, že věci ty buď byly rozmačkány a roz
trhány neb vlhkostí tak pokaženy, že jich nebylo možno udržeti a Světecký 
opsav je, aspot. obsah jejich potomstvu zachoval. 

Mezi touto činností oženil se po druhé 1. 1747 s Johankou, dcerou 
pozůstalou po Martinovi Rustovi, radním v Třeboni, jež mu darovala 
několik dětí; poslední narodilo se r. 1758. Při tom měl živobytí bez starosti, 
a zaměstnání, které jej těšilo. Ale neústupnost jeho připravila jej o dobré 
bydlo. Nepohod se s vrchním, žádal 1. 1753 za propuštěnou, kteráž mu 
ihned povolena. Pocítiv nedostatek z toho pocházející, prosil pak nejednou, 
aby byl zase do služby přijat, ale marně. To co mu vynášely revise počtův 
kontrybučenských Táborského kraje, skládání rozličných urbářův, dohlídka 
na statku Tučapském aj. stačily mu jen na skrovnou výživu. Při tom 
v prázdných chvílích připravoval se k tomu, aby prácí svých spořádaných 
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veřejnosti podal chtěje je rozmnožiti novými pamětmi z arch. Třebon
ského, ale dovolení k tomu bádání také nedostaL I vydal 1. 1767 tištěné 
návěstí pod titulem "Rafika česká - - na bezpečné, historicko-genea
logické paměti ukazující", vyzývaje obecenstvo, aby se předplatilo na 
jeho dílo o 13 knihách, avšak ačkoliv snad by ne-li celé, tedy část díla 
mohla vycházeti, přece pÍ"ekáženo jeho úmyslu. Činným jsa do poslední 
chvíle zemÍ"el dne 9. srpna 1788 v TÍ"eboni v 8L roce svého věku. O jeho 
potomstvu se paměti nedostává. 

Světecký byl upřímný Čech. Zasahoval se o založení bratrstva svět
ského pode jménem "sv. Martina biskupa a sv. Alžběty královny," jež se 
mělo starati o Í"ádné vychování dětí a jich vzdělání, aby dorostouce lidstvu 
platně prospívaly; bratrstvo kromě toho mělo pečovati o pěstování řeči 
české a sbírání pověstí a historických památek. Článkem jedním bylo 
zavazováno "českou řeč tradÍrovati a knihy o ní psáti a jeden každý má 
uměti dobÍ"e česky a to podle starobylé dobré češtiny, která by se měla 
tradírovati podle starodávných knih". I toto padlo, když vystoupil ze 
služby. 

Spisu měřickému Světeckého vytýkalo se, že je psán špatným pravo
pisem a míchanou češtinou beze všech pravidel mluvnických, ale smýšlím, 
že nespravedlivě - Světecký byl dítkem své doby a co nedov'edli jeho 
učitelé, k tomu on se sám dopracovati nemohl, poněvadž to, co před ním 
v měřiciví bylo psáno, vše bylo německé. Světecký tak psal, jak se mluvívalo 
tehdá v městech, neopravuje nikde obecných tvarův (na pl'. český místo 
české, postavenej m. postavený a j.) a vkládaje do svých skladeb ne
chutná slova cizí, v čemž posledním našel následníkův i v nedávné minu
losti a přítomnosti; a to se naj de více v předmluvách nežli v spise samém. 

Druhé dílo, pokud se týče měřiciví, sepsal Světecký 1. 1737 vykonav 
po 4leta před tím měření na jiterních gruntech. Obecné důležitosti je v něm 
toliko předmluva (č. 355b), v níž vyličuje příčinu, proč tento spis a kvateru 
sepsal a přidává několik poznámek vážených ze starých spisův. 

Vácslav Josef Veselý 

byl přísežným mlynářem zemským a geometrem, jak se shledává z titulu 
knihy jím vydané. Více o něm také St. Vydra nevěděl dokládaje, že mlynáři 
naši nebyli počtál"ství neznalí, a strojům velmi dobře rozuměli.1) 

Revisitace a rektifikace posavádního katastru v Čechách rozšířena 
i na zemi Chebskou a to již r. 1750. Potřebován byl k tomu i měřič Frant. 
Pieh!, o němž není nic jiného známo než to, že byl dlužen něčím zemskému 
měřiči Glockspergerovi, jenž proto obstavil jeho peněžité požitky (1750, 
7. září). Práce neodbývána a šla proto pomalu; hlavní komisí rektifikační 
shledala příčinu v tom, že je třeba mimo posavádního měřiče přibrati 
k tomu ještě jednoho a učinila takový návrh (1751, 15. bÍ"ezna) u repre-

1) Hist. Matheseos 63. 
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sentace a komory. Tato byla k tomu nakloněna a učinila v ten rozum 
návrh královně, jíž povoleno již 6. dubna.2) Kdo byl k tom unanzen, není 
známo, ale to se vi,· že dílo v Chebsku pomalu šlo, ačkoliv měla komisí 
k ruce 2 aktuary a 2 měřiče.3) 

Velké a nákladné dílo rektifikační následující po kolikerých revi
sitacích vyžadovalo drahně měřičův. Zdá se, že se k tomuto umění mě
řickému obracelo mnoho lidí již od sklonku 17. století, ale že není nám 
o tom nic známo, avšak při revisitacích let 1750-1751 vynořuje se jich 
několik najednou. 

R. 1750 totiž konala se rektifikace na Moravě a nedostávalo se 
k tomu způsobilých měřičův. Byli tam sice kro inženýrové, ale ty přibírati 
bylo nesnadno, poněvadž jich bylo třeba při fortifikaci neb zpevnění 
míst tvrdých. Poslán tedy do Čech král. rozkaz, aby bylo 6 měřičův 
navrženo, kteří by při tom díle pomáhali a slibováno každému po 3 fl. 
30 kr. denně a náhrada za cestovní útraty. Úřad desk zemských dávaje 
o tom zprávu (1751, 18. ledna) znal jich ll, čtyři z nich vyloučil, protože 

. nemohli Čech opustiti, a navrhoval tři, kteří by mohli na Moravu odcesto
vati, totiž Ignáce H6tzla, mladšího Glockspergera a Frant. Preitsche, 
jakožto přísežné měřiče. Kromě toho znal ještě čtyři, kterých nenavrhoval. 
Z navfŽených chtěli H6tzel a Glocksperger jeti na Moravu, ale Preitsch 
se z toho vymlouval a nechtěl domova opustiti. Z nenavržených měli dva 
také chuť, pustiti se na Moravu. Odpověď rektifikační komisi Moravské 
k representací tamže (1751, 15 .. března) dána v ten rozum, že ode dvora 
král. nařízeni již čtyři měřiči, a že je tedy třeba jen dvou; Glockspergera 
že si nechají a druhý aby byl ustanoven. V tom smyslu psala Brněnská 
representace České (20. března), žádajíc, aby byl Glocksperger poslán 
a druhýměřič jmenován. Tedy navrhl tento úřad (30. března) ]. Suchánka 
a hejtmanovi Starého města nařízeno, aby oběma oznámil, že pojedou na 
Moravu. Shánějíce je oznámili Suchánkovi nařízení representace, ale 
Glockspergera marně hledali, poněvadž byl již čtvrt léta mimo Prahu 
a nikdo nevěděl, kde se na ten čas nachází. 4) 

Z dotčených měřičův nejznamenitějším byl Jan Josef Mann, který 
se psal měřičem desk zemských a revisitačnÍm. Odkud pocházel, není 
známo, také se nic neví o jeho vzdělání. Kdy se stal měřičem při dskách 
zemských, není známo, ale při revisitací ustanoven asi r. 1746. Asi od 
r. 1749 pracoval při revisitací v Zásmucích, Okrouhlici a Jeníkově, kromě 
toho při měření lesův Tachovských, u Červeného Hrádku a Chomutov
ských, též na panstvích Brandýsském, Vlčickém a Peruckém.S) Některé 

2) Arch. minist. vnitra, Diaet. C. 
3) Pekař v Č. Čas. hist. XX 268. 
4) Arch. minist. vnitra. Diaet. A 3. 
5) V tom smyslu vysvědčoval (1751, 8. ledna) Janovi Kolbovi, že byl při 

něm amanuensem a při těch pracích pomáhal. 

319 

jeho dílo se snad při některém z dotčených panství nachází. Dílo trvalé 
ceny zůstavil v arch. Píseckém. 

Po~ko~ořímuv~lo o to, aby lesy obecní města Písku i s lukami, rolemi 
a kopanmamI vymereny byly. I učinil v té příčině smlouvu s Mannem 
jejíž obsah nám bohužel znám není a nařídil (1758, 26. srpna) r d v P' k,' 

VV·V' k' ' a e lsec e, 
aby menCI, tereho k mm vyšle, všecky lesy a kopaniny vykázali k t v , 
vvo t V b 'l'd' d I' , azenl 
s~ury ~o re ne . 1 1 a 1 a ~ :,ykázání mezníkův a hranic osoby dobře po-
vedom~ a myshvce vypravlh. Protože měřič dne 3. září v revíru Novo
dvorskem s prací svou začal, nařízeni polesny' a myslivci aby v k l' 

'k d" v "'. ,y azova 1 
mezm y a am potrebm hde k pomocI. Práce měření trvala do 27 ' v, 
totiž pokud při tom polesný pomáhal (tedy snad u města) . z t d' zatnI' 

1 ' ď ' a o os a 
po ~s~yv let po ,45 kr. za 16 ?ní, jež mu teprve 1. 1759, 18. ledna poukázány. 
~oz~a ze tehda byl ~ann I s kreslením a narýsováním vyměřených částí 
1 s hm, co k tomu patnlo, hotov. V červnu byl již Mann v Praze a domáhal 
se tuším doplacení. Podkomoří poslal 6. června Písecky' m J' eh~ spis b 

~ v, v. , , , a y 
~an zpravu a p~pamatovam u~inili. Po učiněné zprávě povážil podkomoří, 
~: Mann sestaVIl mapy ~becmch lesův in dupplo a rozkázal Píseckému 
uradu" aby, mu za .tu práCI a pocestné útraty ještě 12 holandských dukátův 
za~la~Il. Tlm ale Ještě nebyl řádně odměněn. Žádal ještě za plátno k 0-

taze~,I ~ap nakreslených 4 fl., za tištěné knihy (archy z reambulace) 1ifl. 
za pnlezltost z Prahy do Písku 17 fl. a za příležitost z Písku do Prah 18 fl. 
Podkom~ří uznáv~l, že žádost jeho je spravedliva a že mu patří ješt~ 57 fl. 
ale ~~ ~ech odpoc~tl dotčených 12 dukátův již daných čili 49 fl. 30 kr. 
a nandIl (17.60, 9. vunor~), aby m~ zbývajících 7 fl. 30 kr. bylo doplaceno. 

. V archIVU vmes~skem posud Jest velká mapa (dlouhá a široká), na níž 
ho~y a lesy u me:ta JSou podrobně narýsovány. Kromě toho jsou tu mapy 
le:~v a ~ozemkuv nad Vltavou u Temešváru, Hůreckého a Budského 

;;;;.,..,;~. ___ ha]emstvI a .lesu Dě~o~e~ s p!~léh~jíc~mi kopaninami. Protokoly čili 
geom. tabely JSou na tIstenych arsIch sIlneho papíru (pocházejících z ream
b~lace r. 1757) a obsahují, oddělení, jméno držitele r. 1758, výměr geom. 
v~sev~k a stav r. 1759. Kmh obsahujících tyto tabely jest osm, totiž l. Hra
dIS!sky !:~~ 2. su:nární extrakt lesův a poplatných gruntův, 3. Jaký stav 
nasel menc ve VSI Pasekác~ a ~uzově, 4. Hůrecké lesy (dva kusy), 5. Lesy 
na~ Vlt~vou, 6. Lesy u MirotIc, 7. Nov o dvorský, Novosedský a Pasecký 
reVIr (tez dvakráte), 8. ves Budy (též dvakráte). Všude je podepsán (ně
mecky), J. . J. Mann, C. k. komorní a zemský měřič desk zemských. 
. v V po~edn~~~ o z~ůsobu měření jest poznamenáno, jak Mann spraved

hve a ~obre menl; tehož soudu doj de i ten, jenž mapy jeho s nyněj šími 
mapamI srovnává. 

T Jan, l!0l~e byl sy~ Pražského měšťana a narodil se snad v prvních 
dyou desltIletIch -18. veku. Když Francouzové l. 1741 do Pr h dl' v bla y vpa 1, 
po~an~n , y do hrdla. 6

) Stalo se to bezpochyby za let studia, když se učil 
pravmckyrr: vědám a též měřictvÍ. L. 1748 přidán Mannovi za amanuensa 
a zdokonalIl se prakticky, pomáhaje od r. 1749 při tevisitací a měřeních 
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na několika panstvích, o čemž mu dal Mann (1751, 8. ledna) pochvalné 
vysvědčení. Zůstal bezpochyby při něm, neb ačkoliv chtěl na Moravu jíti, 

nebyl přijat. 7) 
O ostatních měřičích té doby jsou jen chudé příspěvky. Jan David 

Menschel byl již 1. 1751 letitý a pro své stáří postonával na lůžku, ale 
přece ještě potřebován při odhadech, které řídil místokomorník. Jan 
Glocksperger byl tehdá přidělen komisi, která měla pečovati o opravování 
silnic. O jeho synovi Františkovi již svrchu byla učiněna zmínka. Antonín 
Zástěra učinil před r. 1751 se svob. pánem z Unvertu smlouvou, že mu 
jeho statek (buď Obytce neb Mníšek neb Mladějov) vyměří. Ignác -Hďtzel 
byl přísežným měřičem a potřebován při rektifikací, sice byl také vý
robcem nějakých nástrojův, ale byv 1. 1751 hotov se svým dílem rektifi
kačním, neměl zaměstnání při měřidví.8) Jan Suchánek byl před r. 1754 
po celý rok a půlleta zaměstnán při rektifikační komisi v Kransku a v dubnu 
1. 1751 poslán na pomoc na Moravu. František Preitsch bylI. 1747 potře
bován při rektifikační komisí v Kransku a Korutanech, ale dalekou cestou 
se, jak později dokládá, zadlužil, protože živil doma ženu a několik dítek. 
Vrátiv se do Čech žil v městečku Unhošti a živil se Hm, že vyměřoval 
některé statky šlechtické. Karel Vilas byl napřed soukromě zaměstnán, 
pak byl žákem inžen. školy v Praze a 1. 1737 zamýšlel si u vojska službu 
inženýra zaopatřiti.9) Co pak se dotýče Lískovce měřiče, je nám toliko 

toto příjmení známo. 
Za Marie Terezie byl přísežným měřičem zemským Antonín Zástěra, 

bezpochyby Čech. Týž zemřel r. 1777. Po jeho smrti podal J osej Můhlstein 
žádost královně, aby se mu služba po Zástěrovi dostala. Dopřána mu 
resolucí 1777, 18. června a oznámeno z dvorské kanceláře 27. června nejv. 

zemskému komorníkovi .10) 
Josef Frant. Devoty byl posledním spisovatelem, který se zabýval 

starým měřictvím, za jeho doby již odstaveným. Narodil se 1. 1780 v Hradci 
Králové, oddal se kněžství a stal se 1. 1817 farářem v Sedlci u Kutné Hory, 
Byv jmenován 1. 1824 čestným kanovníkem Vyšehradským, stal se r. 1833. 
farářem v Mikulovicích u Pardubic. Pobyv tu dvacet let, uchýlil se do 
Pardubic na odpočinek a tu zemřel 1. 1865. Devoty patřil ke kněžím ne
snášelivým, což jest znáti ve spisech dějepravných, které vydal. Jeho 
obnovené vydání spisu Podolského (vlastně Globicova, č. 357) obsahuje 
kromě věcí dobrých i všechny chyby předchůdcův, zejména i bájku, že 
~Íry r. 1268 byly jiné, nežli r. po 1541·1 

6) Tak sám píše ve své žádosti. V arch. města Prahy (IV 5215) jest vysvědčení 
farní z Nového městečka Frydlantu, d. 1753, 6. května, že se tam narodil Jan Ignác 
Kolbe, syn tkadlcův. Odtud se zdá, že pocházela z téhož místa. jeho rodina. 

7) Arch. minist. vnitra. Diaet. A 3. 
8) Viz o něm v Pekařově knize o Kosti II 41- 42. 
9) A. V. Velflík, Dějiny techn. učení v Praze I 77. 
10) Arch. v Rokycanech. 
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356. Spis Havla Prokopova. 
"Spis kterak se má měřiti poměřování jiter skrze Havla s~ Prok;;Po;~ 

i otce jeho, obadva měrčí od Milčína. 
Item 32 lokte obecní platenní na dýl činí provazec k měření jiter. 

Míra hranatá. 
Item 5 provazcův nadýl a jeden v čelo činí 1"itro. Pakli 10 nadýl a jede~ 

v čelo činí 2 jitře. A když dáš na dýl provazcův 5 a tolikéž na šíř, činí 5 jiter. 
A pakli vícena dýl i na šíř, porozumíš, co jiter bude. 15 jiter čtvrt dědiny, 30 
jiter půl lána dědiny, 60 jiter celý lán dědiny". . 

List v arch. Třebonskéni (druhá část) H 4099, opsaný V. Břežanem. Jím 
také napsáno na rubu: O měrách zemských paměť. 

Pozn. V spise obou Prokopův zaráží, že má provazec míti jen 32 loket, kdežto 
se obyčejně provazec pokládá za 52 loket. Ale zde to nevadí, protože se klade provazec 
pětkrát a jinde jen třikrát, a nevadí i proto, že tu je dlouhá strana jitra zdélí 160 
ioket a jinde 156; však bude zde přece lán menší, jestliže se měřilo Pražským loktem 
a není také známo, jestli se v Miličíně měřilo nějakým ("plátenním" ve spise domácím 
větším loktem). Než dejme tomu, že se má počítati Pražský loket (0·5914 ml, byl 
by provazec zdélí 18·9248 m, ten pak buda násoben paterým (totiž 94'624) vydal 
by jitro držící 1790·74027520 qm a lán by pak držel 107444·4165 qm čili 10·744ha. 
Také obsah jitra násoben 5 vydá tolik, jako pětkrát 5 jiter, totiž 8953·7402752 
a 8953·701376, tedy pět jiter tolik, jako 8953·7 qm. A kdyby se lán počítal podle 
tohoto pětijitří, držel by zrovna tolik, jako svrchu, totiž 107444·4 qm. Kdyby pak 
měl lán Havlův měřiti tolik jako šedesátijitrový lán, pak by měl měřiti jeho loket 
aspoň 75 m, což jest sice možné, ale víře nepodobné, poněvadž se obsah všelijakých 
loket točí většinou okolo čísla 60. Avšak přes to všechno jen jest povážiti, že lán 
o 10·7 ha byl pro zdejší chudou krajinu příliš malý, hledí-li se i k tomu, že poddaní 
platili ve 14. století s lánu tolik, jako jinde v lepších krajích.' ) 

346. Měřický sPis v Hájkově Kronice. 

"Míry zemské a lesní i dědinné: 

Najprvé aby čtyry zrna ječmenná vedle sebe položená byla, a ta jich 
šířka aby slula prst. 

Čtyři prstové vedlé sebe položení, ta širokost aby jmenována byla dlaň. 
Deset prstuov vedlé sebe položených aby slula pí'ď a tři pídi aby jme

nován byl loket Pražský aneb Český. 
Provazec zemský i lesní. Každý aby vzdélí byl na 42 loket a k tomu po 

každém provazci, když se měří, aby se přidalo Naděl Buoh, a to jest ·vzdýlí 
na dvě Pěsti aneb aby byl na dvě pěsti delší provazec. (A k tomu aby byli zvláštní 
ouředníci, kteří by měřili a aby měli přísahu na to obzvláštně vydanou. Také 
měřič lesní i zemský každý z nich aby měl provazec řetízkový, aby jeho rosú 
neb vlhkosti nemohlo ubýti ani sněhem přibyti a ten řetízek aby byl z mědi 
neb z mosazi, aby nezrzavěl deštěm, ani rosou). 

A když se naměří 5 provazců, to aby sloulo iitro a jitro aby mělo v sobě 
200 loket a 10 loket a tak aby bylo v jitru 600· piedí a 30 piedí. 

A když se naměří 5 jiter, to aby slulo prut. A v tom prutu bude 25 pro
vazců a prut bude míti v sobě 1000 lokét a 50 loket. A tak v prutu bude 3000 
piedí a 150 piedL 

') Dejme tomu, že loket zdejší měřil asi 0·75 m, měřil by provazec 24·00 Ut 

a q. provazec 576 qm; tento pětkráte násobený vydal by jitro o 1728 qm a lán o 60 
jitrech držel by 17·28 ha, což se přibližuje obyčejné míře lánův. 

21 
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A když se naměří 3 pruty, to slouti bude čtvrť a bude v té čtvrti 15 jiter, 
a bude ve čtvrti 75 provazcův a v čtvrti bude 3150 loket a tak bude ve čtvrti 
9450 piedí. 

Když se naměří 4 čtvrti, to slouti bude lán a v lánu bude 12 prutů a bude 
v lánu 60 jiter a bude v lánu 300 provazcův a bude v lánu 12.600 loket. A tak 
se dostane v lánu 37.800 piedí. 

Dědiny také všecky vorné aby na záhony rozděleny byly. Záho'$ každý jeden 
aby měl sedm brázd a druhý osm brázd, a tak v každé mírné1) rolí aby bylo 
ve dvou záhoJ;lích 15 brázd. 

V lánu dobrém vorném královském ať jest 12 kop záhonů. 
V lánu kněžském vorném aby bylo II kop záhonů. 
V lánu panském neb zemanském svobodném ať jest 10 kop záhonů. 
V lánu sedlském platném ať jest 8 kop záhonů. 
A tak v královském lánu bude 5400 brizd, v kněžském lánu bude 4950 

brazd, v zemanském lánu svobodném bude 4500 brazd, v sedlském lánu pod
ouročním bude 3600 brazd. 

Poněvadž pak ti, kteříž jsou mocnější, obyčej mají jiným dědiny roz
dělujíce lepších a úrodnějších sobě zanechávati, z té příčiny aby řídce sili pro 
odnože, aby volněji ruosti mohly a hojnější užitek jim vydaly, tehdy na mdlejší 
dědinu ,musí se houště síti a na neúrodnou najhoušť pro vyhynutí. A tak bude 
se síti na kněžských dědinách houšť než na královských, a na zemanských ještě 
houšť a na sedlských najhoušť, protož jest najméně. 

A tak vyrovná se, aby na lán královský, kněžský, zemanský i sedlský 
jednostajně padlo 64 strychy pšenice. 

Počítajíce pak na hony: hony jest 5 provazců vzdýlí, a bude v 'honech 
210 loket a tak v honech bude 630 piedí. 

Kolečko plužné také aby bylo mírné tak, aby se v honech šedesátkrát, 
obrátilo. V míli aby bylo 60 honův a tak bude v míli 300 provazcův a bude 
v míli 12.600 loket. A tak v míli bude 37.800 piedí. 

RybniMářský pak provazec též má býti na Pražský třípídní loket měřen, 
ale nemá býti vzdélí než na 22 loket a též po každém provazci, když se měří, 
aby bylo Naděl Buoh. 

Míry sutého obilé takto aby se měřily: 

Pšenice co by mohl na 2 hrsti spolu složené, to jest na přehršlí nabrati, 
to aby slulo češka. 

Když se naměří 2 češky, to aby slulo řepice. 
Dvě řepici to slouti bude čtvrtce. 
Čtyři čtvrtce to má slouti věrtel. 
Čtyři věrtele to aby sloulo strych. 
Obilé všecka, kteráž se na zimu sejí do země, mají se na každé míře štrych

holcem štrychovati, jako pšenice a rež nebo žito. Obilé pak jarní, jako ječmen 
a oves, proso, ber, mák, heduše neb pohanka, to se nemá štrychovati, ale každá 
míra vrchovatá měřiti. Jestliže by pak ječmen byl setay na zimu, jemuž říkají 
ozimay, ten se má na každé míře do puol míry štrychovati a puol vrchu na 
míře zanechati. Též pšenice neb žito, jestliže by z jara sito bylo, též má puol 
vrchu na míře zuostati. Míry takové všecky aby byly spravedlivé a znamením 
královským cajchované ... 

1) t. j. měl-ené. 
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Váhy kramářské' 

a jiné všec~y ~aké aby zváženy byly a při nich ve všem království jednostajnost 
aby zac~ovava~a byla. Co by mohl v hrst nabrati pepře, to aby slulo lot a 8lotův 
to aby Jmenovano bylo čtvrt. 

v Dvě čtv;ti to jest .16 lotů~ to aby slulo puol váhy a tak čtyry čtvrti aby 
mely celou váhu neb hbru, to Jest 30 lotůva 2 loty. ' 

v Dese~ vah ~neb lib~r to aby slulo puol kamene vážného a kámen celý aby 
mel v sobe 20 lIber, to Jest 640 lotův. 

Šest kamenův aby jmenován byl centnéř a centnéř aby držal 120 liber 
to jest 3840 lotův. ' 

Váhy zlata a stříbra a liných kovův: 

Ty ať se prodávají a váží na hřivny a hřivna ať váží 16 lotů váhy kra
mářské. 
Míry pak řídkých věcí jako medu, oleje a vína tímto zpuosobem aby byly měřeny: 

Vína co by móhl na ruku neb na hrst naliti, to slove kvarta. Dvě kvartky, 
to slove puolka. Dvě puolky to jest žaidlík; a tak žajdlík bude míti 4 kvarty. 
čtyry žajdlíky to aby slulo pinta. ' 

Láhvice mírná má v sobě míti 3 pinty, to jest 12 žajdlíkuov. 
Soudek mírný bude míti v sobě dvě lahvici, to jest 6 pinet aneb 24 žajd

líkuov. 
A~htel ať má ,v. sobě ~ soudky to jest. 12 pinet, to jest 48 žajdlíkuov. 
Vedro bude mlh v sobe dva achtele to Jest 4 soudky aneb 24 pinet a bude 

'96 žajdlíků. ' ' , 
Láka má míti v sobě toliko 36 pinet, to jest dvě kopě a 24 žajdlíkuov. 

, Taynský spravedlivý má míti v sobě 64 pinty, to jest tJ: kopy a 16 žajd-
;:;;;;;.;;='" ____ 11kuov. ' 

Věrtel ať má v sobě 2 Taynská, to jest 2 kopě a 8 pinet a tak bude v věrteli 
>8 kop žajdlíkuov 32. ' , 

v?v~dnickt n:~ v sobě míti 2 v~r~el~ a bude v něm 4 kopy pinet a 16 pinet, 
na zaJj.hk poclta]lc bude 17 kop zaJdhkuova 4 žajdlíky. 

Zitavskay bude míti v sobě 8 kop pinet 32 pinet a tak bude 30 kop a 4 kopy 
žajdlíků a 8 žajdlíků. 

Draflink má míti toliko 10 kop pinet a 40 pinet, to jest 40 kop žajdlíků 
a dvě kopě žajdlíků a 40 žajdlíků." 

Pozn. Tento popis měr a vah jest otištěn v Hájkově kronice na listech 146-149. 
v, ' Soudíc podle opisu Břežanova (č. 160), obsahuje tento spis v sobě některé 

,castl vkl~du desk zemských, jenž v předloze Břežanově nebyl celý op-sán, nýbrž 
vybráno Jen to, čehož spisovatel předlohy potřeboval. Předlohu Hájkovu bezpochyby 
'opsal a po své chuti rozšířil nějaký měřič neb písmař, vzav z lidového zvyku děliti 
lány na pruty. Chyby v nedopatřEmí vyskytující se v Hájkově kusu buď zavinil on 
aneb snad Hájek. Pamět tato, ač dobrá, nemůže býti jediným vodítkem, zejména 
pro zemskou míru, ale pomůckou pro takové věci, jež nelze z jiných pamětí doložiti. 

~ájek vložil tuto pamět ke svému vypravování, jak král Přemysl 1. 1268 
'napravIl míry, domnívaje se, že tak král sám ustanovil, proti čemuž svědčí roz
vláčnost této paměti a ráz její, jenž spíše svědčí o tom, že vznikla ze starodávné 
zvyklostí, v lidu .. živoucí. Části její jsou totiž prastaré a míra polní na lány, jitra 
: p~ovazc~ byla JIŽ va 14. století, jak svědčí Č. 87; proto se také dává v Č. 91 znáti, 
ze Jest mlra Berounská dávného obyčeje. Lze za to míti, že Přemysl neustanovil 
měr pro celou zemi, nýbrž tak zvanou míru královskou, jež se již 1. 1273 připomíná,2) 

2) 6 mensurae rega1es (Reg. II 350). Tak i 573 a 761. 

21* 
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která se ovšem pokládala (podle Č. 93) za zemskou míru povinnou, jí však nebyla 
po celý čas a až do 17. století a snad i déle. Nesmysl by byl pokládati za to, že Pře
mysl nařídil, aby se měřilo řetízkem. 

Míru prstu, dlaně a pídi nelze měřiti podle ječných zrn, leč dobře se najdO'u 
jich míry z délky Pražského neb zemského lokte. Loket totiž je tak přesně vyměřen 
a na jisto postaven, že lze snadno jeho části najíti, ovšem ale nelze za to míti, že jest 
tato míra tak přesná, jako nynější míry obvyklé. 

Protože loket měří 0·5914 m, měří píď, jsouc jeho třetinou 19·71 cm; prst, 
desátý díl pídi měří 1·971 cm a odtud lze míru dlaně, totiž 7·884 cm najíti. Ječné zrno 
jest zšíří 0·493 cm, tedy o málo větší než stará jeho míra hebrejská (0'4839). 

Ostatní míry podélné lze jedině z lokte vypočítati. Píše-li Hájek (neb spíše 
ten, jehož spis opsal), že má provazec 42 loket, jest to patrně odchylka od obvyklého 
měření zemského, neb by mělo býti 52 loket. Také Podolský (ku konci 3. kapitoly) 
tu věc vytýká všem, kteří měřili provazec na 42.loket. U Hájka však nedostatek 
10 provazcův se nahrazuje zase tím, že jest jeho délka jitra o 2 provazce delší. Při

dávaný k provazci Naděl Bůh, či příměrka, jest snad proto, aby se napravily chyby 
při natahování provazce učiněné, jakási náhrada za to, co by se uškodilo nedQstatečným 
měřením. Bez nadělu měří Hájkův provazec 24'8388 m. Zdá se, že měření na 42 
loket přišlo z Moravy, neb v Tovačově pokládali 1. 1533 provazec za 42 krátkých 
loket.3) 

Hájkovo jitro jest větší, než zemské jitro. Délka Hájkova jitra činí 124·194 m, 
ale ono samo měří 5q. provazcův, totiž tak, že se naměří 5 provazců na délku a jeden 
na Šíř. To vypočteno vydá 3084·8299 qm jako míru q. jitra a to zrovna tak, jako by 
se sečetlo 5 q. provazcův, totiž každý o 616·96598 qm, to jitro nemá "v sobě" 210, 
loket, nýbrž tolik měří jen jeho délka, natáhnouc provazce. 

Prut jest délka 5 jiter neb 1050 loket (620·97 m) a také obsah 5 q. jiter totiž: 
15424·1496 qm. 

Q. jitro násobeno 60 ukáže míru Hájkova lánu, totiž 185089·795632 qm, čili 

18·5089 ha. Odtud lze znáti, že se tento lán vyrovnával zhruba jiným lánům, ač 
provazce a jitra se odchylovaly od jiných, že tedy Hájkův výpočet nemůže pocházeti 
z desk zemských neb kteréhokoliv jiného sepsání úředního, nýbrž bezpochyby z ně
jaké měřické knihy, jejíž skladatel vedl si tak samostatně, jako Havel Prokopův, 
tím méně pak pochází z nařízení krále Přemysla. Zdá se, že vložil sem první skladatel 
Pacovské jitro o 5 provazcích. 

Lán lze také vypočísti z prutův. Čtvrt lánu drží 3 q.pruty, totiž 46272·44908 qm-, 
což násobíc čtyřmi vydá celý lán, totiž 185089·7956 qm neb 18·50897 ha. Míry tuto 
udané vypočítány Pražským loktem, kterýž Hájek výslovně klade a kromě provazce 
s příměrkou. 

Míra záhonův a brázd není doložena, ale vědouc, že má míti lán 6 Fter, najde 
se pak míra i kopy i záhonův. O záhonu píše Hájek, že dva záhony mají míti 15 brazd. 
Z paměti č. 161 dovídáme se, že délka kopy i honův činí 153·7640 m. Lamač (I 16) 
soudí odtud, že se kolečko plužné šedesátekráte v honech obrátilo, že měly hony 
60 brázd a tedy (60: 7'5) 8 záhonův, měřil by tedy záhon 19·22 m, což jest příliš 
veliké číslo a třeba tu poukázati na to, co psáno při Č. 161. Počítá-li se tu ~áhon 
(o 6 brázdách). i s rozhorem na 2·5627 m a jedna brázda bez rozhoru 0·29570 m, ná
sleduje, že by průměrný Hájkův záhon měl měřiti 2·217750m a průměrná brázda. 
0·147850, měřil by tedy jeden záhon 1·03495 m a druhý 1·18280 m bez rozhoru a s roz
horem onen 1·113800a tento 1·261650m. Šedesáte průměrných ~áhonův měří 133·0650 
m a přičtouc rozhory (47·3120) bude celá kopa 180·3770 m zdélí. Jak se měří kopa 
jako plocha, není doloženo. Jestli by se měřila jako čtverec, obnášel by lán asi 32·5 ha 

3) Brandl, Glos. 279. 
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jestli by se násobila délka šířkou rozhory nepočítajíc, držel by lán 24 ha, což jest 
příliš velké číslo. 

Počítajíc obráceně, totiž dělíc lán na 10 q. kop, držela by q. kopa 185089 qm 
a tudíž průměrný záhon 3084·833 qm, jedna brázda 411·31 qm, tedy pak jeden záhon 
o 7 brázdách 2879·17 qm a druhý o 8 brázdách 3290·48 qm. 

Hájkovo dělení na lány královské, kněžské, panské a sedlské zdá se býti pouhým 
rozumováním po něm. způsobu (Kčinigshufen, Ritterhufen, Bauernhufen), aneb ná
vrhem, jak by se měly rozeznávati. V pamětech není nikde ani nejmenší zmínky, 
že by se byly lišily podle vlastníkův, nýbrž vždy jen podle rozměry neb výsevku; 
dokonce o sedlském lánu lze tvrditi, že nebyl takový, jak je psán v Hájkově kronice, 
nýbrž velmi rozmanitý. Pohřešuje se též městský lán, jenž měl tu také své místo 
míti. Máme-li rozumněti královským, kněžským a panským lánem ten, kterýž sami 
drželi, nelze nám doklady doložiti. Podle kr<Uovy míry držel lán 92 korcův (č. 63), 
což by bylo asi 26·3004 ha. U kněží byly lány po 60 a 64 k. (č. 32, 54); sice se u obojích 
a také šlechty připomíná popluží, tedy míra neurčitá. 

Co pak se poddaných dotýče, vychází toto na j evo : 
1. Královští poddaní po městech a vesnicích drželi lány po 90 (č. 43, 44), 

84 (č. 42, 60), nejvíce po 72 (č. 26, 31, 33, 47, 48 a 59) i po 64 (č. 39, 58, 91) 
a 60 (č. 22). Jednou je i 42 jiter. 

2. Kněžští poddaní drželi lány po 96 (č. 90), 93 (č. 24), 82 (č. 68 a snad 
114), 75 (č. 112), mnoho zase po 72 (č. 52, 61, 73, 105, 108, 113, 114?, 115), též 
po 64 (č. 56, 66, 75, 77-79), po 60 (č. 74, 119) korcích, kromě toho po menším 
počtu jiter (č. 30, 83). 

3. Panští, zemanští a jiní poddaní drželi lány po 128 (č. 80), 72 (č. 67, 94), 
70 (č. 103), často po 64 (č. 37, 49, 51, 55, 85, 93, 96, 101, 134), po 60 (č. 28, 35, 
41, 57, 84, 95, 98, 104, 143). J ednou ~e i píše 48 j. (č. 87). 

Odtud aspoň tolik jde na jevo,že se na královských a kněžských statcích 
často lány po 72, a zřídka po 60 jitrech vyskytují, a zase na panských často po 64 
a 60 korcích neb jitrech. Tedy až by se mohlo říkati, že je královský, kněžský a panský 
lán, ale ten je u jejich poddaných a pravý sedlský lán jde od 128, 96, 93 a 90 jiter 
až pod 60 jich. Nelíčí tedy spisovatel Hájkovy paměti nic skutečného, nýbrž chtěl 
naznačiti lány rozličné velikosti, dávaje jim libovolná jména. 

V lánu dobrém, královském ať je 12 kop z., dí se v paměti Hájkově a to shodně 
s Č. 198 a 199. Předpokládati se musí Hájkův lán o 18·509 ha a kopu o 18509 qm. 
Tuto násobíc 21 bude 22:2108 ha, ale násobíc jitro 3084·83 qm devadesáti, bude 
27·76347 ha, což jest veliká nesrovnalost. Lán kněžský o II kopách bude 20'3599 ha 
a panský po 10 kopách 18·509 ha. Sedlský lán po 8 kopách vydá 14·807 ha.-Na každý 
ten lán mělo padnouti 64 li;orcův pšenice, totiž 59521, na královském nejřidčeji, na 
sedlském nejhustěji. Zanecháváme spisovatelům zemědělských dějin, jak'by se takto 
hospodařilo. Podolský tomu již nerozumněl. 

Hon y mají býti zdélí 5 provazcův neb 210 loket. Budou hony zdélí 153·7640 m, 
jestli 5 násobíme zemský provazec o 52 loktech, nikdy však násobímeli Hájkův 
provazec pěti; neb 24·8388 X 5 vydá 124·1940 m a tolik dopadne i, násobíme-li· 
Pražský loket číslem 210, totiž 124·1940. Jest tedy zřejmo, že chtěl míti Hájek hony 
zdélí asi 124·2 m. V takových honech má se kolečko plužné šedesátkráte obrátiti, 
což by vydalo objem kolečka 2·00990 m a průměr jeho 65 cm, což souhlasí se skuteč
ností, totiž že se nyní kolečko asi téhož průměru naj de. 

Hájkova míle měří 60 honův neb 300 provazcův neb 12600 loket. Násobíc 
Hájkovy hony (124·1940) šedesáti, bude 7451'640m, což nejsou ani tři čtvrtiny 
staročeské míle. Zrovna tolik vydá Hájkův provazec"násobí-li se 300 a loket Pražský 
násobí-li se 12600. Též rozměry najdou se v č. 160, avšak tuším, počítajíc zemský 
provazec, ale v téže paměti je i dobré určení míle, držící 365 provazcův. Ale kdyby 
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tato míle (11224·77 m) měla měřiti 60 honův, vypadla by na hony přílišná míra, 
totiž 187·07 m. Asi tolik měří dvě zemská jitra zdéli. 

Rybníkářský provazec měřený Pražským třípídnim loktem je zdéli 2·2 loket 
a k tomu Naděl Bůh, t. j. ,13·0108 m. 

Pro určeni ssuté míry je dvojí pevný základ, totiž míra korce 93·001. a věrtele 
23.25l. podle Píseckých normálnich měr, předpokládajíc ovšem, že se tu míni zemské 
míry. Čtvrtka je čtvrt věrtele a drží proto 5'8121., fepice je polovice čtvrtce, držíc 
2'906l a č-éška, jsouc polovicí řepice, obsahuje 1·4531. Píše-li však Hájek, že čéška 
drží tolik, kolik pšenice by se nabralo na přehršlí, vzbuzuje to zase domnění, že jeho 
ssutá míra je menší než zemská; i předpokládajíc silné pokoleni v 15. století, přece 
nelze mysliti, že by někdo nabral na přehršli půl druhého 1. Přehršli dobré nynějšího 
člověka drží 0,51., podle toho počítajíc byla by řepice 1 t, čtvrtce 21., v'ěrtel 8 a korec 
32, což jest nesmysl; ale kdyby se napsalo, že se do čéšky vejde troje přehršli, mělo 
by to rozum. 

Pro míry řid~ých věcí neni již tak pevného základu kromě žejdlíka, jenž vy
měřen nad 0·482 1 a vypočten podle míry korce a věrtele na 0·48437 l, ovšem před
pokládajíc, že je tu Pražská míra. Že však i ssutá i řídká míra souhlasí, seznati odtud, 
že lahvice a čtvrtce, též věrtel a achtel mají stejnou míru, totiž 581250 a 23·2501. 

Podrobně již ta míra popsána. 
Váhy kram'ářské vypočteny v oddělení o vahách. 
Hájek má nespornou zásluhu, že nám starý měřický spis zachoval, avšak proti 

tomu svým výmyslem, že Přemysl král nařídil vše, co je v témž měřictví, způsobil, 
že se bájka ta a domněnka, že staré míry byly jiné a neHovnávající se s mírami po 
r. 1541, vlekla až do 19. století. 

347. Poz11ámky Jana Žateckého z Pomnouše. 
"Šedesáte jiter jest lán. Provaz'ec má 32% lokte Vídenskýc~ . . S.~dm prova~

cův jest iiliro. Provazec lesní jest 30 loket Víd'enských. [Okolo peh JIter Jest na
deJnní - avšak toto od písaře hned přetrženo.] Na jedno nádenní vsívají se 
obyčejně tři strychy Pražský žita atd. 

Léta 1576 v pondělí post Nativitatis Mariae (10. září) byly sou osoby 
konšelské vvslány na Hory stříbrný k měření jich gruntuov. I našlo se to a 
vyhledalo, Že tři jitra učiní jedno náden'lií. Téhož léta pravil jest M. Janovi 
Stryalovi pan měřič zemský, že provazec má 52 lokty Pražský a 14 provazcuov ' 
na dýl a 16 provazcuov na šíř et e contra [a tak i z druhé strany] že' učiní lán. 

Obsaženo jest v manualu Budějovickém, téhož Žateckého písaře městského 
a otištěno K. Koplem ve Sborníku hist. IV 184-185. Tu také následuje věta: "Hájek 
piše, že na jitro se sej e i eden strych pšenice a na jeden' lán že se osívá 64 strychy 
neboližto čbery pšenice," . 

Pozn. Měřické poznámky Stryalovy v manualu, který založil, snad nejsou 
jím psány, ale pocházejí od něho; výslovně se tak dí v druhé poznámce r. 1576. Nového 
poskytují jen co se týče tak zvaného Jiádenní; ostatek spíše mate, nežli poučí. Tak 
'je to na př. hned s poznámkou, že provazec má 32Y2 lokte. Míní-li se tu zemský pro
vazec, měřil by Vídenský loket přes 0·94 m, což jest nesmYf.1né; a zase kdyby se 
vypočítal provazec podle Vídenského lokte (0·7792 před r. 1871), měřil by jen 25·3270 
m. A kdyby se počítal menší loket Vídenský, byl by o to provazec menší, liše se mnoho 
od délky zemského provazce (30·7528 ml· 

Praví pak, že 7 provazcův jest jitro. O té věci nelze nic pevného říci, protože 
neznáme pravé míry dotčeného provazce. Počítáme-li q. jitro zem~,ké {2837·204 qm), 
byl by sedmý díl jitra přes 405 qm a délka provazce činila by jen něco přes 20 a 
Vídeňský loket by neměřil.ani celých 0·7 m. Také poznámka o lesnim provazci jest 
bez ·ceny. . 
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Jestliže měřič zemský (tedy Ornys) pravil Stryalovi, že se lán naměří 14 pro
vazci na dél a 16 na šíř (má býti obráceně), buď si to Stryal nepamatoval, aneb ten, 
který to do manualu napsal. Neb ná,sobí-li se dotčená délka šířkou, bude 21·184 ha 
míra lánu, což je přemrštěné číslo a lze za to míti, že jedno z čísel je chybné; neb 
za to se musí míti, že Ornys vyučiv správného Podolského sám dobře míru znal. 
Protože lán zemský držel 192 provazce, jest na snadě, že se počet tento najde, jestliže 
se délka 16 násobí šířkou 12, aniž pak se počet 192 najde, kdyby se 14 kterýmkoliv 
rovným číslem násobilo. ' 

Nové je, že tři jitra činí nádenní, patrně kus role, na nějž se naložila práce 
jednoho dne, ale nelze hádati, jaká práce, poněvadž se to slovo v jiné paměti ještě 
nevyskytlo. Neb na obdělávání jitra počítal se den; jaká práce by se za den vy
naložila na 75 a, zůstavuji, aby zna1cové rozhodovali.') 

348. Sepsání o mírách a váhách. 

Zdělané hlavně podle Hájkova sepsáni, ale některé zajímavé odchylky ob::a
hující, jež se níže zřetelně označují. Zachováno jest ve dvou pamětech.: 

A. Poznamenání mírry zemské, lesní, dědinné anebo vorné v království Českém 
léta 1268 nařízené za Přemysla Ottokara, krále Českého, kterýž sloul spraved
livý. - Z starého rukopisu od P. F. Klicpery, doktora a cís. král. professora 
lékařství Českému národnímu Muzeum darovaného vytáhl Maximilian ,Millauer 
doktor a cís. kro professor bohomluvectví. Otištěno v Dobroslavu Zieglerově 
roč. 1821, IV., na str. 91-95. 

B. Článeček Míra a váha, ze starého rukopisu otištěný v časopise Škola 
a život r. 1856 1. 29, jak se zdá výpis buď z předešlého neb společného pra
mene. Nápisy jednotlivých věcí tu nejsou. 

"Nejprvé nařídil atd. (Hájek 1. 147, první 4 řádky.) 

l. Provazec. 

Zemský i lesní provazec každý aby byl na 42 loket dlouhých a krátkých 
50 a k tomu po každém provazci ... ani suchem nepřibývalo (z Hájkovy str. 
147 zkráceno a málo pozměněno). 

2. Jitro luk. 

Když se naměří 5 provazců to aby sloulo jitro, a jitro aby v sobě mělo 
210 loket, tak aby v jitru 630 pídí bylo. (Skorem doslova z Hájkova 1. 147 p.) 

3. Prut. 

5 jiter vyměřených slouti má prut, a týž prut držeti má v sobě a drží 
25 provazcův, 1050 loket; a tak v prutu bude 3200 pídí. (Z Hájkova listu 147, 
posledních 9 slov v b. schází.) 

4. ,Čtvrt rolí. 

Když se naměří 3 pruty, to slouti má čtvrt; bude v té čtvrti 15 jiter, pro
vazcův pak 75, a bude ve čtvrti 3200 loket a pídí 9500. ~Z Hájkova listu 147, 
v b. jen výměra jiter.) 

listu 

5. Allodium, poPluží, lán, mansus. 

Čtyři čtvrtě vyměřené slouti bude lán atd. (Skorem doslova z Hájkova 
147; v b. zase kratší, a "allodium, popluží" postaveno za slovo lán.) 

1) V Tyrolsku byla zvláštni míra Tagmahl neb Maunsmahl pro žetí na lukách 
a rolí, obsahující asi 17·9-28,8 a, ale Tagbau 53·9-71·9 a (tento pro chmelnice.) 
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6. Dědiny vorné na záhony a{Jy ďěčány byly takto: 
(Z Hájkova sepsání na str. 147 až do slov "patnáct brázd" a přidáno 

v obou: a nic víc. 
7. Lán královský. 

V lánu dobrém varném královském ať jest 12 kop záhonův, v ,lánu kněž
ském varném ať jest 11 kop záhonů, v lánu panském ne~ zemansk~m svob~d
ném ať jest 10 kop záhonův, v horském 9 kop záhonů, v lanu sedlskem platnem 
ať jest 8 kop záhonů. (Doslova stejně v obou.) 

8. V lánu· královském brázdy. 

V královském lánu 5400 brazd; v kněžském 4950 brazd, v. zem~nském 
svobodném lánu 4600 brazd. Na sedlských dědinách síti se má neJhousť, neb 
nejsou rovné vrchním. (Zkráceno z Hájkových listův 147 a 148.) 

9. Hony, . 

Počítajíc ... obrátilo. (Vypsáno z Hájkova listu 148. V .b. jest jen ,vý~ěra 
loket a čte se "kolečko plužní má býti skrovné," protože oplsovatel mlrne po-
kládal za nevelké.) 

10. Míle. 
Míle má býti zdýlí 60 honův, 315 provazcův; a tak bude v míli 12.600 

loket a 37.800 pídí (z Hájkova 1. 148. V b. míra pídí nedoložena). 

11. Provazec rybnikářský. 

Ten 'má býti na Pražský třipídní loket a to slove krátký loket; na ten má 
měřeno býti ; ale nemá býti zdélí atd; (z Hájkova 1. 148). . v 

12. (Následuje míra ssutého obilí z Hájkova 1. 148, ale Jen az pod slova 
"to aby sloulo strych", k čemuž v a. a b. přidáno "neb korec". 

13. Míra zemská. I ) 

Provazec drží zdýlí 52 loktů Pražských a dlouhých 42. Ji.tro· dr~í 5 pro
vazců zdýlí a zšíři 1 provazec. A zase 2 provazců zdýlí a 2 zšíři se JI~enu)e stry-ch. 
Míle drží 315 provazcův. Lán drží 12 kop záhonů, 300 provaz?uy a 4.4 J:t~~ 
neb strychů. Hony a jitro jednostejnou míru mají. ~esio~us: DvoJna~?bn~ hr~s~, 
kdož ubližují sirotkům. V 2. kn. Mr j. kap. 22. Vdove a sirotku nechteJte skodib. 

14. Váhy kramářské. 

{Skorem doslova z Hájkova listu 148 p. v.; slovo váha vynecháno a za 
centnéř psáno centnýř. V b. něco stručněji vypsáno.) 

15. Míra lehkýoh věcí. 

(Jest něco zkrácené, místy doslo~a ?psané z~ článku ~áj~ova o míře 
řídkých věcí, v b. ještě kratší. U Svídmckeho v a. Je nedopatrem, ano se po
čítá 7 kop a 4 žejdlíky.) 

16. Počet lidí. 

(Va. opsáno skorem doslovně z Hájkova ;~sání ~a. 1. 149. V b. odchylka: 
25 spolků to slouti bude hluk a hluk bude mlh 625 lidi.) . 

17. Váhy zlata a stříbra. 

Hřivna drží 16 lotů, fedenkaždý lot po 15 groších Českýc~ počítajíc, učiní 
za hřiV'nu 4 kopy grošů Českých". (Doslova stejné v obou, a. lb.) 

1) Jen v A., v dnilhém schází; jest také samostatné zpracování. 

329 

Pozn. Nejmenovaný skladatel, jak se zdá, nějaký milovník měr neb venkovský 
měřič opsal spis vytištěný v Hájkově kronice a přidal k tomu něco ze své zkušenosti. 

, Sepsáno bylo toto slození, soudíc podle 17. odstavce, ku konci 16. neb počátku 17. st., 
když ze hřivny jakosti 0·390, vybíjeno 240 malých grošův.2) Také slovo "slove" 
v ll. odstavci nasvědčuje tomu, že bylo skládáno v 16. neb 17. století, neméně svědčí 
lán horský, k čemuž lze srovnati č. 179. TentoJán horský je tu položen mezi panský 
a sedlský lán a to vším právem, an měře přes 16 ha, byl mezi panským (18·5) a sedl
ským (14'8), ovšem počítajíc podle Hájkovy paměti. 

Znaje dobře zemský provazec, opravuje Hájka tak, že má býti zdélí 42 dlouhých 
a 50 (a opět 52) krátkých loket, což oboje vydá asi 29·5 m a jest jen málo l:\lenší, než 
zemský provazec; kdyby však podle toho se měřil lán, rozeznával by se ten nově 
;měřený lán od zemského lánu, jenž se měří na 3 q. provazce, kdežto Hájek měří na 
V q. prov. Dlouhý iOket znal snad proto, že obýval v jižních Čechách; a mohlo se 
s dotčeným již počtem 42 dlouhých a 52 krátkých loket jen tehda srovnávati, jestliže 
měřil dlouhý loket asi 0·704 m, jsa od Vídensk;ého lokte r. 1764 menší o 0·075 m. 
Že krátkým vyrozumíval Pražský loket, jest čtouc v odstavci ll. a 13. samozřejmo. 

O míli je dvakráte (10 a 13) psáno, že měří 315 provazcův, ale aťsi násobíme 
toto číslo mírou zemského neb provazce tohoto sepsání, nedosáhne tato míle ani 
10 km. Proto lze za to míti, že v prvotním skládání stálo 365 a že chybně opsáno. 

Také chyby v číslech 3. a 4. odstavce lze vyložiti jen špatným opsáním. Bez
pochyby byly u čísla pídí přetržené jednušky neb půlky (totiž iijm ijC, poslední pís
menka přetržená), což součásník skladatelův četl dobře 3150 (jako i Hájkův měřič), 
ale pozdní opisovač pokládal je za plné jednušky. Nedbale opsán i v odst. 1. počet 
loket krátkých (50), jenž položen ve 13. odst. dobře. 

Srovnáme-li, že počítá na lán 300 ·provazcův neb 44 jitra, najdeme v tOm 
nesrovnalost. Jeho jitro je 5q. provazcův a 44 jitra měly by tedy držeti 220 provazcův, 
nebo na 300 provazcův by bylo třeba 60 jiter, ale protože udělal délku jitra větší, 
než bylo zemského, zmenšil o to počet jiter a nechal počet q. provazcův, jak se hodilo 
na 60 jiter. Sebral tedy vědomosti své z dvojí soustavy. Proto také nelze se u něho 
určité míry dopočítati. Nebo pokládajíc provazec asi za 29·5 m dlouhý, vydal by 
q. provazec 879·25 qm (proti 945·73 zemského), toto násobíc 220, bude 19·34350 ha 
dosti velké číslo, ale násobíc 300 vystoupilo by na 25·37750 ha. 

349. Súnedna Podolského z Podolí Knížka o měrách zemských a vysvětlení, 
od kter'ého času míry a měření zemské v království Českém svůj počátek mdlí. 

Rukopis Klementinské knihovny XVII G 21. Papír z r. 1617, ll. 13, 20 X 16 cm. 

Předmluva k čtenáři. 

Každý pobožný člověk jsouc od ,Boha rozumem a soudem zdravým k spa
třování a rozvažování divných skutkUv božských obdařen, když bedlivě na to 
pomýšlí a u sebe to pilně rozvažuje, kderak Hospodin Bůh přesilný všemohouc
ností a mocí slova svého oblohu nebeskoU:, zemi, moře a jiné všecky věci stvořiti 
a z ničehož učiniti ráčil (1 Moj. kap. 1 v. 6), jak přeušlechtilé vyměření slunci, 
měsíci, planetám i všem hvězdám ten nejdokonalejší astronomus, ktťJYýž opatr
ností svou roztáhl nebesa, jim učinil (1 Moj. kap. 10 v. 12), takže všecky ty 
věci v velmi pěkném řádu j~'Úc postavené stále a nevyhnutedlně beze vší pro
měny běh svůj podle sobě vyměřeného a uloženého cíle konají a z něho, (jsouc 
Stvořiteli poslušné) nikam nevystupují. A nemoha toho člověk rozumem svým 

2) Ve spise psáno, že má hřivna držeti 4 kOpy gr. Č. což souhlasí s usnesením 
sněmovním (1577), že kusův 240 (malých grošův) na hřivnu vcházeti má. (Sněmy 
V 107, Smolík, Groše v Nauč. Slovn. X 524, SchaUer, Prag III 392.) 



330 

vystihnouti, nemůže se tomu, nežli velice diviti. Jako i když se pohledí na tu 
velikou spoustu světa tohoto, o kderémž učinitel jeho mluví (Job, kap. 38 v. 
4 a 5): "Kdes byl, když sem zakládal zemi; pověz jestliže máš rozum, kdo roz
měřil ji, víš-li aneb kdo vtáhl pravidlo na ni." 

A tu se opět spatřuje, kterak jest země přemistrovsky od téhož nejvý
bornějšího geometry rozměřena, spořádána a jistými mezemi na všecky strany 
světa obrriezena a to hned tehdáž, když vyměřoval základy země. (Prover. kap. 
8 v. 29), takže všichni národové u velikém a nesčíslném počtu (pod tím širokým 
nebem) na zemi bydlící jeden každý v krajinách svých podle téhož nahoře dotče
ného rozměření obmezeni a vůkol obtočeni jsou, takže i ti divocí národové 
v meze ch svých schránu a outočiště své majíc těch v času nastalé potřeby až 
i do přemožení svého hájí, nad to táž jedna každá země od všemohoucího Pána 
a Stvořitele jejího bohatě jedna mimo druhou rozličně požehnáním jeho ob
dařena jest, tak aby v hojnosti rozmanité oužitky z sebe vydávala, k časnému 
vyživení a k velikému potěšení obyvatelův svých. 

Ovšem pak když se bedlivě popatří na to přeširoké a velice zšílené moře, 
kderéžto když sobě odpornými větry zbouřeno a zedmuto bejvá, jak tu pře
hrozné vlnobití, jednak vysoce vzhůru a zase dolů se zmítá, jak tu vlny jeho 
jedny druhé honí a zase vespolek se potýkají, takže patřícím na to s užasnostím 
tomu diviti se musí, ovšem pak jaký tu strach a hrů(fol. 1b)zu působí, když 
veliké mořské šífy, nave a celé gallery s náramným křikem lidu na nich se pla
vícího láme a do hlubokosti morské potopuje. Jiné pak s velikým a bohatým 
kupectvím a rozličnými náklady o skály rozráží a některé pak do dalekých 
a pustých krajin (takže mnozí zase k své vlasti se nenavrátí) zahání. Surnmou 
tak sobě počíná, jakoby i hned po všem světě se rozlíti a jej zatopiti chtělo. 
Avšak maje sobě meze od hospodina vyměřené a vytknuté a to tehdáž, když 
ukládal moři cíl jeho (Prover. kap. 8 v. 29) těch nikoliv bez dovolení pána svého 
přestoupiti a dál topiti nesmí, nýbrž všecky jiné veliké řeky a nesčíslné po
toky do sebe požírajíc v mezech svých zůstávati musí. 

A summou z těch ze všech napřed připomenutých a nevypravitedlných 
velkých skutků božích spatřuje se nevystihlá moc a moudrost toho pána. Nebo 
stvořivše nebe, zemi, moře a všecko, což v nich jest, nepřestal na tom učinění 
toho, ale v přepěkném řádu to všecko postavil a jakž moudrý Šalomoun vy
svědčil, že Hospodin všecky věci na míru a na počet i na váhu spořádal (Moudro. 
kap. 11 v. 20). Jakož pak netoliko tvor ušlechtilý nebesky anděly a archanděly, 
ale i pokolení lidské na vší širokosti světa tohoto, v rozličném a rozdílném po
výšení v vyšších a nižších stupních, stavích, řádech a povoláních postaviti 
a jim práva svá naříditi a ustanoviti ráčil, chtě tomu, aby mezi nimi řád, spra
vedlnost, svornost a láska tudy zůstávati mohla. Jakož pak ihned starým přede
šlým pohanům ten zákon v srdce jejich a mysl dáti ráčil, aby nemajíce mezi 
s~bou ještě nařízeného, ani psaného práva, však tím přirozeným zákonem ve
spolek se milujíc, jeden druhému toho, čehož by sám míti nechtěl, nečinil. O je
jichžto ctném a šlechetném obcování i velikých ctnostech, kteréž se při nich 
nacházely, mnohé paměti jsou a pán Bůh z takových některé sobě oblíbil, k sobě 
povolal a mnohými milostmi obdařil, jako i onoho starého patriachu svatého 
Abrahama, též Joba spravedlivého a jiné, o kterýchž nám svatá písma i jiné 
historie svědectví dávají. . 

Potomně pak když již Pán Bůh lidu svému Izraelskému zákon a práva 
svá psaná skrze Mojžiše služebníka svého vydati ráčil, tu jim vůli svou, jak 
by se netoliko k němu, jakožto k Stvořiteli svému, ale tolikéž vespolek mezi 
sebou jeden k druhému chovati měli, patrně vysvětlil. Nad to ustanoviti ráčil 
mezi nimi za soudce, muže pobožné a šlechetné, spravedlnost milující jako 
Mojžíše a jiné, o nichž se svědčí, že M oj žiš podle rady (2 Moj. kap. 18 v. 25) 
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onoho Jetry tchána svého, vy(fol. 2a)bral muže statečné ze všeho Izrahele a 
učinil je hejtmany nad lidem, knížata nad tisíci, setníky, padesátníky a desát
níky, kteříž by lid každého času v menších přech soudili. Učinil tolikéž Pán 
Bůh týmž soudcům potřebnou pomoc k zdržení a zachování lidu v dobrém řádu 
tak, aby jeden každý na tom což jeho jest přestával, bližnímu svému v ničemž 
křivdy nečinil a jeho věci nežádal (protož i jisté míry, totižto loket, sáh, pro
vazec k vyměření země, tolikéž míry obilné, jako· míru řečenou effi, (o kteréž 
učitele I;'ísma svatého, že by téměř s pražským strychem se srovnávala, píší). 
Míra pak gomor, ta aby držela desátý díl effi. Jako i váhy, závaží, kámen, tak 
aby spravedlnost při všem držána byla, naříditi ráčil, jakž o tom o všem Písma 
svatá zmínku činí. Nebo poněvadž Hospodin sám všecky věci na míru, váhu 
a počet spořádal, jakž vejš oznámeno, i chtěl a chce, aby tolikéž toho i lid jeho 
mezi sebou užíval, jakož pak hned po vydání zákona Páně na hoře Sinai Pán 
Bůh o tom Mojžišovi poroučeti ráčil na jakou míru archa Páně udělána býti 
by měla, když tak mluví: Udělají také archu z dNví setym, půl třetího lokte 
bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její (2. Moj. kap. 25 v. 10). 
Item dlouhost čalounu jednoho osm a dvadcíti loket a širokost čalounu jednoho 
4 loket míra jednoho bude (2. Moj. kap. 26 v. 2). Obzvláštně pak při stavení 
chrámu Božího za krále Šalomouna mnoho o rozdělení loktem téhož stavení 
dýlky, šířky a vejšky jest vypsáno (3. Král. kap. 6 v. 2). 

K rozdělení pak a vyměření Země zaslíbené Pán Bůh tolikéž jisté osoby 
naříditi ráčil těmi slovy k Mojžíšovi řka (4 Moj. kap. 34 v. 16, 17a 18): Tato 
jsou jména mužův, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi, Eleazar kněz a Jozue, 
syn Nun, kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví 
země a vy kazu)íce meze tež země zaslíbené Kanan, mezi jinými mezními 
znameními; v též kapitole od verše 7 týž panovník praví: A pomezí půlnoční 
toto míti budete, od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor, od hory 
Hor vyměříte sobě až kde se vchází do Emat a skonávati se bude pomezí do 
Usedad a odtud půjde pomezí to k Zefronu a konec jeho u vsi Enan, to buďe 
pomezí k této straně pulnoční, vyměříte sobě také pomezí k vejchodu od vsi 
Enan až do Seffama. 

A že se tomu,nařízení a poručení božímu za dosti stalo, o tom dostatečně 
kniha. ]ozue vysvědčuje (Jozue, kap 17 v. 5), že dostalo se provazcův Mana
seSOVl deset, krom země Kalad a Bazan, kteráž byla před Jordanem a v verši 
14: Tehdy mluvili synové Jozefovi (fol. 2b) k Jozueřkouce:Proč si nám dal 
dědictví toliko los jeden a provazec jeden, poněvadž sme lid mnohý, nebo až 
do~a:vad žehnal nám Hospodin. I řekl k nim Jozue: Poněvadž jsi lid tak mnohý, 
veJdI do lesa a vyplali sobě tam v zemi Ferezejské a Refaimské,jestližeť jest 
malá hora Efraim. 

Nechce pak Pán Blih, aby takové nařízení jeho, buď při měrách a vahách 
neb vysazených meznících rušeno bylo. Protož netoliko o tom přísně co od 
lidu svého míti chce s pohrůžkou poroučí, nýbrž i zlořečenství na přestupníky 
toho vydává, mluvě (5 Moj. kap. 25 v. 13, 14 a 15): "Nebudeš míti v pytlíku 
svém nejednostejného kamene většího a menšího aniž budeš míti v domě svém 
nejednostejného korce většího a menšího, váhu celou a spravedlivou míti budeš, 
aby se prodloužili dnové tvoji v zemi, kterouž Hospodin dává tobě." A vy_ 
dávaje Mojžíš lidu Izrahelskému ziořečenství pro přestoupení zákona božího 
vyhlašujíce to před lidem praví: Zlořečený kdož přenáší mezník bližního svého 
i řekne veškeren lid. Amen (Moj. kap. 25 v. 18). ' 

To až posavád ukázáno z Zákona božího a Písem svatých že od samého 
~ána B~ha pro dobrý řád a zachování spravedlnosti mezi li~i všeliké míry 
JSou narízeny, ač není pochybné, že ihned brzo po rozmnožení lidského po
kolení vše z vnuknutí božího od lidí míry všelijaké vynalezeny byly, bez nichž 
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V'dk b co řemeslnicky udělati mohlo ). akož pak v pohanství znamenití n o y se '.,', d ' 
astronomové a geometrové se nacházeli, nebo to byli pravI pu~ov oV~.:: vy-
nalezatelové takových umění, kterýmžto ne lidé prostI, ale ne~predne)SI, po
tentátové se cvičili a s nimi se obírali, jakž posava~, toho. mnohe a slavne pa
měti jejich v rozličných spisech se nacházejí. [KoncI se list 2b.] 

I. 

[I. 3a.] Od kterého času měr a měření zemského v království Českém se užívá. 

Když pak Pán Bůh z milo~ti své to ~působiti ráč~l, že Č~ská zen;ě víru 
křesťanskou přijala i to vnuknutI vrchnostI dal, kterouz nad lidem svym na
říditi a vystaviti ráčil, aby nad spravedlivostí, řáde~ a 'práve~ ruk~ o~ycrannou 
drželi a všelijaké prostfedky k zachování jí obme)sleh, meZI kterymlz se na-

chází (Hájek v listu 107): ., y , 
Kníže Oldřich, pán pobožný a spravedlivý, milovník .vlastI sv~, ze~e a n~

rodu Českého, ten od narození syna Božího leta 1022 s blsku~e:n ce~ky~ Hel!-
kardem, jemuž prostý lid Okard ří~a~i, čtvrtÝ;ll po ~v. VO)t:C~OVl, v~da, ze 
předešlý 'biskup nemírný desátek nandll, dal nejprve VS~?~y d~~m'y o~e v Čv~
chách měřiti na lány a k tomu měření ustanoven byl mer~: ~lzecI v~~likou ~n
sahou obtížený, tu hned jest ustanoveno i ro~~~~áno kmzeclm :- ?lskupskyn; 

_ rozkázáním, aby z každého lánu dáno bylov,fa~~l t~~~n st~~ch,p:em?~. a druhy 
ovsa a strych aby byla nádoba okrouhlá, tn pldl ZSlTI a petI pldl Zvy:l ':- na to 
dvu prsfův, a ta míra aby byla knížetcím s jedné stranY,a yZ druhe blSkupo: 
vým znamením horkým železem znamenána. To se stalo prave toh~ roku, kdy~ 
jest k žádosti sv. Štěpána, krále Uherského, svatá ~?:~na s neb: dana, kterouz 
posavad páni Uhři krále svého korunují. A tomu )IZ Jest do leta tohoto 1617 

pět set devadesáte pět let. , y , 
Potomně pak léta 1268 za Přemysla Ottagara krále Českeho opet ~Illry 

zemské obil~é, váhy kramářské též na stříbro a zlato, to~ikéž. míry sudů: pmet, 
žejdlíkův byly obnoveny a světleji, nežli kdy prve vypsany JSou a pro sle:~e~
nost toho slavného pána aby vidíno bylo, j~kým d?b;ý~ ~umyslem ,to uCl~Il, 
tuto slovo od slova, co jest o něm poznamenano, tolikez 1 m;ry z,;mske od ,neho 
tehdáž nařízené položím, obilné pak a jiné vypustím, ponevadz ty k lI\e po-
vinnosti nenáležejí (Hájek v listu 247). 

Přemysl Ottagar král Český, jsa muž dobrotivý ~ sprav~dlivt; : Slavný 
králi Český a pane náš (fol. 3b). Kmeto.vé:,' .1) Poněvadz lak tl, ~tenz JSu mo?
nější, obyčej mají, jiným dědiny rozdelu)lce (fol. 4a) lepslch ... aby bylo nadel 
Bůh. . 

II. 

Kterého času staré míry proměněny a ty, jichž se nyní užívá, nařízeny jsou. 

Jakým pak způsobem a kderak dávno z užíván~ těchto m~r se~lo, .to~o. 
nikoliv s gruntem doptati sem se nemohl, nebo ve dskach zemsk~~h nekohk:a~ 
s pilností hledati sem dal a nic vyhledati se nemohlo. Ale ta~ove Jes~ domnem 
i od osob přísežných že za slavné paměti císaře Karla Čtvrteho, musily svrchu 
psané míry naprave~y býti, jako i strych viničný, .kterýž .také jest tehdáž ?~ 
něho nařízen, o kterémž se nížeji poznamená (~á]ek ~ list,u 3~~). ~ pametl 
toho se nacházejí, že ten slavný pán mnohá dobra chvahtebna nanzem V tomto 

1) Vynecháno, poněvadž je doslova kromě ~alých ne:rov:::alo:tí opsá~o, ta~é 
úvod Hájkův nejapný a nechutná slátanina nestojl za opětne ohstěm a co nasledu)e 

o mírách, jest již v této sbírce. 
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království Českém k rozeznávání lidských spravedmostí mívaje a užívaje v radách 
svých onoho osvíceného muže a vtipu velmi ostrého i v právích zběhlého Bar
tolta řečeného, s jeho radou ustanovil. Jakož i v předmluvě práv městských 
od pánův Pražanů toho dotknuto jest a nepochybně že to všecko dskami zem
skými poznamenáno bylo, nebo málo před tím, totiž za krále Jana pana otce 
téhož císaře Karla, dsky zemský obnoveny byly pro zapisování do' nich zvláštních 
zem(fol. 4b)ských věcí a od toho času nic toho se nenachází, aby ty míry od 
koho 'změněny byly, až když jest po smrti svaté paměti císaře Karla v deva
desáti čtyrech letech též slavné paměti král Vladislav na království České ko
runován, za jehožto králování zřízení zemské jest obnoveno a vůbec vydáno, 
do kteréhož nařízený ďůchod měřiči iemskému jest položen, ale o měrách zem
ských žádné zmínky v něm učiněno není (Kalend. Bist. list 300). A to opět 
trvalo až do šťastného dosednutí na království toto slavné paměti krále Ferdy
nanda, kdežto potomně v létu 1541 ve čtvrtek před svatým Duchem v hodin 
19 ten hrozný, nešťastný a žalostivý oheň z dopuštění Božího na hrad Pražský· 
přišel, takže Hradčany s půl městem Malé Strany, téměř do gruntu vyhořel 
a jakž se paměti nacházejí, že se to všecko dřív čtyr hodin stalo a tu ten přední 
a znamenitý klínot dsky zemské, do kterýchž všelijaké potřeby všech stavův 
království tohoto se dotýkajících [sic], též všelijaká obecní nařízení a paměti 
zemské s~ vpisují, a jakž nepochybné, že i míry zemské v nich poznamenány 
byly, shorely a tím ohněm k zkáze přišly a potomně snad nepřipomínáním a 
to tehdáž . Jich Mtem. nejvyšším pánům ouředníkům a soudcům zemským od 
na onen čas nařízeného měřiče zemského takové míry zemské do obnovených 
desk zemských zas vloženy nebyly tím způsobem, jakož páni stavové své věci 
sobě zas kladli. . 

A když po shoření desk zemských slavné paměti císař Ferdinand o to 
pilnou péči maje, aby zřízení zemské předešlé, kderéž v některých artykulích 
zdálo se býti sobě odporné, opět znova obnoveno bylo, jakož pak leta 1550 
k vytištění přišlo a v krátkých letech opět zas synu svému nejmilejšímu osví
cenému knížeti a pánu panu Ferdynandovi arciknížeti Rakouskému slavné 
paměti obzvláštně poručiti ráčil, aby on na místě J. Mti. ds. jakožto krále Čes
kého s jistým počtem osob s plnou mocí k tomu volených na táž práva a zřízení 
zemská ráčil zasednouti, je v jistý řád a dobrý spůsob uvésti, což se takistalo, 
ale tím se prodlilo, takže teprve za dobré a svaté paměti císaře Maximiliana 
léta 1564 táž zřízení zemská k vytištění přišla, kdežto tolikéž v tom obojím 
zřízení zemským žádné zmínky o měrách zemských učiněno není, než jednou 
o důchodu měřiče zemského v tom ve všem spůsobu, jakž za krále Vladislava 
do zřízení zemského položeno bylo, a tak v tom času v měrách ani d'ůchodu 
nic měněno nebylo. 

A z toho všeho patrně souditi se může, že ještě před králem Vladislavem 
totižto za slavné paměti císaře Karla napravení svrchu psaných měr státi se 
muselo. Když pak po shoření starých desk zemských nebylo nic toho zas do 
no':"tc~ des k poznamenáno, jakož se posavad najíti (foI. 5a) nemůže, zůstávalo 
to JIŽ Jen v pamětech lidských, jak jsou jedni po druhých týchž měr od shoření 
desk a až posavad užívali. Jakož pak i já v létu 1575, jsa toho času ve 13 letech, 
k dobré paměti panu Matoušovi Ornysovi z Lyndtpergku předešlému měřiči 
zemskému, jsem se dostal, a tu několik let zůstávaje, témuž umění se cvičil, 
nýbrž se již ve službě císařské v starosti a sešlosti jeho až do smrti jemu a mě
ře~í zemském nápomccen sem byl a to začasto od něho slýchal, že také týchž 
mer zemských nikde zapsaných uptati se nemohl, ale že jich tak užívá, jako 
p~edešlý měřič zems~ý, předek j,eho. Až potomně teprva léta 1609 (Sněm 1609, 
LIst 32, 35) na supphkování a připomínání mé do sněmu obecního o lánu zemském 
jako i o provazci zemském, co držeti má, krátce jest položeno, čemuž někteří 
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nemajíce sobě toho vysvětleno, nerozumějí, ale i ujímají to tak, že co s~ 192 
Provazci obtáhne to že J' est a slove lán; v čemž jest veliký omyl. A protož casto, 

, v , 

psané míry zemské podle poslednějšího. sn~m?Vllího ~', Mtí na
v 

t?m snesem 
(Sněm 1615 List 352) a mně o tom rmlostlveho porucem, poslusne se v tom 
zachovavše,'tak, jakž nejsvětleji býti mohlo, jak se jich užívalo a užívá, i kderak 
jim každý rozuměti má, tuto nížeji sem rozepsal. 

III. 

5b. O měrách zemských, kterýchž se po shoření desk zemských y království 
posavad užívalo a užívá, i jak jim od každého rozumíno býh má. 

Nejpřednější jak latinští tak i něm:č~í geometro;.é jako .i Gualt~rnsv Rivi~ 
píšíce o měrách začátek berou od zrna jecneho, prstu, slrokostl palce, ctyr prstu, 
dlaně, pídi, šlepěje až přicházejí na loket a z toho na jiné ~íry; jakož pak při 
měrách za Přemysla Ottagara krále Ceského nařízených tohkéž něco t(i)h0, ano 
i v právích městských poznamenáno jest. Ale poněvadž lokte Praž~kého již od 
starodávna se užívá a toho jistá míra železná, bedlivě udělaná a Jak na rat
hause Starého města Pražského do kamenných veřejí za dveřmi železnými, 
když se do obecní světnice jde, rozuměti brzo po tom ohni léta }399 (H~jek 
v listu 360), když za krále Václava rathauz staroměstský b~l s~or~l" tak I ~~ 
Novém městě Pražském na rohu věže rathauzské pad radm svetmcl na UhCI 
dobře upevněna a zazděna jest, takže každý maje k tomu přístup volný může 
tu sobě jistou míru téhož lokte Pražského k potřebě své vzíti; a z toho lokte 
jako z nějakého gruntu všecky jiné míry pocházejí. v •• 

Ten pak loket na mnohé díly větší a menší se dělí a podle potřeby dehtl 
může nebo když jest na 24 díly rozdělený, ten každý <lil col slove a toho roz
liční kiinstlerové a přední řemeslníci k 'měrám svým užívají. TentýŽ pak loket 
pražský k obecnému užívání jako i k zemským měrám dělí se obyčejně na 4 <lily 
a ty slovou čtvrti a poto~ně ~tvrt na poli a, bude půl ~~vrti lok;:,e. , , 

Sáh, co člověk prostredme postavy vysahnoutl muze ~le tn loket ~dyh 
jest jistá míra jeho. Látro jest míra na dýl 4 loket zdýlí, take odtud vzata, co 
člověk od země nad sebe rukou vysáhnouti může. 

Prut slove míra 2later, totižto 8 loket zdýlí a ten místy k obec(fol. 6a)nému 
vyměřování luk od sedláků na tenkém a subtylném bidelci se pa~ měří, s~h 
pak a látro jakožto kratší míry nejspůsobněji mohou vyměřeny býtl na rovnem 
pravídku Úverhranně vyhoblovaném a to aby pravou dýlku buď sáhu anebo 
látra mělo. . v 

Provazec zemský jest zdýlí 52 loket, provazec viničný podle vejsady císa:e 
Karla Ctvrtého 8 prutů, to jest 64 lokty a ti provazcové z dobrých šňůr se děláJí, 
však musí se tak opatřiti, aby vlhkosti k sohě nepřijímaly a tudy jichv ne~?ývalo. 

A to jsou již míry neb nástrojové, kterýmižtoto, což za potrebl Je~t, se 
vyměřuje, totiž sáhem na sáhy, provazcem na provazce, loktem na lokty, latrem 
na látra, prutem na pruty, podobně jako mají nádobu, totižto: strych .spra
vedlivé míry, tím již všeliké obilí na strychy měřiti se může. Nebude-ll pak 
kdo míti spravedlivého lokte, nebude sobě moci změřiti spravedlivého pr?vazce 
a jiných nahoře položených měr, poněvadž ani loktové vkrálovstv~ tomto)~dno
stejní nejsou, ale v jednom kraji delší a jinde kratší se nacházejí, procez po
loženou linu zdýlí od A až k B čtvrt (sic) pravého lokte Pražského (obr. 1.) 
sem položil, poněvadž pro skrovnost knížky celý položen. býti nemoh~ . Tu 
vezma čtyrykrát na dýl bude míti loket pražský spravedhvy, ten kdoz Jest 
žádostivý toho. 

Jest pak rozdíl dvojí v měření a to takový, že některá věc ~epotře~~.j~ 
šířky, aby se měíila ale toliko samá dýlka, jako jest míle. Ta kdyz se zmenh 
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má, na ~ýl se měří,. kolik p~ovazců držeti má. Tolikéž kdyby jeden chtěl věděti 
samu dylku, buď: Jak kde Jest neb beyti má dlouhá hr' t'v. k d' d h 

' ta k duh' k az, ez Ja o Je no o 
mlS r emu a tomu :podobnvé věci. To vše prostě loktem, sáhem, pro-

B 

vazcem a kteroukoh nahore položenou mírou měřiti se • v J" A pak vv , I' , muze. me 
6 ' ~ere~l ve rm ~ozd~l~é tohoto jest, kdež se dýlka a šířka měřiti 

ma, Jako JSou ~es?,:"e, dedmy, luka a jiní všelijací gruntové, když kdo 
chce (fol; 6?) ve?~tl, co ten který grunt hranicemi aneb mezníky vůkol 
obmezenyml Vllltr sobě drží, a to buď loket, sahů provazců J'iter aneb lánů. . , , 

v A pro lepšív,vyrozumění tomu, když se má odměřiti jeden loket 
~eme, tehdy pOlOZIC na zem loket vyměřiti místo aby bylo na všecky 

5 c~y~y v stran?, šířky i dýlky jednoho lokte, ten pak prostředek mezi 
~erm ,ctyr.r:u lokty. odměřený, jeden loket země drží a má v sobě 16 
c!vrtl, Jakz to v fIgurce položené punkty poznamenáno jest A p kl" • 
sah~m se měří, v~~e~ýž jest na dýl 3 loket zdýlí, když se tím ~působ~~ 
na ct~ero ro~men, I bude sáh země a ten již bude míti v sobě 9 loket 
p~?toze po vsech čtyrech stranách jest po třech loktech jakž tuto ' 

" oClté spa~ř;~í. loket i ~áh země jest vyrejsován (obr. 2. a 3.). pro 
o Tohkez I provazc~ zemském[u] týmž . 

~pusobe~ rozumíno býti má, nebo ten Sáh země. 
J~stv na dyl 52 loket a roztáhna jej na dě-
dl~e :' quadrát, ,totižto čtverhranně, aby 
~azda strana dylku jednoho provazce, to 
Jest ?: loket měla" i bude jeden provazec 

3 odmeren a ten ma v sobě 
2704 lokty a teprva tako
vých již v quadrát neb 
v čtyry hrany uvedených 
provazců (foL 7 a) počítá 
se do zemského lánu 192 

2 provazce. I bude v jednom 
lánu 192 provazce, což učiní 
519.168 loket, v lánu 96 

Loket země. 

Bm
:!: 

.-._~-. ---,'-- --:--_. 

.··.t:::t::·.T.~ .. 

Obr. 2. Obr 3. 

provazC'Ů, totiž 259.584 lokty. Ve čtvrti lánu A8 provazců, to J'est 
129.792 lokty. 

Jitro to ,drž~. 3 provazce, a když se stáhne na šíř jednoho pro
v~zce a na dyl tn provazce 1 bude v jitře 8112 loket, půl jitra drží 

1 pul druhého provazce aneb 4056 loket, čtvrt jitra jest 3/ provazce a má 
2028 loket, pr~t~ž ~ude ':" lánu zemském 64 jitra. 4 

Stry~h ~~ntčny v~en Jest od sl::vné paměti císaře Karla Čtvrtého, 
?tce vlastl teto, nanzen a do veJsady na vinice pražské dán kter 'v 

Jest ~atum léta božího 1358, první pátek před masopustní nedělí :;~ 
~~?vne po~ožen, totižto že má míti 16 [šestnácte] prutův na dýl a na 
SIr 8 prutu a p~ut 8 ~oket pražských počítati se má. A tak vyměříc 
prova~;: ~ prutu tvo Jest 64 lokty na dýl, stáhna jej na dýl dvakrát 

Ob a .na SIr J:d?ou, vs~k tak, aby obě dvě dýlky, též i šířky sobě rovné 
r. 1. a JednosteJne .~yly, 1 'bude odměřen 1'eden strych vinice a pakli týmž 
v p;-ovazcem totlzto zdýlí 8 prutův změří se ve čtyry hrany aby byly 

s?b:v r~vne, tak bude odměřeno půl strychu vinice i bude v jedn~m strychu 
~~lcnem }28 prutů, což učiní 8192 lokte, v půl strychu 64 pruty učiní 4096 
o et, v; ct:vrtl strychu 32 pruty, učiní 2048 loket. 
šířk M$l~ J~st z~ýlí 365 provazců zemských a tu k vyměřování míle žádné 

y potrebl nem, ale od starodávna to se zachovávalo, když se trefilo míle 
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vyměřovati, tehdy začalo se od brány města k tomu místu, kaIllŽ míle měřena 
býti měla, měřiti, a to ne stezkami, ale nejbližší svobodnou silnicí, leč by kdo 
chtěl věděti, za kolik millesuv aneb gruntův svých má, nebo něco tomu podob
ného, tu by musila míle na šíř a na dýl měřena býti. 

Již pak (fol. 7b) z svrchu poznamenaných a světle vypsaných měr zemských 
bude moci jeden každý patrně porozuměti, v jaké dlouho sti neb velikosti, která 
z nich jest, a co sáh, látro, prut, provazec zemský i viničný, též lán i míle drží. 
A z té povědomosti bude se moci i snáze všudy po. všem království Českém 
v jednostejném způsobu týchž měr užívati. Ovšem pak geometra aneb měřič 
zemský, přísahou jak J. Mti. cís. tak všem třem2) pánům stavům království tohoto 
zavázaný, majíce již tuto světlé a patrné rozepsání často psaných měr zemských 
i bude moci podle toho jakožto jistého pravidla, jsa k tomu dobře geometrie 
povědom, lesy, luka, dědiny a jiné všelijaké věci náležitě vyměřovati, zvlášť 
maje k tomu instrumenta geometrická způsobná a to jak k vynalezení všeli
jakých oklikův, cípnv, koutův, (bez kterýchž řídcí lesové, luka neb dědiny se 
najdou, totiž aby v jedné dlouho sti, v jednostejném quadratu neb širokosti 
ležely), tolikéž v přenášení zas toho všeho v menšené míře na papír v té pro
porci, jak to vše leží, což se již takkoliv vůkol se všemi cípy a okliky lesů neb 
jakéhokoli gruntu obměřilo. Odkudž teprva na lány, provazce, pruty a jihé 
napřed jmenované míry, to, což táž vyměřená věc drží, sčísti se musí, jinak 
což tak cípovatého jest, samým provazcem toho bez instrumentův spravedlivě 
vyměřiti nikoliv možné není, leč by v rovných stranách ta věc, kteráž se měřiti 
má, ležela; a že by toho na mále bylo, aneb kdyby provazcem rovně táhna 
ve čtyry hrany každý provazec zvlášť měřiti chtěl, tak jakž hajní při prodaji 
lesův vyměřují. Ale ne každý jest geometra a měřič, kdož maje šnůru, aneb 
provazec v ruce, okolo lesu neb dědin s ním chodí. 

A tak mimo nahoře rozepsané míry žádných jiných měr při měření zemském 
se neužívalo, ač někteří dají sobě měřiti lesy a dědiny na provazec 42 loket 
zdýlí a to pro vytažení lesuv, dědin neb luk k prodeji a nemírného tudy zvej
š~ní statku, ale s jakým to [ne]nepatrným ublížením kupujícího jest, toho doleji 
při zlém užívání měr zemských dotknu, jako i toho, proč mezi svrchu vypsanými 
zemskými měrami (kteříž jistou patrnou vše od lokte pražského se začínající 
míru mají) neužívá se rozvr(fol. 8)hování lesu na léči, též vyčítání dědin na 
kopy, záhony a brázdy, co jich do lánu vjíti má, kdežto žádné dokonalé a jisté 
míry býti nemůže a však od mnohých vyšších i nižších stavu za věc jistou se drží. 

. A naposledy i toho se od starodávna při měření zemském ostříhalo, že 
nikda zimního času, když mrazové byli aneb sněhové spadli, nic se neměřilo 
a neodhadovalo, jakož za tou příčinou za paměti mé, když sme na místo při
jeli, kdež se odhadovati mělo a v tom mráz aneb sníh připadl, tedy zpátkem 
jeti sme museli, jako na onen ~s z Ličkova a nedávních let z Rumburku.S

) 

Než když se trefila zima teplá, že bylo kopno a měřiti se mohlo, tu se odha
dové konali. Příčiny pak toho, proč v zimě odhadovati se nemohlo, měli staří 
tyto dvě: Jedno že předešlé) při odhadích pan místokomQrník spolu s obe
slanými a nejbližšími přísedícími těch gruntů pány dědiny, lesy, luka a to, což 
se odhadovati mělo, shlídli a podle hodnosti lesů, hájů, dědin šacovali, z čehož 
již nyní sešlo, poněvadž jistá taxa na lesy, dědiny, luka sněmem obecním vy
měřena jest. Druhé za tou příčinou, že při vyměřování, když jest mráz, oštipec, 
na kterýmž compast aneb instrumeEt geometrický stále státi musí, do země 

2) Jest tužkou přetrženo a napsáno čtyrem (od censora r. 1679). 
3) Slova "jako na onen čas - z Rumburka" censura r. 1679 tužkou přetrhla. 
4) To slovo též tužkou přetrženo. 
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vraže.n býti nemůže a5) měřiči zemskému v rukavicích regule na instrumentu 
prOyZl~U s~ravov~ti, nad to m~je přemraze~é ruce, do tabulek co poznamenávati 
mozne nem. 'Pakli sprchne sníh anebo desť, tehdy ihned compast zamokne a 
magnet přestane jíti, ovšem když v lesích vítr z větvoví sníh aneb dešf sráží 
tehdy to na compast, kterýž přikryt býti nemůže, padne a i tu do tabulek ni~ 
poznamenávati se nemůže, nebo i to, což prve poznamenáno jest dešf neb sníh 
smaže. A to jsou ty překážky, proč v takové časy vyměřovati moŽné není načež 
staří zvláštní pozor měli (konec fol. 8a). ' 

N. 
(Fol. 8b). O zlém a škodném užívání měr zemských. 

Když dvě věci jakékoli sobě odporné, totiž jedna pěkná a druhá šeredná 
vedle sebe postaveny jsou, tu se hned patrněji škaredá od pěkné rozeznati může. 
Pročež vyps~vši napřed o jistých zemských měrách, kterýchž se v království 
to~to už~vat~ má, prot~ tomu vidělo mi se za dobrý, i ten nepěkný a škodlivej 
nerad ukazah, a to neJprve v tom, že mnozí v království tomto posavad zle 
měr zemských užívají a to s velikým ublížením bližních svých. Předně ti ktenž 
na svý?h ~?nte?h k ~ěření a prod~ji ~esnv kratší provazce mimo zemské mají, 
ne~? ne~ten ~ mch. tolIko 28 loket, ]i~l 3~,. mnozí pak 42 lokte na dýl provazce 
map, ac ponekud 1 v tom vymluvem byh mohou, poněvadž od shoření desk 
ze~ských o jistých měrách, jak jich každý užívati měl, nic toho ve dskách 
am v sněmích poznamenáno a vůbec vydáno není. I spravují se v tom na větš~ 
díle z;rlášť kteříž 42 loket zdýlí provazce užívají, kronykou českou a těmi měrami 
za ID:ale Ott~gara vydanými, kteréž za pravé mají, ale jaká pod tím nepravost 
s ublIžením l;dskym neužíváním jednostejného provazce vězí, na to nepřichází 
a toho nezn.a]í, což aby mohlo každému patrně ukázáno býti, dám toho příklad 
na provazcI 42 lokty držícímu, když 
se kratším měří, o kolik tu loket z del
šího provazce ujde. Kdežto mnohý a 
zvlášť prostější, nad to pak sedlák 10 
řekne, že ujde toliko 10 loket, ale zle 
tomu rozumí, nebo provazec o těch 
deset loket jest kratší, ale ne na tom 20 
záleží, než na tom, co ujde tu gruntu, 
aneb lesu na něm koupeného, když se 30 
ten provazec do quadratu, totiž po 
všec~ čtyrech stranách po jednom pro
vaZCI zavře proti provazci zemskému L.O 

o, těch 10 loket delšímu, čehož k voči
ternu toh~ spatření ukáže se dole vyrej- 50 
sovanou fIgurkou (obr. 4.), kdežtoe roz
mě(fol.9)řen jest v zmenšené míř pro
vazec zemský na všecky čťyry strany 
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Obr. 4. po 52 loktech a ten každýquadrátek 
malý ~ží na ydýl 10 loket, jakž cifry 
ukaz':J,~ krome ty 2 .lokty po padesáti zbejvající při tom tence na dýl 10 kket 
a na SIr 2 lo~:t vyreJsovaný. V tom pak provazci jest poznamenán druhý menší 
provazec tohz 42 loket zdýlí, dýlka jeho ciframi po vrchu od 10 až do 42 a p -
stranně šířka dorů tolikéž 42 lokte, odkudž patrně vyčísti se může, oč je~t 

v ') Slova "z čehož již nyní sešlo - - vražen býti nemůže a;' jsou tužko 
pretržena a za to připsáno po straně též tužkou "Za druhé že" (od censora r. 1679~ 
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ubylo na delším provazci, totižto o 940 loket a. to tak: nebo ten každý kvadrátek 
v delším i kratším provazci jest na dýl i na šíř po 10 loktech, i drží v sobě 100 
loket a tak na samejch těch kvadrátcích po 100 loktech držících, jichž jest 
zbejvajících nad provazcem kratším devět a ty ciframi od 100 až do 900 pozna
menané jsou, na nichž ubejvá hned 900 loket a na těch dvou zbejvajících loktech 
na dý1ce 20 loket a na šířce tolikéž 20 loket, což učiní všeho toho 940 loket. 

(Fol. 9b). Pakli kdo počtem zvěděti a tomu s gruntem vyrozuměti chce, 
to snadně sobě rozvrci může, nebo když počte, že provazec zemský 52 loket 
zdýlí a tolikéž zšíří má v sobě 2704 lokty, jakž nahoře při vypsání měr zemských 
oznámeno, ale provazec 42lokťů na dýl i na šíř drží toliko 1764 lokte, což sejma 
z těch 2704 loket provazce zemského, zůstane 940 loket a o to jest provazec 
zemský větší a proti tomu druhý menší. A tak hned víc nežli čtvrt provazce, 
totiž třetí díl ujde na kratším provazci, an toliko o 10 loket provazec jeden 
druhého jest kratší. Co pak ještě na kratších provazcích, kde se jich užívá, ujíti 
nemá! A pro tož kdo na takovou míru jaké grunty kupuje, neuměje toho sobě 
rozvrhnouti (čehož příkladové jsou), sám sobě nevědomě škodí. A předkové dobře 
toho staročeského přísloví užívali: "Prodeí, dej, zač dej, jen spravedlivou 
míru měj". 

Že pak při měření zemském vyčítání záhonův, co jich do lánu vejde, toho 
se nyní neužívá, jakož pak i nálezové Jich Mtí. na to jsou se stali, kdož tak 
komu co na lány prodal a něco se nedostávalo, že ne vyčítáním, ale vyměřením 
měřiče zemského to vyhledáno býti musilo. Proč pak takové nařízení od slavné 
paměti krále Ottagara jest opuštěno, snadně tomu rozuměti se může, neb ačkoliv 
jest v něm obmezeno, aby jeden záhon měl 7 brázd a druhý 8 a hony 5 provazcův 
zdýlí, ale v tom nikoli rovná míra najíti se nemůže, nebo musily by i radlice 
k dělání rovných záhonův k jedné míře, aby brázda jedna větší mimo druhou 
nebyla, dělány býti, záhonův tak jednostejných nikde se nenajde, ale v dosti 
blízce někteří záhonové štyrorázdní, pěti, sedmi, vosmi až i dvanáctibrázdní 
se nacházejí, nad to hony sobě rovné býti nemohou, neb tak se dělati musejí, 
jak někdy příčiny cestami, roklemi, pahrbky a jinými případnostmi sedláku 
dýlka k vorání se dopouští, nebo ne všudy roviny jsou k vyhnání mírných honů. 
A budouli o čtvrt honu míně neb víc delší neb kratší, nežli svrchu dotčená míra 
ukazuje, předce se počítá za hoťfol. 10a)ny, byť bylo pěti čtvrti honu, a tak 
nic jistého tu býti nemůže, ale měřením se vyhledá v jistotě, buď že jsou hony 
dlouhé, krátké, široké, neb ouzké, co provazcův drží a z toho lánů. 

Co jsou pak toho staří předkové za příčinu měli, že do lánu královského 
12 kop záhonů, do panského neb zemanského 10 kop záhonů a do sedlskýho 
toliko 8 kop záhonů a potom aby se vyrovnali setím lány, když by sedlák na 
svůj nejhouštěji sil, maje nejmíň rolí, tomu se rozuměti nemůže, nyní v měření 
zemském toho se nic neostříhá, ale lán, jak královský, panský tak i sedlský 
fednostefný fest 192 provazce zemské v sobě držící, v čemž pak bohatý, tak i chudý 
jednostejnou spravedlnost má. 

Týmž způsobem mnozí tu otázku mají, chtějíce věděti, aby měřič zemský 
jim oznámil, co drží jedna léč provazců, když jest v obtažení tolik a tolik zví
řecích tenat, aneb kolika zvířecími tenaty má obtažena býti pravá leč, jakoby 
to tolikéž nějaká jistá míra byla, a ona není a to z té příčiny, že léč řídko se 
trefí tak rovná, aby byla právě čtyřhranatá anebo jednostejně dlouhá a široká, 
což kdyby bylo, snadno by se rozvrhnouti a co drží, povědíti mohlo a k obtažení 
takových lečí šířku i dýlku rovnou majících nejméně tenat se potřebuje a bude 
v nich nejvíceji lesuv; jest také léč, jedna menší nežli druhá a nemá žádné jisté 
míry, jak by veliká býti měla, nebo léč ta se dělá podle příčin, jak kde býti 
může a jaké položení lesové, stráně aneb háje mají, někde okrouhle dlouze, 
cípovatě a ouzce. A do takové k zavření jí mnoho tenat potřebovati se musí 
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a to zavření lesu málo v sobě míti bude, jakž nížeji při neumělém a zlém mě
ření ukáži, pročež tolikéž na léče žádné jisté míry zemské, ani jistého kupo
vání lesův není, leč by kdo toho dobře povědom byl, co by koupiti ,chtěl. 

Co se pak viničného strychu a provazce k vyměřování jeho dotýče, v tom 
jest veliký nedostatek a omyl, jakým pak koliv způsobem a nedopatřením do 
práv městských položený, nebo v listu CLX. pod literou K 39 takto (fol. lOb) 
napsáno stojí, strych, kdož by na vinnici, na poli, neb v lese změřiti chtěl, vezmi 
provázek 72 loktův zdýlí a ten roztáhni po dvakrát na dýl, což učiní 144 lokty 
a na šíř roztáhni, aneb polož toliko jeden provazec a tak budeš míti změřený strych. 
Tím způsobem bylo by v jednom strychu 10.368 loket, v půl strychu 5184 lokte, 
v jedné čtvrti 2592 lokty. A to velice proti vinničnému strychu a míře jeho 
od slavné paměti císaře Karla nařízenému čelí, nebo strych císaře Karla má 
býti vyměřen provazcem zdýlí 64 loktů, stáhna jej na dýl dvakrát, na šíř jednou, 
tak jakž o tom napřed šířeji poznamenáno jest a ten má v sobě 128 prutů, což 
učiní 8192 lokty, v půl strychu 64 pruty učiní 4096 loket, v jedné čtvrti 32 pruty, 
což učiní 2048 loket. A tak strych viničný v právích městských, položen jest větší 
nežli od císaře Karla vyměřený o 2176 loket, to jest. 34 pruty, i ušlo by tím 
způsobem na jednom strychu císařském hned o jednu čtvrt viničného strychu 
a 128 loket, tak by na čtyrech stryších ušel vždycky jeden strych a 8 prutů. 
V čemž opět veliké nesrovnáni jest. Nebo pokudžby které vinnice podlé té míry 
v právích městských položené buď předešle neb nyní měřeny byly, veliká ne
rovnost i se škodou jak J. M. C. tak i těm, kteříž jaké platy z viničných stry
chův berou, býti by musila, zvláště byloli by toho na mnoze. Jakož pak i od 
nejedněch se naříká, že majíc vinici pod jeden neb dva strychy, tak mnoho 
z ní pergkrechtu neb platu dává, jako ten, kterýž má dvakrát větší kus, pročež 
také itoho slova se od (fol. Ua) mnohých užívá: já mám tolik a tolik strychů 
staré míry držící, ježto ne dvojím způsobem sobě odporným, ale jednolf mírou 
jednostejně každému strych viničný vyměřován býti má. 

Naposledy i to jest mrzutou a velmi škodlivou věcí, což každému k vej
straze znáti náleží, totižto neumělé vyměřování lesův, dědin, luk a těch podob
ných věcí, v čemž někteří dadí se potřebovati žádné geometrii prve se neučivše 
a ji dokonce nerozumějíc, kteříž mnohé z stavů vyšších berouce za to peníze, 
~ škodám přivozují. Jejichžto měření jest takové: že lesy aneb dědiny, nechť 
JSou jakkoli cípovaté, beze všeho instrumentu geometrického, kterýmž se všeliké 
zatočení, cípy, okliky vyhledati musí, samým provazcem změřiti chtějí, pročež 
vůkol les aneb dědinu sem tam cípovatou provazcem obtáhnou, až tak po
dobně jako léč tenaty vůkol zavrou a jak mnoho vůkol provazců odměří a sečtou, 
potomně to na čtvero rozdělí, jako ku příkladu, kdyby les vůkol jedním stem 
provazcův zavřín byl, tehdy na každou stranu 25 provazců položí a tak 25 
skrze 25 multiplikují, což učiní 625 provazcův. I musilo by toho lesu neb dě
diny tak mnoho býti, ale v tom jest veliký omyl, nebo cípy, kouty a okliky 
mnoho provazců vynesou, jakž sem napřed o lečech oznámil, ale vnitř dosti 
málo gruntů aneb lesů držeti bude. 

Čemuž aby se lépe vyrozuměti mohlo, k vočitému toho spatření figurku 
tuto, kterážto toliko jediný oklik má a nic cípovatá není, ale rovně strany leží, 
sem vyrejsoval. A ten les jest šestihranný, po hořejší straně patříc na figurku 
k pravé ruce má dýlky 6 provazců, odtud po druhé straně dolů 3 provazce 
zas po spodu po třetí straně zpátkem do cípu tolikéž 3 provazce, počtvrté straně 
opět z cípu na roh dolů 3 provazce, po páté stra(fol. llb)ně dále k levé ruce 
také 3provazce, po šesté straně přímo zhůru odkudž se začátek stal, 6 provaz
cův, kdežto jest ten kus zavřín, jakž ciframi po všech stranách poznamenáno 
stojí a tak vůkol jest všeho 24 provazce (obr. č. 5.). 

22* . 



340 

A rozdělíc to na čtvero, dostane se na každou straun kvadrátu 6 provazcu 
a ten kvadrát byl by tak veliký, jakž litery E, F, G, B ukazují a multiplikujíc 
podlé jejich zpusobu 6 skrze 6, totiž šestkrát šest činí 36 provazcuv. A to by 
ten kus lesu tak V'Ůkol obměřený držeti musil, ale nedrží nežli 27 provazcu, 
jakž se to z též figurky a provazcu v kvadrátky uvedených snadno vyčísti muže. 
I chybuje hned o 9 pro(fol. 12a)vazcu, totižto o čtvrtý díl toho lesu, nebo ten 
cíp, kterýž do vnitř jde litera A ujal 3 provazce na dýl, že by by:l dosáhl na 
roh H, jako i druhý 3 provazce z cípu od A také by byl dostal k lIteře C a tu 
by byl zavřený ten kvadrát, kterýž by od nich tím počtem nalezen byl a držel 
by 36 provazcu, ale musil by tu také, kde jest litera D les býti, an jeho není, 
a to jest na nejprostějším kousku tak veliká chyba takového zlého a neumě
lého měření, což snadno na této první a málo níže i druhé figurce zprubovati 
se muže a to tak, když se od poznamenaného + z cípu litera' A k pravé ruce 
po spodu, potom po straně nahoru a tak vukol a V'Ůkol až zase k tomu 7- do 
cípu obtáhne a potud se nitka uřeže, kterouž na čtvero složíc i bude z toho Jedna 
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strana držící 6 provazců a 4 strany tak dlouhé do kvadrátu uvedouc i bude právě 
tak veliký quadrát, jakž literami E, F, G, B poznamenáno, a tu se spatří, žé 
ten kvadrát víc v sobě obsahuje nežli lesu, tak jakž již nahoře o tom povědíno. 

Co pak kde se mnoho cípů a okliků trefí, čehož v lesíCh, dědinách i lukách 
dosti jest, jakž tuto opět níže položená druhá figurka tolikéž v svém zavření, 
ukazuje. Kteréžto položení tak cípovatě vůkol 11 stran má a ty jsou jedenáctrni 
literami od A až do litery L poznamenány. První strana totiž od lite y A začna, 
iná 2 provaz., druhá tolikéž 2, třetí 1%, čtvrtá 3, pátá 2, šestá 1, sedmá 2%, 
osmá 2%, devátá 3, desátá 1 a jedenáctá 1% povazce. Čehož všeho učiní 22 
provaz. A rozdělíc to napřed ukázaným způsobem na čtvero bude míti čtvrtý 
díl 5% provazce a udělajíc z toho kvadrát, i bude tak veliký; jakž opět okolo 
též figurky ciframi 1, 2, 3, 4 položen jest a tak jakž ten kvadrát ukazuje, mělo 
by toho lesu býti 301/, provazce, ale kde jeho není, to mezi tím kvadrátkem 
a vyrejsování téhož lesu v jeho oklicích co prázdného zůstává, patrně se vidí. 
Nebo ten les drží toliko 10% provazc'ů a co prázdného mezi tím lesem a kva
drátem zůstá(fol. 12.b)vá, drží 193/, provazců a o tak mnoho již jest tomu lesu 
přičtěno, totižto téměř dvakl át víc, nežli sám v sobě drží, což opět, jakž nahoře 
oznámeno, může se nitkou začna od + okolo dpu téhož lesu obtáhnouti a ten 
kvadrát jak veliký přijde i co prázdného zůstane, sprubovati. A tak tím způ-
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sobem někd:ří, j~kž napřed oznámeno, neumělí měřičové s velikou lidskou 
škodou, kdyz se JIm toho věří, své měření vykonávají (obr. 6.). 

vv Ji~í ~a~ c~t~ie ;:oho mistrovštěji dovésti a těm, jenž měří, jak jim to 
~ezce pncha~l, ~etsl zre~e} ~kázati, protož okliky sobě vyznamenávají, je sem 
1 ta~ rozpocltaJl a rozmeru)l, ale jest v nich tak mnoho umění, jako v prvních 
kd~z .pravéh? g~~t~ geomet;ie n~mají a instrumentem geometrickým všech 
OklIku, ko.utu, ClpU, Jak ktery z mch k které straně se točí neb obrací toho 
nevyh!~daJ~, pr~čež v zvěd~ti nem~hou,. v kterýc~ (fol. 13) místech jest les 'ouzký 
ane~ ~lrok~, o cemz napred dotceno Jest, bez cehož žádných gruntův vyměřiti 
mozne nenI. 

, A ta~ až potud uká~áno o měrách zemských, kterak ty, jsouc Bohem 
samy;u, na:lzeny od sta.r~davna a že mezi lidmi k mnohýmu prospěchu k za
~hova;l1 pr~va, sv?rnosh} spraved!no:,ti u všech národu užívány bývaly. Tolikéž 
J~~v.da:rno} ;' kralovstvl .tomto (Jakz se vyhledati mohlo), nanzovány a podle 
pncm } ~~neny byly, v t~hkéž .vypsá~y a vys;rět1enyv pravé míry zemské k vy
rozu~:mr Jednomu kazde~u, Ja~ se Jlchv nyn~ za nasich let užívá a užívati má 
s ~k~zamm podle toho, v cem a Jak od nekterych měr zemských se zle a škodlivě 
UZ1va. 

v Pán Bůh t?~U své sV,:té ,požehnání dáti rač, tak aby k mnohému pro
spechu k za~h?Va~1 sv?rnosh, lasky a spravedlnosti všechněm věrným Čechům 
svobod a pnvllegll kralovství tohoto, též6) jednoho práva i míry užívajícím 
touto skrovnou prací poslouženo býti mohlo. 7) (Konec fol. 13). .' 

v P~zn:, Sp!s mě~ický Podolského byl pokládán od té doby, co tiskem vyšel, 
za predm pnrucku a Je to hanba pro místodržící a soudce zemské z 1. 1617 -1680 
že se sami nepřičinili o vydání díla Šimonova, ani i Globicovi dosti překážek činili: 

, Tex:t rukopisu vydán sice pravopisem novočeským, ale, šetřeno všech zvlášt
nos~,. v m:,h~ se odc~yl~j,~.o~ nyněj~í řeči vspisovné. Věty jsem čárkami a puntíky 
o~dehl, ~~~de s~ v te pncme rukopIsem. Císla psaná slovy napsal j sem pro lepší 
p:~~ed c:shceml. Důležitější věci naznačeny odchylným vytištěním. Co ode mne 
pndano, Jest v rohatých [] závorkách. . 

, ,Předmluva k dílu málo se liší od nábožného rozjímání o tom, co je známo 
onurach ze svatých písem. V I. části vlastního díla píše Podolský co mohl shledati 
o st~rodávné~ měření v Čechách, opakuje nechutné věci Hájkovv o Oldřichovi 
~ zeJ~éna o ~eh~ korci cejchovaném, věří, že král Přemysl ustanoviÍ míry tak,jak 
Je Hajek PopISUJe. Protože pak platná zemská míra se odchyluje od Hájkovy míry 
a Podolský věřil, že Hájkova míra byla 1. 1268 ustanovena, domníval se že se ne
sr~vnalost ta lze vyložiti jen proměnou. O té tedy píše v II. části, rriaj.~ za to, že 
mlr~ napraveny Karlem IV. Co pak k tomu připojuje, to vše má se k tomu co ve 
?-skach :~mskýchv.o mírách bylo a nebylo; avšak přechází do své doby, v~pisuje 
Ja~ s~ uCII a vyucIl u Ornyse a tím poznal to, čím se řídili dřevní měřiči zemští. Do
kla~aJe s~ pak ~němovních usnesení r. 1609 a 1615 vypisuje, z kterých příčin svoje 
~kuseno~tI ve ~plS uvedl a složil, čímž přistupuje k části III., totiž o mírách zemských, 
J~k platIl~ za Je~o doby; a tu se poznává, že míry ty Pražské měly platnost od staro-
&~~~~~ . 

Zmiňuje s~ ~~předv o r:ražsk.ém lokti, jehož mírný neb směrný kus byl zapuštěn 
?-eo kamenných ;:ereJI Pra~ske r~dmce a zazděn na rohu věže Novoměstské, jak spatřu
J me dosud. Plse o lokti napred, protože z něho "jako z nějakého gruntu všecky 

, :) Slova "svobod - tohoto, též "censor r. 1679 přetrhl a proto i v Globicově 
vydam vynechána. :l Opis správný a čtený poskytnut p. ředitelem Dr. V. Nováčkem dobré 
paměti, čímž mě ovšem k velikým díkům zavázal. 
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jiné míry pocházejí". Jeho čtvrtý díl slove čtvrť, jestliže se dělí na 24 dílů, slove každý 
díl coul, tři lokte natažené jsou sáh, 4 lokte látro, 8 loket neb dvě látra budou prutem, 
provazec zemský pak má míti 52 loket délky, ale provazec viničný jest zdélí 64 loket 
a to podle ustanovení císaře Karla. A poněvadž jest loket základ všech měr, přidal 
Podolský ve svém spise jeho délku, totiž tak, protože spis co do délky by neobsáhl 
celého lokte, že vyobrazil jen jeho čtvrt rozdělenou na 6 palcův a jeden z nich na. 

čtvrtky. 
Ctvrť tato, jak je v originalu Glaubicova vydání, měřena r. 1915 přímo ordi-

nathogra,fem, ale vyloučeny horní dva palce, protože byl pergamen zkroucen pii 
tom konci. Našlo se, že jednotlivé palce mají délku 2,485, 2,445, 2·465 a 2,465, dva. 
palce dohromady 4·93 a 4 palce 9·85 mm. Troje násobení číslicemi těmito vydalo 
591,60., 591·0.0. a 591·60. mm, čímž nalezena prúměrná hodnota 591·40. mm. 

Při tom připamatoval čtenáři, že se potřebuje v měřictví zemském dvojí 
mírka, totiž jedna, jíž se měří jen samá délka od místa k místu a druhá, jíž se měří 
i délk~ i šířka, či míra čtverečná, jak teď říkáme, aneb hranatá, jak staří psávali, 
kterou se měří lesy, dědiny a luka, totiž co drží jich povrch. Také dodává návodll, 
jak se kterou mírou měří, přidada dva obrazce i lokte i sáhu země. 

Probíraje q. neb čtverečné míry, píše napřed o provazci zemském, 52 loket 
dlouhém a tolikéž širokém, který drží 270.4 q. loket, tedy podle našeho 945·7240. qm, 
totiž když se míra q. lokte (0.·34975 qm) číslem 270.4 násobí. (Viz č. 133.) 

Jitro počítá tak, jako předkové, totiž stáhnouc tři provazce na délku a jeden 
na šíř, tak že bude v jitře 8112 q. loket, totiž 156 násobíc 52 lokty. V lánu bude 64 jiter. 

. Co drží lán Podolského, vypočte se takto: Čtvrt lánu drží 48 provazcův neb . 
129.792 loket Q. provazec drží 945·73470.784 qm, to násobeno 48 bude obsah čtvrti 
45395.26597632 a celý lán 181581·0.6390.4 qm neb 18·1581 ha. Počítá-li se na lokte; 
drží q.loket 0.·34975396 qm, tedy čtvrt lánu 45395·26297632 a celý lán 181581·0.6390.528 
qm neb 18·1581 ha. Na chlup tak to dopadne u lánu, násobí-li se q. loket 5191681., 

jež drží celý lán. 
Počítá-li se na jitra, bude jitro 2837·20.41 qm a lán 181580.·0.624 qm neb 18·158Q. 

ha, nepočítajíc Nadijl Bůh. 
O viničné míře, jak ji vypisuje Podolský, již psáno. 
Míli klade zdélí 365 provazcův, shoduje se v té příčině se starou mírou psanou 

ve dskách zemských. 
Podolský měl naději, že podle předešlého vypsání každý spravedlivý měřič 

bude si moci, cokoliv bude potřebí, vyměřiti a stručně naznačuje, jak si pii tom 
vésti má. Končí pak, že mimo popsané míry, jiných měr není mimo provazec o 4Z 
loktech, kterým někteří měří na ošizení kupujících. Zavrhuje též měření lesův na 
leči, dědin na kopy, záhony a brázdy, protože v tom dokonalé (t. j. přesné) míry 
býti nemůže. Také zavrhuje v,šecko měření, které se děje zimního času, ale dává. 

znáti, jakým způsobem se tehdá měřívalo. 
Poučná je část IV., kdež píše o zlém a škodném uživání měr zemských. Podolský 

byl také první, který tento nespůsob káral a v tom ho také následovali pozdější 
měřiči. Kárá ty, kteří prodávajíce dědiny, měří je provazci krátkými, ač některé pro. 
neznalost pravých měr omlouvá, dává pak příklad, jak by dopadlo měření provazcem 
o 52 a jak s tím o 42 loktech; aby pak každ)' viděl, jaký je v tom znamenitý rozdíl, 
přidal obraz q. provazce, majícího všechny 4 strany po 52 loktech, rozdělený na 
čtverce po 10. loktech délky a šířky, tak že každý čtvereček drží lo.o.q. loket a kromě 
toho jsou po stranách přidány 2 lokte. Odchylnými neb jinak znamenanými čísly 
je vytčen v témž čtverci menší čtverec, jehož strany jsou zdélí a zšíří 42 loket. Tento 
čtverec obsahuje 16 čtverečkův (nepočítajíc přebývající 2 lokte, a jest o 9 čtverečkův 
neb 90.0. q. (bez 2 loket) .loket menší, než celý čtverec. Čtverečný provazec Hájkův 
(o 42 loktech) měří skorem 617 qm (vlastně 616'96598), q.provazec Podolského 
945.73470. qm a v těch číslech znáti jest znamenitý rozdíl. Ještě to úkáži na jitru. 
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Náš nynější kořec měří v:~77.5o. qm, staročeské jitro neb korec násevku měřené pro" 
vazcem o 52 loktech menlo 2837·20.41 qm, jestli pak by se natáhly 3 Hájkovy pro
vazce (po 42 loktech) na dél a jeden na šíř), dopadlo by skorem na 1851 qm tak-že bý 
byl kupUjí:í nezkušený jen při jitře ošizen skorem o 10.0.0. qm (vlastně něc~ přes986). 

v ~a ,s~od~o.~ ~ru pok!ád~ též záhony a hony a leč pokládá za míru nejistou. 
Rovnez kara vznzcny strych, Jak Je položen v městských právech, aby se totiž měřilo 
provazcem o 72 loktech. 

Konečně píše o neumělém vyměřování, jež se zvláště vyskytuje při kusích 
cípovatých, když totiž se neměří kus po svých částech, nýbrž okolek. Na důkaz 
přikládá čtverec zdélí 6 provazcův a zšíří tolikéž, tak že obvod činí 6 + 6 I 6 + 6 
neb 24 ?rovazcův; čtverec jest rozdělen na 3 čtverce po 3 provazcích zdél~ a zŠíří. 
Počítá-ll se objem tří těch čtvercův, bude 6 + 6 + 3 + 3 + 3 + 3 = také 24 pro
vazcův; Je.ted~vst~jný obvod u celého čtverce i u třech menších čtvercův, čímž je 
~~v~deno'vze m~reili~ po obvodu často se šidí. Počítajíc plochu, drží celý čtverec 36, 
tn ctverecky vsak Jen 27 q. provazcův. 

Ještě jedním obrazcem jest dovedeno, že dva kusy rozličné velikosti a růz
né~o tvaru mohou mí:~ t,Ýž obvod. Vyobrazen jest kus cípovatý, jehož obvod je koli
krate lomen. Obvod UClili 22 provazcův, ale z téhož čísla lze vytvořiti obvod čtverce 
mnohem většího, jehož každá strana měří 5 % provazce. ' 

v Měřický spis v Podo~s~éh? je p:vní toho spůsobu. V posavadních spisech 
obs~zeny bylJ:'" zkuse~ostI Jedmeho clověka, jenž znal jen tu krajinu, ve které 
sede~ nes~a~aJ,e ,se mc o to, ?O platilo jinde; také tuším žádný z nich nenabyl 
téhoz ,y:dela~:.. J~ko Podolsky, jenž také bystrým zrakem postřehl vad a chyb 
tehdeJsIch mencu;,., Ne;nálo bylo mu také proti mysli, že pozoroval při měření 
a odhadech nesteJne mIry, tak že ku př. v celých Čechách neplatila jedna míra 
provazce. 

, Usná~ení sněmův y 1. 1607-1615 o tom, aby v zemi byla jednostejná 
~Ira, 'p~chazela ~dtud, ze Podolský nedostatky panující na stavy vznášel; ale 
~.apovedl s~motne neodpomáhaly, dokud lidé nemohli poznati měr, které se 
]lm o~por?covaly., Stavov:~ pr~~o 1. 1?14 (viz č. 369) se na tom snesli, aby Po
do~sky ",:sec~y mIry;, ~mzku JIstou, lak se těch takových měr všudy po všem 
kr~~ovs~:,: v ]ednosteJnem spůsobu při čem užívati má" snesl. Uloženo mu, aby 
kmzku JI~.hotovou zemskému soudu přednesl a když od téhož soudu bude schvá
lena, aby]! dal ~ytisknouti. Toto (poslední věc) nejistě vysloveno, zdali totiž kniha 
bu~e vydana nakladem stavův aneb zdali Podolský platě za tisk má míti i moc 
kmhu svou volně prodávati. ' 

, Měl-li Pod?lský již před tím něco připraveno k dotčenému spisu, není 
znamo, snad am k tomu neměl kdy, dokud císař Rudolf žil. Po smrti téhož 
pano~íka víc~ se, dostávalo Podolskému prázdné chvíle a v 1. 1614-1617 asi 
byl málo ~amest~~. Zpracovav svůj spis, čistě jej opsal, zlatými inicialkami 
a ozdobamI vykrashl a na desce vázané knihy rok 1617 vytiskl. Jest to rukopis 
xyn. ? 21 ve, veřejné a univ. knihovně Pražské B) skvostně vypravený, jenž 
mel býtI zemskemu soudu přednesen, ale nebyl přednesen protože autor jeho 
zemřel a r. 1618 bouře překážely. '. 

, S~vostný tento rukopis převzat z knihovny kláštera Karlovského zruše
ne~o; lak se tv~m ~ostal,. jest hádankou. Globic pátraje po spisu Podolského 
nasel, ze od n:Jak~~o e:rx,ngtanta "in originali" s jinými jeho věcmi a instru
men~y do zemev MIsenske .?d~ese:r: byl. Z rodiny Podolských to nikdo nebyl, 
?J:'"~-l~ ted~ vy~~ehovalec z Jme rodmy, tedy měl snad prvotní spis (in originali), 
]e]z I s nastrO]1 Podolského koupil. TýŽ rukopis pak získán od Globice, jak ve 

8) J. Truhlář, Katalog Č. rukopisů na str. 313. 
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vypravování jeho života položeno jest. Jestli Globicovi byl půjčen neb jestli jej 
koupil, není známo, on sám jen o tom psal, že se mu "do rukou" dostal a opis 
jeho9) předložil místodržícím. Jak se dostal v držení kláštera Karlovského, nelze 
poznati ani z pilného sepsání Navrátilova. 

350. KNíŽKA 
o 

MiĚRÁCH ZEMSKÝCH 

a vysvětlení 
od kterého času míry a měření zemské 

v království Českém 
svůj začátek mají 

též kdy staré míry proměněné a napravené byly a tyto, jichž se před i po shoření 
desk zemských užívalo a posavád užívá, nařízené jsou a jak jim od každého 
rozumíno býti má, tolikéž o zlém a škodném užívání měr zemských s pilností 

v létu 1617 sepsanou od 
Simeona Podolskýho z Podolí J. M. C. geometry, toho času měřiče zemského 

v království Českém, 
nyní 

S. J. M. Římského Clsare, Uherského a Českého krále nejmilostivějším povo
lením na světlo vydaná nákladem 

Samuele Globice z Bučína měřiče zemského v království Českém. 
Vytištěna v Praze u Jiřího Černocha 1683. 

Imprimatur 
Venceslaus Bileka Bilenberg 

officialis. 

Obsah vydání Globicova s odchylkami: 

Str. 3. Předmluva k laskavému čtenáři. 
Str. 6. Od kterého času měr a měření zemského v království Českém se 

užívá. 
Str. 9. Kterého času staré míry přeměněné a ty, jichž se nyní užívá, na

řízené jsou. 
Str. 12. O měrách zemských, kterýchž se po shoření desk zemských v krá

lovství tomto posavad užívalo a užívá, a jak jim od každého rozumíno býti má. 
Str. 13. (Po straně jest délka čtvrti pravého lokte Pražského vyznačená, 

rozdělená na 6 dílův a první z nich zase na 4 díly, tak jako v rukopise Podol
ského, ale jest o něco delší, totiž asi 1501/, mm, celkem by měřil loket Globicův 
0·601 m, což zaviněno při tisku. V originalu je pravá délka 0'59140 (viz ve spise 
Podolského). V Jirečkově vydání (Cod. iur. Bohem. IV. 5 str. 225) jest též čtvrt 
lokte. Ve výtisku, jejž jsem měl po ruce, měřil přes 147 mm, ve výtisku, v němž' 
měřil geodetický ústav, přesněji nalezeno 148 mm, tak že by měřillo~et 0·592 m). 

Na str. 14. (Obraz čtverečného lokte na 16 čtvrtí rozděleného, 13 mm 
zdéli a tolikéž zšíří a čtverečného sáhu rozděleného na 9 loket zdélí a zšíří 38 mm). 

Na str. 17. O zlém a škodném užívání měr zemských. 
Na str. 19. (Obraz čtverečného provazce zemského rozděleného na. lokte 

64Y2 X 62). 

9) Ale censor m,ěl v ruce prvotní spis (univ. knihovny), jak svědčí po.., 
známky jeho. 
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Na str. 24. (Obrazec lesu na provazce změřeného). 
Na str. 25. (Obrazec lesu cípovatého). 
Na str. 26 (konec). Pán Bůh tomu své svaté požehnání dáti rač, tak aby 

k mnohému pro'spěchu, k zachování svornosti, lásky a spravedlnosti všem věrným 
Cechům jednoho práva i míry užívajícím touto skrovnou prací poslouženo býti 
mohlo. 

(Spis Podolského otištěn tu věrně, ale se změnami, které censor ustanovil 
poznámkami, jež v originalu spisu Podolského tužkou naznačil. To v předéšlém 
otisku (č. 349) vyznačeno v poznámkách.) 

351 Ludvíka Kynzle regenta panství Morzinovských spis o měření lesův a polí. 
(Des Ludovici Kynzl Graf Morzinischer uber die samment1iche Herrschaften 
angeordneten Regenten Bericht vom Messung der Walder und Felder). 

"Let lesu má držeti v okolku (umbkreis) 36q. tenat. Q. teneto však takto 
se najde. Teneto samo o sobě drží zdélí Pražských loket 120. Tyto samo sebou 
násobíc, vyjde, protože q. teneto má držeti ... q. loket, výsledek q; lečí, že má 
v sobě 518.400 loket. 

Proti tomu drží lán (huben) rolí 519.168 q. loket a jest tedy rozdíl lánu 
rolí a leči lesu jen 768 q. loket, oč totiž lán rolí více drží. 

Těchto 768 q loket vydá asi z'áhon rolí, na nějž se jedna čtvrtce (achtl), 
2 měřičky (messel) a 2/5 měřičky vyseti může. 

Potřebuje se -yšak při hrab. Morzinovských panstvích při měření polností 
provazec (sachl), který měří délky 52Y2 lokte Pražské ·míry. 

Takové 4 provazce do šířky a 4 do délky činí zrovna kopu záhonův, tedy 
jeden provazec dostačí zrovna na šířku 15 záhonův a jeden záhon bude držeti 
právě tolik, jako na krátkém provazci 3Y2 lokte. Poněvadž však záhon měří 
zdélí neb zšíří totiž 210 loket, tedy násobíc drží záhon 735 q. loket. 

Následuje tudíž na příklad zase poučení, totiž: 

lokte zemského 
[q.] loket provazce 

318
/ 32 zšíří 1/16 a 4 zdélí činí do čtverce 6891/ 16 , vydá 

69
/

16 
1/8 " 4 13781 / 8 , 

131/ 8 1/ ~ 4 27561/ 4, 
261/ 4 1/2 " 4 55121

'2, 

39B/ 8 3/, " 4 8.2683/ 4, 
521/ 2 1 4 11025, 

105 2 4 22050, 
1571/ 2 3 4 33075, 
210 4 4 44100, 

Pak více 

1 1 
" 27561/ 4, 

1/2 " 
1 1378118, 

lh 
" 

1 68911>6' 
1/8 

" 
1 348.18/ 32 , 

Následuie příklad: 

27561/, lokte X 4 čtvrtinami 
11.025 čtvrtí q. lokte 

" 

15/16 záhonův 

12
18 

33
/ 4 

71
/ 2 

111/4 
15 
30 
45 
60 

33
/
4 

F/8 

15/16 

15/;2 

Toto děleno budouc 735 vydá 15 čtvrtí a toto 33/4 záhonův. *) 

*) Počet tento je psán po starém spůsobu nám nesrozumitelném. 
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Více ještě věz: 

provazce 
1 zšíří a 2 zdéli drží 551211. q. loket vydají 71/. záhonův 
1 3 82683 / 4 111/4 
1 4 11025 

" 
15 

1 5 137811/4 183/ 4 
1 6 165371/. 221/. 
1 7 192933/ • 261/4 
1 8 22050 30 
1 9 248061/. 333/. 

1 10 275621/. 371f" 
1 II 303183 / 4 411/. 
1 12 33075 45 
1 13 358311h 483/. 

1 14 385871/. 521/. 
1 15 413433/. 561/ 4 
1 16 44100 60 

Následuje příklad: 82683/ 4 q. loket, násobí-li se 4 drží čtvrtí 33.075. (Tyto 
dělíc 735 vydají) 45 čtvrtí [anebo převedouc je] 111/4 záhonu. 

Kdyby se to zkusilo s těmi 768, o nichž svrchu byla zmínka, na místě 
záhonu, vydalo by, jak tuto doloženo: . 

[Složitým počtem docíleno tolik jako by 44.100 dělil skrze 768 totiž] 
57 1

8
9
1
2 záhonu [rozuměj tolikátý díl kopy záhonův]. Jiným počtem vypočetlo 

528 11 
se 768 neb 16· 

Nyní nachází se každý záhon větší, než ten, jehož míry se užívá na CÍ- -
sařských panstvích, o 35 q. loket". 

(Opsáno v urbáři Par dubském r. 1680 sepsaném na listech 176-179 p. v. 
v arch. musea zemského.) 

P o zná m k y: O tom jsou-li tu zkušenosti Kyncla samého anebo jestli 
spis svůj složil podle nějaké starší knihy, nedostává se nám dokladův; ale dává se 
tím, žé opsán do Par dubského urbáře, znáti, že mu přikládána jistá cena, a že tomu _ 
podobná sepsání tehda skládána. _ 

Co se týče leči, píše chybně Kyncl o okolku, a má psáti o obsahu, jak se lze 
přesvědčiti u Klausera a Svobody. S nimi se srovnává, že tento měří 120 loket a že 
obsah leči drží 518400 q. loket. Co se týče tohoto obsahu, souhlasí se Svobodou. 

Rozdíl lánu a leči vypočítal na 768 q. loket neb 268·608 qm a praví, že by 
to činilo asi záhon roli, který počítá na 735 q. loket, což činí podle Svobody rozdíl 
1% měřičky. Kyncl však počítá o 2/6 této polovičky více. 

Délku provazce obvyklého na Morzinovských panstvích určuje na 52 a půl 
lokte, tedy na 31·0485 m. K tomu pak dodává, že 4 takové q. provaz~e drží tolik, 
co kopa záhonův. 

Čtverec zdélí 4 takových provazcův a zšíři tolikéž činí kopu záhonův t. j. 44100 
q. loket neb přes 15424 qm. Záhon počítá 210 loket neb 4 provazce zdéli a 5 % lokte 
zšíři, což vydá 735 q. loket neb 257 a málo více qm. Následující tabulky mají umož
niti, jak by se počet záhonův podle délky a šířky jich vypočísti mohl. V první tabulce 
je z počátku udána šířka v loktech a vedle v provazcích Morzinovských, zatím je 
délka v provazcích napřed jen po jedné straně kopy či 4 provazcích a potom jen 
provazce násobíc s provazci, což lze velmi zřetelně poznati na výpočtu 210 loket, 
neb 4 provazce násobíc 4 provazci vydá 44100q. loket neb 60 záhonův. 

V druhé tabulce násobí se toliko provazce s provazci, což se zřetelně silledá 
v posledním příkladě. ' 
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Poznámka, že záhon na Morzinovských panstvích je o 35 q. loket větší než 
na císařských, dovodí se tím, že na Morzinovských panstvích držel záhon 735 q. loket, 
na císařských však jen 700 q. 1., protože se tu měřívaJo Pražským loktem. 

352. Podrobný popis 

ZEMSKÉ MIRY 
KRALOVSTVI ČESKÉHO 

jak v tomto království svůj začátek mají, potom užívány a proměněny byly, 
konečně též jak se jich nyní užívá. 

K obecnému dobrému složil 

Ondřej Bernart Klauser. 
S přivolením a svobodou J. M. C 

Su1cbach. 

Tištěno u Jana Jak. Lichtenthalera 1705. 

(Z německé řeči přeloženo.) 

(Beze stránek.) Nejvelebnějšímu a vysoce urozenému knížeti vysoce ve-
b ' , h ' le nym a v. urozenym rabatům a pánům, urozeným rytířům též slovutným 

a moudrým pánům ' 
N. N. N. N. 

, ]. M. C. též král M. v Uhřích a Čechách resp. skutečným tajným i jiným 
radam, komorníkům, kro místodržícím, nejvyšším pp. úředníkům zemským a 
slavným pp. pp. stavům na nynějším obecním sněmě shromážděným. 

Nejvelebnější vysoce urozený kníže, vysoce velební a vysoce urození 
hrabata a páni, urození rytíři, slovutní a moudří páni, páni! 

Nejmilostivější, milostivě a vysoce. . 
Jeli povinností každého vlastence, aby vlasti jak moha sloužil, mám sebe 

k tomu tím spíše povinného, čím více jsem milostí a dobrodiní od tohoto slav
ného království, jakožto mé přemilé vlasti do té chvíle obdržel a užil. 

v Napsav nyní knížku o zemské míře a přidav o polích, lesích, obilí a jiných 
ve~ech prospěšné poznámky, čímž jsem se snažil nejen úředníky a služebníky 
pn hospodářství poučiti, nýbrž spíše vysokým vrchnostem k nejposlušnějším 
službán1 užitečný návod na světlo vydati. 

Pročež se opovažuji tuto knížku slavným pánům pánům stavům zem
Ským: j:.~ožto ,:,lasti v:fsoce váženým přednostám oddaÚ a připsati, prose nej
poslUSne]l a maje nadějnou útěchu, že Oni toto mé skrovné dílo nejmilostivěji 
milostivě a velepříznivě přijíti" a oblíbiti si ráčí, jakož pak bych milostivý~ 
vzhlednutím na ně k složení ještě většího, a obecnému dobrému prospěšného 
díla

v 
~ovz~mZ:0v.án býti mohl, sebe zatím k budoucí vysoké milosti a přízni po

rouceJe zustavam 
všech slavných pánův, 
panův stavův zemských 

nejpoddanější a nejposlušnější 
Ondřej Bemart Klauser. 

Předmluva k laskavému čtenáři. 

Šimon Podolský z Podolí, král. zemský měřič v království Českém dobré 
paměti složilI. 1617 knížku o zemských mírách, kterou potom 1. 1680 také 
dob!é paměti Samuel Globic z Bučína, byvalý zemský měřič, svým nákladem 
vytIskl a na světlo vydal, jež však již nikoliv aneb snadno nelze dostati. 
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Poněvadž pak na zemské míře nejen nám měřičům a vPř~ sta~bác~ ~a-
v t 'm nýbrž hlavně zemským stav'Ům a jich hospodárskym ur~dmk;tm 

:~~c~a:Ježi na tom, aby vlastně a jistě zvěděli,)ak~ je ~a k!e~á m~ra, ::1 v~~k 
nikdež nelze najíti ani písemních listův n~b úre~mch Jednam :~ v t ~. ~ -
noveném zřízení zemském, aniž v městských pravech ,tohoto , oVs Vl a o, 
co v jiných knihách o tom je psáno, jest zcela chybne a klamne, ~. k 

~ dnY k" Ja chtěl jsem srozumitelnou a zprávnou úvahu pre e o zems e ;n:re, 
za starých dob platila, potom však proměněna a napr~v~na a konecne o ny
nější obvyklé a potřebné míře zemské, jíž se všechny dediny, pole, lfuk~ l~sy 
atd měří psáti o tom hned z počátku krátký rejstřík neb uka~a~e e o sa ~: 
v ~ěmž isou obsaženy nápisy, přidati, milovníkům tím POSlOUŽlh a mne pn 
tom poručena míti, při čemž zllstávám 

laskavému čtenáři ke službám povolný 
Ondřej Bernart Klauser. 

Rejstřík neb ukazatel obsahu nápisův v této knížce obsažených. 
list 1 O zemské míře vůbec a její dílech ................ :............... 3 

O staré zemské míře .............................................. " 14 
O nové zemské míře ..................................... ' ......... ' " 20 
Jak se liší stará i nová zemská míra .............................. " 26 
O dlouhé míře .................................................. " 32 
O kvadrátní míře a co to je ..................................... " 47 
Jak lze kvadrátní míry užiti ....................................." 51 
O výsevku žejdlíka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 52 
O výsevku pinty .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 53 

k 
VVo,vk . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " O výsev u menc y ............................ 54 

, k Vtl ....................... " O vysev u ver e e ........................ 56 
O jitře a jeho výsevku ..........•................................ " 60 
O kopě zahonův to jest 6 korcích výsevku ......................... " 68 
O zemském lánu ................................................ " 80· 
O širokých a krátkých rolích ..................................... " 81 
O dlouhých a úzkých rolích ........................ : 'v',' ; ••••• ','h' " 82 
O dobrých a tučných, avšak i suchých" hubených a plSCltych rollc . " 95 
Jak se liší ozim a jeř ............................................ " 98 
O užitku křovin a chrastin v polích a na mezích .................. " 

" 101 O viničné míře ............................ ,...................... 102 
v , •• " O kvadrátní míře vinicne ...................................... 04 

g vě~tel.iv k?rcek:;~iČ~i~~~né~'::: ::::: ::::::::::: :::::::: : ::::: : ::: :: i10 
O k~r~r~:~ném ................................................ "ii~ 
O míře lesní .................................................... , "118 
O kvadrátní míře lesní ........................................... "119 
O kvadrátní leči ................................................. , "120 
O přílišných lečech .............................................. , "123 
O velmi malých lečech ........................................... "125 
O zemských lečech ............................................... "128 

1 v h . " O dlouhých a úzkých ecec ................ ; ..... '.' ., ... ·v: . : . '.' .. 130 
Příčiny proč se mají leče spořádati a k dobremu spusobu pnvesh ... , " 

'·k'. k' ,~ ..................... , ,,151 O rybm ars e mIre ........................ " 155 
Závěrek ............ ············································ . 
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I. 

~Str. 1.] O míře vůbec d její dílech. 

Míra vůbec jest jistá a vysazená délka, aby se některá věc skrze ni vy
měřiti mohla. Dělí se na trojí. 

Předně jest míra, kterouž se rozmanitá délka, šířka, hrubost a hloubka 
neb výška vyměřují. Tou se měří dědiny, jako role, louky, zahrady, aksamit, 
sukno, plátno, a jiné věci [str. 2] a slove loket, sáh, prut, provazec atd. 

Za druhé jest míra, kterou se obilí, jako pšenice, žito, ječmen měří. Slove 
kořec, věrtel, mírka neb měřička. 

Třetí míra jest ta, kterou se víno, pivo, kořalka atd. měří. Slove sud, 
vědro, pinta. ' 

Tuto setrváme při prvním dílu míry, kterouž se vyměřuje délka, šířka, 
výška, hloubka a hrubost jisté věci. Tato míra však zase se dělí, předně na 
dlouhou míru, za druhé na kvadrátní [křížovou] [str. 3] míru a za třetí na ku
bickou neb tělesnou míru. K čemu se však ta která potřebuje, bude popsáno 
na svém místě. 

II. 

O staré zemské míře, kterou se za dávných dob měřívalo. 

[Opakuje se tu to, co má Podolský v první kapitole, zejména Hájkovy 
míry až do věty "v lánu sedlském platném arf jest 8 kop záhonův"J. 

[Str. 7.] A přes tento rozdíl mělo se vyseti na královský, i kněžský, i ze
manský, i sedlský lán přesně 64 korcův. Protože totiž byly královské role nej
lepší, mělo se na ně [poměrně] hustě síti; kněžské role byly špatnější než krá
lovské, a tedy se selo něco hustěji než na královských. A proto že panské a ze
manské role byly zase špatnější než kněžské [str. 8J, selo se na nich ještě houšť 
a nápodobně že dostali sedláci nejhorší role, musili na nich nejhustěji síti, aby 
se semeno, které všechno na špatných rolích nevyklíčí, bylo hustým výsevkem 
nahrazeno. 

Takovým způsobem domnívali se za dávných dob, že zavedou a udrží 
_~._ ... _ ..... l1_aprosto rovnost. 

Aby pak k tomu došlo, zřízena plužná kolečka tak, aby se v jitřešede
sátkráte otočila, a proto udělán průměr zdélí 12fa3 lokte a okolek (str. 9) neb 
obvod však 31i3 lokte. 

[Následuje pak o míli a rybnikářském provazci.] 
Poněvadž však potom shledali, že jest rozdíl mezi královským, kněžským, 

panským a zemanským a sedlským lánem příliš velký, páni zemanj§ a sedláci 
se svými zemskými lány [str. 10J obstáti nemohli, aniž zahony v celém krá
lovství se délkou a počtem brazd pro příliš velky rozdíl v polích nemohly vy
rovnávati, což od potomních králův a stavův i s obyvatelstvem za převelikou 
nerovnost a nepořádek poznáno a pokládáno bylo: tedy ta zvyklost na kopy 
a záhony počítati, zcela zrušena, od ní upuštěno a zemská míra (ač není ni
komu známo, kdy a za kterého císaře neb krále se to stalo) změněna a napra
vena byla, totiž že každý zemský lán ať Císařské a [str. 11] Královské M., kostel
nímu záduší neb knězi, pánu, zemanu neb sedláku náležel, v sobě 19~ kvadrátních 
provazcův (co však kvadrátní provazec jest a slove, níže za nápisem o kva
drátní zemské míře obšírně popsáno bude) míti má. 

Také i ta nesrovnalost, že se sedlská role nejhoušť a královský lán nej
řidčeji osévá, již se nezachovává. Volno jest sedláku hustě i řídce na své roli 
osévati, v tom ho nepoučí žádný zemský měřič, an sedlák dobře tomu rozumí, 
že se na [str. 12J dobrých rolích hustě, na hubených neb neúrodných polích však 
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řídce síti musí, což však za dávných dob se obráceně vedlo. A. mají sedláci nyní 
na mnohém místě tak dobré pole, jako vrchnost, protož se měří role všude jen 
jednou měrou a tedn~ se vypočít~ tak, j~ko dr,uhé, o;šeU:,k, tomu hledíc: j.e-li 
role dobrá, prostredfi1 neb hubena. Neb spatnych roh poclta se 72 korouv na 
zemský lán, prostředních 64 korce a kde jsou zvláště do?ré a po většin,ě pše
ničné role, počítá se jich 60 na zemský lán. Příčina toho je ta, že se zase~Ta na 
dobrých polích [str. 13J, které drží jen 60 korců dna, přece 72 korce a khdí se 
mnohem více slámy a zma než na hubené půdě, kdež by se mělo 72 koťcův 
vyseti a přece se do té špatné prsti nesmí toliko zaseti, jako ~o dobr.é. Vyroste 
sice v hubené a písčité prsti velmi čisté obilí, ale neklidí se tu mkdy tolIk mandel, 
jako na tučné roli, o čemž dostatečně svědčí každodenní zkušenost. 

III. 

[Str. 14.J O nové zemské míře, jíž se nyní role, louky, l~sy a jiné dědiny měřívají. 

Zeměměřické umění jest mimo jiné příčiny především pro vyměřování rolí 
vymýšleno a objeveno. 

A poněvadž hlavní příčina měření jest pro obilí vysévané a protože z po
lovice neb čtvrti zrna nic nemůže vyrůsti, bylo docela v pořádku a rozumné, 
že se začalo od pšeničného a ječného zmečka. Jména a názvy nynějších [str. 15J 
obvyklých a potřebných měr jsou následující: 

1. Grán neb ječné zrno. 9. Sáh. 
2. Prst. 10. Látro. 
3. Palec. 11. Prut. 
4. Dlaň. 12. Provazec. 
5. Čtvrt lokte. 13. Viničný provazec. 
6. Píď. 14. Teneto na zvěř neb do lesa. 
7. Střevíc (stopa). 15. Jitro. 
8. Loket. 16. Míle. 

Co a jaké délky každé je? Hned bude následovati. . 
[Str. 16.J Délka ječného zrna, jak je totiž široké, je na příloze I. flg. 1 zna

menáno. [Podlé přesného měření je to 4·8 mm, tedy něco menší než by mělo 
býti, protože se papír srazil, To ovšem jen platí o výtisku, který byl po. ruce.] 

Čtyři taková ječná zrna totiž jich čtvernásobná šířka činí prst (flg. 3). 
[Měří 19·5 mm]. 

Pět zrnek ječných vedle sebe položených činí palec (fig. 3). [Měříc přesně 
najde se 24·2 mm.] v 'v', ,. 

Šestnácte ječných zrnek aneb 4 prsty vedle sebe polozene Clm dlan, ja~ 
viděti na fig. 4. [Měříc ·na výkresu činí 77'2 mm, což s~ srovnává s fig. 1, vezme-ll 
se tato za 4'9 mm, tak že by činilo 77·5 neb 77·6; napravilo by se, kdyby se 
fig. 1. položila na 4·83 mm.] . " . 

Třicet gránův neb ječných zrnek to jest 6 palcův činí čtvrt lokte, jak vlde.tI 
na 5 figuře. [Měříc přesně je délka obrázku 147·2 mm, což se však s délk~u zrna 
(4·83) nesrovnává, poněvadž učiní menší počet (ok. 145) též by měl býtI loket 
podlé toho zdélí 580·8.1 

Čtyřicet ječných zrnek aneb 8 palcův činí Přední dla1"í, jak to 6. figura 
ukazuje. [Vyměřeno 244·4, což na prosto nesouhlasí.J . " 

[Str. 17.J Šedesáte ječných zrnek neb 12 pa1cův činí Pražský stfev~c, jehvoz 
pravá a vlastní délka je na figuře 7. [Měřeno činí 294r5, avšak násobí-ll se pre
dešlé míry, vyjde jen okolo 290.J . 

120 ječných zrnek neb 2 střevíce zdéli činí Pražský loket. O témž lOktI 
píše Podolský ve své knížce na listu 14 [totiž něm. vydání, v českém na 12] 
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takto: "Pon~vadž lokte Pražského již od staradávna se užívá a toho jistá míra 
železná bedlIvě udělaná a jak na rathouze Starého města 'Pražského do ka
menný,c~ [str. 18J veřejí z~ dv~~mi žel~znými, když se do obecní světnice jde, 
rozumetl brzo po tom ohm (Hajek v listu 360) léta 1399, když za krále Vác
slava rathouz Staroměstský byl shořel, tak i na Novém městě Pražském na 
rohu ,!ěže rath~uzské p~d ra~ní světni~~ na ulici, item v staré rychtě vedle 
sS~od~'po prave ru;e a ct~rty ~loket) pn kotcích na kolmarku a dole [str. 19.J 
pn pruJezdu k stare rychte dobre upevněný a zazděný jest tak že každý maje 
k tomu přístup volný může tu sobě jistou míru téhož lokte Pražského k po
třebě své vzíti. 

Ve věcech týkajících se staveb dělí se loket na 4 čtvrti a každá čtvrt na 
6 pa1cův. . 

Tři sta a šedesáte ječných zrnek, to jest 3 lokte neb 6 střevíoův zdélí činí 
sáh. [Činilo by podlé předešlých měr 1·7742-1·7748 m. První číslo je zprávné.J 

Čtyři Pražské lokte činí látro. 
Osm Pražských loket činí prut. 
[S}.r. 20J. Dva a padesáte loket činí zemský provazec. 
Tn sta pět a šedesáte provazcův činí míli. 

IV. 

] ak se liší stará a nová zemská míra. 

~ ~oho ,lze snadno, ~oznat~,. ja~ se liší stará míra ód nové, totiž že nejen 
se zmeml~ mrra, a~e zmemla se 1 ]mena; neb z?- dávných dob byl lesní a zemský 
provazec Jedno a Jen zdelí 42 loket, nyní však je jiný u rolí a jiný u lesův. 

[Str. 21.] Role neb pole vyměří se provazcem 52 loket zdélí les však zví
řecími neb lesními tenaty zdélí 40 sáhův. U rolí vypočítá se r~změr na lán 
u lesův ale na liče. ' 

Za dávných dob měřil prut 5 jiter. Dnes jest zdélí jen 8 loket tedy ne-
poměrně menší, než býval za starodávna. ' 

Za dávných dob měřilo jitro pět provazcuv neb 200 loket nyní je jitro 
156 loket zdélí. ' 

Za star?~ávna,bY~~,mí~e 60 jiter to jest 300 provazcův neb 12.600 [str. 
22J loket zdeh, nynl men mIle 365 provazcův neb 18.980 loket. 

Za dá;rných ,dob rozeznávaly se královské, kněžské, panské asedlské lány 
a. byl~ v~ostiv velke. ~yní není králo,vský ,lán --:ětší než sedlský a duchovní také 
mc ;et~l .nez :r.ansky neb zemanský; kratce rkouc, ať si patří lán komukoliv 
mUSl mltI 64 JIter. ' 

;Příčina ,však, proč zemská míra byla měněna, zdá se býti takóváto: 
, Z?- sta~y'ch dob v?ylyv ~ořec ~:? v~dro aneb míra, kterou se [str. 23J obilí 

a napo]e menly, VětSI nezh nyneJsI ml a, protož nacházíme tuto starou míru 
posu~ v r:ěkterých městech a krajích, jakož pak jest v Loketském kraji kořec 
neb sefl, Jak se mu tam říká, mnohem větší nežli Pražský kořec. 

Tak se.~? má i ~ vědrem, ~intami a žejdlíky. Pamatuji, že jsme měli doma 
u ~ýC~~OdlCUV ~ deda takove velké pinty a žejdlíky vedle Pražských pinet 
a z~Jdhkuv,v ~ere by~y o hezký kus menší, než bývala stará míra. Poněvadž 
se Jedno memlo., mu;llo se také [str. 24J druhé měniti a přispůsobovati. Což 
se bezpochyby I s vahami stalo. 

Za dá~ýcI:~~~ měn!? se ,na !opy, z~hon~~: počítalo se na kopu 6korcův. 
Toho se nynl m~ncI ne<;rz~, ny'~rz ,ka.zd~ me~c musí všechny dědiny jižrpo
psa~ou n,ovou ,m.erou Svyml ;nenckyml nastroJl, kterými všechny úhly, kouty, 
ohbl a ClPy dedm vyzkouma, kolkolem vyměřiti, do své příručné knížky po
znamenatI, transportantem na papíře vyrýsovati, potom [str. 25J na kvadrátní 
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V't t' a obsah pole i s výsevk~m, co na to které 
provazce, lokte a ~?r~ ;rypOCI. ~ \ k' při tom vědomost dáti, kolik kop záhonů 
pole padne, oznám!:1. vse:n muze d~' ~ d uhdy i hospodářští úředníci věděti 
vyměřená role drZ! (protoze to se aCI ar. 

chtějí). , . t ' a nová míra a jak se od sebe liší, 
Poněvadž se ny~l1 s~zna~o, co Je : a~~ , míra potřebuje. Následuje proto 

bude nyní potřebí ukazatl, k cemu se a era 

V. 
str. 26. O měření dlouhou měrou. 

• . . e Podolský ve své knížce fol. 15. 
Jak se měřívá dlouhou mer.ou, POPIS"':1 rozdíl dvo'í v měření a to takový, 

[v českém 13.]. Jest t? pa~ t~~to. "Jest paměřila ale loliko samá délka, jako 
že některá věc nepotreb':t~ ~lrkr' abyd;e měR kolik provazcův držeti má; 
jest míle. Ta když se mentl ma, na ve. se , 'k buď' ak . est aneb býti 
(str. 27) tolikéž kdyb?" jeden. cdhtěhl věd~ttl sakmdr°~~%:'a k to~u ~odobné věci; 

, dl uh' h' též Jak od Je no o mlS a v' ma o a raz" kt oukoli nahoře polozenou mlrou 
to vše prostě, loktem, sáhem, provazcem a er 

měřiti se může." h' 'rotože se nevyhledává i délka, 
A tato míra slove proto dlou a mtra, P . h' d'lka [str 28] aneb 

. VNk ny'brzV buď a to J' edině vzdálenost, aneb Jen pou a . e ." 
I SIr a, v t'V" 
VNk vy,vska aneb hloubka. Jako na pr. se azl. 
SIr a, 'd .. 'h ? 

Jak daleko je některé měst.o o Jme o. 
Jak daleko jest ve~ ode .~Sl? vv ? 
Jak daleko jest věz od Jmé veze. 
Jak daleko jsou mezníky od sebe? 
Jak daleko je od řeky k řece? 
J ak dalek~. o~ stromu k~ hstrot~~' h neJ' de o šířku; byť byla cesta široká 
Při těch a Jmych podobnyc o az ac 

neb úzká, na tom nic nesejde; , v 

v ,. dl uh' , když se někdo pta na pro 
[Str. 29.] Kromě toho potrebl Jest o e mlry, 

Jak široká je Vltav~ v Pr~ze? 
Jak široký je DunaJ ve Vldnl? 
Jak široké je Labe v Drážďanech? 
Jak široký je Rýn v Kolíně? 
Jak široký je ~ohan v -;e, Fra~~dnfur:~'lkY ny'brž přestává každý na šířce. 
V těchto otázkach nezada se za e. e , 
Tak potřebí jest dlouhé míry, ptálI se kdo: 
Jak vysoká je jistá věž? 
Jak vysoký je jistý kostel? 

[Str. 30.J Jak vysoký jest násep? 

Jak vysoká jeakněk~erhá ht?r~~ch nežádá se ani délky ani šířky, ale každý 
Při těchto a t ovyc o az . 

rád zví výšku nějaké. věci. , , v 

Více se potřebuJe dlouha mlra, ptá-li se někdo na pr: 
Jak dlouhá je mile? 
Jak dlouhá je zeď neb plot? 
Kolik měří pole zdélí? 
Jak dlouhý je mos.t? 
Jak dlouhá Jest ulIce? , dál t ani šířku, áni' 
Odpoví-li se k těmto otázkám, nemyslí se n~ v~. enos, 

také výšku, ~ýbrž rád kdo zví míru délky některe vecl. 
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[Str. 31.] A zase potřebuje se dlouhá míra, chce-li kdo zvěděti: 

Jak hluboká jest studně neb šachta? 
Kolik měří do hloubky městský příkop? 
Jak hluboká je voda? 
Při těch otázkách nejde o vzdálenost, ani šířku, ani výšku, ani délku, 

nýbrž žádá se jen hloubka. Ke všechněm těmto otázkám odpoví se počtem mil, 
neb sáhův, provazcův, neb toliko loket neb i střevícův a to rozlišně od kva
drátní míry. 

VI. 

[Str. 32.J O kvadrátní míře. 

Tato slove u jiných obecně křížová neb čtverečná míra. 
Kvadrátní míra není sama sebou nic jiného, než právě vypsaná dlouhá 

míra, jen však s tím rozdílem, že se touž dlouhou měrou i délka i šířka některé 
věci měří. V té příčině nejde ani tak o okolek (jenž se měří jen dlouhou měrou), 
nýbrž o vnitřní obsah vyměřené dědiny. 

Odtud lze znáti, jak se liš't dlouhá od kvadrátní míry, sna,dno a zřetelně. 
Neb dlouhé míry potřebuje se, když se měří okolo, křížové míry však o to, co 
je v témž okolku, který byl dlouhou měrou vyměřen a takořka zavřen. 

Názvy a jména kvadrátní míry shodují se s názvy dlouhé míry, ovšem 
tak, že se přidá slovo kvadrátní. Praví se tedy kvadrátní zrno ječné, kv. prst, 
kv. palec, kv. dlaň r str. 34 J, kv. čtvrt, kv. píď, kv. střevíc, kv. loket, kv. látro, 
kv. prut, kv. provazec, kv. provazec viničný, vk. teneto a kv. míle. 

Prvopočátek kvadrátní neb křížové míry jest též ječné zrno prostřední 
velikosti, jak je zšíři; jeli totiž čtverhranné, pravoúhelné místečko tak dlouhé 
i široké, jako je ječné zrno široké neb tlusté, jak ukazuje figura 8. [malý čtver
:hránek zdélí a zšíří jako fig. 1.J 

[Str. 351- Tato figurka neb toto místečko jest velkost, tvar a spůsoba 
kvadrátního neb krížového zrna. 

Pamatuj, že u této drobné figurky dvě věci míti na pozoru. 
Předně, že každá strana, (kterých musí býti, čtyři v kvadrátu neb čtverci) 

je zdéh jednoho zrna a že tedy jest kolem a okolo délka čtyř zrn ječných. 
Za dlUhé, že vnitřní obsah je zdélí i zšíH ječného zrna. Toto vnitiní místo 

slove kvadrátní ZlilO. Zevnější strany počítají se k dlouhé míre, vnitřní však 
[str. 36J místečko jest počátek kvadrátní neb čtverečné míry. 

Ctyři kvadrátní zrna zdélí a tolikéž zšíří činí kvadrátní prst; může býti 
tedy kvadlátní prst nití zdélí čtyr prstúv objata a zavřena býti: Drží'však kv. 
prst 16 kv. zrnek, jak ukazují tečkované čárky, u fig. 9. 

Pět kvadrátních zrnek zdélí a tolikéž zšíři činí kvadrátní palec. Takový 
může býti nití 20 zrnek neb 4 palcův zdélí objat a zavřen býti a drží kvadrátní 
palec 25 kvadrátních zrnek, jak je zřetelně· viděti na 10. fig. [strana vyměřena 
24'3 mm souhlasí s fig. 3J. 

Ctyři prsty zdélí a čtyři prsty zšíři činí kvadrátní neb křížovou dlaň; tato 
pak se obejme a zavře nití 16 prstů zdélí. A drží kvadrátní dlaň 16 kvadr. prsťův 
jak fig. ll. zřetelně ukazuje. [Délka strany 77'2 mm]. 

[Str. 38J. Kvadrátní čtvrt loketní jest 6 pakův zdélí a tolikéž zšíří, to jest 
každá strana je zdélí čtvrt lokte a může býti nití zdélí lokte aneb 24 pakův 
objat a uzavřen: Okolek, totiž 24 palcův okolo na venkovské straně slove peri~ 
ferie neb circurnference. Vnitřní místo drží 36 kvad. palcův a nazývají se area 
neb obsah čtvrti loketní. To jest dobře zříti na přiložené 12. fig. 

Tato figura slove kvadr. čtvrt loketní a jest [str. 39J šestnáctý díl kvadr. 
lokte a vyrýsována podlé pravé Pražské míry. 

23 
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Připomenutí. Pravil jsem výslovně kvadrátní čtvrt loketní; neb čtvrt 
kvadrátního lokte jest čtvrtý díl kvadr. lokte, jak lépe se vyrozumí z následující 
~~ . 

Kvailirátní střevíc jest zdélí půl lokte neb 12 pa1cův a tolikéž zšíří a může 
býti nití zdélí 2 loket neb 48 palcův objat a zavřen [str. 40l. Těch 48 palcův 
okolo slove circumference neb periferie a vnitřní obsah držící 144 kvadr. palcův 
však, jenž jest znamenán tečkovými čarami, slove area. To vše je vidět\ dobře 
na 13. fig. [Na tab. II. narýsován týž čtverec.J 

Připomenutí: Takový kvadrátní střevíc jest čtvrtý díl kvadrátního lokte. 

Kvadráffní loket popisuje Podolský ve své knížce na počátku 16 listu IV čes
kém na str. 14J takto: "A pro lepší vyrozumění, když máš odměřiti jeden loket 
země, tehdy položíc na zem loket, (str. 41) vyměříš místo,aby bylo na všecky 
čtyry strany šířky i dýlky jednoho lokte, ten pak prostředek mezi těmi čtyrmi 
lokty odměřený, drží jeden loket země a má v sobě 16 čtvrtí". 

K vadrátní loket jest pravoúhelné, rovnostranně čtverhranné místo, loket 
zdélí a tolikéž zšíří, jak pravý kámen do čtverce. Může buď šnurou neb pro
vázkem, který jest 4 loket zdélí objato a zavřeno býti. Drží v sobě 4 kvadrátní 
střevíce neb [str. 42J 16 kvadrátních čtvrtí loketních aneb 576 kvadrátních 
pa1cův. 

Připomenutí: Kvadrátní loket, též takové . sáh, látro a prut a jiné větší 
míry nebylo lze pro jich přirozenou rozsáhlost a skrovnost papíru narýsovati. 
Kdo by však o takovou věc stál, může takový rys ve světnici, zahradě neb 
jakémkoliv místě a podlaze v přirozené velkosti buď sám nakresliti aneb si 
dáti vykresliti. 

Kvadrátní sáh jest zdélí 3 loket a zšíří 3 loket, může se šnurou, která měří: 
12 loket otočiti neb zavříti; drží v sobě 9 [str. 43J kvadr. loket. Takový kvadr. 
sáh popisuje Podolský ve své knížce na dotčeném 16. listu [v českém 14 str.] 
takto: "A pakli chceš sáhem měřiti, kterýž jest 3 loket zdýlí, když týmž způ
sobem na čtvero rozměříš, i bude sáh země, a ten již bude míti v sobě 9 (čtver.) 
loket, protože je po všech čtyrech stranách po 3 loktech". 

Kvadrátní látro jest zdélí 4 lokte a tolikcéž zšíří; obejme a zavře se šnurou 
16 loket dlouhou [str. 44,J drží v sobě 16 kvadr. lokeL 

Kvadrátníprut jest zdélí 8 loket a tolikéž zšíří, lze jej objíti a zavříti šnurou 
o 32 loktech; drží v sobě 61 kvadr. loket. 

Kvadrátní provazec zemský jest 52 loket zdélí a 52 zšíří; lze jej objíti 208 
lokty; drží v sobě 2704 kvadr. loket. O témž zemském provazci píše Podolsky 
ve své knížce na 14. listu v poslední řádce, pak na 16. listu [v českém 14.J takto: 
"Tolikéž i o [str. 45J provazci zemském týmž spůsobem rozumíno býti má, nebo 
ten jest na dýl 52 loket, a roztáhna jej na dědině v kvadrát, totižto čtverhranně, 
aby každá strana na délku jednoho provazce, to jest 52 loket měla, i bude jeden 
provazec odměřen, jenž má v sobě 2704 loket" (rozuměj kvadrátních). A zase 
na 22. listu [v českém 19 str.]: "Pakli kdo chce počtem zvěděti a tomu s gruntem 
[str. 46J vyrozuměti, to snadně sobě může rozvrci a to takto: nebo když počte, 
že zemsk,ý provazec jest '52 loket zdé1í a tolikéž zšíří, má v sobě 2704 lokte" 
t. j. kvadrátní lokte. 

Kvadrátní míle jest zdé1í míli a zšíři míli, a má v okolku čtyři míle. O též 
kvadrátní míli píše Podolský na listu 17. v poslední řádce [v českém na 15~: 
"Tudy musila míle na šíř i na dýl měřena býti". 

355 

VII. 

[Str. 47.J Jak se měří kvadrátní měrou. 

~ tom, j~k se měří ~v~~~átní měrou, píše Podolský ve své knížce o mírách 
zemsk~~h ~a hst? 15 .. v pate radce u konce listu [v českém na 13J takto: Jiné 
pa~ merem .. ro~dllné Jes~, když v se délka a šířka měřiti má, jako jest u i~sův, 
poh, luk ,a Jll1ych g~~ntuv, kdyz kdo chce věděti, co ten který hranicemi vůkol 
?bmezeny g~nt vmtr [str. 48J v sobě drží a to buď loket neb sáhův prova . 
JIter aneb lanŮv". ' zcuv, 

. P~k na 17. listu .[v českém na 15.J píše: "leč by kdo chtěl věděti, za kolik 
Illil v~~s~v ane? gr~~tuv svých má nebo něco podobného, tudy musila by míle 
na SIr 1 na dyl merena býti". 

A krátce píšíc potřebuje se kvadrátní míra při těchto otázkách: 
[s~r: 49.] Jak dlouhá a jak široká jest role? Aneb tak o zahradY '" 

lesu, ,UhCI, rynk? neb v~áměstí, roli se čtvrt korce, roli s půl korce, r~ii v:~~~ 
rec, lanu zemskem, leCI, louce.1) -

, ~St~. ~O.] Aby se k !ě~ a takovým otázkám odpovídalo, jest potřebí kva
d!atn~ mlr} .. A?y pak ~azdy zevrubně poznal, k čemu vlastně tato míra se 0-

trebuJ:, . ChCI, neco o vyse::~~ pově~ěti, počínaje žejdlíkem, jako malou měr~u, 
pokracuJe. mlr~ou neb menckou, ctvrh, polovicí korce a celým korcem vý_ 
sevku, to J;st JItrem a končíc zemským lánem, tak že každé zvláště a b v 
bude popsano. zevru ne 

VIII. 

[Str. 51.] O žefdlíku výsev ku. 

Chce-li kdo žejdlík výsevku vyseti, potřebuje k ÍI mu místo které drží 
v sobě 42114 kvadrátních loket, to jest políčko takové že musí býti . 

, , Zdélí 61/3v,lv~kte a zšíří 6Yz lokte, neb zdélí 8, avšak zšíří 54/32l~kte, aneb 
zdeh 10,. ale ZS~:l 49

/ 10. neb 1/, lokte, aneb zdélí 13 a zšíří 31/
4 

lokte. 
TolIk budlz dostl [str. 52J o žejdlíku výsevku; nyní následuJ'e pinta vy'

sevku. 

IX 

O pintě výsev ku. 

v Má-li, se ::~seti na políčko pinta, to jest 4 žejdlíky, musí k tomu býti v' _ 
mera, ktera drzl 169 kvadrátních loket. Protož třeba k tomu míti ku~ děd' Y 
takové že musí býti: . " my 

Zdé1í 13 a zšíří také 13 loket 
anebo zdélí 14Yz a zšíří 12 loket, 
;lnebo zdélí 187

/ 9 a zšíři 9 loket, 
lstr. 53] aneb zdélí 281/6 a zšíří 6 loket, 
aneb zdé1í 561/ 3 a zšíři 3 lokte. 

x. 
O mírce neb· měřičce. 

y b M~~a neb měřička jest, jak je známo, šestnáctý díl korce. Na vysetí mírky 
tre a mltl kus země, kterýž drží v sobě 507 kvadrátních loket to jest. 

To ,:po1íčk;> m~sí býtiv,~délí. 22Yz lokte a zšíří také 22Yz l~kte.· . 
v ; Pohc~o ~~to delky a SIrky Jest skorem mírka výsevku, neb neschází více 

nez Lstr. MJ tn kvadrátní lokte, má-li však býti spravedlivě měřeno musí býti~ 

1) Jednotlivé otázky zvláště o každé věci jsem stáhl. 
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Buď zdé1í 24 a zšíří 211/8 lokte, 
aneb zdélí 281/6 a zšíří 18 loket, 
aneb zdélí 334/ 5 a zšíří 15 loket, 
aneb zdélí 421h a zšíří 12 loket, 
aneb zdélí 561/3 a zšíří 9 loket. 

XI. 

o čtvrti korce. 

Čtvrt korce popisuje Podolský ve své knížce o zemském měřictví (str. 55) 
na listu 17. [v českém na 15.J. "Čtvrt jitra drží tři čtvrti provazce a má 228 loket". 
To jest role, na kterou padne čtvrt korce, musí tedy zavírati místo, které drží 
v sobě 2028 kvadrátních loket. Protož může neb musí býti: 

Zdélí 482/ 7, zšín 42 loket, 
neb zdélí 52, zšíří 39 loket, 
neb zdélí 561/3 a zšíří 36 loket, 
neb zdélí 673/5 a zšíří 30 loket, 
[str. 56J neb zdélí 825/ 6 a zšín 24 lokte, 
neb zdélí 1263/4 a zšíří 16 loket. 
Na takový popsaný kus role padne čtvrt korce výsevku. 

XII. 

o jitru neb korci výsev ku. 

O jitru píše Podolský ve své knížce na 1. 17. [v českém 15.J: "Jitro drží 
3 provazce, když se táhne na šíř jednoho provazce a [str. 57J na dýl 3 provazce, 
i bude v jitře 8112 loket" to jest jitro neb korec jest kus země, jež drží v sobě 
3 kvadrátní zemské provazce, to jest 8112 kvadrátních loket a jest zdélí 156 
loket a zšíří provazce neb 52 loket. 

Může býti objat a zavřen okolo plotem neb zdí zdélí 116 loket neb 8 pro
vazcův. 

Poněvadž však pole zrovna tu délku a šířku velmi zndka mají, nýbrž 
obyčejně jsou delší neb užší anebo [str. 58J kratší a širší, chci jitra na rozličnou 
délku a šířku i s jich okolkem popsati. Může totiž měřiti jitro: 

zdélí 901/]5 lokte, zšíří 901/15 lokte s okolkem 3602/25 lokte, 
aneb zdélí 104 a zŠíří· 78 loket a okolek bude 364 loket, 
[str: 59J aneb zdélí 176%3 a zšíři 46 loket a okolek bude 43416/23 (t. j. skorém 

2/3) lokte, 
aneb zdéli 2024/ 5 a zšíří 40 loket a okolek bude 4852/ 5 lokte, 
anebo 2251/3 zdélí a 36 loket zšíří á bude okolek 5222/ 3 lokte, 
aneb zdélí 2702/5 a zšíří 30 loket [str. 60J a bude okolek 6004/5 loket, 
aneb zdélí 338 a zšíří 24 loket a bude okolek 724 loket, 
aneb zdélí 507 a zšíří 10 loket a bude okolek 1046 loket. 

XIII. 

o koPách záhonův. 

O tóm píše Podolský ve své knížce [str. 61J o zemském měření na listu 
23. [v českém 20.J takto: Že pak při měření zemském vyčítání záhonův, co jich 
do lánu vejde, toho se nyní neužívá, o tom se stály nálezy zemského soudu, 
kdež tak komu co na lány prodal a něco se nedostávalo, že ne vyčítáním, ale 
vyměřením zemského měřiče to vyšetřeno a vyhledáno [str. 62J býti musilo. 
Proč pak nanzení krále Otokára jest opuštěno, snadně tomu rozuměti se může, 
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nebo ačkoliv jest v něm obmezeno, aby jeden záhon měl 7 brazd a druhý 8 a hon 
5 o d'!' 1 'k . . Y . provazcuv zel, a e v tom m oh spravedlivá míra najíti se nemůže neb musily 
by i r~dlice k. dělání ~o,:ných záhonův k jedné míře dělány býti [str. 63]. Tak 
z~on~v t~k JednosteJnyc~ ?ikdež se nenajde, ale v dosti blízce po čtyřech 
bra~dach, JInde po 5, 7,8 az ~ 12.brázd~?~ se n~cházej~, nad to hony sobě rovné 
býtI, ~em~~ou, ~eb tak ~e delatI museJI Jak nekdy príčiny toho dopouštějí, že 
;edlacI pesm~ll11, roklemI, úpadJ;: a pahrbky a jinými případnostmi do délky 
LstI'. 64J .0ra~I mohou, ne?ovnevsudy jsou roviny k vyhnání mírných honův; 
a bud?uh 2 ctvrt ho~u, mene neb více, delší a kratší, nežli svrchu dotčená míra 
ukaZUJe,. p~~ce, se pOClta za hony, byť bylo pět čtvrtí honu aneb tři čtvrti honu 
a tak n}c Fs~eho tu býti nemůže, ale měřením [str. 65J se vyhledá v jistotě 
?o ~t~ra ,ded~na provazoův neb lánův drží, nechť jsou hony krátké široké neb 
uzke Jakekohv". . , 

Též na ~: 19. [v ~eské~, r:a l?J píše: "též vyčítání dědin na kopy záhonův 
a ?razd,Y,.co JI~~ do l~nu VJltI ma, (se neužívá), protože žádné dokonalé a jisté 
ml!? ,b~h nemuze, avsak od mnohých vyšších i nižších stavův za jistou věc se 
drZlva. . 

v [vStr. 66.J Ač~o1iv. tedy z počítání na kopy záhonův již 1. 1617 sešlo a za
povedeno bylo, prece Jsem posud v mnohých knihách gruntovních nacházel 
ze byly s:dlské ~oln~sti kopami záhonův zapisovány. . ' 

Prc:c tako~a nerest u hospod~řskýc.h úřadův až do té chvíle ještě bývá 
ar:eb proc takova nebyla v gruntovnlch kmhách napravena, toho příčiny neznám 
lec by se za to mělo, že málokterý úředník něco ze zemského měřictví aneb 
zemských lánův zná. A poněvadž učíce se hospodářství o ničem jiném než 
o ko~ach [st~. 6~J slýchali a čítali, zůstávají [kopy záhonův J ve své {dej 'Bůh) 
dobre neb zle mlre. 

Zemsk~mu měřiči j~stje~no, jestli se měřené pole na korce, zemské lány 
ne~ kopYv,z~honuv ~Y?Ovctou, Je to u t,?ho i onoho jedna -yěc a stejná práce, 
avsak pOCltame obyceJne na korce a prevedeme pak korce na kopy záhonův 
a tak máme oboje. ' 

Do kopy záhonův vejde se 6 korcův. 
Proto vejde se do tuctu kop záhonův 72 korcův. 

XlV. 

[Str. 68.J O zemském lán11. 

?zems.kém lánu píše Podolský na 1. 9. [v českém na str. 8.1: "V lánu krá-
lovskem ať Jest 12 kop záhonův". - . 

, Na 1; 10. [v, česk~~ ~.J píše však: "A tak krátce řkouc a vyrovnávajíc aby 
n~ l~n ,~alovsky, knezsky, zemanský i sedlský (jednostejně) padlo 64 korcův 
psemce . 

Na listu 16. [v českém 14.J píše totiž opět: "A teprva takových v kvadrát 
(str. 69) uvedentch provazcův počítá se .d.o zemského lánu 192 provazce". 

A ,:ase tamze [n,?- str. 15. J: "V POlOVICI zemského láim jest 96 provazcův". 
Tez na 1. 17. [v ceském na str. 15.J v sedmém řádku: Protož budou v lánu 

zemském 64 jitra". " 

Též na 1. 24. v [českém str. 21.J v šesté řádce píše: Nyní v měření zemském 
!oho se ni: .neostříh~v~,. ale lán jak královský, panský neb zemanský i Istr. 
lOJ sedlsky JednosteJny Jest, drže 192 provazce". -

Iak toedy to srovnati, kterak píše v prvním, že jde do zemského lánu 12 
~oPv z~honu neb 64 kor?ův výsev!<u, vv: druhé~, ,že píše o 64 korcích pšenice, 
\ trehm o 192 provazclch, proto ze tn kvadratlll provazce činí kořec a proto 
192 provazce nemohou více drieti než 64 korce, ve čtvrtém, kdež se zmiňuje 
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o 64 jitrech a v pátém na 1. kdež zase píše o 192 provazcích, [str. 71J, to nevím, 
leč by se za to mělo, že se tehdá na 12 kop záhonův jen 64 korce vysévaly, jak 
o tom se Podolský na 10. listu [v českém na str. 8.J zmiňuje: "Poněvadž pak 
ti, kteříž jsou mocnější, obyčej mají jiným dědiny rozdělujíce, lepších a úrod
nějších sobě zanechávati z té příčiny, aby NB. řídce sili". 

Jestliže pak se na 12 kop záhonův 24 korcův NB. řídce vyseti musilo, 
aby to stačilo, ovšem se pak na 11 a 10 kop [str. 72Ja tím spíše na 8 kopách 
64 korci lépe a snadněji vystačiti mohlo a proto se při tom nechalo, aby držel 
lán 64 korcův. 

Poněvadž se nyní na lán 12 kop záhonův počítá a . neseje se tak řídce, 
jako za starodávna, nýbrž seje se zprávně, jak se to patří, musí padnouti na 
lán 72 korcův pšenice, neb počítajíc 6 korcův na kopu (záhonův) vypadne 72 
korcův zrovna na 12 kop záhonův. ' 

V té příčině by třeba bylo rozhodnouti, zdali totiž lán drží 72 aneb 64 
korcův [výsevkuJ [str. 73]. Posud se jmenuje lánem taková výměra rolí, která 
drží 192 kvadr. zemských provazcův, to jest 64 jiter. 

Kdyby byl kus polností pravoúhelný a stejnostranný, měl by lán zdélí 720 
::~1 lokte, což jest skorem 7208!t5 loket a zšíří tolikéž. Mohl by 55 zemskými 

provazci 221/30 lokty to jest 28822/ 15 lokty vůkol objat a zavřen býti. f}iné roz
měry mohou býti. J 

Zdélí 16 prov. neb 832 1. zšíří 12 prov. neb 6241. [str. 74] okolek 9212 1. 
neb 56 prov. 

aneb zdélí 14 prov. neb 728 L a zšíří 131°113 prov. neb 716 1. okolek pak 
55'1/13 prov. neb 2888 loket, 

neb zdéli 175/ 11 prov. neb 9171/111. a zšíří 11 prov. neb .3721. okolek 56
1°/11 

prov. neb 29593/ 11 1. . 
aneb zdélí 191/5 prov. neb 9982/5 1. [str. 75J a zšíří 10 prov. neb 520 1., 

okolek 582/ 5 prov. neb 3036 1. 
aneb zdélí 211/3 prov. neb 11091/3 1. a zšíří 9 prov. neb 468 1., okolek 602/3 

prov. neb 3154% 1., 
aneb zdélí 24 prov. neb 1248 1. a zšíři 8 prov. neb 416 1., okolek 64 prov. 

neb 3328 1., 
[str. 76J aneb zdélí 273/'1 prov. neb 14262/7 1. a zšíři 7 ·prov. neb 364 1., 

okolek 586/7 prov. neb 35804/ 7 1., . 
aneb zdélí 32 prov. neb 1664 1. a zšíří 6 prov. neb 312 1., okolek 76 prov. 

neb 3952 1., 
aneb zdélí 382/5 prov. neb 19964/61. a zšíři 5 prov. neb 260 1., okolek 86

6
/ 7 

prov. [str. 77J neb 45164/ 7 1., 
aneb zdélí 48 prov. neb 2496 1. a zšíři 4 prov. neb 208 1., okolek 104 prov. 

neb 5408 1., . 
aneb zdélí 64 prov. neb 33281. a zšíří 3 prov. neb 1561., okolek 134 prov. 

neb 6968 1., 
aneb zdélí 96 prov. neb 4992 L [str. 78J a zšíří 2 prov. neb 104 1., okolek 

196 prov. neb 10.192 1., 
aneb konečně zdéli 192 prov. neb 99841. a zříší jen 1 prov. neb 521., okolek' 

386 prov; neb 20.072 1. . . .' 
Na každý z těchto popsaných lánův zemských padne 64 korcův násevku, 

na Pražskou míru počítajíc. 
[Str. 79.J 1. poznámka. Tento popis platí jen o pravoúhelných a nikoliv 

o křivých, nerovných a cípovatých rolích. . 
2. pozn. Ačkoliv všechny tyto popsané figury obsahem neb vnitřním 
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místem jsou jedné velkosti, přece se vnější okolky velice liší, poněvadž některý 
lán menším počtem loket, nežli jiný, může býti objat a zavřen. 

') [Str. 80.J 3. poznámka ,o širokých a krátkých rolích. Zorávati krátké a 
široké pole jest nepohodlno, protože se musí potah často obraceti a tím se čas 
zadarmo .~ zbytečně man. V takových krátkých rolích musí si oráč připíliti, 
.aby. za. pul dne ~~~ec s 'pá:e~ volUv obora1. Má potíž nejen oráč pluh často 
zdVIhaJe a zapouste]e, nybrz I potah, poněvadž když se dobře rozejel již se 
r str. 81 J obraceti musí. ' 
" 4.

v 

poz~ámka o dl?uhých a úzkých rolích. Velmi dlouhé kusy rolí' o 5, 
6, ~? ~z 20 J1trech, kterrchv~~v sem a t,am mno?o nachází, také jsou nepohodlné, 
zvlaste pro potah, ktery pnhs dlouhy kus stale a bez oddechu táhnouti musí. 
T~~v se zvI,áště v ú}lorech ,a příloz~ch, protože obyčejně největší horko bývá, 
pnhs unavl. Takove dlouhe role mely by skrze hospodářské úředníky [str. 82l 
ve dva neb více kusův rozděleny býti; anebo kdyby již takové role nechtěli 
~ěliti, ,nechť nechají pot~ jednou neb několikráte vydechnouti, odpočinouti a 
cerstvy vzduch vdechovati. Jsou tedy pole prostřední délky nejlepší a nejpo
hodlnější jak pro oráče, tak pro potah. 

, 5. poznámka o d.?~rých tučn~ch avšak i. o s,:chých, hubených a písčitých 
rO:lch., Co posud. bylo receno o korcl pole ano I o lanu, [str. 83J, platí o roli pro
stredn~ plodnosti, která není příliš dobrá a tučná, avšak také není příliš hubená 
.a mdla. 

, Ne~ze popříti, ~e v, tučné ze~ je pro vzrůst více šťávy a síly, než v hu
bene roh; kde tedy ]e VIce plodnosti, muže se více semena uživiti a ve vzrůstu 
více plodnosti získati. Proto je třeba v dobré a tučné zemi na kořec role 17 -18 
mí~ek semena vyseti, v prostřední zemi 16 a ve indlé jen 15 neb 14 ano i 3 čtvrtky 
sítI. Kdyby kdo [str. 84J v tučné zemi málo semena vyséval, tedy by se stalo: 

Předně obilí takto vyrostlé bude sice silné, velké a dlouhé v slámě a zrnech 
pr? p:né ,množství výživy, budou velké mandele a snopy pro velkost a délku 
krasne sIamy, ale zrna se z mandele tolik nevymlátí, kolik by prostřední sláma 
vydala. A pak ač mandel i zrna dosti vydá, přece 

v zv~ druhé ned~ velkozrn~ obilí t~lik mouky, jako malozrné, protože je 
na vetslch zrnech VIce plev, nez na mensích (str. 85). Nechť to kdo zkusí vezma 
kOl'e? žit~ z písčité z~n:ě, kte;é~ žito jest obyčejně malozrné a dá je mlynáři, 
ktery s tIm spravedhve zachazI, pak vezma kořec žita hrubého zrna kteréž 
v hl~nité neb. černé ,zemi vyyrostlo, nechá jej též semleti, tedy shledá,že 'z malo
zrne o 1, 2 I 3 mIrky mouky více vydá než hrubozrné avšak zase hrubozrné 
žito vydá více plev; neb kdež se vytěží z malozrného ~otva čtvrtka plev, do
stane z hrubozrného [str. 86J dobře půl druhé čtvrtky. Pak 

v za třetí kdyby chtěl kdo tučné role řídce osévati, vzmohla by se tráva 
tak" ze by s tím n.ěkolik let pracoval, nežli by ji vyplel, což se u dostatečně za
se!yc~ mkdy státi nem'Ů!e. A ~dyžv by kdo takové role řídce oséval, také by 
mel ndkou a slabou žeiň podle porekadla vtělené pravdy: Kdo skoupě seje 
ten skoupě sklízÍ. ' 
v, Sám jsem viděl, že se na jistém místě tučná aneb řkouc nejlepší role velmi 
ndc; o~ela, ale potom majitel po žni se škodou zvěděl [str. 87J a shledal, že 
o nekohk kop mandelův méně sklidil, než jindy. 

, Za čt~é řídce seté obilí vyžene na dobré roli tak, že když přijde prudký 
:rItr v~e~ ~::ť v ten čas, kdy zrnečku v klasu přibývá tíhy, obilí lehne a protože 
Je ,tezke, J~~ nepovstan~, nýbrž ča:to shnije, tak že z řídkého osevu se leckdys 
malo vyteZl a druhdy 1 skorem mc nedostane. Když se však 

za páté na dobré pole pěkně hustě seje, rozdělí se zemská šťáva na všechna 
zrna (str. 88), nedostane se na zadní zrnečko mnoho, nýbrž jen tolik, co po-
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třebuje k řádnému vzrůstu, a proto bude z toho ne-li překrásné, přece krásné 
obilí. Také . .. . 

za šesté tráva v obili množstvím semena se bude dusiti a následovně vy-
hubí, tak že nemŮže v roli příliš vznikati. Avšak . 

za sedmé jest v hubené, mdlé a písčité roli málo zemské šťávy, která by 
vzrůst zasetého semena podporovati a je vy~ivovati mohla. Kdyby se tedy 
mdlá role hustě osévala [str. 89J, nemělo by ani jedno ani druhé zrnko dosti 
šťávy a potravy. Bude tedy obilí krátké slámou a malé klasem. 

Jestliže se však hubená role pěkně řídce oseje, stačí šťáva zemská, aby 
semeno řídce vyseté vyživovala a ke vzrůstu pudila. Proto lze. vždy viděti, 
že v písčitých rolích jest .obilí na slámu mnohem kratší a méně trávou promí
chané, než obilí, které vyrostl.o ve hlinité neb černé zemi; neb to jest obyčejně 
dlouhé a silné a druhdy plné trávy. T.o jsou tedy příčiny, proč se na tucnou a. 
dobrou prst hustě, [str. 90J avšak na hubenou a mdl.ouřídce a chudě síti n;usL 
Čehož každý rozumný hospodář bez poučení a sám ze sebe má dostatecn.ou 
zkušenost. 

Z těchto připomenutých příčin divíme se, pruč za pře4ešlýchd dob staří 
sedláci a jiní hospodáři tomu nezřídka nerozuměli, jak Podolský ve své knížce 
na L 10. [v českém 8.] o tom píše: ,;Poněvadž pak ti, kteří jsou mocnější, obyčej 
mají jiným dědiny rozdělujíce, lepších a úrodnějších sobě zanechávati z té 
příčiny, aby řídce [str. 91J sili pro odnože, aby hojnější užitek jim vydali, tehdy 
na mdlejší dědiny se musí houště síti a na neúrodn.ou nejhoušť pro vyhynutí 
(vyhnívání)". KdybÝ někdo se řídil tímt.o klamným učením, sám by si škodiL 
Kdo mi v té příčině nechce věřiti, t.omu takt.o radím: . 

Ať vyznačí na nejlepší roli 2 k.orce násevku, jeden oseje hustě, jak zde 
strany d.obré role radím,. druhý korec ať .oseje zcela [str.~2J řídce a má po celý 
rok trpělivost; až přijde ke žni, úvidí, co je lepší, jestli hustá,neb řídká setba. 
Co pak potom prospěšnějšího uzná, toho budoucně následuj. 

Rovněž lze to na dvou korcích hubené role zkusiti. Na jeden korec ať 
seje hustě, na druhý řídce; tedy shledá, že hustá setba bude Iu;atší ,a mer:ší, 
než řídká. Takovým spůsobem zjedná si dostatečné a spolehlive ukazky, Jak 
se rodí na dobrých a hubených rolích. 

[Str.' 93.J 6. poznámka, jak se liší ozim od jaři. Ozimina seje se hustěji, 
aby předržela sníh na některých místech dlouho ležící neb vodu v brázdách' 
nadrženou, jařina však řídce, poněvadž jarního času není .obava, že by mohla 
vymrznouti. . 

Pak se na zimu brázdy znova p.odtrhávají, což se na této nikdy neděje; 
tak že, kdež asi 9 korců na ozim padne, na jaře se to jen osmi [str. 94] a i méně 

'k.orci dokáže. . . . 
Kdyby tedy pravil hospodářský úředník, že vysel na r.ole více Janny, 

než zemský měřič pro ozim pokládá, každý ~e takovémuúřední.ku, byť byl 
d.obrý a hospodářský muž,přece jako takovému, jenž hospodářství n:rozu~í; 
vysměje. A také budí takový podezření, že jest nevěrný, an každý sedlak dobre 
ví, že na roli nepadne tolik jařiny, jak.o oziminy, C.oŽ tím spíše hospodářský 
úředník věděti a znáti má. 

[Str. 95. J Míra tut.o popisovaná jest upravena pro ozim a nikoliv na 
jař; proto každý hospodář se tím snadno říditi může. , 

7. poznámka o tom, jak se liší hrubozrné obilí od malozrnéh.o. Je-li s~chý 
neb žíznivý rok, zůstane obilí' malozrné ;toh.o netřeba tolik na osevek, Jak.o 
když je obilí prostředního zrna. . 

Jeli však mokrý rok, naroste obilí zrno a [str. 96J potřebuje se hru?~. 
zrného obili k osetí korce více, nežli vyžaduje kořec. semena. Z toho lze znatl; 
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že zemská rnírabyla upravena pro pole prostřední plodnosti a zrn.o pr.ostřední 
vlhkosti. . 

. Tedy je třeba, aby se hospodářský úředník nejen zprosta, nýbrž se špetkou 
vt:~u a r?zu~ev~ na promluvení ze~ského měřiče spolehl, ,aniž· pak si do riěho 
stezoval, ze menc buď mnoho nebmalo osevku pole pol.ožil a takořka v měřictví 
poklesl, nýbrž jest~ife víc~ nebo mén~ ~a roli. vyseje, má skromně jak.o dobrý 
a rozumny hospodar povazovatl, 1. Jeh to OZIm [str. 97] aneb jař 2. jeli role 
z nejlep,š,í;:h ne~ nejh~~ších, 3. jeli ,se.men.o hru?ého neb malého z;na, 4. jestli 
bylo, pr:hs h~ste. n~~ ndce :,~~o, ma Jako dobry a rozumný hospodář při sobě 
povaZltI a naJdeh neJakou pnclllu, nechť v tabele výsevku aneb v měsíční ceduli 
oz~ámí, proč. se ,:ýp~věď měřičova nevyplnila; a tak se hospodářský úředník 
sve vrchnostI spravne omluví a vrchnost poznavši. při něm spravedlivou pří-
činu bude s ním spokojena. . 

. [Str. 98.J 8. poznámku o užitku křoví a chrastí v polích a na mezích. Na 
roviná<;h, zvláště kde jsou velké role a louky, aneb· malé aneb ižádné lesy a 
po~ost.l:ny, .kdež se J?ohouv~urop~ve ~ře~ dr.?-vý~i ptáky, jak.o sovami, supy 
a J. lIskaml, kunamI, tchon a dlV.okýllli, kockaml skrývati neb zalézati, jest 
radno, aby se takový kousek pole, který nerodí a jen trním a jiným křovím 
zar stl, [str. 99] .okolo buď plotem otýnil .aneb hlubokým příkopem okopal 
aby tam dobytek nemohl vnikati. . , 

V tak.ovém křoví neb trní měli by kuroptve, an.o i zajíci zvláště po žních 
a v zimě svůj úkryt. a své út.očiště. Tímt.o prostředkem může mn.ohá vrchn.ost . 
míti nejen svou kratochví1is kuroptvemi a zajíci v poli chytáním vháněním 
r do tenat J, honěním, štvaním a střílením, n ýbrži pochoutku při tabuli ve velkém 
množství. . 

[Str. 100:J Není potřeba, aby taková polní křovinka byla Velká; jeli zdélí. 
22% lokte a tolikéž zšíří, nedrží ani tolik, co mírka. . 

Šestnáct takových křovinek zdélí 22% lokte azšíří 22% 1. nečiní ani 
kořec pole. 

Zdali pak lze srovnávati kratochvil a zábavu 'kterou má vrchnost s korcem 
pole trní.m ': kř.ov~~ zarostlym, s nepatrným, b~žádným užitkem, který nesl 
vrchnostI korec obIlI, ponechávám posouditi těm; kteří jsou milovníky kuroptví 
bažantův a zajícův. . 

xv. 
[Str. 101].0 viničné míře. 

Za starodávna byl viničný provazec 72 loket zdélí jak lze posud shledati 
v městských právech K 39. : 

Nyní jest viničný provazec zdé1í 8 prutův t. j. 64 loket, jak to popisuje 
Podolský ve své knížce na konci 14. a na počátku 15. listu [v českém str. 13.1 
též na 17. a 25. listu [v českém 16 a 22 str.]. "' 

Prut jest zdélí 8 loket. Tento popisuje dotčený Pod.olský ve své knížce 
na 14. listu [v českém 12 str.Jřka takto: [str. 1021, "Prut sl.ove míra dv.oU látť(r, 
totižto 8 loket zdýlí" a zase na 1. 17 IV českém 15J a prut 8 loket Pražských 
se počítati má". ~". . 

XVI. 

o kvadrátní míře viničné. 

Kvadr~tní pr~vazec viničný jest zdelí 8 a zšíří8 pl,"utův. Drží v sobě 64 
kvadr. prutuv, to Jest 4096 kvadr. l.oket á může šňúrou :b.eb plotem, jenž má 
256 loket okolku, objat [str. 103J a zavřen býti: 
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Kvadrátní prut jest zdélí 8 loket a zšíří tolikéž. Drží v sobě 64: kvadr. 
loket a okolek jeho objímá 32 loket. 

Kvadrátní loket jest zdélí lokte a zšíří tolikéž, drží v sobě 16 kvadr. čtvrtí 
a okolek měří 4: lokte. 

[Str. 104:J. Kvadrátní čtvrt jest zdélí 6 pakův a zšíří tolikéž, a drží v sobě' 
36 kvadr. palcův. O kvadrátních čtvrtích, střevících a loktech již svrchu ,do
statečně psáno. 

XVII. 

o věrteli viničného korce. 

Co se má zde za věrtel viničného korce, tomu nemohu vyrozuměti; neb 
měřil jsem tu a tam po vinicích, které držely 3, 4, 5 až 10 i více věrtelův a bylo 
násevku po 2, 3, 6, 12 až 18 a více [str. 10,[;] korcích. V některých vinicích byly 
jen 3 věrtele, ana přece celá vinice 4 korce vynášela. V jirié vinici bylo 10 věr
telův a vinice ta nebYľa více než se 4: korce. A tak uhodil jsem i na vinice, jež 
měly jen 5 věrtelův, ana vinice měřila 15 až 18 korcův. 

Tento nepořádek není jen v jedné nýbrž skorem ve všech vinicích a jest 
k tomu některý věrtel příliš malý, a jiný zase třikráte,čtyřikráte až pětkráte 
i vícekráte větší, než jediný věrtel. Nemohu tedy jinak usouditi, než [str. 106J 
že věrtel vinice se proto čtvrtí nazývá, že vinice byla na 4 díly rozdělena, ač 
takový díl druhdy celý; půl, aneb i dokonce 2 i více korcův měřil. 

Milovníkům vinic k poctění a zalíbení umínil jsem si tuto se vší pilností 
o čtvrti viničné, jak dlouhá a široká má býti čtvrt korce viničného, psáti. 

Věrtel korce viničného popisuje Podolský ve své knížce na 1. 17. [v českém 
na 15.1 takto: "Ve čtvrti strychu 32 pruty učiní 2048 loket" a zase na 1. 25. [v čes
kém na 22.] "v jedné čtvrti 32 pruty, což učiní 204:8 loket", rozuměj kvadr. 
pruty a kvadr. lokte. 

Má býti tedy věrtel zdélí 16 prutů to jest 128 loket a zšíří 2 pruty to jest 
16 1. a může šňurou neb provazcem zdélí 288 loket objat a zavřen býti. 

lokte, 

Anebo je zdélí 1022/ 5 lokte a zšíří 20 1. a má okolek 2444/5 lokte, 
[Str. 108.J aneb je zdélí 851/ 3 lokte a. zšíří 24 1., okolek pak měří 2182/ 3 

aneb bude 731/ 7 lokte zdélí a 28 1. zšíří a okolek bude měřiti 2022/ 7 lokte, 
aneb bude zdélí 64 loket a zšíří 32 1. a okolek bude míti 192 lokte, 
aneb má býti 56 loket zdélí a 36 1. zšíří a pak by okolek měřil 184 lokte, 
aneb bude ~délí 48 loket a zšíří 422/3 1. a bude okolek měřiti 1811/ 3 lokte. 
Takový kus vinice, jak tuto popsáno, jest věrtel viničný. Kdyby tedy 

někdo chtěl svou vinici na věrtele rozděliti, mohl by [z předepsaných výpočtův] 
si některý vybrati a podlé něho vinici rozděliti. Takovým způsobem byly by 
věrtele pořádné a mohl by každý snadno poznati, kolik [str. 110J korcův vinice 
drží, což není možné při nepořádných věrtelích. 

Kdyby však někdo se donmíval, že by takovým rozdělováním vinice na. 
samé věrtele mnoho místa ubylo na cesty, z nichž každá musí býti 1114 lokte 
zšíři a proto -se rozmýšlel, může si vinici rozděliti, aby mnoho cest ušetřil, ná
sledujícím spůsobem na polovičné korce. 

XVIII. 

o polovičním korci viničném. 

Podolský popisuje ve své knížce [str. ll1J o zemském měření na 17. listu 
[v českém na 15.J polovici korce viničného takto: "pakli týmž provazcem zdélí 
8 prutů změří se ve čtyry hrany, aby byly sobě rovné, tak bude odměřeno jen 
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-půl korce vinice. I bude v jednom korci viničném 128 prutů což učiní 8192 
lokte, v půl korci 64 pruty učiní [str. 112J 4096 loket". ' 

, Je;t. te,?-y polovi~ný ~ořevc viničný jedině kvadrátní provazec viničný, 
mUSI byh .vsak pravoúhelny, ctverhranný, rovnostranný. Jest tudíž zdélí 8 
Jlrutův to Jest 64 loket a jest zšíří 8 prutův, to jest 64 loket. 

Může býti okolo objat plotem neb zdí, která 256 loket měří drží v sobě 
kvadrá5~~ provazec viničný to jest 4096 kvadr. loket, aneb m~sí býti zdélí 
72 a zsm 568/ 9 loket. 

[Str. 113.] Mohl by pak zdí, plotem neb šňurou, což by 2577/ loket měřilo 
-okolo objat a zavřen býti. 9 

Aneb by musel býti zdélí 112 a zšíří 112 loket a byl by okolek 2971/ lokte. 
Aneb musel by býti zdélí 96 a zšíří 422/3 lokte; byl by okolek 2771/ lokte. 

v' ,(Tak i přiv~élce 120 a šířce 34% lokte [str. 114J okolek 3084/510kt!, aneb 
1Jn delce 128 a SIrce 23 loket okolek 320 loket, aneb při délce 256 a šířce 16 loket 
okolek 544 loket). 

Kdyby však pán VIlllce se domníval, že se vinici mnoho místa cestami 
ubírá a. ~~tě,l by vini~i j~n ,na samé korce rozděliti, přidal js~m popis celého 
k?r~ve ';'llllcneho, aby Sl kazdy vybral, co by se mu líbilo. Následuje tedy o korci 
Vlnlcnem. 

XIX. 

o korci viničném. 

.. v ~odo:ský pí~e 0v~ě;n n~ ,16. listu [v českém 15.]: "Tento kořec (tu rozumím 
vllllcny korec) ma menti zdeh 16 prutův a zšíří 8 prutův [str. 116J a jeden prut 
má 8 Pražských loket měřiti". 

vv Též na listu 25. [v českém na 22.J: "A tak kořec císaře Karla má býti vy
meren pr~vaz~e~ ~d~lí 64 lokte, stáhnouc jej na dýl dvakrát, na šíř jednou". 

, Ko;ec vllllcny Jest tedy zdélí 128 a zšíří 64 lokte, může tedy plotem neb 
Zdl, ktera okolo 384 loket měří, objat a zavřen býti. Nedrží v sobě nic více než 
[str. 117J dva kvadrátní provazce viničné, to jest 8192 kvadratní lokte a jest 
o 80 kvadr. loket větší, než kořec pšeničného pole. 

~neb ~.usí býti zdélí 1137/ 9 a zšíří 72 lokte a může by ti 3715/'1 lokte objat 
a zavren byh. . 

Aneb musí býti zdélí 1051
/ 19 a zšíří 78 loket, a pak se ob~me a zavře 3663/ 

hl~. ~ 

(Tak i při délce 9711
/ 21 a šířce 84 loktech [str. 1I8J okolek 3631/ lokte 

b V· ďl 91/ '21 , 
ane pn e ce .~O .. JSI neb ~ko:e~ ťz lokte a šířce 9091/181 neb Y2lokte okolek 
362 loket). BudlZ ]IZ o korCI Vllllcnem dosti. -

XX. 

o míře lesní, 
kteréž se potřebuje k vyměřování lesův. 

Teneto lovčí neb lesní měří 40 sáhův délky, a sáh měří 3 lokte. 

XXI. 

o kvadrátní míře lesní. 

Kvadrátní teneto lovčí a [str. 119J lesní měří zdélí 120 loket a zšíří též 
120 loket. Drží v sobě 14.400 kv. loket a může tenetem neb sítí 4:80 loket zdélí 
okolo objato a zavřeno býti. 

, Kvadr. sáh jest zdélí 3 loket a zšíří též 3 loket, drží místo 9 kvadr. loket 
a ma okolek 12 loket. -
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XXII. 

o kvadrátní leči. 

Kvadrátní leč jest taková, která jest pravoúhelná a v stranách jedno:
stejná [str. 120J t. j. že jedna strana má býti právě tak dlouhá jako druhá, totiž 
720 loket zdélí a 720 loket zšíří, anebc, 6 tenat zdélí a 6 tenat zšíří, drží V sobě 
36 kvadr. tenat a může býti objata a zavřena 24 tenaty, to jest 2880 lokty. 
A to jest spravedlivá leč zemská, která není k honbě ani příliš velká, ani příM. 
malá. 

XXIII. 

o Přílišných lečech. 
Vídal jsem leče, které byly zdélí 1000 loket na jedné straně a tolikéž zšíří 

Za-vírají sice v sobě velký kus lesa, tak [str. 121J že taková leč skorem 2 zemské 
leči obsahuje, něco práce při upravování lečí odpadne a tak~ se tolik dříví rie
vyseká, ale mají takové leče také velké nedostatky. 

Předně třeba míti 4000 loket tenat, chceli se taková leč vůkol a vůkol 
obtáhnouti; fo však stojí velký náklad a padne mnoho "peněz, ač zbytečně, 
na to teneto, kdežto při obecné a obvyklé leči potřebuje se jen 2880 loket. Ušetří 
se tedy náklad, který na ll20 loket lovčích tenat vyjde. 

Za druhé vystačí se krátkým tenetem, poněvadž [str. 122J méně se měří 
v lesích, kdež bývají druhdy pařezy, meze, močály, hory a doly snáze, než tím 
velkým množstvím 4000 loket. 

Za třetí· nelze přílišnou leč bez velkého množství lidí a psův, zejména· 
kde jsou husté a černé lesy, dostatečně prohlédati a propracovati; aby však 
některý pán na ten skrovný výtěžek, který bude míti z· honby, po celý rok 
stále 30, 40 až 50, i vícepsův vydržoval, k tomu nelze raditi a také hubí hospo
dářství, leč by pán byl více milovníkem honby, než hospodářstvi samého, to 
[str. 123] buď při jeho libosti. A jestli . 

za čtVrté se tam zvěř výžene, nelze ji pronásledujíc, protože má před 
sebou dlouhý a volný běh, uhoniti, pročež se nejen lidé, nýbrž i psi jediným 
kouskem zvěři druhdy tak unaví, že jsou k následující honbě nestateční a jsou 
příliš mdlí a unaveni. 

Proto nejsou přílišné leče k žádnému užitku. 

XXIV. 

o velmi malých lečech. 
Proti tomu jsem vídal malé leče zdélí a zšíří 400 až 500 loket a [str. 124~ 

sám bývaje při honbách ve velkých a malých lečech, seznal jsem, že malinká 
leč k ničemu není. Neb ačkoliv se může s malým počtem tenat, lidí a psuv za
táhnouti, dotáhnouti, přehoniti a prohlédati, protože zvěř lidi obcházející a se 
hrnoucí velmi rychle a snadno spozoruje a tudíž ještě dříve, než se tenata se..' 
strojí a dotáhnou, uprchne, tak že když tenata jsou dotažena a s honbou se 
začne, zastihne se v leči buď málo zvěři aneb žádná; pročež malinké [str. 125J 
leče také nejsou pro užitek. Leče prostřední míry, jako: zemské leče jsou nej-
pohodlnější, poněvadž nejsou ani příliš velké, ani příliš malé. . 

XXV. 

o zemských lečech: 

Je-li les pravoúhelný a rovnostranný, to jest, žé každá strana je$ť zdélí 
6 tenat aneb 720 loket a zšíří 6 tenat aneb 720 loket, je to. spravedlivá zemská 
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leč a lze ji 24 tenaty, to jest 960 sáhy aneb 2880 lokty objíti a zavříti. Drží v sobě 
36 kvadratních tenat aneb 518.400 kvadr. loket [str. 126J 

aneb bude zdélí 71/6 teneta to jest 864 loket a zšíří 5 tenat to jest 600 
loket a může 25 tenaty neb 3000 lokty býti objata a zavřena. [Tak iJ 

zdélí 9 tenat neb 1080 loket, zšíří 4 tenat neb 480 loket a bude okolek 
26 tenat neb 3120 loket, 

neb zdélí 12 tenat neb 1440 loket, zšíří 3 tenat neb 360 loket a bude okolek 
30 tenat neb 3600 loket, 

[str. 127J aneb zdélí 18 tenat neb 2160 loket, zšíří 2 tena1r.l neb 240 loket 
a bude okolek 40 tenat neb 4800 loket, 

aneb zdélí 36 tenat t. j. 4320 loket a zšíří 1 teneta t. j. 120 loket a bude 
okolek 74 tenat aneb 8800 loket. 

Z toho lze srozuměti, že k objetí a zavření čtyrhranné pravoúhelné leči 
(vymíňujíc tvar kruhu) nejméně tenat je potřebí. 

XXVI. 

[Str. 128.J O dlouhých a úzkých lečech. 

Dlouhá a zase úzká leč potřebuje více tenat než čtyřúhelná stejnostranná 
leč, jak již svrchu makavě vylíčeno. Z té příčiny jest neužitečná, neb 

předně taková leč vyžaduje mnoho nákladu na nepotřebná tenata. 
Za druhé, jeli leč úzká a strojí.-li se tenata na dlouhé straně, uslyší zvěř 

hluk lidí jdoucích, poděsí a uteče druhou stranou, protože [str. 129J leč není 
dosti široká, tak že potom se v leči nic nenajde, jak jsem mnohokráte při ta
kových honbách vídal. A tato vada není při pravo.úhelných a stejnostranných 
lečech. Pro tož je za dobré nedělati k honbě dlouhých a úzkých lečí. 

Chce-li však někdo si říditi leče nikoliv k honbě, ale pro své hospodářství 
a řádné mýcení lesa a jeho opětný vzrůst, tehdá je dlouhá a úzká leč lepší než 
pravoúhelná' a stejnostranná, protože se může po délce skrze úředníky na 2, 
3, 4 i více dílů rozvrhnouti, což [str. 130J však při pravoúhelné čtverhranné leči 
není snadné pro její šířku. 

XXVII. 

J ešti: o Příčinách, proč se maií leče pořádně zřizovati. 

Ze je dlouhá a úzká aneb (což jest jedno) krátká a široká leč neužitečna, 
již svrchu jest dokázáno. 

Ze však čtverhranná, pravoúhelná a stejnostranná leč je nejlepší, vyrozumí 
se z následujících příčin: 

1. Lze takovou leč v lese nejsnadněji vysekati [str. 131J, protože každý 
tesař pravoúhelníku rozumí a po něm pravoúhelnou leč prosekati může; jen 
když se mu oznámí délka a šířka, dovede to snadno a nepotřebuje proto uměl
kovati. 

2. Možno sošky a háky, kterých je třeba pro strojení teneta, pěkně v přímé 
čáře zásazovati, což je pak velmi pěknou ozdobou a tesařem neb zahradníkem 
snadno uděláno býti může. V nepořádných lečech tak býti nemuže. 

3. Takovou řádnou leč může velmi málo lidí vyhoniti; neb postaví-li do 
každého rohu a [str. 132J uprostřed každé strany střelce, lze přehlédnouti celou 
leč a není třeba více než 8 osob; stojí tedy vždy 3 střelci na jedné straně a jeden 
od druhého 360 loket daleko. Má-li tedy při jakékoliv náhodě jeden druhému 
pomocí přispívati, tedy to činí 180 loket, mají-li se dva prostřed mezi jich místy 
scházeti; kdyby však jeden ze svého místa až k místu druhého běžeti měl, mohli 
by vždy dva třetímu na pomoc přijíti a běžel by každý 360 loket anebo o něco 



366 

více než 300 krokův. Kromě toho, že tito tři na sebe dobře vidí a jeden dru~· 
héh~ pozorovati [str. 133J může, má každý volnost stříleti do 180 loket; jestliže 
se tedy střílí broky buď na zajíce, lišky a srnky, aneb i na vlky, netřeba nikomu 
se obávati, že mu soused ublíží. 

Lze-li však leč 12 střelci obsaditi, jest tím lépe a přijdou pak na každou 
stranu 4 střelci a stojí pak jeden od druhého 240 loket daleko; byť tedy i dva'. 
jiní někomu na pomoc přijíti měli, běží jen dotčených 240 loket. Běží-li však: 
dva proti sobě, třeba aby zvěř, která vpadla do teneta, udrželi a živou chytili, 
[str. 134J běží každý jen 120 loket aneb asi 100 krokův. Této výho~y není při 
nepravidelné leči, pročež již z té příčiny samotné je s užitkem lečI řádně se-
strojiti. 

Kromě těchto 8 neb 12 střeloův, z nichž některý je host a jiní panští oficíři, 
úředníci a myslivci, je třeba 2, 3 aneb nejvíce čtyř psovodův a klukův, kteř[ 
v leči mezi honbou se psy jezdí neb jdou a psy poštívají, uhodí-li na zvěř, ji vy
ženouce pronásledují a k tenatům honí, bude tedy [str. 135J všech osob při honu. 
12, 16 aneb nejvíce 20. Tato výhoda, že se hon s malým počtem lidí obsadí,. 
není při nepravidelných lečech; neb u těchto musí býti vždy u každého rohu, 
u každého úhlu neb koutu do vnitřku jdoucího, též při zatáčkách a křižátkách 
buď střelec a nebude-li ho, dřevař neb sedlák s holí aneb klackem, kdyby zvěř 
někde v teneto zapadla,. aby byl hned po ruce, protože pro zatáčky a cípy někdy 
ani 50, druhdy ani [str. 136J 30 loket daleko není viděti. I z té samotné pří
činy, i kdyby jiné nebylo, je třeba leče pravidelně strojiti. 

4. Třeba je při takové pravidelné leči, je-li dosti uzavíradel (Prellzeug) 
k honbě, nic více než dvou vozův a k tomu 6 neb nejvíce 8 osob, totiž pacholka, 
myslivce, jednoho neb dvou dřevařův. Na každý vůz patří kus teneta zdélf 
1440 loket a ten se snadno uveze. 

Prvním vozem přijede se k jednomu rohu, s druhým k protějšímu rohu 
a jede každý vůz po slunci jen krokem; za ten čas [str. 137J, co pacholek s voz:m 
pomalu jede, stojí myslivec neb hajný na voze rozvíjeje teneto, a druhý Jda 
~a vozem po zemi věší teneto rukou nahoře na sošky a dále je přišlapuje do 
hákův v zemi vstrkaných. To se děje při obou vozích. A protože se zvěř ani 
tak jedoucích vozův neděsí, jako běžících a křičících, zůstane v leči, tak že 
ani jediný zajíc ani liška neunikne, protože není křiku u vozů, nýbrž vše [str. 
138J v tichosti se odbude. A tak budou s obtažením tenat v krátké době a nej- '~=~i!~t:-•. 
déle za čtvrt hodiny hotovi. Může se tedy honba o 24 neb nanejvýše 30 osobác~ 
snadno a pohodlně vykonati, což nelze u nepravidelných lečí poříditi. A jsou-ll 
leče pravidelně do čtverhranu a stejných stran zřízeny, může 

5. každý myslivec neb hajný snadno poznati, jestli by si v lese zašel neb 
zabloudil, což se i na známých lesích často stává, kde je a kudy má vyjíti [str. 
139J a dostati se z lesa, jestliže jen jediné čáry leči dosáhne, zvláště jestli~e si 
na každou čáru neb stranu znamení udělá ku př. na velkém stromě, na parezu 
neb kameni, jámě neb kaluži a na čemkoliv. 

6. Jest myslivci neb hajnému snadněji stopu neb známku, kudy zvěř 
přebíhá, kde vpadává neb vychází, na kterém místě neb které straně leči vy:
skočila, jsou-li leče pořádně udělány, snadno oznámiti a zprávu o tom dátl. 

[Str. 140.1 7. Jest toto 'nejen myslivcům, nýbrž i hospodářství příhodné 
a užitečné, pon-ěvadž hned každý ví, zná-li kolik je lečí, kolik může ročně dříví 
k pivováru a pálence, k panské potřebě, pro dvůr a konečně i na prodej bez 
ujmy hospodářství a zvěří smýtiti a odprodati. A tak se pozná, kolik let s lesy 
vystačí a jaký roční užitek z lesův míti může. 

Jestliže se tedy lesy dejme tomu na 50 neb 80 [str. 141J let rozvrhnou, 
vyroste v lečích těch, kdež se v prvních letech až do dna mýtilo (ač nechajíc 
dlouhé dříví pro potřebu státi) za 50 neb 80 let, až se celý les poseká, zase krásné 
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dříví, tak že lze zase začíti při první leči, a bude zase dříví bez konce. Avšak 
nejsou-li leče pořádně zřízeny, nelze zvěděti, jak dlouho se s dřívím vystačí, 
až kam a kolik se ročně mýtiti může. 

Kdyby byli lesy jen před několika málo lety na pozoru měli [str. 142\ 
neměli by nyní na mnohém místě tak veliký nedostatek dříví. Ano jestli s'e 
nestane budoucně polepšení, nebude se dříví i na mnohých místech dostávati. 
Jestliže se však leč po leči pořádně <;mýtí a vzrůst dříví podporuje, tedy dostane 

8. zvěř v zimě i v letě dobré bydlo; v letě se zdržuje v mlází a houští 
proto ráda, 'že se tu skrývá před mouchami a komáry a vždy bude zvěř v lllází 
Cstr. 143J, jelikož je husté a nepruhledné, raději než ve vysokém lese, kdež lze 
prohlédnouti, se zdržovati a ležeti. V starém lese jsou stromy obyčejně vysoké 
tak, že zvěř až k haluzem nedosáhne a tudíž jiné potravy nemá, leč jen trávu; 
ale v mlází dosahuje větví aproto je i v letě i v zimě rádo v houštinách. 

9. Stanou se lomy jen v starých. lesích, protože stromy dosahše již let 
svých. přerostly a své nejlepší síly pozbyly, a [str. 144J bývá' ve mnohých lesích 
tolik l0n:-ův, že zvěř maje dobrou příležitost, se pro množství lomův nezdrží; 
a zdrží-ll se přece, nemůže škodné, jako vlkům, rysům a jiným dravcům pro
množství lomův utéci; kdyby se tudíž přerostlé stromy pořádně za sebou 
mýtily, vyrostlo by všude mladé dříví, které vítr, byť dosti silný, nikdy ne
skácel. Má tedy zvěř mnohem volnější běh a bezpečnější [str. 145J lůžko v mladém 
než starém lese. Mohlo by se namítnouti, že 

10. zvěř seprosekáváním lečí plaší a děsí; ale tato namítka je nepod
statná, protože se bez toho v každém lese ročně seká a jestli se ročním sekáním 
nevyplaší, proč by se měla plašiti mýcením lečí. A dejme tomu, že se zvěř při 
mýcení lečí vyplaší a vyžene přece, když budoú leči vysekány [str. 146J zase 
znenáhla na své staré bydlo se vrátí a tam ulehne [do holé paseky sotva, ale 
do podrostu]. Avšak myslivec . 

ll. namítne, že se zvěř v dlouhých rovných čarách uvidí a proto se bude 
plašiti, avšak i tato námitka jest bez důležitosti. Neb zvěř pobíhá po své li
bosti ve světlém lese a loukách, ano i po nehrazených polich; a neděsí-li se v svět
lých lesích a v polích, proč by se na říditelce mezi dvěma lesy děsila? A přic 
pouštíc, že se zprvu po nějaký čas děsí, nebude to dlouho trvati; uhodí-li jediný 
mráz, sprchne neb napadne sníh, bude po všem poděšení. . 

12. Ještě by někdo učinil klamnou domněnku řka, že se vysekáváním 
říditelek a zřizováním pravidelných lečí mnoho krásného dříví, přes nějž jde 
čára, buď velkého neb malého, mladého neb starého dlouhého neb sáhového 
bez rozdílu poseká a zkazí a tím se nutně velká a [str. i48J nenahraditelná škod~ 
v lese učiní. 

Že pak takovýmprosekáváním a strojením lečí nemůže býti bez ujmy 
dříví, nechci říci; neb chce-li někdo něco nového a pro budoucnost prospes
ného a zábavného udělati, třeba 

1. nevážiti té škody a nákladu aniž se lekati práce a namáhání, 
2. nastane taková škoda jen jednou a nikoliv několikráte; neb byvše 

leče zřízeny zůstanou, hledí-li se k nim dosti málo, takořka do věčnosti, . 
[str. 149J 3. naroste za to na starých soškovních cestách (jichž se po zřízení 

pravidelných lečí potřebovati nebude) zase mladé a čerstvé dříví kteréž po 
čase škodu učiněnou zase nahradí, protože' 

4. ke křivé a· nepravidelné cestě je více místa potřebí a více se zamezí 
vzrůstu dříví, nežli se zkazí na rovné cestě. 

5. Tato škoda na dříví nahradí se tím, že se ušetří náklad zbytečný na 
tenata pro křivé a cípovité leče, protože [str. 1501 padne na křivé leče více 
pletiva, než na rovné. A jakož -
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6. pozná se podlé obecného přísloví chytrý a moudrý muž po svém stavení, 
a proto lze poznati i lovce aneb milovníka honby po jeho buď pořádně, aneb· 
nepořádně upravené honbě a léči. Je-li tedy někdo milovníkem úpravného 
myslivectví, nesmí mluviti proti řádným lečem, protože řádné leče nejsou jen 
pro kratochvíli a zábavu, nýbrž i k ozdobě a užitku. 

To tedy po mém soudu jsou dostatečné příčiny, proč by se měly nepra
videlné leče odstavovati a řádně upravené leče zřiwvati. Avšak ponechám toho 
všeho i každého libosti milovníkově. 

XXVIII. 

o míre rybníkářské. 

O mlre rybníkářské píše Podolský ve své knížce na 10. listu [v českém 
na 9.J takto: "Rybníkářský provazec též má býti na Pražský třípídní loket 
měřen, ale nemá býti vzdélí než [str. 152J na dvamecítma loket a též po každém 
provazci, když se měří, aby bylo Naděl Bůh". 

Protože v té příčině nelze nikde pozměnění dokázati, zanechá se při tom. 
Proč ale má rybníkářský provazec 22 loket a nikoliv 24, 21 neb 20 zdélí 

b}Tti, nevím vlastní a přesné příčiny. Avšak zdá se, že přece se nestalo bez příčiny. 
Po mém soudu je to docela správné; neb jestliže se založí hráz, aby byla 

na dně 22 loket zšíří, tedy jest na [str. 153J prostřední rybník dosti silná. Ke 
škarpě neb sklonu nechá se 45 stupl'íů a tak jest hráz přirozenou škarpou, že 
jest země a natlučený násep neb hráz trvanlivá a nebude ani se odsouvati ani 
loupati. Nařídí-li se škarpa na 45 stupňů, přijde na 5Yz lokte výšky (neb je-li 
obyčejná hráz tak vysoká, má rybník dosti hloubky, protože je [hrázJ 3 až 
3Yz lokte hluboko ve vodě) zrovna těch prave:tiých 45 stupňův. Aby pak nahoře 
na hrázi zbylo místo pro vozy a k jezdění, nechá se pro vrchní šířku ještě 10 
loket a k ostatní mohutnosti škarpy přidá se [str. 154J přes potřebu půl lokte 
na obou stranách, tedy má škarpa rybničné hráze nahoře i dole 6 loket. 
Na takový spůsob není rybničná voda s to hráz povaliti a zbývá přece ještě 
k vrchní šířce 10 loket na cestu, kteráž cesta jest dosti široká, aby dva, a kdyby 
bylo zle, i tři vozy se mohly sobě vyhnouti. 

Jiná příčina, proč rybníkářský provazec nemůže býti zdélí 40,50 nen 
60 loket, zdá se býti tDtO: Rybníkáři zakládajíce hráz potřebují k tomu krokvice" 
bude-li tedy provazec dlouhý, nelze [str. 155J jej tudíž tak natáhnouti, aby 
se mohlo spolehnouti na krokvici; bude-li však provazec krátký, může se řádně 
tuze a pevně zatáhnouti a tudíž i na krokvici se spolehnouti. 

Závěrek. 

To jsou tedy míry, kterých nyní a jak lze poznati, již nad 200 let, měříce 
všelijaké grunty užíváme. 

Ačkoliv Podolský ve své tiskem vydané knížce o pravém a falešném měření. 
zemském mnoho napsal, přece jsem na tomto místě [str. 156J, poněvadž jsem 
tuto o měření [samém] nic psáti nechtěl, n)"brž ve svém umění měřičském, 
kdež (dá-li Bůh) teprve o dobrém a špatném, o spravedlivém a nespravedlivém 
měření jednáno býti má, teprve psáti chci, n)"brž tímto tuto knížku o zemské 
míře království Českého zavříti si u.smyslil. 

Budiž pán Bůh pochválen. 
(Na následujícím listu jsou opravy tiskových chyb, v našem překladu 

již opravených.) 

P o z n. Klauser byl zkušeny a dobry měřič, což jde na jevo 'z jeho díla. Ion 
stavěl na díle Podolského, jímž se na mnohych místech dokládá a jako Podolsky, 
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pokládal i Hájkovo měřictví za byyaly zákon králem Přemyslem I. 1268 ustanoven)'. 
Dobře však rozpoznal, že tak zvaných královských a jinych lánův ve skutečnosti 
nebý-valo (kap. 2.); vykládá pak ovšem v kap. 3. o nové zemské míře, kterou pokládal 
za novou, nevěda nic o tom, že již dávno byla dskami zemskymi vysazena. Také 
kdež liší (v kap. 4.) starou a novou míru, činí klamný rozdíl mezi starym lánem 
a novym, maje onen' (Hájkův) mylně také za zemsky, čehož nebylo; ovšem se lesy 
za jeho dob měřily na leče, ale tak i mriohem dříve. Také, co se tyče ostatních rozdílův, 
vysvětleno již v našich odděleních o délce a lánu. Klauser jako i ostatní měřiči ne
poznali, že je Hájkova míra místní, a nikoliv královská. 

Svou nauku o míře délky a čtverečné míře rozebírá tak zřetelně a prosto
národně, že jí dobře rozuměl i prosty člověk (ovšem ktery uměl německy). Tím 
vyplňuje kap. 5. -7. V následujících kapitolách rozebírá vysevek, totiž co měří 
vysevky žejdlíka, pinty; mírky, věrtele, korce, tak že má vysevek korce za jitro, 
věrtelu za čvtrt jitra atd. Pojednávaje v kap. 13. o kopě záhonův, pokládá měření 
na záhony za neřest, protože míra tato není tak jistá, jako měření na lány a jich díly. 

V kap. 14.0 zemském lánu shrnuje vše, co o něm psáno u Podolského, ale vadí 
mu, co se tyče násevku, počet ustáleny, že lán má 64 korcův nebtolika korci se oseje, 
protože za jeho dob se zasévalo na lán 72 korcův. Cenné jsou jeho poznámky o tvaru, 
obdělávání a zasévání rolí, svědčící o toÍrí, že si těchto věcí měře bedlivě všímal. 

V kap. 15. -19. píše o míře viničné a to zvláště o každé čtverečné míře, totiž 
provazce, věrtele, polovičného a celého korce. Poněvadž se mu neshodovalo to co 
se za míru viničnou udávalo,s tím, cd sám na~ěřil, shledal, že se věrtel mat~ se 
čtvrtym dílem vinice a že tu věrtel neznamenal čtvrtý díl korce; to pak opravuje 
na opravdovou míru násevku. Všude pak přihlíží k tomu, aby vinice byla tak rozdě
lena, aby se neubíralo plodného dna pro zbytečné cesty. 

Pozoruhodné jsou jeho vyklady o míře lesní, v níž se drží jen měření na leče. 
(kap. 20. - 27.). Ze svych zkušeností přidává k tomu (kap. 23.) o škodlivosti pří
lišných (totiž příliš velkych) lečí, jakož i o tom, že velmi malá leč též není výhodná 
(kap. 24.). Vykládá pak, jak je vyhodná zemská leč obyčejná a jak dlouhé a úzké 
leče jsou nevyhodné k honbě, ale dobré pro toho, jenž niá les jen pro mýcení. Široce 
rozepisuje se o tom, proč se mají leče pořádně zřizovati, čímž nabyváme i vědomostí 
o tehdejším spůsobu honby a to pravé honby neb honění, též hospodářství lesním 
a chování zvěři. Kapitolou 28. o míře rybnikářské končí své vyklady, k nimž v závěrku 
přidává přípověď, že napíše ještě knihu o spravedlivém a nespravedlivém měření, 
k níž tuším již nedošlo. 

Pro. svůj srozumitelny, sloh stala se KJausero~a kniha výbornou příručkou 
a tuším také na velkostatcích pilně odbírána. I potomstvu může by ti zábavnou 
četbou a aby tak se stalo, pořízen tento překlad, v němž následováno spravedlivě 
jeho rčení, ovšem tak, aby se českému duchu neubíralo. 

353. Nová d'ůkladně vypsaná Příručka polního měřictví 

všem i pp. 'úředníkům a představeným hospodářství polního po zemi, jak 
by, kdyby potřeba uhodila neb nebylo zemského měřiče po ruce, asi kus 
pole, louky, les, rybník, horu neb jiná místa, též kamenné hráze rybničné a 
konečně pokryvačské dílo na střechách bez umělých nástrojůvjen mírným pro
vazcemz měřiti, děliti a podle zménšeného měřítka na papíru vyrýsovati, tudíž 
co nejjistěji a pejsnadněji vypočísti mohli. 

,vše věrně podlé obyčejné mírÝkrálovství Českého v57 obrazcích á jiných 
vysvetlovacích tabulkách i s krátkým poučením 0 desetinném počtu vypsáno 

. . potom 
veřejnosti přejícího a ve vědách zemského měřictví zkušeného do tisku dáno. 

V Jindřichově Hradci tištěno a prodáváno ·u Jana Bedřicha Jakše 1732. 

24 
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Připsal Vácslavovi Bernartovi Čapkovi prymasovi Hradeckému Fabian 
Svoboda. D. v Třeboni 30. června 1730. 

Od téhož úvod ke čtenáři. 

(Str. 1-5, II předloh o tečce, liniích, dělení jich a vytyčování kolmice, 
trojhranech, čtverci a obdélníku.) 

12 předloh. 

(Str. 6.) Přede vším jest třeba poznati délku šňury neb Českého provazce 
zemského, že ten vždy měřiti musí 52 Pražsk'f!ch loket a tak se obecně podle při
loženého obrazce rozděluje. 

lLinie rozdělená na 5 desítek a 2 1. a pětina její též na jednotlivé lokte.~ 

Pozoruj: Po 10 loktech dávají se obyčejně kroužky mosazné neb ocelové, 
kde se končí 5 loket, dávají zelené a po každém [z těch 5 loketJ lokti červené 
soukenné ustřížky. 

Přiložený obrazec ukazuje 6 palcův nebčtvrt Pražského lokte. [Jest ostrý 
úhel, jehož každé rameno je rozděleno na 3 palce. Obě strany dohromady jsou 
zdélí asi 14'7 cm rovnajíce se skorem pravé délce Pražského lokte. Také palec 
rovná se pravé délce 0·24J. 

13 předloh. 

Jaký je rozdíl mezi obyčejným a čtvercovým neb křížovým provazcem 
a kolik čtvercových neb kvadrátních loket drží? 

(Str. 7.) [Obrazec q. provazce, jehož každá strana měří 52 loket, rozděle
ného na 9 lokte J. A činí takové 3 čtvercové neb křížové provazce v naší zemi 
jitro, na něž se kořec ozimního obilí vse,je. 

14 předloh. 

~Str. 8.) Jak se má sestrojiti zmenšené měřítko, jehož je třeba, když se 
mají obrazce na papíře rýsovati. 

[Výklad a 3 obrazce na str. 8-10.J 

[Str. ll.] 15 předloh. 

Jak jitro neb násevek korce, měříc 2 [má býti 3J čtverečné provazce, Yy
padá a jak je lze nejsnáze vypočísti? vyloží se zřetelně podle přiloženého obrazce 
a předcházejícího měřítka č. 1 jako i z následující tabulky. 

[Obrazec obdélníka. Na levé straně zvenčí jsou znamenány čísly 1-3 q. 
provazce, uvnitř na téže straně čísly 1-12 čtvrti neb pinty, tak že horní čtve
reček ještě jest rozdělen na 4 žejdlíky, na pravé straně zvenčí jdou čísla od 6% 
až do 156 znamenající lokte. Na kratších stranách jsou nahoře čísla 1-4 (pinty) 
a dole 6%-52 (lokte).] 

Počtářsky jest obdélník 12 čtvrtí neb pinet zdéH a 4 zšíři, což učiní 48' 
čtvrtí neb pinet. 

Aneb jiným spůsobem zdélí 3 provazce neb 156 loket a zšíří provazce 
neb 52 loket, násobíc lokte vydá 8112 q. loket. 

Pak ještě třetím způsobem; podle obyčejných krokův [totiž 7'7 cm] jest 
obdélník zdélí 3 prpv. neb 120 kr., zšíři provazce neb 40 kr., což učiní 4800 q. 
krokův. 

[Str. 13.] Sice lze obdélník ten také osmým dilem aneb poloVÍčnou čtvrtí 
zemského provazce [rozuměj q. žejdlíkem] vypočísti, totiž zdélí bude 24 osmin 
nebžejdlíkův a zšíří 8, násobíc učiní 192 q.' žejdlíkův. 

371 

[Str. 12.] Tabelka násevku jednoho korce dělená na věrtele, měřičky a žejdlíky. 

kořec 

3 věrtele 
2 věrtele 
věrtel 
3 měřičky 
2 měřičky 
měřička 

půl měřičky neb 6 žejdlíkův 
pinta neb 4 žejdlíky 
žejdlík 

pinty q lokte q kroky 
48 8112 4800 
36 6084 3600 
24 4056 2400 
12 2028 1200 

9 1521 900 
6 1014 600 
3 507 300 

1 % 253 % 150 
1 169 100 

1/, 421/, 25 
neb osmina 

[Str. 13.] 16 předloh. 
Vypočítati čtverec neb roli pravoúhelnou a stejných stran, která podle 

měřítka 14. přílohu č. 2 byla vyrýsována. 
[Str. 14. Obrazec čtverce, zdélí a zšíří 3 q. prov. neb 12 čtvrtí, vypočteno 

na 9 q. prov. neb 3 jitra neb 144 pinet neb 24.336 q. lokte neb 14.400 q .. 
~~~J -

[Str. 15.] 17 předloh. 
Obdélník čtverhranatý a pravoúhelný, rýsovaný podle měřítka Č. 2 měřiti 

a vypočísti. . 
[Obdélník zdé1í 4 prov. neb 16 čtvrtí, zšíří 2 prov. neb 8 čtvrtí na q. čtvrti 

rozdělený. Vypočtení na str. 16 na 8 q. prov. neb 128 čtrvtí neb q. pinet neb 
a 2 str. 2 v. 2 m. 8 Ž. neb 21.632 q. loket neb 12.800 q. 

-----~-~-----.,---~----------·-1 kročejův. J 

[Str. 17.] 18 předloh. 

:,

i:::::.: Pravoúhelný trojhran aneb trojhrailatý kus pole vy
rysovaný podle měřítka č. 2 vyměřiti a vypočítati. [Obrazec 
a počet až do str. 19, pak až do str. 22 vypočtení jiného 
trojhranatého kusu role a opět vypočtení trojhranu majícího ! jeden úhel tupý.] 

1----+--~--------1-------------------, 18. předloh a. (obr. r.) 
ab = 4 provazce 

tJ 

I 1 
! 

.............. ) 

Obr. 1.. 

18. předloh b. (obr. II. 
ab = 3 pro 261., 
de = 1 pr. 40 1., 
cd = 461., 
ce = 461., 

1 

1 

c 

182 X 46 = 8372 q. 1. 

bc = 3 
" 2 trojhrany = polovice 

4 provazcův 
2 X 3 = 6 prov. 

d 

tC :-------------- ... _-_ ........ y .... _ ............. _ .. -------------_._-_._; 
I 
~ 

a~--------~IL---------~----~b 
e 
Obr. II. 

24* 



18. předloh c. (obr. III.) 

ab = 507 1., 

ad = 260 1., 

bd = 6 pro = 312 1., 

ce = 3 pro 4 1., 
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a 

i 

I 
~ 
I 

1 

I 507 X 80 = 40.560 q. 1., 

nebo 260 X 156 = 40.560q.1., 
li 

_ dc-----------------:\Lc-----------::O" b 

312 X 130=40.560 q. 1.' Obr. III. 

[Str. 23.] 19 předloh. 

Jak se má trapeza (lichoběžník) neb kus role nestejných stran měřiti 
a vypočítati. [Obrazec čtverhranu s dvěma pravými úhly, na str. 25 obrazec 
jiného kusu a vypočtení] 

"'·L-_________ """--'d 

Obr. N. 

čf = 1 pro 50 1., de = 2 pro 40 L, 
cf + de = 4 pro 381., (obr. V.) 

polovice 2 pro 191. = 1231., 
gi = 1 pro 39 L = 91 L, 

123 X 91 = 11.193 q. L, 
ab = 2 pro 20 L = 124 1., 
cf = 1 pro 50 1. = 102 L; 

ab + cf = 226 1., 

polovice = 113 L, 
bc = 78 L, 

113 X 78 = 8814 q. 1., 
1193 + 8814 = 20.007 q. L, 

děleno skrze 3783: 
= 2 str., 1 v.,3 m.., 5l1z ž. 

19. předloh. (obr. IV.) 
ab = 4 pr. 20 L, 

cd = 5 pro 44 1., 
10 pro 12 L, 

polovice ef = 5 pro 6 L = 266 1., 
ac = 186 1. = 3 pro 30 1., 
266 X 186 = 49.476 q. 1. 

a~-----~hř_------_,b 
I 

1 
Lq f -------------T-------------------- C 

eL-__________ ~--------~d 
i 

Obr. V. 

[Str. 26.] 20. předloh. 

Jak se má nepravidelná čtverhranatá role, po níž s,e s provazcem. může 
choditi, vyměřiti a vypočítati. [Obrazec čtverhranu rozdeleneho na trOJhrany 
a vypočtení až do str. 27.J 

b 
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~~-- . 
f'--·--

~-------------------~d 

Obr. VI. 

20. předloh (obr. VL).' 
bd = 7 pro 20 1., 
ae = 2 pro 4 1.,_ 

_ cf = 2 pro 44 L, 
2 pro 4 L + 2 pro 44 1. = 4 pr. 48, 

polovice 2 pr. 24 1., 
384 X 128 = 49.152 q. 1., 

aneb ae + cf = 4 pr. 481. = 256 L, 
- liz bd = 192 1., 

49.152 q.1. 

(Str. 27.) 21. předloh. 

Jak lze pětihran neb kus role aneb louky nestejných stran měřiti a vy
počísti. [Obrazec a výpočet na str. 28.] 

b 
21. předloh (obr. VIL). 

ad = 7 pr. 10 1., 
c ef = 2 " 20" 

bg = 2 " 40" 
bd = 4 " 22" 
ch = 3 " 20" 

abde =-50.116 q.1., 
bcd = 20.240 " 

abcde = 70.356 " 
neb 8 str., 2 v., 2 m., .9 Ž. 

(Str. 28-23.) 22. předloh. 

Mllóhostranný kus role neb louky měřiti a vypočísti. [Obrazec a vypočtení.} 
(Obr. VIII.) . 

e 

: :', , 
a --T·------ --- ------~ -- ---T -----------------~---------r-----~-·--------------L- ---r----------~---- fT 

i! ! 
, 

h 

Obr. VIII. 
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(Str. 31-33.) 23. předloh. 

Mnohostranné místo neb kus louky vyměřiti a vypočísti. [Obrazec, jehož' 
dolní strana je vlnitá a počet (obr. IX.] 

Obr. IX. 

(Str. 33.) 24. předloh. 

Mnohostranný velký kus role, louky neb takového místa, jež lze pře
hlednouti, rozdělíc je na trojhrany měřiti a vypočísti. [Str. 35-37 obrazec 
a počet viz obr. X.] 

(Str. 37.) Pozoruj. Protože se stala zmínka ku konci 18. předlohu o V)7-
kladu decimálního počtu, proto jest třeba o této nauce toto doložiti, totiž že 
lze zemský provazec na 10 dílův neb prvnic (prim), takovou prvnici na 10 družic 
(sekund), družici na 10 třetic, třetici zase na 10 čtvrtic rozděliti. Že však měří 
domácí provazec 52 Praž. loket, následuje nížeji tabulka o 1-52 loktech, na 
níž lze prvnici, družici, třetici a čtvrtici čísti. Kteréžto čtvery dílce takto se 
označují a znamenají: 

Prvnice I, družice II, třetice III, čtvrtice IV. 

Provazec sám znamená se obyčejně kroužkem, avšak loket označuje se 
buď čárkou neb písmenou 1. 

[Str. 38. Následuje tabulka, kolik který desátý díl 0'1, 0'2, 0'3 atd. loket 
drží. 

Pak na str. 38-42 návod jak se má s desetinnými zlomky (kteréž se však 
píší jako obyčejné) počítati.] 

[Str. 43. Tabulka obsahující kolik každý z 1-52 loket drží I, II, III 
a IV ku př. 

loket I II II I IV 
27 5 1 9 2 
509615 

neb podle našeho 0'5192 neb 0'9615 provazce. 

Str. 44. Následuje tabulka kolik II, I a O (provazec) měř~ korcův, věr
telův, měřic a žejdlíkův a k tomu (str. 45-47) naučení a dokončení tohoto 
předlohu.J 

a 

Každý kus 
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h 
k 

Obr. X. 

se měří a pak se vše sečte (obr. X.). 
aikl trapeza 23.004 q. loket 
abci ,,51.552 q. 
cdhi ,,30.384 q. " 
degh ,,46.494 q. 
ejg trojhran 8154 q. " 

159.588 q. loket 

(Str. 47.) 25. předloh. 
Jak lze vyměřiti kus lesu neb jiného místa, jež nelze přehlednouti aniž 

v něm s provazcem přecházeti. 
{Výklad až do str. 50 i s obrazcem, zde obr. XL] 

ABCD obnáší 40 q. prov., pak 
se měří trojhrany a trapezy, 
dohromady 12 pr. 9 1. 4/1, 9/1', 
1/1/1 . 

A [--1:;-:- d ___ --·--r 

40 q. pr. O 1. 0/1 O" 0/1' 
12 q. pro 9 1. 4/1 9/1 I'" 
12 q. pro O 1. 5/1 O" 9'/1 

aj 

CL ............... . 

(Str. 50.) 26. předloh. 

:e 

h 

Obr. XL 

Jak lze poznati rozsáhlost rybníka ze dvou ramen pravého uhlu. [Obrazec 
a počet až do str. 52.J 



376 

(Str. 52-54.) 27. předloh. 

Jak lze pozemek, který se může ze všech stran přehlédnouti a jehož každý 
úhel jest přístupný, podle libovolné linii základní vyměřiti a na papír narýsovati. 

[Obrazec a výklad, zde obr. XII.J 

d 
b 

c 

e 

Obr. XII. 

Přikreslí se AB, rozřeže pak do trapez velkých a malé se odečtou. 

(Str. 54.) 28. předloh. 

Jak lze kolmou čáru, kterouž nelze měřiti pro křoví, bahno neb jinolL 
překážku v pozemku, nalézti a vyměřiti. 

[Obrazec a výklad.J 

(Str. 55-57.) 29. předloh. 

Jak lze na horách pravou míru základní čary měřiti a doměřiti. [Obrazec 
a výklad.J 

(Str. 57.) 30. předloh. 

Jak lze kus lesa, pastviny, pole, louky neh jiného místa bez umělých ná
strojův jen mírným provazcem změřiti a podle zmenšeného měřítka na papíře 
vyrýsovati a tak snadno vypočísti. 

[Obrazec a výklad až do str. 59, zde obr. XIII.J 

Obr. XIII. 
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(Str. 59.) 31. předloh. 
Jak se má v poli rovná čára vytýčiti. [Obraz a výklad, zde obr. XIV.] 

Obr. XIV. 

_ 32. předloh. 
Jak se má trojhranatý kus role na 3 stejné díly rozděliti [str. 60. Obrazec 

a výklad, zde (obr. XV.J b 

U d je hruška a mají se odtud 

2 strychy odříznouti, změří se de 

a tím p.olovičným číslem dělí se 

16.224 q. 1., z toho najdeš cf. a~L-------~----~~------~~c 

Obr. XV. 
33. předloh. 

Od trojhranatého pole z jistého označeného místa určitý kus odděliti. 
(Str. 61-62. Obrazec a výklad.) 

(Str. 62.) 34. předloh. 
Čtverhranatý kus role nestejných stran, jež však je mezi dvěma stra

nami, rovnoběžnými (lichoběžník) na 4 stejné díly rozděliti [obrazec na str. 63, 

druhy obrazec a výklad, zde obr. XVI.] ar-·---r\:---'T\-: .. -......,',....\-.. - ..... 

ab = 6 pr. 20 1., 

t \ " 
,d~Bp, \ \ \ 

CI...---...!..--......:.....----l..----1d 
Obr. XVI. 

(Str. 64.) Něco jiného. 
Od milostivé vrchnosti se dovoluje z panského pole jejímu myslivci kus 

role se 2 korce neb jitra odkrojiti. [Obraz a na str. 65 výklad.] 

(Str. 65.) 35. předloh. 
Jak lze obdélný pravoúhelný kus role na několik nestejných částí roz

_ěliti. [Obrazec a výklad do str. 67.J 

36. předloh. 
Pravoúhelný, ale mnohohranatý kus role na 4 rovné díly čárami svislými 

rozděliti. [Obrazec a v)'klad do str. 69.] 
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(Str. 69.) Pak budiž zde doloženo, kdyby kdo každý tvar od provazc~ 
počínajíc až do lánu a leči jako pravoúhelný čtverec měřiti měl, kolik má každa 
strana zdélí a zšíří měřiti? tuto uvidíš: 

O násevku žejdlíku. 
Chce-li kdo žejdlík naplněný pšenicí zaseti, má k tomu míti kus role, který 

měří 421/4 q loket: to jest ten kus musí býti zdélí 6Y2 a zšíří 6Y2 lokte. 
[Vysvětleno vytištěným obrazcem.] 

O násevku pinty. 
Má-li se na roli pinta, to jest 4 žejdlíky vyseti, musí býti k tO:11Uv:nÚ~tu 

169 q. loket (str. 70), protož musí býti zdélí 13 a zšíří 13 loket, tedy ctynkrate 
větší, než výkres před tím ukazoval. 

O měřičce neb čtvrtci. 

Měřička neb čtvrtce jest, jak známo, šestnáctý díl ~orce. Na náseve~ 
měřičky potřebí jest kusu role, který drží 507 q. ,lo~et. To J~s~, ten 1 kus n:~~1 
býti zdélí 22Y2 a zšíří 22Y2 loket. Anebo bude prave 24 1. zdelI a 21/8 1. ZSlrl. 

O věrteli. 
Věrtel jitra nebo role, na kterou se čtvrt korce vseje, musí zavírati míst?: 

které měří 2028 q. loket. Protož může býti zdélí 482/7 a zšíří 42 loket, neb zdeh 
52 a zšíří 39 loket, neb zdélí 561/ 3 a zšíří 36 loket. 

O jitru neb honech, t. j. o násevku jednoho. korce. 
Jitro měří 3 provazce, když se do šířky jeden a do délky 3 provazce na

táhnou a tak bude v jitru 8112 [q.] loket. O čemž již v 15. předlohu výkresem 
vys~ětleno (str. 71) a mohl by se takový kus role plotem ?eb, zdí, d~~~hým ~16 
loket neb 8 provazcův vůkol otočiti. Ze ale role zrovna te delky.a sIrky ~alo
kdy mívají, nýbrž obyčejně delší a užší, neb kratší a širší bývaJí; proto Jsem 
položil délku a šířku několika jiter i s jich rozmanitým okolkem. , 

[Jsou položeny role 901/Hi X 901/ 1ó a 3602/ 2Ó' 104 X 78 a 364, 1768{23 X 46 
a 43416/23 t. j. skoro 2/3, 2024/ ó X 40 a 4852/ ó, 2251/3 X 36 a 5222/ 3, vse loket 
zdélí, zšíří a okolku. J 

O ,zemském lánu. 
O tom budiž krátce připomenuto, že každý zemský lán je kus rolí, ": vnichž 

je obsa?eno 192 q. zemských provazcův, to jest 64 F!ra ne? k?rc~v, buď ~I ctv~r
hranatý, dlouhý, úzký neb mnohoúhelného tvaru, JakkolIv Je; Jen kdyz v nem 
bude těch 192 q. provazcův, bude to zemský lán. 

• , vV'1 b ľ 720 720 . (Str. 72.) Bude-li role pravoúhelná. a steJnych stran, men y an iš5i' 
loket délky, to jest skorem 720 8/1ó 1., byl by zšíří také 720 a

o

8/ 1Ó 1. a ~~hla by 
se taková role 55 provazci, 221/30 1. to jest 2882 2/a lokty vukol OtOCItI. Aneb 
bude zdélí 16 prov. t. j. 8321., zšíří 12 prov. t. j. 6241. a bude pak 2912 lokty 
neb 56 prov. otočen a zavřen. 

O čtverečné leči. 

Q. leč jest taková, která jest pravoúhelná a stejných stran t. j. každá stra~~ 
je tak dlouhá jako druhá, totiž 720 loket zdélí a 720 1. zšíří, aneb 6 tenat zdeh 
a 6 zšíří a měří takové místo 36 q. tenat, může býti objato a zavřeno vůkol 24 
tenaty t. j. 2880 lokty; a to jest spravedlivá zemská leč, která není na honbu 
ani příliš veliká ani příliš malá. 

NB Zvířecí neb lesní teneto měří 40 sáhův neb 120 loket. 
Q. ~vířecí neb lesní teneto jest zdélí 120 a zšíří 120 loket, drží 14.400 q. 

loket a otočí se 480 1. 

{ 

1 
! 

----='r---
-"·_··-t~o 

; TO 
-~~"1~ 

i 
I 
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Q. sáh drží v sobě 6 q. loket a zavře se 12 lokty. 
Sice jest zemská leč asi tolik jako zemský lán, protože se jen o 1 Y2 měřičky 

rozcházejí, oč totiž jest leč menší než zemský lán (str. 73). A protož by se mohla 
délka leči na 16 a šířka na 12 provazcův položiti, aby bylo překáženo zmatkům 
a násobíc oboje vydá 192 q. provazcův. 

Při rektifikační komisí též počítali na leč 192 q. prov. země nechtíce po
čítati u jedné leči s divisorem 518.400 q. loket. Držf tedy zemský lán 64 plných 
korcův a leč 63 k. 3 v. 2Y2 m.; rozcházejí se tedy o 1Y2 měřičky. 

Ještě více. 
Následuje návod, jak se má vyměřiti kamenná hráz rybničná. [Příklady 

na 73-76 str. Následuje pak na 76 str.]. 

Pozoruj. Protože se lomený kámen od zedníkův do půl sáhu výšky avšak 
v rozdílné délce a šířce narovnává, což se pak na rozdílných místech na sáhovou 
míru přijímá; toť tedy se položí k takovému měření krátký návod s několika 
{)brazci [str. 77-80, následují obrazce a výklady a poučení o krychlovém po
čítání]. 

Na str. 82-84 poučení, jak se má počítati krychlový obsah zdi. 
Na str. 84-89 obrazce a výklady jak lze vypočítati, kolik měří povrch 

krovu, aby se zvědělo, kolik práce pokryvač udělal]. 

(Str. 89.) "Nyní chci svoje předsevzaté dílo již ke chvále Boží dokončiti 
věda dobře, že mnohý podle nynějšího politického běhu světa mé dílo haniti 
by chtěl; avšak dím proti tomu, jestliže on něco lepšího a lehčího obecnému 
dobrému ukáže a mně k budoucímu poučení dodá, že mu budu i s jinými 
téhož umění milovnými proto povděčen. Jakož pak Bohu, nejvyššímu z toho, 
-co mi věděti od jeho ~Svrchovanosti posud dáno bylo, věčný dík vysloven 
buď, aniž by ho byl . 

konec". 

P o z n. Svou příručku polního měřictví Svoboda sepsal německy a dokončil 
ji v letě r. 1730, avšak vytištěna teprve 1. 1732 po jeho smrti. Proč ji připsal V. B. 
-Čapkovi, prymasovi v Jindř. Hradci a nikoliv osobám sobě bližším, není známo; 
snad Čapek učinil vydání skrze nějaký způsob možným. 

Příručka měla býti hospodářským úředníkům k okamžité pomoci, kdyby 
nebylo zemského měřiče po ruce, totiž tak, že tu nemuselo býti přesných nástrojův 
a měřilo se toliko míniým (normálním) provazcem. Že své dílo poctivě a spravedlivě 
vykonal, o tom také byl přesvědčen, jak jde na jevo z ukončení téhož díla. A díme 
k tomu: 

Svobodův spis je díla důkladného a měření jeho velmi správné; i není planá 
chvála, již mu vzdává Světecký, též tak dobrý znalec zemského měřictví, jako Svo
boda. Kromě toho píše Svoboda všude tak zřetelně, že mu musí rozuměti každý, 
který má dostatečné nadání, zejména vzdělaný člověk, jako byli tehdejší panští 
úředníci na velkých. panstvích. Není však to, co· on vykládá, něco nového, nýbrž 
pochází z obyčeje již v zemi ustáleného, jehož kořeny a začátky dosahují dávných dob. 

Pro účel našeho spisu nebylo potřeba vypsati vše, co má Svoboda ve svém 
díle, nýbrž jen vybrati z něho to, co se dotýče polních měr. A tu se nám naskytují 
některé podrobnosti, jež se v předešlých pamětech nenacházejí. 

Především najde se tu spůsob, jak sloučena míra Plochy s násevkem a měrami 
ssutou a řídkou. O té věCi jedná sice již Klauser, ale rozvláčně; Svobodův výklad 
jest stručný a názorný. Jitro dělí se na q. lokte a q. kroky, co do plochy, kořec na 
věrtele, měřičky, pak na čtvrtce co do ssuté a na pinty a žejdlíky, co do řídké míry. 
Kop záhonův Svoboda neznal aneb o nich nepsal, ač se na ně na panství Točnickém 
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ještě měřilo, buď že se v jižních Čechách již na ně zapomnělo aneb že je Svoboda, 
pokládal za zbytečnost. 

Podrobné jest určení kroku. V 15. předlohu píše, že měří provazec 40 krokův, 
ale před tím že měří 52 loket. Jest tedy 40 krokův tolik míry, jako 52 loket anelr 
krok tolik, co 1·3 lokte, tedy 0·7688 m, kteréžto číslo také vypadne, jestliže se délka 
provazce (30'7528 m) čtyřicet.i dělí. Lze za to míti, že ten, který si chtěl něco zhruba, 
změřiti a nemaje sebou dlouhou míru, učinil to mužskými kroky, tak jako se i sáhy 
za mého mládí, ovšem povrchně, na kroky měřívaly. 

Veliké ceny je také vypsání leči a tenat, Zvířecí teneto měří 120 loket, t. j. 
0·5914 m X 120 nebo 70·9680 m. Leč q. jest zdéIí 6 tenat a zšíří tolikéž; q. leč měří 
tudíž 181305·64 qm. Také drží leč 36 q. tenat; jedno teneto měří 5036·457024 qm 
a násobeno 36 bude 181312·452 qm, odpor obojího vysvětlí se, jestliže od lánu Svo
bodova odečteme násevek půl druhé měřičky, totiž 760 q. loket, tak že vybude 
181315·2624 qm. Lze tedy pokládati obsah leči za 181315 qm. 

Položíc délku leči 16 a' šířku 12 provazcův, byla by i leč i lán; 16 provazcův 
měří 492·0448 m a 12 jich 369·0336 m. To násobíc vydá 181581·0639 qm, anebo ná
sobíc q. provazec (945·7347 qm) číslem 192, bude 181581·0624 qm. Měřila by tedy 
taková leč rovná lánu 18·158106 ha. 

Počítá-Ii se násevek, měřil by lán 59521 a leč 5943·281. 
Svobodovo rozdělení měr srovnává se dokonale s nynějším a novým vymě

řením korce, žej dlíka a lokte. Podle něho má kořec 48 pinet. Míra korce 93·00 1 dělena 
48 vydá 1·937501 co pravou míru pinty a násobí-li se číslo toto 12 počtem pinet, 
které se vejdou do věrtele, najde se 23·2501 jako pravá míra věrtele. Protože je žejdlík 
čtvrtinou pinty, měří 0·484371. Také polní míra Svobodova souhlasí s nynějším 
měřením lokte. ,Q. loket. je, 0·34975396 qm, což násobeno budouc 8112, vydá 
2837,20412352, což jest až do poslední cifry míra jitra, jak lze jeho míru seznati 
z desk zemských 1'. 1400 a 1477. 

354. 1731. Escherichův poPis panství Třebonského. 

O m í ř e a v á z e. 
Pokud bylo lze seznati, měří se na tomto panství jak při sýpkách a dvořích 

poplužných, tak i v městech a městečkách všude mírou obilnou podle místo
držitelských patentův 1700, 16. února a 13. záři,pak 1701, 12. září a25. října 
vyšlých, takže se ozimn.í obilí to jest pšenice a žito sháněnou, ječmen, hrách 
a oves však vrchovatou měrou měří, prodává a odbývá. 

Mimo míru korce (strich) platí tu na panství jiná, totiž prastará míra 
čebrová (zubermass), kterou měšťané a poddaní iospy panství, i desátky du
chovnímu podle své povinnosti od nepamětných dob vydávají. Ovšem by bylo 
s prospěchem, kdyby se tato na obvyklou zemskou míru korce svésti móhla, 
ale protože na ten čas nemohlo se vyzkoumati, kolik vlastně dotčená míra, 
kdyby se svedla na sháněný a vrchovatý korec, veskrze po zemi na trzích obil
ných a jinak obvyklý a, jak již praveno, v 1. 1700 a 1701 místodržitelským 
obnoveným výnosem nařízený drží, protože na některém místě dotčená míra 
čebrova se více nepočítá, než na 3 věrtele, jinde ale na 3 věrtele a měřičku a 
3 věrtele a 2 měřičky, pročež často vznikají neshody mezi duchovenstvem a 
osadníky, jako se nedávno s P. Jáchymem Šťastným, farářem Ledenickým 
zběhlo, a to zejména proto, že u samého obilí ozimního, i když se sype sháněnou 
měrou, nemalá nesrovnalost se najde, byť se i shánělo, nedíc, neřkouc o tom, 
co se vrchovatou měrou sype, ano některé obilí větší, jiné však mnohem menší 
vrch snese, jakož se 1. 1704 skutečně zvědělo, že se místodržitelského výnosu 
1. 1701 vyšlého šetřeno nebylo, že tedy se předešlý způsob zachovávati bude 
ale tak, aby se napřed vůle V. Kn. J. dne 20. října vyslovená vyplnila. Jaký 
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sice tento rozdíl vlastně jest, ráčí V. J. z připojené poznámky č. 276 podrobně 
zvěděti. 

Lokte, závaží a nádoby k pití prohlížejí se často a mají se prohlížeti nejen 
všude od městských úřadův skrze rychtáře každého místa aspoň každé čtvrtletí, 
nýbrž i pivná míra skrze cís. pojezdné pivní daně dosti často; u pekařův však 
váží se chleby každý týden skrze dvě osoby úřední, také se od týchž dvou osob 
sazba masa vysazuje; avšak přes to byla by asi třeba, aby (panští) úředníci, 
-pokud by bez toho v panských povinr:ostechjezdili, i k váhám a mírám v městech 
a městečkách z moci vrchnostenské již i proto dohlíželi, protože je na přestupníky 
těžká pokuta vyměřena, jakož i město Soběslav, když se tu 1. 1725 větší pivní 
nádoba našla, patřičně zkusilo, jak k pocítění bylo králov:?kým úřadem trestáno, 
-pročež i panští úředníci o to dbáti mají, aby pivní sudy, jak jsem já je visirem 
měřil a všude spravedlivé našel, podle místodržitelských patentův naposled 
vyšlých, totiž tak celé sudy po 136 pintách, vědra a dvouvěderní sudy však 
poměrně tak jako celé sudy zařizovány a ve své spravedlivé míře zachovávány 
byly. 

Aby pak všude se ustálila žádoucí rovnost v příčině pokrmův a vaření, 
jehož se každodenně potřebuje, jako chleba, housek, krupičky, masa, lore atd., 
bylo by též třeba, všem městům a městečkům, ačkoliv města TJ';eboň, Soběslav 
a Veselí, pak městečko Mezimostí již před tím sazbou obilí však prastarou byla 
-opatřena, generální sazbu nynější době přiměřenou jak na obilí tak i na maso 
a ostatní obyčejné vaření podle dvou formulářův pod č. 277 a 278 přiložených 
vydati a to proto, aby se městští úřadové sázejíce dotčená vaření, '. i úředníci 
majíce před sebou dozor tím se řídili. Kromě toho aby v nově zavedeným po
řádkem bylo překáženo sobectví přílišnému a chudé měšťany a poddané ošizu
jícímu; a prOtože zejména v Třeboni se stalo, že pekaři pekli chléb až příliš 
lehký, a takoví podvodníci těžce by trestáni býti měli, našel by se nejlepší pro
středek na pokutování a postrašení, kdyby se s dovolením V. J. nejmilosti
vějším koš za městem u vody postavil, jako bývá na jiných místech. 

Příloha 276. 
Léta 1704 obilné míry takto se rozlišovaly: 
1. Čtyři vrchovaté čebry pšenice vydají na Pražskou míru sháněnou 3 

strychy, 1 věrtel a 3 měřičky. Vrch u strychu pšenice vydá tolik, jako 2Yz 
měřičky sháněné míry. 

2. Čtyři vrchovaté čebry žita vydají na Pražskou míru sehnanou 3 str. 
1 v. a 2m. Vrch u strychu žita vydá 2 m. Pražské míry a velkou hromadu (und 
ein gros Gauften). 

3. Čtyři vrchovaté čebry ječmene vydají na Pražskou míru sháněnou 
3 str. 1 v. 23/, m. Vrch u strychu ječmene vynese 23/ 8 m. sehnané míry Pražské. 

4. Čtyři vrchovaté čebry hrachu vydají na sehnanou míru Pražskou 3 str. 
1 v. 2Yz m. Vrch u strychu hrachu vynese 2Yz m. sehnané míry. 

5. Čtyři vrchovaté čebry ovsa dají na vrchovatou míru Pražskou 2 stl. 
3 v. 3Yz m. Vrch u strychu ovsa vynese 2Yz m. vrchovaté. 

Jestliže se každý druh obilí s vrchu rozděleného čtyřmi dělí, vynese čber 
na Pražskou míru: 

6. Vrchovatý čber pšenice tolik, jako 3 v. JSI, sháněné míry Pražské. 
7. Vrchovatý čber žita tolik, jako 3 v. 1 Yz sháněné míry Pražské. 
8. Vrchovatý čber ječmene tolik, jako 3 v. 111/ 16 m. sháněné míry 

Pražské. 
9. Vrchovatý čber hrachu tolik, jako 1 v. 15/ 8 sháněné míry ~ražské. 
10. Vrchovatý čber ovsa tolik, jako 3 v. 37/ 8 m. vrchovaté míry Pražské. 
Německy psaná písemno~t v arch. Třebonském, I A 6 \VS Č. 4. 
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P o zná m k y: Věrtěl Pražské míry sehnané drží nynějš míry 23'251 a 
jeho měřicha 5'91 tedy: 

1. u pšenice 4 čebry vrch. = 319,681, tedy jeden 79,9201, odečtouc vrch, 
činí 1 čber shán. 65·40 1. 

2. u žita 4 čebry vrch. = 313'87, tedy. jeden 78,471; odečtouc vrch 11-62 l, 
činí 1 čber shán. 66·85 1. 

3. u ječmene 4 čebry vrch. = 318·231, tedy jeden 79,551, odečtouc vrch, 
totiž 13·70 I, činí 1 čber slMn. 65·85 t. 

4. u hrachu 4 čebry vrch. = 316·771, tedy jeden 79·19, odečtouc vrch 13·071, 
činí čber sehn 66·12 I. 

5. u ovsa 4 čebry vrch. = 276·08 I, tedy jeden 69'02, odečtouc vrch 13,071, 
činil by čber sehn. 55,95, ož je proti předešlým malé číslo. 

Dělíc každý druh obilí čtyřmi, vynese čber na Pražskou míru: 
1. u pšenice čber vrchovatý rovná se 796921., sháněný tedy 65,40, jako u pře-

dešlého. 
2. u žita čber vrchovatý vynese 78,461, tedy přibližně jako u předešlého. 

3. u ječmene čber vrchovatý vynese 79,551, jako u předešlého. 
4. II hrachu čber vrchovatý činí prý 1 v.; 15/8 m, ale beru 3 věrtele 15/8 m, 

což by vyneslo 79·191, jako u předešlého. Jestliže by se bral jen 1 v., 15/8 • držel 
by jen 32'691. Chybil tu ten, který pojednání na čisto opisoval. 

5. u ovsa čber vrchovatý má držeti 3 v. 3 7/ 8 m, což učiní 92·011. To jest příliš. 
velké číslo a o málo menší než korec. Výsledek tedy je takový, že čber sehnaný držel 
asi 65-661. 

(SPisy Světeckého). 

355a. Pro hrubě vážený, nyní ale zavržený neboližto reformírovaný 
falešné zemo-měření 

podle nějžto mnozi, obzvláště v České zemi měření se ujímající pp. ouředlníci, 
pp. myslivci a již za tohoto věku ne bez malých chyb pokračovali a až posavád 
pokračuj ou. 

.Pro napravení a budoucí uvarování takového falešného měření na světlo 
vydaný od 

Petra Kašpara Světeckýho, 
ten čas knÍžet. Švarcenb. zemo-měřiče. 

V Jindřichovém Hradci vytiskl František Petr Hilgartner léta 173~. 

(Str. 3). Urozenému Pánu Janovi Jiřímu Šovlovi J. vys. osv. Kn. Mti. 
v Švarcenbergku a vejvody na Krumlově (tit. pl.) panství Tř~bonského dobře 
meritirovanému obročnímu 

pánu mně vzátcně váženému. 

Urozený pane, mně vzáctně vážený! 
Jim dobře povědomo jest staročeský heslo neb propovídka, že pro nový 

nemáme zavrhovat starý, nebo toto zříd(str. 4)ka onému rovný jest. Takové 
heslo však se větším dílem vztahuje na starý dobrý přátelé, starý vína a starý 
tolary a p. Přítomná knížka (neznámého autora), ale k.teroužto V. V. pán ne
dávno nepochybně za nětco obzvláštního dostal a mně pro ~ přehlídnutí com
municirovati oblíbil, ačkoliv dosti stará, jistě k zavrhnutí nebo tak, jak ode 
mně dokázáno, s samejma chybama naplněna jest; a poněvadž sem přislíbil, 
že po přehlídnutí takovou V. V. pánu zas navrátím; tak i vskutku ji nejenom 
tuto v jinším však spůsobu navracuju, nýbrž i také, když hned od mé maličkosti 
mně dobře a jiným, kteří spravedlivě pozorují, mnohem více povědomo, kterak 
mně V. V. pán obzvláštní milovník a zastá(str. 5)vatel spravedlnosti beze všeho 
oulisenství nazván býti může, moje v ní připojené napravení neboližto refor-. 
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mírování spolu za částek vděčnosti proti, od Nich k p. otci mému milému a 
ke mně již od dávních let zkušené, právě st aro-přátelské náklonnosti a dobro
činllvosti pm d~diciruji, poslušně žádaje, aby v čas příležitosti z ní staré chyby 
zavrhovatI, maje teprv opáčené napravení ale zastávati, pak takové pro na
pravení předešlých a vystříhání budoucích chyb fedrovati oblíbili. Zůstavam 

pána mně vzáctně váženého 
věrný služebník 

Datum v Třeboni dne 15. Februarii 1738. 
Petr Kašpar Světecký. 

(Str. 6.) Předmluva k laskavému čtenáři. 

Ať laskavý čtenář sobě neoblíbí mysliti, že v přítomnéj knížce o celém 
u~ění zemo-měřičském obšírně a pořádně jednati se bude; o něm již mnohé 
p~kné a důstatečn.í.vkni?Y v jev? vyšly;, nýbrž přednáší se jenom jedna nepo
ve~0I?;é1;o autora JIZ d,?-,,?o mez; nekteryma pp. ouředlníky a pp. myslivci na
chaZe]lcI, veskrze falesne a neretedlně scomponirovana knížka o dílu téhož 
uměn,í, kvt::roužto, nedá~no ,do rukouch jsem, dostal a sám skusil, kterak po (str. 7) 
dle ll! menc v malo ubehlych letech mnohemu hrubě velká křivda se stala; aby 
a~e budo,:cně více se nestala, nebo napraviti, knížka pak taková falešná vykoře
n.e~a býtI m~hla, vystavěl a napravil jsem toliko jen chyby v ní, doufaje,. že snad 
tl, Jenž sobě Jí tak říkajíc co drahé masti vážili a z ní příliš mnoho rozumět chtěli 
nepohorším, spíše ale z omylu, posměchu a věčného odpovídání vyvedu. Vale: 

(Str. 8.) Hrubě vážený 
spůsob měření 

bez potřebování mnohé arithmetiky, jakž následuje: 

Proposicí 1. 
Jeden provazec drží na dýlku 52 loket, má 4 čtvrti, a jedna čtvrt má 

13 loket. 
Reformací 

Mimo tytule začátek jest dobrej, proti němu žádnej nic jinšího řícti ne
může, jen toliko, že tuto se žádný dlouhý lokte nevyrozumívají, na kteréžto 
dosavat v Cechách, obzvláště na po (str. 9)mezí Rakouským a Bavorským plátna, 
sukna a jinší věci měříme, nýbrž Pražské nebo tak nazvané krátké lokte. ' 

Proposicí 2. 
Na jedno jitro se seje 1 korec, 1 věrtel a počítá se do něho 3 provazce na 

dýlku a 1 provazec na šířku a učiní horej psaný 1 korec, 1 věrtel.· 

Reformací. 
To je již první a hlavní chyba, nebo 3 provazce na dýlku a jeden na šířku 

(činíce 3.quadrátní provazce) nic více nevyn áš(ej) í, nežli jeden korec zouplna 
a protož Jest chyba, ke škodě, komu se měřilo a jitro za 5 věrtelů počítalo při 
ka~dém jitře o 1 vě~teL Jitro není nic jiného, nežli místo neb kus pole, na ~ějž 
se Jeden korec vyseJe; líbí-li se ale komu jitra po 5 věrtelích měřiti, tehdy ať 

. počítá ~a jedno jitro tolik, co patří a v proposicí 4 zaznamenáno jest, totižto 
10140 ctverhranných loket. 

Proposicí 3. 

Jedno)itro ~á tři ~rovaz~e a je?en každý ~rovazec drží 52 lokte a (stl. 10) 
tak tehdy Jedno JItro vseho vsudy ctverhranne má 1 korec, 1 věrtel, to jest 
8112 loket. 

Exemplum: 3 provazce po 52 loktech činí 156 loket, 52 zase multipli
círovati 8112 loktův drží jedno jitro, kteréž se dobře počítati mají. 
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Reformací. 
Když se věc tak často opakuje, jako zdeť to falešný jitro, divno by bylo, 

aby ji člověk pochopiti nemohl, zvláště kdyby jen jedno do druhého se 'tak 
zhloupa nepletlo. . 

Že pak jedno jitro 3· provazce NB: čtverh(r)anný to jest: 8112 loktův 
čtverhranných drží, jest tomu tak a nejinač tím samým, poněvadž j~den provazec 
třetí díl z jed(str. l1)noho jitra je, tak nedrží jeden provazec, Ja~ se n~hoře 
expliciruje, 52 loktův, nýbrž 2704 čtverhranných loktův a kdyby dle toho Jede~ 
provazec 52 loktův čtverhranných držeti měl, tehdy 3 provazce by na takoveJ 
spůsob jenom 156 loket čtverhranných (a ne 8112 loktův) a na místě 1 jitra 
sotva 4 žejdlíky vynášely. O zdeť.-9pět za 5 věrtelů opáčeným jitře se již v pro
posicí 1. a 2 povědělo, že tím spůsobem měříc jen 1 korec vynáší. 

Exemplum na vyjádření těch na jedno jitro dle počtu patřících 8112 čtver~ 
hranných loktův může passirovat, však ale na následující spůsob zdá se ml 
bejt řetedlněj: ., v • •• • v' , 

3 provazce na dýlku drží každeJ 52 loket dylky, s terna multlpliClruJ UClill 
3 prov. 156 loket dýlky 

s 1 provazcem id est 52 lokty šířky multipliciruj facit 8112 čtverhraných 
loktův, jenž učiní 3 čtverhranný provazce a tolik patří na jeden kořec neb 
jedno jitro. 

(Str. 12.) Proposicí 4. 

Tabella pro snadší vypočítání jiter.1) 

Reformací. 
Když jedno jitro, jak z předu pověqíno, jen 1 kOJe? neb ,stry~h .a ne ,5 

věrtelů (drží, str. 13), tehdy je tato tabela veskrze falesna a ma beJt Jak na-
sleduje. 

Kde padne musl bejt (loket) Kde padne mus!, bejt (loket) 
korec věrtel čtvrt měř. čtverhranych korec věrtel čtvrt měř. čťverhranych 

3801/ 4 

25S1/2 . 
1263/4 

1 1 ' .. 

1 
3 
2 
1 

3 
2 
1 

10140 
8112 
6084 
4Ó56 
2028 
1521 
1014 

507 

3 
2 
1 

1/2 
1/4 
l/S 
1/16 

633
/ 8 

3111/16 

1527
/ 32 

759
/ 64 

Nota: Není zapotřeby, aniž ten obyčej a křivda, aby se pole na poslední 
loket neb žejdlík vyquintlovalo, nýbrž jest dost na tom, když se až na čtv~n:e, 
polovičky a (str. 14) čtvrtky vypočítá a tehdy sobě autor i s následovníky Jeh? 
práci zbyteční a tolik působí. že se počítání s tytulem nesrovnává, kdežto 511-
buje, že jest toto spůsob měření bez potřebování mnohé arithmetiky. 

pro 

Proposicí 5. 

Exempl um. 
Jeden grunt má šířky 381/ 4 loket, dýlky 532 lokte, summa 20349 loket 

(=) 3 str. v. 2 čt. 11/16 m.2) 
NB. Divisor 2704 lo(neb) 827 pro 273/4 loket. 

1) Vynechána, protože jest založena na tom, že jitro jest strych a věrtel. 
2) Vypočítávání vynecháno. . 
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(Str. 15) Reformací. 
Tento exempel jest dobře postavenej, i také až na sumu těch20349 loktův 

vypočítanej. Co ale ostatní vyznamenává, to ten, kterýž teprv z této knížky 
učiti se chce, pochopiti nemůže, aby pak ale jeden každý věděti mohl, co autor 
této knížky skrze to pověděti neb učiti chce, je zapotřeby, abychom jehož hojnost 
vysvětlili, jenž vnásledovním pozůstává: 

~ře~ně: Skrze di"!sora 2704 loket. chce říct: že jeden čtverhranný prov. 
v sobe tolik ctverhrannych loket obsahUJe, skrze kteréžto se summa loket celého 
toho gruntu, totiž těch 20349 dividirovati, a kolik quadrátních provazcův 
takové vynáší, producírovati má; takto: 

! 421 \" facit 7 čtverhraných provazcův 
20 349 
2 704 Rest 1421 loket 
(Str. 16.) Těch 7 provazcův reducírujíc skrze 3 provazce (neb jich tolik 

<Ile proposicí 2. a 3, na jedno jitro se počítá) na jitra totiž: 
Jitro drží provazce 3, 7 (děleno) 3 činí 2 jitra, 1 provazec neb2 1/3 jitra. 
Tyto jitra zase uvádí na korce následovně: 
2 jitra po 5 věrtelích činí 2 korce 2 V. 
1/3 díl jitra nebo 1 provazec drží 2704, rest k tomu 1421, (činí) 4125 loket. . 
Bera počet z tabelly menší nežli tento aneb tak velkej zdeť 2 věrtelovej 

32444/ 6 a 2 V. - subtrahujíc zbyde 880l /a a 2 V. (str. 17). Od tohoto zbytku 
zase menší počet totiž 2 čtvrtci subtrahiruje 8111/6, zbejvá 69. 

. Yz měřič. drží 507/10, a % měřice, Rest. 183/10 l/s měřič. drží 1227/40, poslední 
zbeJvá 525/ 40 a l/s měřice. Summa téhož gruntu, jenž obsahuje 20.349 čtverh. 
lokt. na korce 3 k. 2 čtv. 5/8 m. a 525/40 lk. 

Tuto summu proti hořejší držíce, aniž se srovnává, neb tam 3 str. věrtel, 
.2 čt. 11/16 m. postaveno. Co pak ale ostatní uzel těch 827 pro. 273/, 10. vyzna
menává, ať jej ten, kterej sobě na této knížce víc než já zakládá, rozváže .. Tolik 
předce povědíti mohu, že nepovědomému zapotřeby není se na něm zastavovati, 
neb jest pořád ničenmej. 

(Str. 18.) Nyní ale se ukáže, kterak autor. a o nmoholi při tomto dost 
malém kousku chybuje a jak snažej a kterak spravedlivě bez potřebování mnohé 
arithmetiky počítati měl, totiž 

4125 } 
20349 2 korce 

korec má loket 8112, 2 věrtele drží 4056 10. 2 V. 
Od restu subtrah. zbyde loket 69 

půl měřičky drží 63% č. Yz m. 
rest loket 55/ 8 

facit 2k. 2 v. čt. Yz m. 
A poněvadž Yz měřice jen půl druhého žejdlíku jest, ani se nešikuje po

staviti tím méněj zbytečné lokte, lečby toho důležitá potřeba při staveních 
neb jinších skvostných místech ukazovala. 

A chybuje tehdy autor o 2 věrtele, 2 čtvrtce a 3/16 měr. 

(Str. 19.) Proposicí 6. 
. Šířky 70 lok. dýlky 614% lokte. 140 (násobeno) 1229, činí 172060, 4 di-

VIsor, 43015 loket aneb provazcův 15 celých, 8 loket 39 coulů, jenž učiní v poli 
pod 6 strychů 2 věr. 2 čtvrt. 4/16 mě. 

NB. Jiter pak tuto vynáší celých 5 jiter 83/ 4 lokte. 
25 
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Reformací. 
Když podle autora vlastního spůsobu 43015 loket s 2704 lokty jakožto 

s divisorem jednohoprovazcedividiruju, vypadne 15 prov~zcův, 2455 loket, 
odkad medle jeho 8 loket a: těch směšných 39 coulů vychází. A když počítám 
5 věrtelů na jedno jitro to jest 10140 10. nebo 3 provazce a 2028 loket, podle 
mé tabely (str. 20) jsou jenom 4 jitra 2455 loket bez mála 41/S jitra, 'na strychy 
ale nic více, než 5 strychů, 1 věrtel, 1 čt. bez mála, chybuje tedy v korcích o 1 korec, 
1 věr. 1 čtv., 1/4 mě., v jitrech ale o 2/5 jitra. 

Proposicí 7. 
5ířky 73 loket, dýlky 64312 loket, (násobeno) činí 469752/, lokte; vynáší 

17 jiterních provaz. 19 loket, 19 coulův. 
Jiter pak 5 celých, 2 provazce, 19 loket, 192/, couL aneb pole pod 7 strychů, 

h 34/ vV' 3 ac tle, JO menc. 
(Str. 21.) Reformací. ' 

Facit těch' 469752/, loket má své místo, jak ale v předešlej proposicí 13, 
tak je i, v tejto veskrze chyba; a vynáší podlé mé tabely takovejch 469752

/ 4 

loket na strychy 
4697512 děleno 8112 čirií 5 str. 3 v. = čt. 212 m. 
rest 614512 odečtěno 6084 (činí) 3 věr. 
zb5(tek 333Y2.> (odečtěno) 25312 činí 2 měřičky, 

"rest 78 loket, kter~, 5/S měřičky vynáš(ej)í. , 
Na' pětvěrtelní jitra p~k:vypada45/s jitra a 78 čtverhraných loket,' které 

lokte se alr~vměřeni, polrilpx, ja~ z předu zaznamenáno, neatendirujou. 
(Str. '-'22.) Následuje nový výpočet na holých 78,) 

, Proposicí 8. , 
5ířK'y4312, dýlky654~ loketťacit 284703/, L (následuje násobení a) 

284703/4 lÓ,1ďpod 4 st. 1 'y. 2 čt. la/16 •mě. 
·(Str. 23.) NB. Hořejších 284703/, dividiruj ihned na jitm s 8112 lokty 

a tak vynáší jak tuto tak jinde náležitě. 

Reformací. 
284703/, loket, skrze divisora korce 8112 čtverhraných loket dividirujíc. 

vynáší 3 korce, 2 věrtele 5/s měřičky. 
Na jitra ale skrze 10140 loket bez mála 213/ J6 jitra. 

Proposicí 9. 
5ířky 208, dýlky 312 loket (násobeno činí) 64896. (Toto děleno 8112.)' 

8 jiter neb pod 10 str. 
(Str. 24.) NB. Poněvadž díl v šířce a dýlce bez poloviček a čtvrtek se 

trefí, má se tolik ihned na jitra skrze 8112 loket dividirovati a tak ukáže jiter, 
a pole vynáší počítajíc do 1 str. 1 v. obilí 3 prov. 

Reformací. 
64896 (děleno) 10140 Gest) 63/ 8 jiter a 25312 lok. nebo zouplna pod 8 st. 

a nic více. 
Explikací,má bejt takto: když se v šířce a dýlce žádnej díl, to jest polo

vičky neb čtvrtky netrefí, tak se facit jakožto celé lokte hned na jitra (já ale 
zdeť pravím na korce) skrze 8112 loket dividiroYati má. Zbytek této explikací 
totiž: "a tak ukáže jiter a pole vynáší počítajíc do 1 strychu 1 věrtele obilí 
3 provazce" je právě ničemnej zbytek, a povědělo se již, že ne do 1 strychu 1 v. 
nýbrž do 1 strychu neb korce zouplna 3 provazce patří. 

i 

1 

+ 

t 

I 
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(Str. 24.) Zdá mi se za dobrý bejt pro lepší důkaz těch podle této knížky 
autora naučení učiněných' chyb následovních po měření zaznamenati. 

Léta Páně 1706. 
Dne l. 2. a 3. Septembris jsou pole při vsi R. poměřené a na jeden každý 

lán v rovnosti rozdělené, jak nÍŽe psáno. 
(Str. 26.) (Následuje tabulka ku př, 1 kus 572 1. zdélí a 35 1. zšíří vynáší 

3 str. 1 čt. 11/, m. atd.). 
Summa na jeden lán vynáší 63 str. 2 v. 2 Č. 1 m. 
S:umma celé vsi na9 lánů 572 str. 3 V. 1 m. 
(Str. 27.) Nyni následuje spravedli;é vypočítání3) , totiž: 

kusů dýlky šířky činí quadrat kusů dýlky šířky činí quadrat 
N ro loket loket N ro loket loket 

1 572 35 20.020 10 936 26 24.336 
2 1040' , 84 87.360 II 624 26 16.224 
3 1144 26 29.744 12 390 32 12.480 

,4 1144 40 45.760 13 178 56 9968 
5 152, 44 6688 14 520 35 18.200 
6 624 25 15.600 15 432 16 6912 
7 416 32 13.312 16 468.52 24.336 
8 936 52 48.672 17 260 35 9100 
9 936 . 26 24.336 Summa 413048 

(Str. 28.) Těchto 413048 quadratních loktův skrze divisora korce 8112 
quadratních loket dividirujíc vynáší 50 korců, 3 věr. 2 čt. 3 měC bez mála. 

A tehdy se chybilo při jednom láně o 12 k. 2 v. 3 Č. 2 m. při'9 lánech 
ale o 114 k. l. v. 3. Č. 2 m. . 
, A kdyby tím falešným spůsobem celé panství se měřilo, které V. G. v políCh, 

lukách, lesích atd. 20000 lánův drží, tak by se chyba udělala na 397412 lánův 
po 64 str. na lán počítajíc, ačkoliv v dóbrý půdě míněj, v špatnej ale více na 
lán se bere. 

(Str. 29.) Proposicí 10. 
Jest šířka a dýlka (čtverce) 104 lokte; (násobeno činí) 10816 (čtv. loket). 
(Dělenol. Divis. provaz. 2704 1 jitro 1 prov. 

Reformací. 
Všechno může passírovat, až na hlavní (str. 30) věc, nebo nevynáší 1 jitro 

1 prov. nýbrž 1 korec a 1 provazec nebo 11/8 korce. 

Proposicí 11. 
(Nakreslen trojúhelník, jehož každá strana měří 15 loket.) 
Triangl vynáší dýlky 15 loket šířky 15 (nás.obeno') summa loket těchto 

825 loket. 
Které však poněvadž toliko poloviční lokte jsou, celých a quadrát loktův 

tak učiní 41212 loktův anebo pad achtle 1/18 m. pole dýlky á šířky. 
(Str. 3.) Reformací. 

Zatím autora nechám a vypočítám dlé jeho spůsobu tento triangl. 
Dýlka 15 loket, šířka 15 loket, (násobeno) facit 225 loket. 
Který když mají bejt jen toliko polovičky, učiní snad 1121210ktův celých 

a podlé těch a authora tabelle vypadá II/1s mě. a má tehdy autor chybu jak 

3) Opakuje se předešlé mimo, co který kus vynáší. 
') Chybně 75 a 75. 
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-v multiplikaci, tak i v divisi, kterou ať následovníci jeho sobě napraví. To slovo: 
"Pole dýlky a šířky", které sem nepatří, ať vymažou, triangle ale ne tak fa
lešně, nýbrž následovně měřiti a vypočítati oblíbějí. 

StL 32 (obraz trojúhelníka s čarou svislou)_ 
Šířka nechť se vezme, jak autor bere, a ne

chme ji i při těch 15 loktích, dýlka ale se nebere 
tak, nýbrž perpendicularně, to jest: od šířky 
uhlovně do rohu neb špice, zdeť od C do D, jak 
punctitováno jest, a to jest spravedlivá dýlka 
téhož trianglu, která ne 15, nýbrž jen 13 loktův 
pak s šířkou multiplicirujíc následující vynáší. 

Šířka 15 loket, dýlka 13 loket, od těch se 
jen polovic vezme 6Y2 (násobeno) facit 97Y2 quadr. 

(StL 33.) O mnoholi míň než autorův, a co 
na obilní míru vynáší, může a oblíbí sobě laskavý 
čtenář snadno vypočítat a pomyslit, když při 

A'------c"---------''Il takovém maličkým kousku o tolik se chybuje, 
o jak mnoho při velkém trianglu, kterej na 10, 

Obr. XVII. 20, 100 a více provazcův obsahuje, chybit může. 
Propo~icí 12. 

Jedno každé jitro také vynáší 1 prostřední fůru sena. 

Reformací. 
V některým místě se trefí, že se z jednoho jitra tolik v dobrých, hustých, 

vlažných a tučných počitech, také i vícej, na suchopařích, bahnách a mecho
vatých neb jinších jakýchkoliv špatných lukách naproti tomu sotva Y2 neb 
1/, prostřední fůry sena naseče, pročež tehdy nemůže jedno každý jitro 1 fůru 
sena dáti. 

(Str. 34.) Proposicí 13. 
Když se přihodí v poli neb na louce 5 jiter odměřiti, jenž vynáší 8112 

loket, počítej zase v jednej summě: 40560 loket a vynáší na obilní míru po 
1 strychu, 1 věrteli, nebo prostředních 5 for sena; a tak potřebuj míru. 

Reformací. 
Poněvadž se z tohoto nic vyrozuměti nemůže, je zapotřebí explicirovati, 

co autor říct chce, totiž: 
Jedno jitro (má se ale říct 1 korec nebo strych) drží quadratních loktův 8112. 
A má 'se odměřit 5 jiter; s těma tehdy multipliciruj, činí 40.560 loket. 
A tolik quadratních loket se odměřit musí na takových 5 jiter nebo korcův. 

Ostatních mantlonin není zapotřeby. 

(Str. 35.) PropoSicí 14. 
Zasej se přihodí pole neb louka v dý1ce 260 loket, tak adiruj těch 40560 

loket s těmato 260 lokty, vypadne šířka, co míti musíš, 156. 
Takové multiplic. 260 vynáší hořejší sumu 40560 lok. 
Nebo 5 jiter, jenž 6 strychů 1 věrtel pole, anebo 5 prostředních for sena 

vynáší. 
Reformací. 

Taky je tato proposicí příliš nezralá a chce se toliko povědít, kdyby se 
mělo kus pole neb louky odměřiti pod 5 jiter, který dýlky 260 loket má, a chtělo 
se vědět, jaký šířky k něm,u zapotřeby, tehdy vezme se summa loktů těch 5 jiter, 
to jest 40560 lokét, takové dividiruj skrze dýlku těch 260 loket, co z dividirování 
vyjde, to jest spravedlivá šířka, id est 156 loket. 
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(Str. 36.) Probíruj: šířka 156, dýlka 260, multiplic. vyjde summa 40560 
těch jiter, já ale pravím korců. 

Proposicí 15. 
Opět chceli se 2Y2 jitra nebo pod 3 strychy 2 měři. odměřiti, můžeš sobě 

tímto samým posloužiti. 
1 jitro nebo 1 strych 1 věr. drží 8112 lok. 
1 " " "8112,, 

Y2 jitra 2 " 2 čt. 4056 " 
id est 2Y2 jitra anebo 3 str. 2 č. drží 20280 lok. 

A tak na to se musí pole nebo louky míti anebo jak se vynacházL 

Verbi gratia: 
Vezmi dýlku anebo co se natrefí, asi 312 loket. 
(Str. 37.) NB. A hořejší 20280 loket dividiruj ihned s ní, vypadne šířka, 

který zapotřebí jest ... 312 (nasobeno) 65 summa hořejších 20280 loket. 
Anebo 2Y2 jitra pod 3 strychy, = věr. 2 čt. pole. 

Reformací. 
Proti tomu nic jiného nemám, jen aby se str. a zbyteční sem slova vy

mazaly a jitra za strychy rozuměly, ačkoli na kratší a lepší spůsob by jednati 
se mohlo, což ale tenkráte před sebe jsem nevzal. 

Proposicí 16. 
Item když se přihodí 3/, jitra, což 3 věrt. 3 čt. vynáší, odměřiti, je v tom 

i též takovej spůsob a to: 
Y2 jitra nebo pod 2 věrt. 2 čt. musí držet 4056 

114 " 1 věrt. 1 čt. 2028 
id est: 3/, jitra nebo pod 3 věrt. S čt. 6084 lok. 

(StL 38.) Tak se k tomu vyhledala nebo přitrefila dýlka v. g. 67 loket. 
NB. Takových 67 loket pod hořejších 6084 loktův postaviti a dividirovati 

vypadne šířka 907/ 8 lokt. 
Nyní dýlku a šířku multiplic. vyjde 6084 
nebo 3/4 jitra, kteréžto 3 věr. 3 čt. pole vynáší. 
NB. Více 45/ 8 loket, které se vpočítati mohú. 

Reformací. 
Když je dýlky 67 loket, musí bejt šířky 9054/ 7 loket a ty multiplicirujíc 

vypadne zouplna 6084 loket, v obilní míře, ale buď to 3/, jitra anebo 3 věrt. 
a tehdy nezbejvá žádného lokte. 

Proposicí 17. 
Kdyby se na ruku dalo jednomu pod 1 věrtel pole odměřiti, tehdy takové 

kolem okolo míti musí 16222/ 5 loket.5) 

(Str. 39). Pročež k takovému poli se dýlka hledati a bejti musí 75 loket. 
NB. To jest opět divisor hořejšího a tak přinese šířky sebou 2113/ 20 lok. 
Multiplicirujou se tyto dvě posty a vynáší totiž 162315/ 20 loket nebo pod 

1 věrtel a 17/20 lokte pole. 
Reformací. 

Autor chtěl a měl říct, že podlé jeho spůsobu a tabelle 16222/5 loket čtver
hranných a ne kolem okolo na jeden věrtelbéjti musí, a když je (jak on chce) 
75 loket dýlky a 2113/ 20 loket šířky a addiruje se dvoje dýlka a dvojé šířka, tak 

5) Níže je 1623. 
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by.kolem okolo 1933/ 10 loket bejti muselo; jeli pak jinšídýlka neb šířka, vy
padá okolní míra hned zas jinač a tím samým tehdy nemůže žádnej okolnípO~t;t 
na jeden věrtel (i na více) se jakožto divisor determinirovati. Aniž také v ta
kových případnostech, kde sobě skrz počet korc. zouplnej míře accurat šířku 
neb délku hledáme, žádnýloketnízbytky bejti nemohoU; pokud se dobře počítá. 
Na 1 věrtel pak spravedlivej podlé mé tabelly má bejti 2028, čtverhranných 
loktův, (~tr. 40) a nic míně; a mám-li k němu dýlky 75'loket, tehdy musím 
míti šířky 273/ 76 loket. 

Podlé jaké regule autor šířku svou totiž 2113/ 20 lokét, následovně i také 
facit 1623]5/20 lokť:;t nebť) {věděla 17/20 1. vypočítal, povědómomně není, po
něvadž ale jedno, druhý i třetí falešný jest, tak se domnívám, že podlé falešný 
regule pokračoval a počet dílovnej dobře nerozuměl; bych i chyby tyto vy
jádřiti chtěl, nejsou k žádnému užitku a proto jich přejdu. 

. Proposicf: 18: 

K a m e n nýt a l' a s při ryb n í c í c h v y měř i t i. 
"čiň takto: 

1. Exemplum. 
20 sáhů dýlky, multipliciruj takové s 3 lokty, čirií 60 loket. 
Nyní z gruntu až konec kamenného tarasu díla navejšku jest 8 loket. 
S nimi multipliciruj, vynese '480 loket. 
(Str. 41.) NB. Těch 480 loket pak dividiruj skrze 9 loket, vynese 531/ 2 

sáhů a tak jest i s ostatními exemply v té práci, toliko že se kus po kusu měří, 
jak nahoře posazeno. .. . 

2. Exemplum. 
Kde se trefí začátek hráze kamenné měřiti, vynese stejné dýlky 55 sáhů, 

takové ihned mp,ltiplidruj ,skrze 3,:, jest 165~ 
Naproti tomu vejška kamenného tarasu jesťz gruntu až nahoru 13. (Ná

sobíli se 165) obojího jest 2045 (a to děleno 9) 2227/9 sáhů. 

(Str. 42.) Reformací. 
Co se zdd o tarasích měření povědělo, nezavrhuje se všechno, jenom 

toliko dobrá explikací že. schází,jenž takto býti má: 
Když jest dýlky 20 sáhů a šířky 8 loket, tehdysrovnej předně obojíposicí 

na stejně menující míru, zdeť poněvadž sáhy a lokte jsou, srovnej na lokte, 
potom multiplic. přij dou quadrathí lokte, takové skrz 9 loktův (nebo tolik 
jích jeden quadratní sáh 11 sobě obsahuje) dividiruj přijdou sáhy, totiž: 

Exemplum. 
Dýlky 20 sáhů, sáh má na dýlku 3 lokte, multiplic. jest na dýlku 60 loket. 
Šířka jest 8 loket, (násobeno) činí 480 quadratn. loket. 
(Str. 43YTakové skrz 9 loket dividiruj, facit 531/ 3 sáhů quadrat. 
A na ten spůsob také druhé exemplum. 
Nota. Komu se líbí dostatečná správa neb naučení o měření tarasův, nalezne 

ji mezi jinšíma v polním měření p. Fabiana Svobody, předka mého, jenž roku 1732 
v Jindřichovém Hradci tisknutá a tam u pana Čapka v levnej ceně k dostání jest. 

K o n e c jed noh o a u t o r a. 

. (Str. 44.) Přídavek 
jinších nedozralých zemoměřičův až podnes užívající falešný spůsob. 

Ze starejch spisův nacházím, že v uběhlým 16. saeculo a to okolo roku 
1585 na jedno jitro 7 provazcův se počítalo, pakli ale se quadratní anebo okolní 
provazce rozuměti mají, zaznamenáno není. 
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. Majíli quadratní provazce býti] tehdy by jedno jiťi.o naPraž~kou míru 
21/3 korce vynášelo. Jsou-li ale okoln í provazce, tehdyžádllé'takové jitro zouplna 
1 korec (ne) vynáší ; zdá se mi však, že na poslední se vztahuje, jakož i toho 
sa:Q1ozkušenou jistotu mám, když na mnohejch místech, kde se od dávnejch let 
nic připlaniti nemohlo, jsem vždy nětco míněj než počet kor(c)ův vynalezl, 
to je ale míra nejistá a zdeť jen pro správu zaznamenaná, nic však méně k po
divení jest, ačkoli pod dnes již mnoho kněhna (str. 43) světlo vyšlo o spra
vedlivém měření, že pak mnozí moudří a v dobroměření učení jen předce podle 
takového šidícího starého. spůsobu pokračuj ou a podlé okolních provazcův 
spravedlnost a neomylnou jistotu činiti chtěji,dám tQhopříklad. 

Není tomu ani dvě léta, kterak jeden sice v jinších věcech hrubě moudrej 
a dobrého svčdomÍ p~n, jehož jméno oznámiti, mně,nepřísl,pší, persuaqírovat 
se nechal, žej{uspole, kterého circumferencie .. .. . c : .. 
nebo' periphería, to jest !'"ihira okolnosti se ~měří 
a zaznamená, na všechen. 'SpůS9b k budouc
nýmu neomylnému. pravidlu slouti a býti ,má 
dokládajíc, že možriá není, ab' od takového 
pole se nětco bez nepatrnosti odejmouti mohlo 
a že také příslušné a spravedlivé jest, aby dlé 
takové míry se odměření platilo,. cOž se také, B 
jak mněpovědomo jest, jistě stalo. 

Že pak ale tento dobrej pán i ten, kterej 
jej k tomu persuadiroval, v tejto věci hrubě' 
chybuje, dokážu s následoÝníIlÍa figurama: .' 

(Str 46.) Předně co ~e týče circumferencie 
neb peripherie (ob:t XVIII.):· . . . , 

Figura tato A. B. ,C.D. E, obsahuje ko
lem okolo 13provazcův, '<kdyby paksouse'd .~' r. ;ol' A 
znamení rohové od E přesadil k F a ačkoliv Obr. XVIII. 
víc než polovici ujmul, nic však méně míra 
Dkolní od A do B, od B do C 3, od C do D 2, od D do F 2 a od F do A 3, 
dohromady hořejších 13 provazcův předce zůstane. 

(Str. 47). Za druhý: strany okolníchprovazcův (viz obr. XIX.). 

Figura (XIX.) 1. Figura (XIX.) 2. 

Figura 1. drží 3 quadratní provazce, to jest 1 korec, okolních provazcův 
ale drží 8 a když nedospělí zemoměřiči takové okolní 3 provazCe na 1. korec 
počítají, tak podlé jejich počtu vypad(no)u 22/3 korce; medle jaká je to tehdy 
nepovážlivost a jakým svědomím se má z 8provazcův platit, když jsou jen 
3 a je tudy tomu, který platit musí, křivda o 5 provazců. 

Naproti tomu figura 2. drží 4 quadratní provazce, to jest ll/a korce, .okol
ních provazcův pak taky 8, jako figura' první; podlé okolních provazcův 
anemoudrýho smyslu vypadá ovšem proti figur. (str. 48) 1. stejnost v platě, 
kde je pak ale stejnost pole, když figura 1 jen 3, tato ale 4 provazce quadrátní 
drží a činí se tehdy při figuře 2 chyba ke škodě nájémníka o 4 provazce. 
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Tyto dvě figury jsou zase stejný v okolní míře, totiž 10 provazcův;figura 
3 ale drží 6 prova;z:cův, figura čtvrtá pak jen 4 provazcův quadratních; mají-li 
tehdy v platích stejný bejt? . 

Nebo figura 3. dle quadrat. míry 2 korce vynáší; (figura) 4. ale jen ll/a k. 

Figura (XIX.) 3. Figura (XIX.) 4. 

(Str. 49.) Podle okolní míry ale se chce každá za 31/a korce držeti? pěkná 
rovnost a zas ke škodě nájemníka při figur. třetí o ll/a a při čtvrtej o 2 korce, 
nebo při třetí o 4, při čtvrtej o 6 prova;z:cův. 

Tyto figury jsou opět v quadratních provazcích stejný totižto po 13 pro
vazcích a patří i, aby se z nich stejně platil~, podlé okolní míry ale vychází 

I I I 1III 
I 

Figura (XIX.) 5. Figura (XIX.) 6. 

v figuře pátej 20 a v figuře šestej 18 provazcův? Opět pěkná rovnost a ke 
škodě nájem (str. 50)níka při pátejo7a při šestéj o 5 provazcův. 

V tejto figuře (XIX.) 7., jest quadr:;ttních 90, okolních pak jen 64 pro-
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Figura (XIX.) 7. 

vazcův pokračuje-li se podle okolních, tak jen pánu křivda o 26 provazcův, 
to jest g2/a korce. 

(Str. 51.) Figura 8 (čtverhran zdé1í 10 zšíři 9 a na čtverhranky rozdělený. 
Figura 9 (čtverhran zdélí 18, zšíři 5, též tak rozdělený). 
Tyto figury obě dvě jsou též po 90 quadratních provazcích, okolních, 

ale má figura osmá jen 36 (oprav 38), figura devátá ale 46 a děje se pánu podle 
takových okolních provg.zcův při figuře osmej o 54, při devátej ale 044 pro
vazce quadratní křivda. 

(Str. 52.) A to je tehdy nepochybně dost důstatečný důkaz o témž mně 
až po dnes povědomým falešným měření, kterýžto <!.ťsobě každý, jenž falešně 
měřil, rozvážlivě přečte, chyby povědomě učiněné je-li možná, obzvláště sou-li 
k velkej škodě buďto pána neb nájemníka, napravuje, budoucně" pak ať se do 
měření všetečně nep1e.te, dokavád se náležitě nenaučil a tudy ať na se snad pro 
nějakou marnou chloubu neb chválu, že ačkoliv falešně měřit umí, oné věčné 
kladby neuvrhuje, s kteroužto Bůh v 5 knize Mojžiš. v kapitole 27. V. 16. tuze 

-
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hřmíti ráčí, kdež praví: Zlořečený kdo!: Přenáší mezník bližního svého a řekne 
veškeren lid Amen. S tím knížka tato: 

K WětšI sLaWě Bož!, nejsWětějsslpannY MarYe a pro Dobré Wše-
obeCné se tVto XV. FebrVarlI zaWlrá . 

(Na posledním následujícím listě) Errata (již v tomto vydánipoopravená.) 

P o z n. Spis Světeckého jest dílo polemické, jímž se po většině opravují 
chyby nejmenovaného skladatele, ale ze své zkušenosti ukazuje na mnohé potřebné 
věci, jako aby se míra délky nemátla s q. mírou a určuje veliké plochy pro určité 
násevky. . 

Světecký pokládá (vprop. 3) jitro o 8112 q. loktech a násevek korce za jedno 
a vypočítává jako Svoboda, kolik má drieti kus role, aby se na ni vsel určitý díl 
korce. Jak z prop. 9 seznati, pokládá lán za soubor 64 jiter a toliké~ korcův násevku, 
ale tak, ie v dobré půdě méně, v špatné však více se na lán béře. S tím ovšem pak 
vysel srovnati, ie by bylo jitro· a kořec násevku jedno; neb byl-li lán někde větší, 
nelze by se přec stejný násevek jako při lánu prostřední dobroty, ale jitro se měnilo. 

Nejmenovaný, proti kterému Světecký psal, pokládá výsevek korce a věrtele 
(1l6·25 I) na jitro; při té nestejnosti míry, která přese všechno usilování ještě někde 
trvala a že také nevíme, jestli byl výsevek;. všude počítán na vrchovatou neb sháněnou 
míru, je vždy možné, že se někde vsévalo tak, jak neznámý píše. Jestliže se jednou 
počítalo, 6 jiter že je 7 korcův, souhlaEilo by, že se výsevek 7·50 korcův (po 1·25 
korci) rovnal 7 jitrům. Kdyby se vědělo, odkud ten neznámý skladatel pocházel, 
snad by se pravda našla. Že však Světecký, co se týče spůEObu měření, měl pravdu, 
jde na jevo z jeho počítání. Neznámý snad byl sveden počtem starých jiterních knih, 
jak je doloženo v druhém díle Světeckého. 

Ačkoliv jak se zdá, že spisu Podolského neznal, přece se náhodou Přídavek 
jeho shoduje se 4. kap. Podolského o škodném měření, ale ve věci, nikoliv v příkladech. 

V Přídavku píše, kterak shledal ze starých spisův (Třebonských?), že se J. 1585 
na jitro 7 provazcův počítalo. Je-li to délka jitra (při provazci v čele), byla by to 
plocha asi 6920 qm, do kterého by se dobře dvě jitra zemské míry vešla. O téže věci 
píše také v druhém spise následupcím. 

b. Z druhého spisu Světeckého. 

Předmluva ke knize "První černý kvaternúročních jiter panství Třebon
ského l. 1737 sepsaný zemským měřičem Petrem Světeckým" (Der erste schwarze 
Zinsgereither Quatern). 

Podstatným jménem v německé řeči Reiten, v české však jitro, kteréhož 
se užívalo při spisování a vyměřování úročních jiter patřících ke zdejšímu panství, 
nevyrozumívalo se takové jitro (jiterní grunt), které mělo několik korcův vý
sevkuaneb z něhož se několik robotních vozův sena klidilo, nýbrž pojmenovalo 
se jím podle starých tak zvaných jiterních knih míra pole, luk neb pastvin, 
která prý držela 5/4 korcův výsevku Pražské míry a úročilo se z ní od prasta
rých dob z každého jitra skorem veskrze po 2 kro 2 d. a jen z několika málo 
po 4 kr. 4 d. a z nejlepších po žejdlíku medu neb za něj po 7 kro a že jitra skládala 
se z rolí, luk a pastvin takové neb takové jakosti nebspůsobilosti. 

V 16. století po Krista narození a to okolo l. 1585, když spisová'1 urbář 
Rožemberský, tu ještě se nacházející, počítalo se na jitro 7 provazcův, jak 
jest poznamenáno v témž urbáři na listu 127 a na jiných místech, ale posud 
nelze vynajíti, jestli se mají rozuměti q. provazce aneb jestli pokládali tehdá 
takový kus za jitro, který měl 5/4 korce výsevku a v okolku 7 provazci mohl 
býti otočen; z čehož tedy nelze seznati, kolik výměry jitro držívalo. Tak jestli 
by se 7 q provazcův za jitro počítalo, mělo by toho podle Pražské míry 2 str. 
II/s V. držeti; okolek pak 7 provazcův zavírá často podle tvaru pole mnohem 
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více. avšak také mnohem mene, než jediný strych. Tento spůsob měřiti na 
pan~tví zdejším, jak svědčí jiterní kniha z r. 1672, v témž letě zavržen a zří~ 
zeno měření sice něco jistší, ale přes to velice klamné a .podle něho pokl~dali 
3 q. provazce t. j. 8112 Pražských q. loket s násevkem 5j,za jitro neb rajt,'1{dež 
přece 3 q. provazce nedrží více,. než. 1 strych. Aby, se tyto nepořádky překa
zily a zřídily úroky podle jakosti jiterníchgruntů" a jich, pr,\-vého výnosu a 
tím také hospodářství jiterní posud docela špatné a vlastně tak nepop1sované, 
jak bylo žádoucí, napravilo za budoúcí pravidlo, nařídil dobré paměti Adam 
kníže ze Švarcenberka 1. 1720, aby se úroční jitra řádně' geom. vyměřila, po
popsala a podle jich poplatnosti roztřídila, čímž sice začato v témž roce ale 
potom. zase zanecháno a to proto, že tehdejší zemský měřič Fabian Svoboda 
zabaven byl v Krumlově důležitějším dílem v příčině pří pomezných a nedlouho 
potom smrtí séšel; až konečně 1. 1734 na rozkaz poručníkův knÍžecích zemský 
měřič Petr 'Světecký sem dosazen a jím 'vté věciuepřetiži~ě pracováno, pak 
při sklonku 1737 roku tak ukončeno, jak ukazuje násled1ljíCípopis,. avšak ne
pojímajíc v to takové jiterní grunty, které se pro nedostatek listin. nemohly 
vyhledati a na uné:byly zapřeny·a při rektifikační komisí/za poplatné byly 
přiznány, jichž vyhledání a nábytrse milostivé vrchnosti zůstavuje: Také s5m 
nepátříjiterní grunty, na které' pp. z Rdžemberka a ze Švaťnber~a hamfe;ty 
vydali, jiného právasinepozůstavují~e, nežli úrák toho času vysazený l,S panstv1m. 

Co pak se dotýče nynějších jiter, j ich úrok~v větších ueb menších:,' jich 
výměry a jakosti, tudíž i podle toho vysazeného, ú,roku, tedy se upustIlo od 
předešlého měřeni na jitra a ~ří~eno lllěření na obyčejnou z.~rriskpu~ m~ru toti! 
ha strychy (takovýstrych má 3 q.provazce neb 8112 q. loket Prazskych), pn 
čemž pozorována jakost dna. ,; i,,:' 

'Později našlo se poznamenání v starém úročním rejstříku "za p. Petra 
Voka z Rožemberka založeném, ale nedatovaném, že se tehdá nq., Jtížepsanou 
míruměřflb, kterážto poznámka se najde na poslední,m tohoto starého rejstříku, 
který, jest p'ísmenem A' znamenán to~iž: 

V jednom provazci má býti 42 Pražských loket, 5 pro,:vaz,cův má držeti 
jitro to jest strych. Pět jiter má se jmenovati prut a 3 pruty čtvrt dědiny, a. proto 
má býti ve čtvrti 15 jiter a na každý provazec se inána dél píď přidati;) Čtyři 
čtvrti mají býti lán a v lánu bude 60 jiter. Hony mají býti dlouhé 5 provaz
cův, Pražských loket však 210. Jitro má měřiti 5 provazcůvneb 21ú loketneb 
630 pídí. Kromě toho je z jistého hamfeštu zde se nacházejícího, kterým p. 
Jindřich Pouzar z Míchnic a naŽumberce dd. na Žumberce v pondělí po květné 
neděli 1. 1597 svému služebníkovi Jachymovi Žumberskému za jeho věrné 
služby dvůr Krej čovský daroval,., že se tehdá jitro měřilo provazcem měřícím 
30 loket dlouhých. 

Archiv, Třebonský I A 6 Gd č. 1 (červ.). Opis této předmluvy byl mi poslán 
z laskavosti panem V. Hádačem, často připomenutým. 

Spis tento jest zajímavý proto, že z něho viděti jest, jaký zmatek spůsobil 
Hájek svou nesmyslnou lží; Že to, co píše o mírách, nařízeno bylo králem Přemyslem 
a proto dlouho a až po 19. st. pokládáno bylo za nějakou míru královskou. Zřejmě 

je to viděti v rejstříku Petra Voka A, neb co tu jest vzato šmahem z Hájkova mě
řictví a jen to jedno místo přeměněno, že se má'na provazec píď přidati, kdežto Hájek 
píše o dvou pěstech. 

Dotčený .list Pouzarův (1597, 31. března), německy psaný, posud jest uložen 
v arch. Třebonském (II 357), český jeho překlad jest v rejstrech královských r. 1607, 
25. května. Provazec tu připomenutý máměriti 30 dlouhých loket Počítajíc Vídenský 
loket za 0·778 m, měl by měřiti provazec 2.3·340 m a byl by o 7 m kratší, než zemský 
provazec, a zase, jestliže by měl býti dlouhý loket třicátým dílem zemského provaz.ce, 
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měřil by 1 m a málo přes to, což by ani loktem nebylo. Lze tedy za to míti, že byl 
-v té krajině krátký provazec. " , , 

Též jest pozoru hodné, že se vjiterních knihách pokládal výsevek jitra za 
korec a věrtel. Světecký tomu nevěřil, při dav, že prý tak bylo, ale zdá se, že nájemníci 
jitra tak činili ze své zkušenosti, oblíbivše si hustou sijipro špatn:ost dna snad i ne
vyhnojeného. Světeck)7 aspoň jakost jich nazval takovou a takovou (von dieser neb 
jener Qualitat). ' ' 

Poznámka, že se 1. 1585 měřil jiterní grunt na 7 provazcův, zavdala Světeckěmu 
úvahu o tom, jak se to má vyložiti. Zdá' se však, že tu bylo zvláštní, jitro. Neb na 
př. berouc provazec Pouzarův (23,34.0 ml, násobíc jej sedmi a tuto délku šířkou 
téhož provazce, bude asi 3813 qm; 9všem větší jitro' než zemské, ale možná že i meuší 
než 3813, byl-li totiž loket kratší, než Vídenský. Že pak tu bylo.jítro větší, vyložilo 
by se špatností dna, které málo rodilo", ..', 

Míra jitra 1. 1672 spůsobena byla 3 q. provazce, jestliže to byl Pražský pro
vazec, měřilo by- tolik, j<l;ko zemské jHro(28$7'2Ó qm), coŽ,by se ,rovnalokorcivý
sevku: ale výsevek byl zase vypočítáno věrtel větší z příčinysvrd,iu doložené. 

356. Výňatky 
ze spisu Gruntovní počátekmatliematického 'umění geometria practica, trigono
metna Plana atd. od Vácslava Jozefa Veselýho přísežního zemského mlynáře 
a geometra. Vytištěno v Praze v královým dvoře u Matěje Adáma H6gra arci-

biskupského impress,ota1734 (v musejníkrlihovně 28. F ll)'. 
. , (StL 55.) Kapitola V.' . 

o arithmetice 'geometrica aneb 'logistica. dec~álním počtu. 
. Předně věděti náleží, že na rozličných místech nachá:&í se znamenitě velký 

-rozdil v měrách, tak že ku příkladu loket neb'střevíc na jednom místě ° něco 
~~~ší neb .menší jest, než na druhým, obzvláštúě taký z ohledu hlÍr spůsobu 
JeJIch:, tohžto střevíce; na Jednom místě V 12 na jiným v 16 coulů a tak dále 
děleny jsou, což nám na hm zdéln genere riic nezáleží. 

§ 1. Ale přicházíme dále k našemu předsevzetí: jedna desetnásobni míra 
neb P~,ut y(~ecim peda simplex) německy Ruthe, česky ale nevím, kterak by 
se to Jwac Jmenovati mohlo, nežli prut; mohlo by to sice decimální mírou na7 
z~~no bejt, nicméně ale poněvadž se tu velmi častá (str. 56) zmínka o mírách 
de!e,. tak tehdy pro r~zdíl těch mír zůstanem při jménu prut a budou pruty 
s Jednou nullou neb c1rcellou nad počtem znamenaný, ku příkladu 50 prutů. 
Désátý díl od prutu jmenuje se decimální střevíc a zna,mená se jednou štrychlou 
~ako 5~ 4' to jest 5 prutů 4 střevíce. Desátý díl od jednoho střevke jest 1 coul, 
Jeh,? slghum dva štrychle (50 4' 8"), desátý díl coule jmenuje se gran a bude 
s trema štrychly znamenaný (50 4' 8" 7'") desítka granu jest vlasu šířka neb 
1 skruPl a bude čtyrma štrychly aneb s :Římským čtvrtým počtem (IV) zna
menán

v 
(~O 4' 8" 7"' 9"11 

- 50 41 8Il 7III 91V) pak přichází druhý skrupl (V), 
zase treh skrupl (VI) a tak dále. 
. (StL 57). § II. Při tom jest toto k pozorování, že se obyčejně staví to 

slgnum characteristicum jen nad poslední počet a ten předcházející počet ale 
vždycky společně. v tej hodnosti státi bude, jakoby nad jedním každým to 
obyčejný znan;ení stálo, ku příkladu 5.487963v1 a rovné jest tolik, jako by 
takto znamenano bylo 50 4' '3" 7"' gIV 6v 3Vl • Mnozí stavějí lunulu vzadu 
za poslední cifru a v ní ten počet, jak moc štrychlů nad tou poslední státi má, 
ku příkladu 5,487.963 (6, item 548796 (5., item 54879 (4. 

Na str. 64-66 tabúlky čar, ploch a těles. ' 
1. prut III, střevíc 1/10, coul 1/100, grán 1/1000, vlasu šířka neb škrup ~110000' 

druhý škrup 1/100000' třetI škl-up 1/1000000 čtvrtý škrup 1/l0000oo0' 
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II. a '1/1 quadrátový neb křížový prut, jeden prut dýlky jeden prut šírky_ 
b 1/10 řemen prutu, 1 prut dýlky, 1 střevíc šířky. 
c 1/100 quadratový neb křížový střevíc, 1 střevíc dýlky, 1 střevíc šířky, 
d 1/1000 řemen střevíce 1 střevíc dýlky, 1 coul šírky. 
e 1/10000 kvadratový neb křížový coul, 1 coul dlouhý, 1 coul široký. 

III. a 1/1 cubic neb křížový prut, 1 prut dýlky, šířky a tloušky. 

b 1/10 vrstva prutu 1 prut šířky, 1 dýlky, 1 střevíc tlouŠky. 
c 1/100 trám prutu, 1 prut dýlky, 1 střevíc šířky a tloušky. 
d 1/1000 eubic. neb křížový střevíc 1 střev. tloušky, vejšky a šířky. 
e 1/10000 vrstva střevíce 1 střevíc dýlky a šířky a 1 coul tloušky. 
f 1/100000 trám střevíce 1 střevíc dýlky a 1 coul šířky a tloušky. 
g 1/1000000 cubic. neb křížový coul, 1 coul šířky, vejšky a tloušky. 

Str. 485. § V. O tom rozdílu těch měr čtenáři něco ponavrhnout, tak že 
skoro v celým světě od starodavna na jedno přicházelo, že co podlé cesty dne, 
taky podlé práce volů, koňů aneb lidí v jednom dni aneb v půl, v jedný ho
dině atd. se udělat může. Dále a skrovnějc podlé krokův a noh lidských, item 
podlé roztažených ramen, ramen-Ioktův, šířky ruky a prstův a tak dále podlé 
ječnýho zrna měřený aneb při nejmenším tý míry, kde pořádně a tovaryšsky 
společně zůstávati začaly, obšírně potom zřídili a nazvali: a kdybysme na světě 
něco měli, aby ustavičně v jedný acurat velikosti vždycky jednostejně a ne
proměnitedlně se drželo a ani o ten nejsubtylnější vlas jedno před druhým na 
velikosti varirovalo, tak bysme měli jeden stálý a znamenitý spůsob, po čemž 
by se všechny míry (str. 486) v světě řídit a všudy (tu pilnost lidem vštípit) 
just jednostejný míry míti mohli; jedině toliko měříc, co časem skrze užívání 
a skrze zazrzavění a jiný tisícnásobný případnosti těm original-mírám se při
hodit mohlo, z čehož pochází, že všudy jednostejný míry nejsou, toliko na 
jednom místě o moc aneb málo větŠÍ, aneb menší jsou; jako i všechny jiný 
na všech místech a zřídka jedna druhý accurat stejně přichází. 

§ VII. Pročež jest jedna samá pouhá nemožnost, nětco jistýho o dýlkách 
měr vymyslit, toliko muší ten, který nětco měřiti má, podlé toho místa se řídit, 
kam přijde a toho místa míry vzít, pOľlěva:dž taký ta determinací v tom místě 
měr státi se muší. Takoví se můžou potom rozdělit v 10, 100,1000 atd. dílů 
aneb jak chceme, potom jedno srovnání 's dobrým 'judicium ustanovit mezi 
tím dělením, které toho místa obyčejný jest a mezi tím dělením, kteréž se udě
lalo. Ta (str. 487) všechna nestejnost oznámených mír pochází z dvojího; buďto 
budou na jednom místě jinač děleny, nežli na druhým, ku příkladu na jednom 
místě má jeden střevíc 12 coulů, na druhým 16, item na jednom místě drží 
prut 12 střevíců a na druhým 16, o čemž nětco zde dále obšírněji oznámiti vidím 
býti zbytečně, neb každý povážlivý bude dobře vědět, kde by potřeba bylo 
(jak svrchu oznámeno) s tím jak pokračovat. 

Předně: Milliare ltalicum, jedna vlaská míle, un Miglio ltaliano drží 
8 stadia, to jest 1000 geometrických kroků aneb 5000 střevíců. 

Za druhé: Milliare Germanicum, jedna německá míle; neb jsou jedným 
slovem v zemích německých velmi nestejný, velký, prostřední a malý, jedna 
jak náleží velká a stará německá míle vbíhá se na 40 stadia to jest 5000 geometr. 
kroků aneb 25000 střevÍcův. Jedna prostřední na 36 stadia, to jest 4500 geo
metrických (str. 488) kroků a jedna malá na 32 stadia neb 4000 geometrických 
kroků. Ta poslední jest just 4krát tak velká, jako jedna vlaská a ta se v,geo
grafii v mapách všudy potřebuje a rozumí; a bude taky 15 takových na jeden 
grád jednoho každýho velkýho cirkle na zemi počítáno a 60 vlaských. Tak 
přinese každá německá míle 4 min. a každá vlaská 1 minutu.> 
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Za. tř~tí: j~dna francouská m~~e" ~e Lieue (s kterýma někteří Špaňhelský 
,?onfundiruJou, Jako Schwenter a JIm, ze dokonce se netřefujou a velký rozdíl 
Jest) má sice 1 Y2 vlaské míry držet, to jest 12 stadiů aneb 500 kroků to jest 
7506 v~tře;íc~'v,Tako,vým spůsobe~, vyšlo by jich 40 na 1 grád, což ale nejde 
?: pOClta]l ,:etslm d~lem ;' geografa Jen 20, taky 25 na jeden grád tak, když 
Jl?h ?O ,?a Jed,en ~rad, ,::Jde, tak t::ková ~rancous~áv míle tři čtvrtě jedný ordi
narm nemecky mIle drzl a 24, stadIa, to Jest ale receno, jak se (str, 489) ordi
nárně bere, sice jest rozličný rozdíl v mílích. 

357. KNíŽKA 
O 

MtRÁCH ZEMSKÝCH 
(atd. jako u předešlých) sepsaná od 

Simeona Podolského z Podolí, 
JMe. měřiče zemského v království Českém, 

pak vydaná nákladem 
Samuele Globiče z Bučína, 

měř~če zemského v krá~ .. českém a v Praze u Jiřího černocha 1683 vytištěná; 
nym pak poznovu do tisku daná a s vysvětlením měříčných slov opatřená od 

fozefa Fr. Devotýho, 
čestného kanovníka na Vyšehradě v Praze, biskupského notáře, spolu ouda 

národního muzeum a faráře Sedleckého. 

V Hradci králové 1828. 
Písmem Jana Host. Pospíšila, oučinkujícího ouda českéhó národnilio muzeum 

a biskupského impressora. 
Důstojnému vysoce učenému zvláště váženému a velebnému pánu panu 

Vojtěchovi Sedláčkovi 

!epl,ské kan?ny: řád~ sv .. Premonstratens~ého zna~enit~m~ knězi na vysokých 
skolach Prazskych fIlozofIe doktoru, na ustavu fllozoflckem Plzenském čisté 
matema~y~~" pak filol,?gie ~~~inskév a řeči če~ké veřejnému řádnému profes
SOI'U, zbIra)1clmu a oucmkuJlclmu clenu Českeho národního Muzeum a t. d, 

příteli drahému ' 
a vlastenci milovanému 

z srdečné upřímnosti 
připsaná. 

(Následuje pak obšírné připsání Sedláčkovi d. v Sedlicích dne 14 .. května 
1828." " 

. Potom je Ponaučení či obyčejná předmluva ke čtenáři; proč Podolského 
SpIS znovu vydal.) , 

Spis samotný jest obnovené vydání spisu Globicova jen v podrobnostech 
změněné a tehdejšímu pravopisu přispůsobené. 

, (Na st~. 32 měla býti čtvrt lokte Pražského vyobrazena, ale pro malý formát 
kmžky vzata Jen polovice, což vyjádřeno takto:) "pročež položenou línu zdýlí A až B 
půlčtvrt pravého lokte Pražského sem položil, poněvadž pro skrovnost knížky ceh" 
položen býti nemohl, tu vezma osmkrát na dýl, bude míti loket" atd. . 

(Výkres této osminy rozdělené na 3 palce měřen geodetickým ústavem, a našlo 
se 7275 mm, což ~yvši násobeno osmi, vydalo 582·00 mm, tedy pod pravou míru.) 

(Na str. 33 Jest vynechán loket země a položen jen sáh země a proto v textu:) 
"pro očité spatření sáh země jest vyrejsován ". 
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II. a '1/1 quadrátový neb křížový prut, jeden prut dýlky jeden prut šírky_ 
b 1/10 řemen prutu, 1 prut dýlky, 1 střevíc šířky. ' 
c 1/100 quadratový neb křížový střevíc, 1 střevíc dýlky, 1 střevíc šířky. 
d 1/1000 řemen střevíce 1 střevíc dýIky, 1 coul šírky. 
e 1/10000 kvadratový rieb křížový coul, 1 coul dlouhý, 1 coul široký. 

III. a 1í1 cubic neb křížový prut, 1 prut dýlky, šířky a tloušky. 

b 1/10 vrstva prutu 1 prut šířky, 1 dýlky, 1 střevíc tlouŠky. 
c 1/100 trám prutu, 1 prut dýlky, 1 střevíc šířky a tloušky. 
d 1/1000 cubic. neb křížový střevíc 1 střev. tloušky, vejšky a šířky. 
e 1/10000 vrstva střevíce 1 střevíc dýlky a šířky a 1 coul tloušky. 
j 1/100000 trám střevíce lstrevíc dýlky a 1 coul šířky a tloušky. 
g 1/1000000 cubic. neb křížový coul, 1 coul šířky, vejšky a tloušky. 

Str. 485. § V. O tom rozdílu těch měr čtenáři něco ponavrhnout, tak že 
skoro v celým světě od starodavna na jedno přicházelo, že co podlé cesty dne, 
taky podlé práce volů, koňů aneb lidí v jednom dni aneb v půl, v jedný ho
dině atd. se udělat může. Dále a skrovnějc podlé krokův a noh lidských, item 
podlé roztažených ramen, ramen-Ioktův, šířky ruky a prstův a tak dále podlé 
ječnýho zrna měřený aneb při nejmenším tý míry, kde pořádně a tovaryšsky 
společně zůstávati začaly, obšírně potom zřídili a nazvali: a kdybysme na světě 
něco měli, aby ustavičně v jedný acurat velikosti vždycky jednostejně a ne
proměnitedlně se drželo a ani o ten nejsubtylnější vlas jedno před druhým na 
velikosti varirovalo, tak bysme měli jeden stálý a znamenitý spúsob, po čemž
by se všechny míry (str. 486) v světě řídit a všudy (tu pilnost lidem vštípit) 
just jednostejný míry míti mohli; jedině toliko měříc, co časem skrze užívání 
a skrze zazrzavění a jiný tisícnásobný případnosti těm original-mírám se při
hodit mohlo, z čehož pochází, že všudy jednostejný míry nejsou, toliko na 
jednom místě o moc aneb málo větší, aneb menši jsou, jako i všechny jiný 
na všech místech a zřídka jedna druhý accurat stejně přichází. 

§ VII. Pročež jest jedna samá pouhá nemožnost, nětco fistýho o dýlkách 
měr vymyslit, toliko muší ten, který nětco měřiti má, podlé toho místa se řídit, 
kam přijde a toho místa míry vzít, pOl)ěvadž taký ta determinad v tom místě 
měr státi se muší. Takoví se mužou' potom rozdělit v 10" 100, . 1000 atd. dílů 
aneb jak chceme, potom jedno srovnání's dobrým judicium ustanovit meZi 
tím dělením, které toho místa .obyčejný jest a mezi tím dělením, kteréž se udě
lalo. Ta (str. 487) všechna nestejnost oznámených mír pochází z dvojího; buďto 
budou na jednom místě jinač děleny, nežli na druhým, ku příkladu na jednom 
místě má jeden střevíc 12 coulů, na druhým 16, item na jednom místě drží 
prut 12 střevíců a na druhým 16, o čemž nětco zde dále obšírněji oznámiti vidím 
býti zbytečně, neb každý povážlivý bude dobře vědět, kde by potřeba bylo 
Gak svrchu oznámeno) s tím jak pokračovat. 

Předně: Milliare ltalicum, jedna vlaská míle, un Miglio ltaliano drží 
8 stádia, to jest 1000 geometrických kroků aneb 5000 střevíců. 

Za druhé: Mi11iareGermanicum, jedna německá míle; neb jsou jedným 
slovem v zemích německých velmi nestejný, velký, prostřední a malý, jedna 
jak náleží velká a stará německá míle vbíhá se na 40 stadia to jest 5000 geometr. 
kroků aneb 25000 střevícův. Jedna prostřední na 36 stadia, to jest 4500 geo
metrických (str. 488) kroků a jedna malá na 32 stadia neb 4000 geometrických 
kroků. Ta poslední jest just 4krát tak velká, jako jedna vlaská a ta se v.geo
grafii v mapách všudy potřebuje a rozumí; a bude taky 15 takových na feden 
grád jednoho každýho velkýho cirkle na zemi počítáno a 60 vlaských. Tak 
přinese každá německá míle 4 min. a každá vlaská 1 minutu. 
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Za třetí: jedna jrancouská míle, une Lieue (s kterýma někteří Špaňhelský 
oConfundirujou, jako Schwenter a jiní, že dokonce se netřefujou a velký rozdÍl 
jest) má sice 1 Y2 vlaské míry držet, to jest 12 stadiů aneb 500 kroků to jest 
7506 v~tře;íc~'v,Tako,vým spůsobe~. vyšlo by jich 40 na 1 grád, což ale nejde 
~ pOClta]l ~etslm d;lem ; geografu Jen 20, taky 25 na jeden grád tak, když 
F?h ~O ?a Jed:n ~rad. ':~Jde, tak t~ková ~rancous~á míle tři čtvrtě jedný ordi
narm nemecky mIle drZl a 24. stadia, to Jest ale rečeno, jak se (str. 489) ordi-
nárně bere, sice jest rozličný rozdíl v mílích. .' 

357. KNíŽKA 
O 

MĚRÁCH ZEMSKÝCH 
(atd. jako u předešlých) sepsaná od 

Simeona Podolského z Podolí, 
JMe. měřiče zemského v království Českém, 

pak vydaná nákladem 
Sam2tele Globiče z Bučína, 

měř~če zemského v král. českém a v Praze u Jiřího černocha 1683 vytištěná; 
nym pak poznovu do tisku daná a s vysvětlením měřičných slov opatřená od 

J ozeja Fr. Devotýho, 
čestného kanovníka na Vyšehradě v Praze, biskupského notáře, spolu ouda. 

národního muzeum a faráře Sedleckého. 

V Hradci králové 1828. 
Písmem Jana Host. Pospíšila, oučinkujícího ouda českéhónárodniho muzeum 

a biskupského impressora. 
Důstojnému vysoce učenému zvláště váženému a velebnému pánu panu 

V oftěchovi Sedláčkovi 
!epl,ské kan?ny; řád~ sv .. Premonstratenského znamenitému knězi na vysokých 
skolach Prazskych fIlozofIe doktoru, na ústavu filozofickém Plzenském čisté 
matema~y~~" pak filol~gie ~~~inskév a řeči če?ké verejnémuřádnému profes
soru, Zblra]lClmuaoucmkuJIClmu clenu Českeho národního Muzeum a t. d. 

příteli drahému ' 
a vlastenci milovanému 

z srdečné upřímnosti 
připsaná. 

(Následuje pak obšírné připsání Sedláčkovi d. v Sedlicích dne 14. května 
1828." " 

Potom je Ponaučení či obyčejná předmluva ke čtenáři, proč Podolského 
spis znovu vydal.) . 

Spis samotný jest obnovené vydání spisu Globicova jen y podrobnostech 
změněné a tehdejšímu pravopisu přispůsobené. 

'" (Na st~. 32 měla býti čtvrt lokte Pražského vyobrazena, ale pro malý formát 
k~l~ky vzata J,en polovice, což vyjádřeno takto:) "pročež položenou línu zdýlí A až B 
pulctvrt praveho lokte Pražského sem položil, poněvadž pro skrovnost . knížky cel<' 
položen býti nemohl, tu vezma osmkrát na dýl, bude míti loket" atd. . 

(Výkres této osminy rozdělené na 3 palce měřen geodetickým ústavem, a našlo 
se 7275 mm, což ~yvši násobeno osmi, vydalo 582·00 mm, tedy pod pravou míru.) 

(Na str. 33 Jest vynechán loket země a položen jen sáh země a proto v textu:) 
"pro očité spatření sáh země j~st vyrejsován ". 
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(Na str. 51 přidáno jest:) Vysvětlen při měření potřebných slov v české, 
latinské a německé řeči:: 

1. Dědina, pole, rolí Rus, ager, praedium Ackergut, Feldgut, Land
gut 

2. Dědina dZlchovní Praedia ecclesiastica Geistliche oder Kirchen
giiter 

3. Dědiny manské Praedia emphiteutica Lehengiiter 
Herrschatfliche Giiter 
Freie Giiter 
Landesinwohner, der einen 
liegenden Hof o. Feldbau 
hat Jus provinc. 

4. Dědiny panské 
5. Dědiny svobodné 
6. Dědi1tík 

7. Dlaň 4 prstů vedle 
sebe položených šířka 

8. Dlaně zšíří 
9. jitro rolí, kteráž se 

jedním spřežením volův za 
den zorati může 

10. jitra půl,polojitrona 
dýlku drží půl druhého 
provazce, to jest 4056 lokte 

ll. jitra čtvrt jest tři 
čtvrti provazce a má 2028 
loket 

12. jitro, míra zemská v 
kro t. 1. 1268 za Přemysla 
Otokara krále Č. měla v 
sobě 5 provazcův, 210 loket 
anebo 630 pídí. Po shoření 
pak desk zemských jitro 
drželo 3 provazce, to jest 
8112 loket, když se totižto 
táhne na šíř 1 provazec a 
na 'dýl 3 provazce 

13. Hon jest 5 provazcův 
zdý1í a jest v honech 210 
loket, však 630 pídí 

14. Kolečko plužné, tak 
mírné, aby se v honech 60-
krát obrátilo 

15. Krok měřičský 5 stře
víců 

16. Krok obecní půl tře
tího střevíce 

Praedia dominicalia 
Praedla libera 
Colonus , 

Palmuc;. Plin. Sim 
Pod. 
Palmaris 
Jugeniin. Tanta pars 
agri, quam uno die 
boves juncti exarare 
possunt 

Semijugerum in longi
tudine continens ulnas 
4056 
Quadransjugeri 2028 
ulnarum 

Jugerum aut jugum, 
certa rnensura agro
rum in inclyto reg. 
Boemi. Sym. Podol. 

Stadium. S1m. Podol. 

Rotula aratri in stadio 
sexagesies vertenda 

Passus geometricus 

Passus simplex 

17. Lán horní, míra 7 la
ter držící 

Laneus montium or
gyias seu ulnas monta
nisticus (sic) contintlt 

Eine Querhand 4 Finger 
breit 
Einer Handbreit 
Ein Tagwerk-Acker, ein 
Joch Acker, ein Morgen o
der lIuf Landes, ein Ge
wande, so "iel Acker, was 
2 Ochsen zusammen in 
einem Tage ackern konnen 
Ein halbes Joch in der 
Lange haltet anderthalb 
LandseiJe d. i. 4056 El1en 
Der vierte Teil eines Jochs 
haltend 2028 Ellen 

Ein Joch oder Jochart, 
bOhmisc;he MaaB. hielt im' 
J. : 268 unter dem Přemlsl 
Otto kar bOhm. Konig in 
sich 210 Ellen, nach Ab
brennung aber d.er Land
tafel hat es enthalten 8112 
Ellen 

Ein Feldweg ist 5 Land
seilen lang, in einem Feld
wege sind 210 Ellen oder 
630 Spannen 
Das Pflugradlein so maBig, 
daB es sich in einem Feld
weg 60mal umdrehet 
Ein geometris(her oder 
zum Feldmessen gehoriger 
Schritt 5 Schuh 
Gemeiner Schritt dritthalb 
Schuh 
Berglan, Berghube, MaaJ3. 
von 7 Lachtern 
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18. Lán kněžský orný měl 
II .kop záhonll a sily. se 
64 strychy pšenice, ale 
houšť na kněžských dědi
nách, než na královských 

19. Lán královský, dobrý 
orný za krále Přemysla 
Otakara bylo 12 kop zá
honů, na nějž padlo aneb 
silo se řídce 64 strychů 
pšenice 

20. Lán panský neb ze
manský svobodný, v němž 
bylo 10 kop záhonů, padlo 
na něj jednostejně 64 stry
chy pše:1ice, však ještě 
houšť než na předešlé 

21. Lán sedlský, podou
roční, poplatný, v němž 
bylo 8 kop záhonů; na něj 
se' silo rovně 64 str. pše
nice a to nejhoušť 

22. Lán zemský držel v 
sobě 4 čtvrtě, 12 prutů, 60 
jiter, 300 provazcův, 12.600 
loket a to podlé nařízení 
krále Přemysla Otakara. 
Jiný býval lán královský, 
jiný kněžský, jiný panský 
neb zemanský, svobodný, 
jiný pak lán sedlský. Po 
shoření desk zemských po- . 
čítalo se do zemského lánu 
192 provazce (provazec 
zemský ale do té doby byl 
na dýlku 52 loket) což 
učiní 519; 168 loktů' 

.. 
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Laneus sive ager ec
c1esiasticus seu sacer
dotalis 

Laneu~ . sive ager re
gius. Nunc 192 funi
culos continet 

Laneus sive ager do
minicalis, nobilis, liber, 
nunc pariter 192funi-
culos continet . 

Der geistliche Acker, Hube 
hat II Schock Beete, auf 
diese wurden 64 Scheffel 
Weizen gesaet: dichter aber 
auf den geistllchen, als (auf 
den) koniglichen Feldgii
tern 
Die konigliche Hube un
term Konig. Přemisl Otto
kar war 12 Schock Béte 
darauf nelen 64' Scheffel 
Weizen !'chiitter gesaet. 

Die Herren- oder Edel
manns freie Hube enthielt 
10 Schock Beete, darauf 
fielen gleidiermassen 64 
Scheffel Weizen. aber noch 
dichter, als in vorigen 

Laneus sive ager rusti- . Die Bauern-Zinshube hatte 
canus, vectigalis; nunc in sich 8 Schock Beete, 
ibidem aequaliter 192 darauf saete ma:n eben 64 
funiculos complectitur Scheffel Weizen und zwar 

Laneus terrestris, men
sura geometrica in reg
no Boemiae hactenus 
usitata, 519168 ulna
rum in longitudine seu 
ager 192 funiculos O 
complectens 

am dichtesten 
Eine Landhube hat vor
mals in sich gehalten 4 
Vierteile, 12 Ruten, 60 
Morgen oder J ocharten, 300 
Landseile 12600 Ellen und 
dieses nach Verordnung des 
Konigs Přemysl Ottokar. 
Es waren unterschiedene 
Huben, als die konigliche, 
geistliche oder Edelmanns 
freie Hube und die Bau
ern-Zinshube. Nach Ab
brennung der' Landtafel 
rechnete man in eine 
Landhube 192 Landseile 
(ein Landseil aber von 
diser Zeit an hielt in der 
Lange 52 Ellen) das macht 
519. 168 Ellen 

23. Látro KaPíhorskéneb Orgya Kuttenbergen
Kutnohorské drží 3 lokte a sis 

Der Kuttenberger Berg
lachter halt 3 Prager Ellen 
und anderthald Viertel 
Eine Prager oder B6hmi
sche Elle nach dem alten 
Maa6e ist 3 Spannen. Simo 

půl druhé čtvrti Pražské 
~ 24. Loket Pražský neb 
Ceský podlé staré míry 3 
pídi . 

25. Lokte čtvrt 
26. Lokte půl 

Ulna Pragensis sive 
Boemica III spitama-
rum 

Qudrans ulna 
Dimidia ulna 

Podol. 
Viertel Elle 
Halbe Elle 



27. Loketní půl 
28. Mez, příční cesta 

skrze pole 

29. Meze, pomeze, hra
nice, končiny 

30. Mezní, pomezní, me
zující, hraničný, dotýkající 
se, sousedský 

31. Mezník, mezní kámen 

32. Mezovati 
33. Meze vyměřiti, vymě

řovati, uložiti, znamenati 
meze neb mezníky klásti, 
na místě postavíti, rozhod
nouti, vymeziti, jedno od 
druhého děliti 

34. Měření, změření, vy
měření, odměření 

35. Měřič pole 
36. Měřiti, odměřiti, vy

měřiti 
37. Měřič zemský, zemo

měřič 
38. Míle 

. 39. Míle česká jest zdýlí 
365 provazců zemských 

40. Místo, kde se meze 
a hranice scházejí 

41. Míle obyčejná mírná 

42. Míle půl druhé 
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Semicubitalis Eine halbe Elle lang 
Epipedonicus, vía trans- Der Rain; Mitteb Rain, 
versa in agro Quer-Weg uber einen Ak

ker, Zwergweg uber die 
Guter etwa einesFuBes 
breit. Der schmale Weg 

Fines, termini, limites, 
metae, confinia, orae 
Finitimus, confinis,li
mitaneus, conterminus, 
vicinus 
Terrninalis lapis, lapis 
sacer 
Terminare 
Deterrninare, terrninis 
et limitibus designare, 
constituere certos ter
rninos. Certis terminis 
circum scribere. Partiri 
limite agrum 
Mensio, dimensio, men
surat.io 
Mensor, decempedator 
Metiri, mensurare 

zwischen denen F eldern 
Granzen, Gegend, Land
marken 
Angranzend, anstoBend in 
der Nachbarschaft 

Angranzend; anstoBend 

Granzen, enden 
Die Granzen abmessen, be
stimmen, géwisse Mark
steine, Rainsteine setzen, 
ein Feld von dem andern 
abteilen, die Granzen schei
den 
Messung, das Abmessen, 
Abmessung, Ausmessung 
Feldmesser 
Messen, abmessen, ausmes-
sen 

Geometres et geometra Landmesser 

Milliare et rnimarium 
Mimare Boěrnicum 365 
funiculos complectens 
Simo Podol. 
Comrninium 

Eine Meile 
Eine bOhm. Meile ist in 
der Lange :365 Landseile 

Angranzung, ZusammeÍl
stossung der Granzen 
Eine gemeine deutsche 
Meile 

Anderthalb Meilen 

43. Míra, čímž se něco 
měří 

Milliare germanicum 
commune, 4000 pas
suum geometricorum 
Sesq uimmiare 
Mensura Ein MaaB (Instrument 

zum Messen) 
Der MaaBstab 44. Míry. Stupně 

45. Nesnadí, soudí se o 
meze 

46. Palec zšíří 

47. Palec ztlouští 
48. Palce širokost 
49. Píď 10 prstův vedle 

sebe položených 
50. Pole spupné 

Radius geometrarum. 
Regula 
Vidni nostri ambigunt 
d.e finibus 
Caul. Polex 

Policaris 
Policaris latitudo 
Spithama. Simo Podol. 

Ager nobilitatis 

Sie streiten wegen den 
Granzen 
Ein Zoll MaaB, eines Dau~ 
mens breit 
Eines Daumens dick 
Die Breite eines Daumens 
Eine Spanne, 10 neben ein
ander gelegte FiDger 
Herren- doer. Edelmanns 
Acker 

I 
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51. Pole svobodné pro- Apertus campus 
stranné 

52. PoPluží Allodium 

53. Provazec zemský i 
lesní za času Přemysla Oto
kára vzdélí byl na 42 loktů 
a 2 pěsti. Po shoření desk 
zemských pak jest zdýlí 
52 loket 

54. Provazec viničný má 
64 lokte 

Funiculus terrestris 
tempore Przemislai 
Ottokari II. 42 ulnas 
et 2 pugnos contine
bat; post exustionem 
tabularum regni vero 
52 ulnas 
Funiculus in mensu
randis vitiferis combus 
usitatis (sic) 64 ulna
rum a Carolo IV. 

55. Prst tolik jest, co 4 Digitus mensura 
zrna ječmene vedle sebe 
položená 

56. Prstní půl 
57. Prut slove míra 2 la

ter, totiž 8 loket zdýlí 

Sernidigitalis 
Constitutiv Caroli IV. 
a. 1358. Pertica 8 ul-
narum in Boěrnia 

58. Prut obyčejný 10 Decempeda 
loket 

59. Přes meze sahati, Extra limites grassari 
přes meze se pustiti 

60. Sáh, co prostřední Orgya 
postavy člověk oběma ru-
kama vy sáhnouti může, ale 
3 lokte zdýlí jest jistá míra 
jeho 

61. Sousedé, kterýž spolu 
mezují 

62. Statek pozemský 

Contermini, vícini 

Fundus 

Ein freies Feld 

Ein frei, ledig u. eigenes 
Gut 
Das Landseil und Waldseil 
zur Zeit Přemysl Ottokars 
des zweiten enthielt in der 
Lange 42 Ellen und 2 Fau
ste. Nach Abbrennung der 
Landtafel aber 52 Ellen 

Das Weinbergseil hat 64 
Ellen 

Ein Fingerbreit ist so víel 
als 4 Gerstenk6rner neben 
einander gelegt 
Eines halben Fingers breit 
Die MeBrute in B6hmen 
heiBt ein MaaB von 2 
Lachtern, namlich 8 Ellen 
in der Lange 
MeBrute gemeine von 10 
Ellen 
Uber die Schnur hauen 

Eine Klatter, was ein 
Mensch mittelmaBiger 
Gr6Be mit seinen beiden 
ausgestreckten Armen er
reichen kann, aber 3 Ellen 
ist ihre gewisseMaaB 
Nachbaren, die mit einan
der granzen, die nahe bei
sammen liegen 
Grund und . Boden, ein 
Landgut 

63. Statek manský, man
ská dědina 

Praedium emphiteuti- Ein Mann- oder Lehengut 
cum 

64. Statek zádušní 
65. Spolu meziti, hrani

cemi se dotýkati 
66. Spolu mezující, pří

ležící, blízký 
67. Střevíc měřický neb 

zemský, 4 dlaní šíř 
68. Střevíce půl 
69. Střevíce půl druhého 
70. Půlstřevíční 
71. Dvou střevíc aneb 

noh zšíří a zvejší 

Praedium ecc1esiae 
Collimitari 

Confinis, finitimus, col
limitaneus 
Pes geometricus 

Semipes 
Sesquipes 
Sernipedalis 
Bipedalis 

Kirchengut 
Miteinander granzen 

Angranzend, nahe gelegen, 
das aneinanderstoBt 
Ein Werkschuh 4 Quer
hande breit 
Ein halb Schuh 
Anderthalb Schuh 
Halbschuhig 
Zwei Schuhe breit undhQch 
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73. Strych viničný drží Modius viocalis a Ca-
8192 loktů rolo IV. 1358 constitu-

74. Šíř jednoho střevíce 
4 dlaní 

75. Temeniště, neúrodné 
místo na poli 

76. Tří noh zdýlí, zšíří 
a zvejší 

77. Záhon každý aby měl 
míti 7 brazd a druhý 8 
brazd, aby v každé mírné 
roli bylo ve 2 záhoních 15 
brazd 

t. 

tus 
Palmipes; mensura pe
dis et palmi 
Clabretum 

Tripedalis 

Area una 7 liras, al
tera 8liras continebat, 
ita ut essent in quo-' 
vis agro in 2 areis 
15 lirae. Ex constitu
tione Przem. Otto 

Ein Weinberg Strich oder 
Scheffel enthaltet 8192 
Ellen. Podol. 
Ein Schuh 4 Rande breit 

Kahler Fleck, unfruchtba
rer Ort auf den Aeckern 
Dreischuhig 

Ein jedes Beete soll 7 und 
das andere 8 Saatfurchen 
haben, damit in jedem 
maBigen Acker in 2 Beeten 
15 Saatfurchen waren 
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III. ODDĚLENi. 

1. SNAHY O ZJEDNÁNí JEDNOSTEJNÉ MíRY. 

Různost měr v jednotlivých krajinách měla své obtíže, ale nevadila 
v jedné krajině; hůře bylo, jestliže se vozilo z krajiny do krajiny a ještě 
vice, jestliže se vozilo do ciziny. Lidé tehdá však nebyli nedbalí, učili se 
z mládí z hlavy počítati a ze zkušenosti naučili se znáti míry sousedův. 
Záhy však si leckdes osvojili Pražskou míru, jak seznati již z dokladův 
starých dob. Později horlivě o to dbáno, aby táž míra platila výhradně, 
ale dlouho to trvalo, nežli k tomu došlo, a když konečně odpor přemožen 
a panovala jednostejná míra v celém království, zrušena jest náhle vládou 
Vídenskou. 

Obyvatelé Nového města Pražského srovnávali se ve všech mírách 
se Staroměstskými kromě toliko korce. A když Staroměstští 1. 1408 (č. 358) 
žádali, aby i v té příčině se s nimi srovnávali, odepřeli. Patrně se nechtěli 
zbaviti svého starého ·zvyku. Města ležící blíže Prahy objednávala si tam 
bezpochyby míry a váhy Pražské, jako ku př. učinili Brandýsští 1. 1546 
(č. 359). 

První pokus dodělati se jednostejné míry stal se 1. 1549 (č. 360). Podle 
sněmovního snesení (1547) sešli se páni z krajův volení, aby se snášeli 
o čeledi, ale při tom se snesli i na tom, aby míry a váhy se smeslyPtaž:': 
skými sróvnávaly, zejmena to výsloveno o korci a přidáno, že se při všem 
obilí má kořec sháněti a všechny vrchy přestati. Výminka učiněna jen 
strany ospův (panských) a desátkův (duchovních), protože se zdálo, že 
by se oboje strany, dávající i přijímací, v tuto novou věc nevpravili. 
Také co se týče míry rybní, naskytla se tu obtíž, že se ryby prodávaly 
v Praze na kopy; pročež usneseno, aby platil čber Poděbradský v celém 
království. Věc ta i králem schválena a přikročováno k trestání osob 
neposlušných a zabavováním jejich zboží (č. 361). Přes to vykonáváno 
usnesení sjezdu nedbale, tak že se vidělo radám komory (1551, č. 362) 
poslati nařízení po všech hejtmaních, aby míry na všech panstvích krá
lovských byly sváděny na Pražskou míru. 

Netrvalo dlouho a vyskytly se nemalé obtíže. Všichni nedovedli se 
v nové nařízení vpraviti a snad by ani Pražané nebyli stačili, nové míry 
vycejchovati. Stavové sami byli obtěžováni přeměňováním měr, tak že se 
na sněmě r. 1554 (č. 363) z předešlého svolení propustili. .zůstalo tedy 
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všechno při starém a jen to zůstalo (zákonem), že se obilí na korci shánělo 
krom ovsa jediného, který měřen s vrchem. Také o to bylo dbáno, aby 
se měřilo spravedlivě, tedy aby nikdo neprodával na menší míru a lehčí 
váhu, nýbrž na tu, která v tom kraji neb místě platila a byla vycejcho
vána. O tom pak se stalo usnesení na sněmě r. 1556 (č. 364). 

Po dvě desítiletí je ticho o této věci, až teprve ok. 1. 1575. zdvihaly 
se zase nářky, že v městech a městečkách a zvláště na hostinských domích 
se míry zmenšují. Na Roudnické žalováno stavům, že tam lidem obilí 
přivážejícím sice srážejí vrch, ale jen do pola, tak že na korci nedoháněji. 
Sněm t. r. (1575, Č. 367, 368) zavřený, usnesl se, aby ti, kteří by zmen
šovali míry, byli na hrdle trestáni a Roudnickým zapověděly se novoty. 
Ale Roudničtí po měsíci se omluvili, že nic nového před se neberou, nýbrž 
že podle staré zvyklosti sice shánějí s korce, ale nechají tam tak zvaný 
hřebínek, aby sousedé neproměřili, prodávajíce obilí do ciziny. Sice pak 
znenáhla zaváděna Pražská míra. Tak ku př. nařízeno 1. 1534, aby se 
platilo clo ze strychu ječmene, nebo z té míry, jaká v kterém kraji se 
nachází, ale 1. 1579 nařízena jen Pražská míra.J) 

Na počátku 17. století objevovala se zase snaha po jednostejné míře. 
Na sněmě r. 1607 (č. 369) usnesli se stavové, že všechny míry a váhy 
v království mají se naříditi tak, aby se srovnávaly s mírami a váhami 
obvyklými v Starém městě Pražském a tyto aby platily za královské 111!Íry. 

. Těm, kteří by se tak nezachovali, pohroženo pokutou. Na sněmě v letech 
1609-1610 opáčeno toto usnesení a dodáno, že se mají ryby prodávati 
na čbery obvyklé na Poděbradsku. Při tom také stavové byvše upozorněni 
na škodné měření provazci malé délky učinili svolení, že se má měřiti 
jedině provazcem, který by měřil 52 loket Pražské míry. Lze za to míti, 
že při tom bylo působení Šimona Podolského, zemského měřiče. 

Jak se zdá, nevydala mnoho předešlá usnesení, protože starodávný 
zvyk nesnadno se vyvracuje z kořene. Stavové tedy usnesli se na sněmě 
1. 1614, dne 27. února zavřeném, aby srovnání měr se stalo do sv. Ducha 
(30. května), tedy za čtvrt léta a přece ještě sto let potom nedokončeno 
srovnání. Aby usnesení mělo váhu, zvýšena pokuta, ale marně. Avšak 
důležité pro snahu po srovnání měr bylo to, že na témž sněmě uloženo Po
dolskému, aby sepsal knihu o polních mírách a též mu vysazen stálý plat. 

Uplynula lhůta sv. Ducha a bylo 1. 1615 sv. Ducha po dmhé. Mezi 
tím přicházely žaloby, že někteří přese všechny pokuty měr srovnati 
nechtějí a na vesnicíc~ dokonce že se prodává na veliké. míry, z nichž 
již docela sešlo. Předešlé snesení o míře královské obnoveno azapověděno, 
aby nikde kořec neměřil více než 4 věrtele. Při tom také uloženo úřadům 
měst a městeček, aby ve 2 nedělích nařídili dva sádce, kteří by se o srovnání 
měr starali. 

Po městech ohlašováno snesení sněmu 1. 1614, 27. února zavřeného. 

1) ČČM. 1867 str. 19. 
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Pokud j~.:n~m~.st~lo se tak poprvé v K?tné Hoře dne 7. července (č. 370). 
Po vyhlasem ucmeno hned napomenutI, aby všichni míry své s králov
ský~i s~ov~áv~li a toho sev při obecní váze domáhali. Nazejtří posláno 
s mlram1 nekolik osob do Cáslavě a tu shledáno o obecních mírách že 
byl kořec o něco větší, věrtel o něco menší, ale čtvrtce všecky dobré. Vina 
shle.d~na v ~om: že bednář v Praze udělal ty nádoby z čerstvého dříví. 
Dah Sl tu udelatI nový kořec, který dne 9. července pánům v Hoře odevzdali 
a ~řine;li, přípově~, že i mírné pinty, žejdlíky a lokte dány budou (č. 371). 
V Jednam o tom 1 1. 1615 (č. 380) pokračováno. V Litoměřicích vyhlášeno 
~nvesvení sněm~vní a sousedé napomenutí, aby. si míry spravill. To pak 
Jeste 1. 1615 (c. 372, 376) opakováno. Více snad se v radě nestarali. Slanští 
up~;lec~:~ .stavův, totiž, měli dobrou vůli, ale sladovníci nevěděli, jak 
mall mept1 na novou m1ru, a proto prosili radu (v září, č. 373), aby to 
p~m časně opatřili a nařídili, kolik mají sousedé sypati a též vrchy aby 
zustaly. Rada tedy věc tu dne 10'. října vyzkoumala a určila, kolik se 
má podle nové míry sypati na ječnou a kolik na bílou várku a jak velký 
n:~. býti ~ov~ vr:h (č. 375). Asi po roce zase voleni dva sousedé a když 
pnJel ~r~Jsky heJt~,an do S~aného (,1615, 4 .. září, č. 378) dáno jim napo
menutI,. Jak se ma)1 chovatI ve svych povmnostech. Konváři pak t. r. 
7. prosmce (č. 379) napomenuti, aby žejdlíky a poloupinty a jiné dílo 
spravedlivě dělali. Také Kadaňští srovnali předešlou míru s Pražskou 
(1614, č. 374) a nedovolovali vrchovatě měřiti. Možná, že se tak dálo ve 
všech městech královských, ale snad všude nepoznamenáno. 

V městech poddaných asi také mnoho záviselo na vůli páně. Sobě
slavští psali o sobě (1615, 26. ledna, č. 377), že všechny míry své dali 
spraviti a cejchovati, též poručení o tom učinili a veřejně vyhlásili, ale 
zdá se, že přece pod rukou podle staré míry prodáváno, o čemž pak nejv. 
purkrabí oznámení učiněno. Ze všeho, co ještě následovati bude, lze vy
rozuměti, že nátlaku kro kanceláře povolováno, ale láska k staré míře 
zůstala, tak že na ni pokoutně měřeno, jako se dálo za naší paměti, že 
měřeno na Pražský loket a to na vrubu, který učiněn byl na Vídeňském 
lokti. Dobře psali Slánští 1619 v únoru (č. 381), že v mnohych krajích 
a nedalekých městech u Slaného měří starodávnými měrami, a oni sami, 
řídíce se u veřejnosti Pražskou mírou vypisovali obtíže své. Toužili na to, 
že jim várky nevynášely tolik jako dříve, scítajíce to na Pražskou míru, 
až přece sypali tolik jako dříve; zastírali pravou příčinu, totiž válku a ne
pokoje. Rovněž tak dávali vinu nové míře, že se méně obilí dováželo 
a vyváželo, ale zdá se, jestliže vinou něčeho takového byla nová míra, 
že bylo proto, že se měřívalo veřejně novou, kde bylo nezbytí, a pokoutně 
starou, čímž vznikaly zmatky a nejistota. Slanští žádali tedy správcův 
království, aby jim dovolili starými měrami měřiti (patrně tedy všechny 
nepředělali), ale jak se vidí nejen jim nepovoleno, nýbrž i Jan Adam 
z Roupova, komisař kraje Slanského, vytýkal jim (1619, 13. října, Č. 382), 
že se u nich kupuj e na starou míru. Slanští odváděli toto obvinění obšírně , 
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ač lásku svou k staré míře nezapřeli. Tuto omlouvali tím, co na místě 
trhovém rozmlouváno, že totiž lidé Římské víry byli příčinou nové míry 
a všech těch zběhlých roztržitostí, proto aby jich víra jako míra jediná 
byla, ale protože moc jich je v nic obráceno a v kraji Boleslavském, 
v Mělníce a Velvařích i jinde starou mírou bez překážky měří, že chtějí 
s jinými městy prositi nastávajícího krále, aby byla stará spravedlivá 
a jednoho každého kraje obyčejná míra zase povolena. Ale brzo u nich 
se stala také změna a přišli do radnice lidé, kteří nové míře přáli. Proto 
obeslali konváře domácí, aby vykázali průbu žejdlíkův spravedlivých 
i falešných a zjednali to (1623, 15. března, č. 283), aby bylo chozeno po 
sousedech, kteří piva dávali a u koho by nalezena byla jiná míra než 
Pražská, na toho. aby bylo pokutováním nastupováno. 

Absolutní vláda následujících let přála. jednotné míře. Na sněmích 
obecních 1. 1627 a 1630 obnoveno usnesení na sněmu r. 1615' učiněné 
i s pokutou 50 kop tamže usnesenou,2) císař Ferdinand II. pak (1628, 
7. února, č. 384) zavrhl nejen všechny rozličné míry, nýbrž i veliké míry, 
od nichž již bylo upouštěno a poručil přísně, aby se všichni obyvatelé do 
sv. Jiří (tedy ve čtvrtletí) s královskou mírou srovnali. 

Současně dálo se tak v knížectví Frýdlandském správou svou od 
ostatních Čech odděleném, tak že rozkaz přísného knížete!. 1628 (31. srpna, 
č. 385) skrze hejtmana opakován. Jestli však hejtman rozkazuje, aby 
platil centnýř po 100 librách Pražských, jest v tom buď omyl aneb za
váděn ve Frýdlandsku centnýř o 20 liber lehčí. 

Jsou známky, že rozkazu císařova posloucháno (viz č. 387), avšak 
z průběhu pozdějšího jde na jevo, že na mnoze zůstal starý stav rozště
penosti, buď že starou mírou pokoutně měřeno, aneb že se k ní lidé po 
nějakém čase navracovali. Chomutovští poslali pro míry doŽatce, jakožto 
krajského města, ale jak se zdá, dobře nepochodili, protož odpovídajíce 
k rozkazu Adama ze Šternberka (tuším krajského) žádali ho, aby jim 

. poslal věrtel Pražský cejchovaný obilné míry (1629, 3. srpna, č. 386). 
Jestliže pak i v Chomutově i v jiných městech rozkaz císařův nebyl vy
konán aneb lépe řkouc nemohl býti vykonán, snad příčina byla ta, že 
nebylo dosti mírných nádob, o něž se mocní ve Vídni (dvorská kancelář) 
a v Praze (místodržící) dříve se měli starati, než rozkazy vydávali, což 
lze i všem následujícím nařízením vytýkati. Tak zřejmo i na Chomutov
ských, kteří chtěli vůli císařovu plniti. Rada zdejší ustanovila (1636, 
26. ledna, č. 388), aby volení měšťané šli po domech a všechny míry, velké 
i malé, rozsekali, aby si lidé udělali nové podle předepsané míry. Nařízeno, 
aby pekaři již nevážili kamenem, konváři aby udělali mírné žejdlíky 
a bečváři aby pořídíce si polovičný kořec, věrtel a měřici (čtvrtku) pravé 
míry, dělali sousedům nádoby. Hejtman panství Chomutovského byv 
krajskými. napomenut, oznamuje jim (1636, ll. února, Č. 389), že na 

2) Viz Riegrovo Zřízení krajské I 309. 
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panství Přísečnickém 'cejchoval na Pražskou míru. Tu to šlo, poněvadž 
v té krajině horské se selo málo obilí a proto bylo také málo nádob, ale 
v městě Přísečnici nebyli ochotni dovolávajíce se horních svobod, jako 
v Jáchymově a jiných městech, pročéž si hejtman vyžádal úěkteré míry 
a váhy a složil je na zámku. Též oznamoval ku konci t. r. (č. 390), že 
obeslal pachtýře hamru a j emu oznámil, že každá váha železa má se srov
návati s Pražskou mírou, ale v tom byly těžkosti, protože nemohli kouti 
prutův do jisté váhy a prodávali je, co vážily; avšak centnýř zdejší srov
nával se s Pražským centnýřem. Ale Chomutovští vážíce nové zvony 
v Kadani (1637, Č. 392) udávali váhu jich na centnýře po 100 librách. 

Prachatičtí požádali Q. 1635, 26. října, Č. 387) úředníky šestipanské 
Starého města Pražského, aby jim míry korce, poloukorce a věrtele mírou 
Pražskou vycejchova1i. L. 1639 (č. 393) zkoušen před radními věrtel Jana 
Svrška, na kterýž se kupovala pšenice k várkám obecním a na nějž se 
sládkům vyměřovalo. Když jej srovnávali s věrtelem obecním z Prahy 
vydaným, našlo se, že věrtel Svrškův sháněný byv do věrtele Pražského 
vsypán, že jest dobře vrchovatý, pročež zůstali na tom, že se budou příště 
na příměrky ptáti. 

Na panství Vimberském prodáváno 1. 1630 (č. 256i) vápno na korce 
míry Pražské a vycházely ospy pšenice z' dolej šího mlýna na touž míru. 
Poddaní ze vsi Klášterce (1636, Č. 391) žádali za půjčení 26 korcův žita 
téže míry. . 

Pro válečné běhy nemohl býti rozkaz císařův z r. 1628 všude pro
veden; proto vydali místodržící (1644, 9. července, Č. 394) nové nařízení, 
připamatujice krajským, aby k vyplnění vůle císařovy přihlíželi. Místo
držících nebylo tajno, že se onde a onde rozličnou mírou měří a. proto 
vydali p~ učiněném míru nové nařízení krajským (1649, 23. září, č. 395) 
rozkazujice přísně, aby hledali odchylné míry a beze všeho ohledu je 
roztlouci dali, naproti tomu všude měřiti Prážskou mírou nařídili, žádajíce 
také zprávu, proč posud tak nebylo činěno. Krajští jsouce vojenskými 
a jinými věcmi až příliš zabaveni nesnadno mohli úkol na ně vložený 
vykonávati, také se jim nezdálo mezi strýci a přáteli svými úřad bířice 
vykonávati, ani to byli páni z kraje a nikoliv jmenovaní úřednici z ciziny. 
jako bývalo od polovice 18. stol. Hejtmané Prachenského kraje ozna
mujíce (1649, 28. září, č. 396) rozkaz dotčený, sice poroučeli, ale od osob 
svých přátelsky žádali, ~e jeden každý pán neb rytíř při svých správcích 
to nařídí, aby odchylné míry byly kaženy a Pražské míry zřizovány. 
Městům tak nařízeno bez přátelského žádánÍ. Podobná nařízení posílali 
(1649, 30. září, Č. 397) krajští Slanští, (1649, 2; října, č. 398) krajští Žatečtí 
jak se lze domnívati i hejtmané ostatních krajův.3) 

Podobněž jako krajští, napomínali rady komory úřady královských 
měst (1656, 7. února, Č. 399) a tuším také hejtmany král. panství nařízujíce, 

, 3) Žatečtí' opakovali rozkaz 1650, 25. prosince (č. 401). 
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aby tloukli staré míry a všude uváděli Pražskou míru:která má býti obecním 
cejchem cejchována; zvláště napomínán i král. rychtář, aby se každým 
přestupnikem hned ujistil. I tu se vyskytovala snad mnohá ochota, ale 
je nám jen jedna známa.· Unhostští oznamovali (1650, 1. března, č. 400) 
hejtmanovi Křivoklátskému, že se s cisařem i ve víře, i v míře srovnávati 
chtějí a nedovolí jinou mírou měřiti než Pražskou, též že nařídili, aby 
žejdlíky pivní a míry obilné byly poslány na Křivoklát k vycejchování. 

Na sněmích obecných po r. 1650 obnovena usnesení o jednostejné 
míře od r. 1620 již po kolikáté. Následky toho ukázaly se v Písku. Stará 
Písecká míra leckdes po kraji oblíbená a na Drahensku ještě 1. 1624 platná 
již tam byla 1. 1630 zavržena (viz č. 302). V městě Písku nařízeni dozorci 
nad měrami a váhami. Kr. rychtář nařídilI. 1653 (č. 403), aby byly míry 
obilné přehlédnuty. Měřeny 29. srpna v obecní sednici a rovnány s mírou 
Pražskou. Dozorcům nařízeno, aby netrpěli nespravedlivých měr, souke
níkům, aby měřili lokty Pražskými a přehlednuta všechna závaží v městské 
váze. Lze za to míti, že se tak stalo i v jiných městech. 

Vl. 1650-1654 (c. 403) vykonali vláda i stavové několik užitečných 
věci.4) K těm také patřila péče o jednotnou míru a práce v té příčině 
potřebná uložena na komisí visitační. Císař Ferdinand III. pak nařídil 
(1654, 9. června, č. 405) místodržícim, aby povážili, co od visitačních 
komisařův bude oznámeno a o tom své dobré zdání učinili. Také v České 
církvi se touto věcí hnulo. Arcibiskup připomínaje (1654, č. 406) vikářům sně
movní usnesení o mírách a aby větší míry byly odstaveny, nařídil jim, 
aby dbali o to, aby faráři majíce dostávati desátky v staré míře dostávali 
jev nové míře ale bez ukřivděnÍ. 

V té příčině některý farář dělal těžkosti. Tak ku př. farář -Čelakovský 
přes to, že předešlí faráři přijímali desátky na královskou míru, nechtěl 
tomu obvyknouti žádaje, aby mu byly dávány na nějakou starou míru, 
o které již tehdejší osadníci nevěděli; a protože se odvolával na nějaký 
dekrét konsistoře a komory, žádali Čelakovští hejtmana Brandýsského 
za poučení (č. 409). Hejtman povolav strany u přítomnosti děkana Brandýs
ského sw\nal je tak, aby se mu kořec, obsahujíci 4 věrtele s vrchem 
dával. Avšak ačkoliv okolní faráři přijímali desátku kořec a na míru 
sháněnou, rušil farář Čelakovský porovnání a dal si udělati novou míru 
(5 věrtel na korec), když pak osadníci jí měřiti nechtěli, na dal jim rebe
lantů, huntsfutův, hulvátův a krobianův a jednomu z nich, že je osel 
a když se opijel, i lidi bil. Žalovali proto u hejtmana svého (1670, 26. listo
padu, Č. 412), avšak majíce do něho i jiné stížnosti, žádali (1670, 1. pro
since, č. 412b) rady komory za to, aby jim dán byl jiný farář. 

Faráři panství Par dubského žalovali (1661, v září, č. 410) konsistol-i 
Pražské na hejtmana a úředníky Pardubské, že povinné desátky zavrhše 
vrchovatou míru v nové menší a sháněné míře vydávají, též že je odpírají 

4) Viz Rezkovy' Dějiny Čech 1. díl a Č. 404. 

! 

I ,. 
409 

dávati z domův spálených a ukazovali na zlý příklad, kterýž se dává 
sousedním pánům. Pro ty faráře tedy cisařský list nebyl ničÍÍn. Dovolávali 
se patentu arcibiskupova, ale v něm nestálo to, co oni si myslili. 

Zbytečně se dotazoval Kryštof Karel ze Svarova kancléře arci
biskupova (1661; č. 411), v jaké míře je povinen dávati desátky farářům; 
sám měl Pražskou míru a sedláci a faráři mívali rozdílné míry. Přece bylo 
zřejmo, že co se dávalo dříve; mohlo se dávati zrovna tak v nové míře. 

Ačkoliv tedy Pražská míra se ho/ně rozšířila, přece nepanovala výhradně. 
Tak ku př. stávalo se v kraji Žateckém,že vozkové a handlíři přijevše 
nakupovat obilí nechtěli je jinak bráti, než vrchovatou měrou. To způ
sobilo u místodržícich nelibost, kterouž také nezamlčeli, a přimělo kraj
ského (1659, 28. listopadu, č. 407), že to patentem krajským vytýkal 
a nařídil, aby se měřilo obilí Pražskou mírou a u tvrdého obilí sháněnou 
bez vrchu. Rakovnickým zase vytýkali krajští (1659, 4. prosince, č. 408), 
že šenkýřky, řezníci, pekal-i, ševci a kramáři pořádku v mírách a váhách 
nedbají a chudý lid skracují; nařídili proto, aby k řemeslníkům dohlíželi, 
aby spravedlivě měřili a vážili. 

Na sněmu obecním 1. 1677 obnoveno usnesení o jednotné míře, ale 
není známek, že by se po zemi bylo postupovalo v té příčině.li) 

Místodržící jsouce puzeni vůlí císařovou a usnesením sněmu obnovili 
r. 1684 úsilí o konečné zavedení jednotné míry; možná že zase působeno 
na krajské, ale není o tom nic určitého známo. Jen tolik lze říci, že v in
strukci dané (1685, 1. ledna, č. 413) úředníkům na panstvích Rohozeckém, 
Semilském a Maloskalském poručeno, aby míry a váhy s Pražskými náležitě 
srovnali. R. 1684 pak učinili místodržící zadání k cisciři strany jednotné 
míry, u dvora však chtěli zvěděti, kde většími neb jinými, než Pražské 
míry jsou, se měří a váží, protože se lidem očitá křivda dála. Žádali tedy 
na krajských (1687, 23. prosince, č. 414), aby věc tu správně vyzvěděli. 
Císař pak pováživ zprávy jejich vyřídil ji (1688, ll. května, Č. 416) tak:, 
že jim dává na uváženou, jestli by se jednostejné zavedení míry mělo 
státi podle staré na delší lokte a větší míry a váhy neboli podle kratší 
a menšÍ. Zdá se býti v tom snaha, aspoň co se týče lokte, srovnati naši 
míru s Vídenskou. Místodržící tedy nelenili a hned (26. května, č. 417) 
oznámili krajským obsah psaní ci~ařova žádajíce, aby se ptali obyvatelstva 
ve s'.ém kraji a poslali o tom zprávu. 

Z dopisů krajských v té příčině poslaných je několik známo. Ra
kovnickým bylo v té příčině psáno již 1. 1686, 4. února, a opakováno 
zase 1688, 15. ledna (č. 415), aby podrobně oznámili, kde ještě mají velkou 
neb jinou míru s Pražskou se nesrovnávající a popsali, jak se u nich měří 
a vážÍ. Podrobněji psal (26. června, č. 418) Fr. Doudlebský Píseckým 
připomínaje jim kolikeré přísné napomenutí v příčině toho, že se o trzích 
na velkou míru nakupovávalo a na malou zase prodávalo a proto po-

5) Viz Riegrovo Zřízení krajské I 309. 
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roučeje, aby v 7 dnech každý z obyvatelův kraje na Cerhonice oznámili, 
jakými měrami se v prodej i a koupi měří, kdy do měst, městeček neb 
vesnic obilí prodávají neb odkud zase kupují, kterak se míra jeho s mírou 
jiných srovnává neopomena každé důležitostí doložiti. Konečně žádali 
krajští Bechynského kraje (1688, 12. srpna, č. 420) věděti; kde mají velkou 
neb Pražskou míru, neb jinou, neb cizozemskou a proč ta která míra kde 
pa.nuje. Hejtma~ Třebonský doptával se proto (13. srpna, č. 421) obcí 
aSI v ten smysl, Jak mu psáno od krajských. Jak to potom dopadlo, není 
známo, ale že s tím byly těžkosti, lze shledati· z dopisu hejtmana Vim
berského (1688, 4. července, č. 419), jenž na to touží, že se novým opa
třením budou kaziti trhy v Husinci, kam Němci soumaři zvykli jsouce 
na dlouhou míru a těžkou váhu nebudou jezditi, nýbrž obilí kradmo jinde 
kupovati. 

Nějaké místodržitelské poručení vyšlo 1690 1. dne 6. dubna také 
strany míry, ale podrobný obsah není znám. To asi bylo příčinou, že kníže 
z Eggenberka nařídil, aby se na jeho panstvích míra srovnala a že psáno 
z Krumlova hejtmanu Orlickému (1694, 28. ledna, č. 422), aby kořec, 
věrtel a měřičku k přehlednutí poslal. Stalo se tak a druhým listem 
(8. února) oznámeno, že kořec a věrtel byly trochu velké a měřička příliš 
malá, ale že se to napraví. 

Hejtmané kraje Prachenského zapovídali (1700, 25. února, č. 423), 
aby se na vrchovatou míru nekupovalo a neprodávalo a poroučeli, aby 
se všichni obyvatelé s mírou Pražskou cejchovanou srovnávali. Rada 
města Vimberka oznámila (1700, 1. března, č. 424), že míry u nich ob
vyklé ve všem všudy srovnávají se s Pražskou mírou a pšenice i žito že 
se ode dávna sháněním měřívá, avšak klamali, neb ze zadání Vimberského 
hejtmana (1700, 28. října, č. 426) jde na jevo, že se i v Prachaticích i ve 
Vimberce ještě starou měrou měří valo a že se náprava stala jedině 
v Husinci a to proto, že tu dostal hejtman Březský od krajského úřadu 
pl~?~ moc, aby -: Husi~ci "ostře" dohlížel. Kníže z Eggenberka proto 
nandil, aby byla 1 v dotcených dvou městech stará míra rušena. Již před 
tím (1700, 1. května, č. 425) poslal hejtman Březský Husineckým přísnou 
výstrahu hroze zabráním obilí a jinými tresty. 

. Míra vrchovatá ovšem se zapovídala a na mnohých místech netrpěla. 
Lidé někteří nemohouce nadávati vrchu zřídili si o to větší míru (ku pl'. 
kořec o 104 l) a měřili pak sháněním. Když to doneseno bylo do Prahy, 
vyšlo zase (1701, 4. ledna, č. 427) místodržitelské nařízení, aby se všude 
vrchovatá míra zapovídala a jen se měřilo Pražskou mírou sháněnou. 

Místodržícím se zdálo, že se věc ta vykoná brzo, ale nepovážili, že 
je v Čechách několik malých králův. Docházely jich žaloby, že někteří 
měří vrchovatou měrou nevědomostí se omlouvajíce, jiní podvádějí tak, 
že co by vrch obnášel, přisypávají obilí aneb mají nádobu vydutou. Opa
kovali tedy předešlá poručení (1701, 10. března, č. 428) a vysadili pro 
přestupníky (vrchnosti a městské úřady) pokutu 1000 fl. r. Krajští 
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oznámili to ihned po kraji bezpochyby kurendami, protože nikde toho 
intimat není. Někým tu škublo, někým nikolív. Hejtman Chynovský hned 
se (1701, 18. května, č. 429) dotazoval v Krumlově, zdali kořec, který 
je zřízen podle zámecké míry Krumlovské, srovnává se s Pražskou mírou. 
Kde byli volni měniti míry, činilo to obtíže. Hejtman Vimberský sestavil 
(20. srpna, č. 430) návrh, jak by se deputát upravil, tak aby mohl býti 
vydáván v nové míře, při tom také rozdělován na čtyrnedě1ní lhůty a to 
tak, aby vrchnost měla co možná malou škodu. Vypočteno to tak, že 
bohatý kníže neutrpěl ani celou zlatku škody.6) Kníže vyslyšev tento 
a snad i jiné návrhy, vydal (4. září, č. 432) rozkaz všem hejtmanům a 
pivnímu písaři v Prachaticích, v němž zavrhoval dobře míněný návrh 
hejtmana Vimberského, nechtě aby se čeládce přidávalo a na várku aby 
se sypalo jen 33 k. 2 v. 

Také vrchní úřad panství Třebonského oznámil kraj ské nařízení 

(1701, 30. srpna, č. 431) městskému úřadu ve Veselí, maje asi tušení, že 
tam je nějaký nepořádek. Nařídil, aby se co nejdříve opatřili Pražskou 
mírou, aby každý soused svou míru napravil a kdo by byl pokutován, 
že měřil velkou mírou kupuje neb prodávaje, aby se pak nevymlouval 
nevědomostí. Vrchní pak Krumlovský radil hejtmanovi Orlickému (1702, 
31. ledna, Č. 433), protože nová míra jest skorem o měřičku menší než 
stará a na každou várku by vice korců pacllo nežli dříve, na várku nesyPal 
nic více nežli sypal dříve (totiž zase tolik korců jen na počet, kolik bylo 
dříve větší míry) a pozoroval, bude-li pivo horší čili nebude a pokud se 
pivo nezhorší, že může zůstati při starém počtu korcův. Týž vrchní poslal 
L 1701 hejtmanovi Vimberskému Pražský kořec, věrtel a měřičku cejcho
vané podle měr Krumlovských; tento nový kořec byl o měřičku menší 
předešlého 

Na panstvích Eggenberských leckdes (a bezpochyby i jinde, odkudž 
není paměti) byly nesrovnalosti při měření obilí, protože nový kořec 
byl o měřičku menší než starší, pročež lidé pořád měřili starou mrrou. 
Kněžna M. Ernestina z Eggenberka roz. kněžna ze Švarcenberka dovolila 
proto (1705, 30. května, č. 434) úředníkům, aby měřili novou malou mírou, 
ale na každý kořec měřičku přidali. Na panství Vimberském téže kněžny 
zavedeno 1. 1706 (č. 435) úročení ospův na Pražskou míru. Srovnána 
Prachatická míra -s Pražskou a našlo se, že jedna Prachatická měří tolik 
jako 3 věrtele Pražské. Podle toho vypočteny ospy ovsa na Pražskou 
míru. 

Místodržících docházely poPlašné zprávy, že sepořáde měřívá starou 
vrchovatou měrou, ač byla na to pokuta 1000 fl. ustanovena, ano že i ně
kteří krajští dávají vrchovatou měrou měřiti. Následovalo tedy (1707, 
16. června, č. 436) nové nařízení v témž smyslll' jako mnohá předešlá 
a krajským nařízeno nejen aby to oznámili, ale i aby se vykázali, že 

6) Dopodrobna vypsáno v dokladli Č. 430. 
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bylo oznámeno po kraji. Protože každé nařízení aspoň někde hnulo, stala 
se také přehlídka na panství Třebonském. V Lomnici podle zprávy spráycovy 
(1707, 3. září, č. 437) měli pravou mírku, ale nikoliv ve Veselí, kdež byla 
míra, na niž vytiskl sládek knížecí cejch, ale ta míra mu vzata. 

Nesrovnalost v míře byla příčinou, že kde uposlechli, měřeno novou 
mírou, ale sem a tam se prodávalo na starou míru. Tak ku př. činil majitel 
Čížo-vského panství dávaje každý čtvrtý korec vrchovatý, čímž prodával 
rychleji obilí nežli Orlický hejtman. Ten to (1708, 6. února, č. 439) stížně 
vznášel na vrchního hejtmana, ale nesnadno bylo Dejma Čížovského nutiti, 
tím méně pak dělati ze sebe udávače. Že pak někdy i u vrchností nebylo 
ochoty, toho důkazem je, že když krajští (1708, 26. února, č. 440) na 
Husinecké aPrachatické pro nešetření Pražské míry nastupovali, kněžna 
z Eggenberka nerozhodla hned tak, jak by si krajští byli přáli, nýbrž 
sháněla, kde kdo prodává ještě na starou míru a chystala se mluviti s nejv. 
kancléřem (Vásclavem Norbertem hr. Vchynským), aby bylo v té příčině 
nové nařízení vydáno. Avšak zdá se, že kněžna přece se rozhodla pro 
novou míru, protože stará míra a obcházení nové překážela prodeji obilí 
na knížecích panstvích a žádala (1708, 9. března, č. 441), aby stará míra 
byla zapověděna 

Když bylo poslední místodržitelské nařízení dáno, asi v ten čas 
docházely zprávy k Vídenskému dvoru, že se v ,Čechách posud krátkým 
a dlouhým loktem a velkou a malou měrou měří, a těžší a lehčí váhou 
váží. Císař to 1707, 7. listopadu (č. 438) místodržícím vytýkal, ale ti 
s oznámením toho nepospíchali snad proto, aby přezvěděli, co se děje. 

Veřejným listem d. 1708, 27. února (č. 441) zapověděno, aby se obilí ne
přisypávalo aneb dno v nádobě neprohlubovalo, nýbrž aby se měřilo 

a vážilo všude Pražskou mírou a váhou. 
Působením kněžny M. Ernestiny asi se stalo, že císař Josef I. (1708, 

16. března, č. 442) nařídil hejtmanům kraje Bechynského, aby neřest, že 
se starou měrou činí škoda těm, kteří prodávají na novou, ihned zrušili. 
Možná, že posláno také do Prachenského kraje, jehož se vlastně týkalo, 
neb tím lze vysvětliti, že podkomoří posílal ten patent po králov ských 
městech (1708, 18. dubna, č. 445) zejména do Písku, nařizuje, aby jej 
oznámili pospolité obci a přísně nařídili, že císařské poručení má býti 
plněno. Také sněm r. 1708 obnovil předešlá usnesení. 

Soutěž se sousedy byla příčinou, že se i na Orlickém panství pro
dávalo obilí sice na novou míru, ale s příměrkem, tedy vlastně na starou 
míru, ale přece trvala snaha toto obcházení zrušiti a to ze strachu před 
pokutou. Lidé povídali, že tím způsobem sám J. J. z Újezda krajský 
prodával. Hejtman Orlický dostav rozkaz, aby oznámil, co vyšetřil o ne
dovoleném prodeji, vyslýchalo tom poddané. Někteří vypověděli, mnohem 
více jich však se z toho vytahovalo. Zprávu o tom (1708, 13. dubna, č. 444) 
poslal knížeti a navrhoval, aby přestal zakazovaný prodej, měřilo se jen 
novou měrou a něco krejcarův se slevilo. 
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Krajští pečovali o to, aby patentu r. 1708 vyhlášeného bylo všude 
poslechnuto. Tak ku př. hejtman Prachenského kraje nařídil hejtmanovi 
Orlickému, aby všechny staré míry dne 10. června u krajského úřadu 
v Březnici položil a na Pražskou míru dal přecejchovati. Poněvadž se 
na Orlicku již Pražskou měrou měřilo, nevěděl si hejtman rady a doptával 
se (3. června, č. 448) v Krumlově, co má činiti. Odpověděno mu, že má 
oznámiti, že se na Orlicku měří na Pražskou míru. 

Vídenský dvůr stále byl znepokojován tím, že docházely zprávy o ne
stejné míře. Vácslav Norbert hrabě Vchynský, nejvyšší kancléř, obmýšlel 
zajeti do Čech a zkoušeti, jestli se nařízení strany míry zachovávají a pro
slovil někde, že bude přestupníky těžce trestati, tak že by i nedbalí krajští 
byli sesazováni. To vědouc M. Emestina kněžna z Eggenberka nařídila, 
(1708, l. srpna, č. 449) vrchnímu Krumlovskému, aby připomenul vŠem 
hejtmanům a písaři pivnímu v Prachaticích, že mají ustanovený řád 
zachovávati. Byl-li kancléř v Čechách, snad by se někde vyhledalo, ale 
zdá se, že tu byl; neb 1. 1709, 8. března, císař zase svou nelibost projevil 
a místodržící (15. března, č. 450) zase připomenuli hejtmanům kraje 
Bechynského předešlé rozkázání a hrozili trestáním. 

M. K. Dvořák, důchodní písař v Krumlově, doptával se u krajského 
v Dražíči na míru obilnou, totiž může-li se na Krumlovsku desátek a de
putát kněžský dávaný ode dávna v čebrech také napotom tak dávati, 
ale krajský neuměl mu raditi, tak že pak nezbývalo nic jiného nežli optati 
se v Praze. Dvořák to oznamoval (6. května, č. 451) vrchnímu a tento 
kněžně, ta pak, když krajskýVražda jí odpověď na dotaz oznámil, nařídila 
(18 května, č. 451) to, co již mohli dávno udělati, totiž aby obilí naměřilí 
napřed na čebry a přeměřili na korce a poznavše kolik mají vydávati, 
psali v účtech čebry. 

Jsou známky, že nastupováno potom na to, aby byly všechny míry 
vycejchovány u krajských pokladnic. Hejtman Orlický dotazoval Ee 
u Jana Frant.· Rudla, vrchního výběrčího v Písku, má-li všechny míry 
a váhy k cejchování poslati; odpověď byla (1710, 30. srpna, č. 452), že 
toho nebude potřebí, ale že mužové v Mirovicích od kr. deputace usta
novení budou zmocněni, aby cejchovali po všem panství Orlickém, aby 
však pro bezpečí půl měřičky a celá, věrtel a kořec, půl žejdlíka a celý, 
půl pinty a celá byly ke krajské pokladnici v Písku k cejchování odeslány 
a podle nich že mohou ostatní míry cejchovati, závaží pak, jež u kraj
ského úřadu přehlédnuta, lze doma cejchovati. Také, když Veselští od 
deputovaných v Hradci byli napomínáni,' aby neprodleně míry a váhy 
tam cejchovati pod uvarováním 1000 tolarův pokuty odeslali, doptávali 
se (1710, 21. září, č. 453). hejtmana Třebonského, mají-li tak učiniti. 

Mistodržící (1715, 3,1. května, Č. 454) opět připomínali krajským 
nařízení z r. 1708 i se zákazem, aby se nepřisypávalo anebo dno nepro
hlubovalo nařizujíce, aby bylo po kraji oznámeno, že se ruší všechna 
vrchovatá míra; udávání povzbuzeno tím, že slíbeno udávači 500 fl. r. 
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(polovice pokuty). A poněvadž chtěl císař zvěděti, jestli se co činí proti 
jednostejnosti měr a proč se to trpí, následovalo zase nové nařízení (1718, 
27. září, č. 455), aby zase bylo oznámeno po kraji a znova pátráno. Když 
pak od kro deputovaného úřadu oznámeno, že se přes nařízení l. 1708 
vydané leckdes neměří na předepsané pivní sudy, nýbrž dávají dělati 
~udy o 3 věrtelích, i celé vědro větší, aby mohli dávati stejnou pivní dávku, 
Jako ze spravedlivé míry a také že se někde měří vrchovatou měrou, 
vydali místodržící (1725, 25. října, č. 4M) nové nařízení krajským asi 
v ten smysl, jako byla všechna předešlá. Krajští tedy zase oznamovali 
a zapovídali; hejtmané kraje Bechynského hrozili (1726, 29. ledna, č. 457). 
že budou o trzích neposlušné přepadá,,-ati a je u "\yšších úřadův ozna
movati. Hejtman Třebonský doptá, al se tedy (1726, 18. února, č. 458) 
u vrchního, zdali zrušení vrchovaté míry platí také o ječmenu, hrachu 
a ovsu, který byl posud vrchovatě měřen; obával se totiž zmatkův při 
odměřování deputátu pro čeládku. Dostal odpovědi (1726, 22. února, 
č. 459), že má vrchní za to, že se zákaz nevztahuje na ty tři druhy obilí, 
protože se všude na vrchovato prodávají, ale protože se ječmen v Praze 
na rovnou míru prodává, že třeba se ptáti krajského, jak se mají zacho
vávati. V té příčině ptal se hejtman Třebonský zase knížete ze Švarcen
berka samého a ten vyměřil (1!726, 2. března, č. 460), že se vrchovitá 
míra při prodeji zapovídá, aby byla jednostejnost v zemi, ale nevztahuje 
se na deputáty, pročež lze stravu čeládce, ječmen k varkám a obro~ pro 
koně měřiti na vrchovato, avšak nikdy, jestli se co prodává. Krajští 
Bechynští jsouce v té příčině účinliví posílali po kraji pojezdného, aby 
míry přehlížel. Stalo se to proto, že někde byla podtají stará míra, jinde 
sice nová, ale špatně cejchovaná. Ve Veselí n. L. měli obecní kořec způ
sobený podle panského korce Třebonského, ale když jej pojezdný zkoušel, 
našel, že jest o 6 žejdlíkův větší, též našel věrtele u sousedův o jeden 
i dva žej dlíky větší. Veselští oznamujíce to do Třeboně (1728, 8. června, 
č. 461) dělali si naději, že jim toho zlým vzpomínáno nebude. 

V ty časy pozorováno bylo, že se míra pivních nádob nezachovavá, 
ano tak velice se liší, že některé nádoby jsou o 8 i 14 i 17, ano i o 25 pint 
větší. Z té příčiny vydán kro patent (1729, 7. února, č. 462), aby mělo 
vědro 34 pint, sud o dvou vědrech 68 a sud o 4 vědrech 136 pint a nic 
více. 

. Malého asi, ovšem neúPlného obrazu, lak to v Čechách za Karla VI. 
chodilo, poskytuje Escherichův popis panství Třebonského (č. 354). Píše 
takto: 

Na panství měřívá se všudy v Pražskou mírou, totiž tak, že se zimní 
obilí (pšenice a žito) měří sháněnou, ale ječmen, oves a hrách vrchovatou 
mírou kupujíc a prodávajíc. Vedle této korečn~ míry jest ještě čebrová, 
na kterou se měřívají ospy panské a desátky farské od nepamětných let. 
Ale toto měření mělo své nepravidelnosti, protože čbetpočitali někde za 
3 věrtěly a jinde o 1 neb 2 měřičky více. I pocházely neshody nejen z toho, 
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nýbrž odtud, že se nestejné obilí také nestejně naměřívalo a že některý 
druh udělal větší vrch nežli jiný. Lokte, pinty, žejdlíky a závaží přehlíželi 
sice městští rychtáři každé čtvrtletí a sudy pivní král. pojezdní nad pivní 
daní, také vážili dva konšelé každý týden chléb u pekařův. 

Escherich, jak se zdá, ani sám neznal dostatečně Pražské míry 
a váhy .. Dal se ptáti skrze solicitatora knÍŽecího u Staroměstského úřadu 
v Praze a dostal za odpověď, co drží kořec a jak se jím měří, co měří loket 
a jeho díly a co váží centnéř (1731, 31. srpna, č. 463). Třebonští pak si 
dali míry v Praze ci mentovati , ale když pak s nimi srovnávali čber na 
ryby, seznali, že jest velmi starý, otlučený a že je o 9 Žejdlíků menší 
(1733, č. 464). Navrhováno proto, aby se prodávaly ryby na váhu. 

Na Švarcenberských panstvích nařízeno vrchností (1733, 30. května), 
aby Pražská míra tam, kde ještě není, se opatřila, ospy a desátky, též 
slady a deputáty čeledi a služebníkův se sypaly na posavádní velkou 
míru, než v počtech aby se spravedlivě na Pražskou míru znamenalo. 
Vrchní Krumlovský oznámil to (1733, 2. června, č. 465) hejtmanovi Orli
ckému, protože prohlížeje panství našel velkou nesrovnalost v nrlrách 
Hejtman dal tedy míry (korce, věrtele a měřičky) přeměřiti, což se stalo 
20. června (č. 466). Tu se našlo, že někde byla míra spravedlivá, někde 
se rozcházela s pravou mírou, kořec o 1% -2, věrtel o 1/4~3/4 a Zlučínská 
měřička o % žejdlíku. Protože se pak na témž panství vážil omastek 
nestejným závažím, nařízeno vrchním (1734, 18. června, č. 468), aby si 
opatřil hejtman pravá závaží. -

Na radnicích ve'Vimberce, Husinci a Záblatí měli sice spravedlivé 
míry obilné, ale časem se stalo, že nesouhlasily mezi sebou a též s měrami 
panskými. Proto objednány na podzim r. 1733 pro panství Vimberské 
nové míry přesně podle vzorův na Staroměstské radnici. Tyto míry byly 
kořec, věrtel a měřička z dubového dříví v železných obiučech, pirita 
poloupinta, žejdlík a poloužejdlík z tlustého plechu měděného, měděný 
loket a liberka, vše v Praze řádně cejchované. 

Nové tyto míry srovnávány 1733 dne 31. prosince (č. 467) s těmi 
Pražskými měrami, které měli posud. Desátkův sypalo se 1761·75 šaflův, 
ťuplovaný šafl neb starý kořec drželI k. 2 V. 2 m., totiž 140·66l; proto 
psali v počtech 287 st. 3% m. Na Drslavsku sypalo se ročně 756·75 čebrův 
ovsa, protože čber držel Pražské míry 3 V. 2 m, psalo se v počtech 662 k . 
2% m. Obojí desátek činil 949 str. 1 V. 2 m., ale protože nový strych byl 
o 5 žejdlíkův větší než předešlý, musí se desátku sypati 974 k. 1 m. 71/8 žejdl. 
Taktéž přepočítáván deputát a sypání na várku piva. 

Když 1. 1735 srovnány panské míry obilné s městskými, našlo se, 
že panský kořec sehnaný i vrchovatý jest o žejdlík větší. U krajského 
úřadu v Kunraticích nalezeno r. 1736, že kořec Vimberský jest o 5 žej
dlíkův menší, než kořec krajského hejtmana.?) 

7) Poznámky z Yimb. arch. 
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Adam František kníže ze Švarcenberka shledávaj e posud velkou 
nesrovnalost obilné míry na svých panstvích nařídil (1734, 23. června, 
č. 469), aby úředníci se sousedy buď si dopisovali neb s nimi se scházeli 
a své míry srovnávali. Ale v době, kde nebylo telefonův a telegrafův, 

nýbrž vše se po schválných poslech i pěších posílalo, vyskytovaly se 
nesnáze. Tak ku př. oznámil hejtman Krumlovský vrchnímu hejtmanovi 
Třebonskému (1734, 14. července, č. '470), že 16. t. m. má se sejíti v Plav
ničce s nějakým pánem z Budějovic strany nesrovnalosti měr a že by 
bylo s prospěchem, kdy by tam někdo s. Třebonskou mírou vyslán byl; 
ale pozvání přišlo pozdě; nicméně přece tam byl posel z Třeboně vypraven. 
Obmýšlené srovnání dálo se v Plavničce 16. července (č. 471). Našlo se, 
že sháněná míra korce měla býti 192, ale Krumlovský kořec držel 199·75 
žejdlíkův (asi 96l), u Třebonského korce se našlo, že měřil 197·5 žejdlíkův 
a věrtel 48·75 (asi 95l). Hlubocký kořec zase bylo tři čtvrtiny žejdlíku 
menší. Protivínský a Budějovskýkořec držel něco přes 196 Ž. To byla 
sehnaná míra, ale u vrchovatého našla se čísla od 196 až do 205. Na 
ostatních panstvích Švarcenberských přehlíženy míry v srpnu t. r. (č. 472). 
Našlo se, že panský kořec v Prachaticích držel 201, městský 194, v Chý
nově 193·5, na Orlíce a ve Vimberce 195 žejdlíkův. Vrchovatý měl 

v Chýnově 196, na Orlíce 198 a ve Vimberce 199 žejdlíkův. 
Zdá se, že asi okolo 1. 1740 tedy při smrti císaře Karla VI. iednotná 

míra nastala po celém království. Jestli se vyskytly nějaké nesrovnalosti, 
lze je vyložiti buď nedbalým cejchováním neb opotřebováním měr. Co 
tedy níže následuje, svědčí buď o drobnostech anebo opakování minulých 
věcí. Tak ku př. se dovídáme k r. 1747 (č. 473), že Protivínský a Orlický 
hejtman objednali si mosazná závaží v Praze. L. 1750 vyšel otevřený list 
hejtmanův kraje Bechynského, jímž se rušila vrchovatá míra těžkého 
obilí, čímž se opakovalo to, co již dávno bylo. Soběslavští proto byli 
v nejistotě a doptávali se (29. prosince, č .. 474) vrchního Třebonského, 
zdali se tato zápověď i na hrách a ječmen vztahuje. Odpověděno jim 
(1751, 1. ledna, č. 475), že se zápověď ta jen na pšenici a žito vztahovati 
může, ale ječmen, hrách a oves mohou se měřiti s vrchem, jako bývalo 
posud zvykem . .lVe poněvadž přece vrchní měl nějakou pochybnost a 
výnosu krajských úplně nerozuměl, radil, aby se poptali u krajského úřadu. 
Vrchní sám se dotazoval u B6nische, agenta v Praze, jak se má rozuměti 
významu těžkého obílí a 25. ledna (č. 477) odpověděl agent, že se do
ptával na radnicích Pražských a Malostranský tržný jej poučil, že hrách 
a oves se prodávají vrchovatou a ostatní druhy obilí rovnou měrou. Mezi 
tím dotazoval se vrchní (22. ledna, č. 476) i druhého agenta Muhl
becka. 

Jak již p:r.aveno, byla sice jedna míra, ale přes to vyskytly se někdy 
neshody. L. 1752, 15. září (č. 478), nařídil vrchní úřad Třebonský měst
skému úřadu Veselskému, aby se přesvědčil, mají-li sousedé patřičně 
cejchované míry. Výsledek přehlídky (viz č. 479) byl ten, že našli na 
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celém Veselí jedině 4 měřičky necejchované, všude jinde měli míry cejcho
vané podle pravé míry mlynáře Veselského. 

J. A. Netolický, krajský v Budějovicích, našel přece nějaké ne
pořádky při koupích a prodejích a napomínal (1753, 28. srpna, č. 480) 
ty, kteří ještě tak neučinili, aby si objednali cejchované míry v Praze. 
Také kníže ze Švarcenberka pečovalo to, aby byl pořádek na jeho pan
stvích a vydal r. 1754 nový rozkaz v té příčině. Orlický hejtman proto 
přehledl míry a závaží a nedostatky napravil. U jednoho korce jevil se 
rozdíl 7Y2 žejdlíku. O tom dána knížeti zpráva 21. února (č. 481). že 
ještě i r. 1755 nebylo dosti činěno starým nařízením, svědčí to, že v Neto
licích nevěděli (č. 482), jak se měří ve Vodňanech a Strakonicích. 

Knížecí obroční Muller shledalI. 1756 (č. 483) v Lomnici, že obecný 
kořec je o 3 žej dlíky větší, věrtel však o 2 žej dlíky menší, než je Pražská 
míra, což- nesvědčí ani o špatném cejchování ani o opotřebení. Také váha 
se tu našla těžší, než Pražská. Lomničtí proto napomenuti, aby poslali 
své míry do Třeboně a tam je napravili. 

Hejtman Netolický vydal (1758, 19. ledna, č. 484) nařízení, aby 
řemeslníci zhotovující nádoby k šenku piva nedělali menších nádob, nežli 
je platná míra a obchodníkům nakázal, aby měřili jen cejchovanými 
měrami a váhami. TýŽ krajský také t. r. (5. října, č. 485) spravedlivě horlil 
proti vrchovaté míře u korcův, protože některý kořec byl vysoký a úzký, 
jiný zase široký a nízký, vrch tedy byl nestejný a u vysokého korce ošidný. 
Hrozil, že přestupníci budou trestáni, dokud se nezavede kořec mající 
průměr 22% coulu. 

Po tolikerém jednání shledali v Krumlově ještě velkou nesrovnalost 
v míře a objednali proto (1758, 25. listopadu, č. 486) nové cimentované 
korce, věrtele a čtvrtce u Staroměstského úřadu. Také úředníci na Krum'-' 
lovském zámku pečovali o to, aby sklenice a čbánečkyšenkýřův držely, 
spravedlivou míru. Zejména se to dálo 1. 1761 (č. 487,488). T. r. také na
řízena nová váha lékárnická (č. 489). 

Po dlouhém jednání, které trvalo dvě století, po popsání několika 
centů papíru, po ustavičném honění Fdstva, docíleno toho, po čemž předkové 
již před 200 lety toužili. Ale jen bylo dílo to dokonáno, zrušil je absolutismus 
náhle a obyvatelstvo zase honěno z hotového do nehotového. Zase dlouhé 
psanice a po více než století zase nová míra a tu vždy bohaté zemi České 
vnutila chudá země Rakouská. 

2. DOKLADY O JEDNOSTEJNÉ MíŘE. 

358. 1408, 12. Aug. 

Pražané Staroměstští žádali Novoměstských, aby jakož jiné míry všecky 
s jejich měrami se srovnávají, tak i strych s jejich strychem srovnán byl; ale 
Novoměstská obec, když toho na ně od Rodislava Jinocha purgmistra podáno 
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bylo, svoliti k tomu nechtěli proto, aby se z práva svobod svých nevytáhli. 
A tak zůstali při strychu, jejž jim císař Karel vysadil., 

Ze starého rukopisu ve Veleslavínově kalendáři. 

·359. 1546, 18. Decb. 

Z rozkazu rady Staroměstské Pražské vydána konšelům Brandýsským na 
jich žádost váha kramářská ve dvě libry v zavření, k tomu mírný žejdlík a loket. 

Arch. Český XXVIII 686. 

360. 1549, 18. Maj. 

Osoby podle usnesení sněmu z krajův vol~né snášejí se strany čeledi a též 
o mírách: 

aby míry obilné, rybné, chmelové i jiné, též váhy těžké i lehké lokte kr~tší 
a delší s městy Pražskými na míru váhu a loket se srovnaly, aby ve vsem 
království jednostejná cejchovaná míra totiž strych Pražský, na kterýž se všeli~ 
jaká obilí s štrejchováním m~řiti, mají ~ez vš;lijakého vrchu, t~~ikéž chm,el se 
má měřiti na týž strych Prazsky ob~lny. 1 va~y ~ loket se ~~Jl sro~~t~. Al~ 
při míře rybní, protože se čberu v mest.ech Pr~zskyc~ nenac?aZl ~ ,neuzlva, .nez 
ryby se prodávají na kopy, p~oto s~ cbero,:e ve vsem ~aJl ~aJl s;-ovnatI se 
čberem, který jest na panstvl Podebradskem a aby byly ceJchovany. Osp'y 
a desátky nechť lidé dávají na takové míry, jako dávali od starodávna. (Na~ 
sleduje vyhrůžka pro ty, kteří by nechtěli poslouchati.) 

SJ!.ěmy II 599 - 600. Krátce v Břežanově sepsání života Vilémova na str. 25. 

361. 1550, 20. Decb. 

Arcikníže Ferdinand odpovídá Janovi Frejnárovi (z Branova kro úředníku 
cel pomezných) na jeho oznámení, "kterak by mnozí na zřízenI JMK; - -:' 
které jest strany měr, jak by ~e každý v !om, zachovati ~ěl v t,omt.o.k~alovst~~, 
naříditi ráčil nic nedbali a prece na stare mtry kupovali, prodavah 1 ladovali , 
že to chce háli oznámiti. Že pak Frejnár podlé tehož nařízení Blažeje Fišera, 
kterýž na tu starou míru chmel kupoval a ládoval, postih jej v skutku obstavil, 
povoluje, aby mu ten ladunk propustil a jeho na rukojmě vzal. D. v sobotu 
po sv. Lucii 1. 50. .. . 

Arch. ministerstva vnitra, kniha 46 (listův vyšlých v českém jazyce) fol. 174, 
opis v arch. zemském. 

362. 1551, 2. Mart. 

(Rady komory České) poroučejí hejtmanům vš.e~h zámkův. kráfovských, 
aby obešlíce poddané, mezi nimi to koneč?ě na~ídlh, a?y sobe m~r~, čbery, 
závaží a lokte podle sněmovní~o usne~ení obJe~ali,.:p::aVlli a n~ sta;e nepro: . 
dávali ani kupovali, protože Sl okolm. obyvatele stezup ozn.am~J1ce, ze t~~ova 
věc jim a jich poddaným na zmatku Jest. D. na hrade Prazskem v pondeh po 
sv. Matěji 1. 51. . 

Arch. ministerstva vnitra, kniha 46 (listův vyšlých v českém jazyce) f. 187. 

363. 1554, 27. Aug. 

. Usnesení stavův na sněmě že se z předešlého svolení o měrách obilních, 
váhách a loktech propouštějí:' tak aby při starých měrách, v~hách a. lokt~ch, 
jakž v kterém místě a kraji od starodávna užívali, zůstávatI mohlI; avsak 
obilná míra aby se štrejchovala krom ovsa. 

Sněmy II 669. 

419 

364. 1556, 15. April. 

Usnesení sněmu obecného strany měr obilných, loketních a vah, jakž jest 
obyčejná ve kterém kraji, aby se jí spravedlivě měřilo a městské úřady a vrchnosti 
aby k tomu dohlédali a toho, který by měrou menší a váhou lehčí nežli obyčej, 
jest, prodával, skutečně trestali; a také aby pro uvarování toho míry a váhy 
při každém městě neb městečku cejchovány byly. 

Sněmy II 708. 

365. 1572, 16. Mart. 

L. p. 1572 v neděli smrtedlnou usnesení cechu sladovnického v Praze o va
ření Piv a o mírných sudech. 

"Všickni nákladníci, kteříž piva vaří, ty věrtele k bílejm pivům, též k sta
rejm i hořkejm Svídnické sudy mírné podlé míry Pr'aŽské míti mají. A k tomu 
starší pořádku v měsíčci nejméně jednou, souli mírné, dohlídati a mírou ohle
dovat mají. A jestliže by kdo z nákladníkuov menší věrtele než Svídnické sudy 
měl, jakž se toho při mnohých nachází, že mnozí do Litoměřic(kých) suoduov 
ječná piva spielat a nalévat dadí a potom ty sudy Litoměřické s pivy ječnými tak 
draho, jako mírný sud Svídnický prodávají, v tom veliký nezpůsób a nesrovnání 
jest. Protož se všichni na tom snesli, kdož by se koli z nákladníkuov toho do
pustil a Litoměřické sudy v prodaji piva s mírnými sudy Svídnickými srovnati 
chtěl a těch nemírných Litoměřických suduov požíval, tomu každému náklad
níku od starších beze všeho protahu s tím Litoměřickejm sudem pivo staré 
neb hořké pobráno a do špitálu lidem chudým dáno bejti má. A nákladník, 
jestliže by co toho spůrného před sebe bráti proti pánuom starším chtěl, páni 
starší k takovému s trestáním podlé uvážení svého skutečně přikročiti mají." 

Kniha nákladníkův f. 50, v arch. města Prahy, opis v arch. zemském. 

366. 1573, 3. Novb. 

Rady komory České dávají své dobré zdání císařiv Příčině desátku viničného: 
poněvadž po čtverých prošlých rozkazech královský~h, aby všichni, kdož do 
tří mil okolo Prahy vinice mají; je měrou obyčejnou císařem Karlem IV. na
řízenou vyměřili, je do viničné knihy zapsati dali a povinny desátek týmž 
císařem vyměřený dávali, majitelé tomu se vzpírali tvrdíce, že je mají ve dskách 
zemských a proto nejsou povinni viničný desátek dávati,žeje třeba o tom se 
s nejvyššími- úředníky poraditi a na příštím sněmě se s majiteli dohodnouti. 

Sněmy IV 10, 172. 

367. 1575, 27. Septb. 

Usnesení sněmu obecného dne 27. zan zavřeného o měrách obilných: "že 
stížnosti na stavy vzneseny, kterak by při městech a městečkách a zvláště na 
hostinských domích míry zmenšovány a v městě Roudnici nový, nikdy nebývalý 
a s jinými městy nesrovnalý spůsob začat byl, totiž když lidé obilí k trhu vezou, 
oni toliko srážejíce vrch téhož obilí dopolu štřejchují" ; a proto se stavové snesli, 
aby se k takovým měrám dohlědalo a vinníci byli na hrdle trestáni a Roudničtí 
toho, co v nově a neobyčejně začali, více nečinili. 

Sněmy IV 294 . 

368. 1575, 29. Octb. 

Purkmistr a konšelé města Roudnice dotýkajíce se předešlého usnesení 
sněmovního, omlouvají se nejv. úředníkům zemským, že nic nového před sebe 
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neberou, nýbrž že jest u nich stará, králi lo!vrz~~á z.;.yklo~~ v, tom způsobu, 
když se obilí k nim veze, že ;:azíc ,:rc~ teho~ ObIlI: pn kr~JI n:l~y ne~ polo,:
korcího neveliká hrstka, kteraz se hrebmkem JmenuJe, téhoz obllI se zustaVC:Je 
a dokonce nedohání a to proto se děje, poněvadž se takové obilí od souseduv 
ven ze země láduje a vyměřuje, aby se doměňti mohli a ne aby se dopol~ 
Štrejchovati mělo; protož prosí, aby při této starobylé zvyklosti byli zůstavem, 
také proto, že nemajíce hlasu na sněmě v čas se ohlásiti nemohli. 

Sněmy N 474. 

369. Sněmovní usnesení. 1607-1615. 

369a. 1607, 7.-23. Maj. 

Artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském 1. p. 
1607 v pondělí po památce nalezení sv. Kříže a zavřín téhož leta ve střed~ po 
křížové neděli - -. (Kvatern zelený sněmův III. H 25-J 24 v a~ch. ze~sk~m.) 

Zstrany srovnání měr, váhy a loktův, kteréž by v tomto kralovstvl vube~ 
užívány beze všeho přerušení býti měly, na tom jsou se stavové s }MC.~nesli 
aby táž míra, váha, loket, též .pinta, žejdlík, půlka a čt~~tka s merOl;" v~ou~ 
loktem, též pintou, žejdlíkem, půlkou.a čtv;-tkou, kterez o se v, Stare~ meste 
Pražském užívají, se nařídila a vuobec ode vsech obyvateluv kralovst,':l ~ohoto 
žádného nevymíňujíc aby se užívala a s touž měrou, váhou, loktem, tez pl~tOU, 
žejdlíkem, půlkou, čtvrtkou Starého města Pražského se srovnávaly. a merou, 
váhou a loktem JMC. jakožto krále Českého (královskou) aby se Jmenovaly, 
a tak na časy budoucí, aby to držáno a zachováno bylo.v , 

Kdožby pak koli v tom shl~dáno byl a že by s 50u mer?u, :vahou',lokte:n' 
též pintou, žejdlíkem, půlkou a ctvrtkou Starého mesta Prazs~eho svyc~. :rr:er, 
vah, loktův, pinty, žejdlíku, půlky neb čt~t~y nes~ov?al a eeho toho Jllle~o 
užíval, ten každý pokuty 5 kop gr. č. tohkrat, kohkrat by S? t?ho dopushl~ 
aby propadl; a tak polovici té pokuty do ko:rr:ory; JMC: a druhy dll ,to~.?, ~doz 
by to pronesl a ukázal, aby propadl. A ta~ove mlry, va~y a ~?ktove, tez pl?ta, 
žejdlík, půlka, čtvrtka do sv. Bartoloměje se srovnati maJl a ,od to~o casu 
sv. Bartoloměje nejprve příštího ode všech ??~vatel~v. krá~~vstv~ ~eske~o pod 
pokutou, tak jakž se nadpisuje, držány a uZlvany.byh maJ1. Zace: tak~ J~C: 
stavové ve vší poníženosti žádají, že to vůbec po krajích skrze man daty mlloshve 
vyhlásiti poručili ráčí. (Za:číná Se na Ustu J 12.) . 

369b. 1609, 25. Maj. -1610, 23. Febr. 

Artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na hr~dě Pražském 1. P; 
1609 v pondělí po neděli Rogationum jinak křížové a zavřín 1. 1610 v outery 
masopustní --o (Kvatern zelený sněmův III. K 26-0 18.) 

O provazci zemském. 
Na tom se stavové snesli, aby provazec zemský, kte;-éhož

v 

~ě~? ze~skf 
při měření luk, lesův, dědin, mil a jinýc~ k tom,:, pod??n~~h ;re~l u~IVa~ ma, 
padesát" a dva lokte Pražské držel a ve vsech kraJ1ch pn ľ~erem ,teh.~z ~rvova~ce 
užíván býti má, tolikéž jiní provazcové, na kte~ýž seleso:ve pro~avaJ\~Yz poc~t 
loktův 52 míry Pražské míti a držeti a ode vseeh stavuv,se Jeho uz!,vah ma. 
(Psáno na listech L 13, L 14. Článek tento doslova jest opsan v rukopIse Musea 
kro Č. B č. 281, sign. IX A 8 na listu 22 a 25.) 

O srovnání měr, vah, loktův a pinet. 
Jakož jest na sněmu obecném v L 1607 v pondělí po nalezení s,:. Kříž~ 

zavřeném strany srovnání měr, vah a loktův, kteréž by v tomto kralovstvl 
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vuobec ode všech užívány bez všeho přerušení býti měly, uvazeno a zavříno 
bylo, aby táž míra, váha, loket, též pinta s žejdlíkem, půlkou a čtvrtkou, kteráž 
(sic) se v Starém městě Pražském užívají, se nařídila a vuobec ode všech oby
vatelův království tohoto, žádného nevymíňujíc, aby se užívala -'- - (skorem 
doslova s předešlým až do slov "kdož by to pronesl a ukázal, aby dáno bylo") 
a takové míry, váhy a loktové, též pinta, žejdlík, půlka, čtvrtka do času již 
jminulého . srovnána býti měla, ale až posavad toho vykonáno není. 

A protož stavové toho při předešlém sněmu zůstavují a na tom se snesli, 
aby táž míra, váha, loket, pinta, žejdlík, půlka, čtvrtka do času sv. Ducha 
nejprv příštího ode všech tří stavův tohoto království ve všech zámcích, tvrzech, 
městech, městečkách a vesnicích srovnána byla pod propadením výš psané 
pokuty 5 kop gr. č. Tolikéž dčber, na nějž ryby prodávány býti mají, aby 
takový, jakéhož se na panství JMC. Poděbradech užívá, vuobec po všem krá
lovství užíván býti má. (Začíná se na listech M 15-16.) 

369c. 1614, 29. Jan.-27. Febr. 

Usnesení sněmu obecného, který byl držán v Budějovicích Českých 1. 1614 
ve středu po sv. Pavlu na víru obrácení a zavřen t. r. ve čtvrtek po sv. Matěji. 
(Kvatern sněmovní V A 29-'-C 2.) 

O srovnání měr, vah, loktův, Pinet a dčberův na ryby. 
Stavové "toho při předešlých artykulích sněmovních pozůstavujíce na 

tom se snesli, aby táž míra, váha, loket, pinta, též žejdlík, půlka, čtvrtka, dčber 
do času sv. Ducha nejprvé příštího ode všech 3 stavův kro Č. tohoto ve všech 
zámcích, tvrzech, městech, městečkách i v vesnicích s mírou, váhou, loktem, 
pintou, žejdlíkem, půlkou a čtvrtkou Starého města Pražského a dčberem, kteréhož 
se na panství Poděbradském užívá, srovnána byla a měrou, váhou, loktem, pintou 
žejdlíkem, půlkou a čtvrtkou aby se královskou jmenovaly. A tak na časy budoucí 
aby to držáno a zachováváno bylo ve všem kr. Českém a to pod propadením 
pokuty místo těch 10 kop m. prvními sněmy svolených 50 kop m. - - a nad 
to nade všecko povinen jest a bude jeden každý ten, kdo by se toho přečiněním 
dopustil, buď před JMe. jakožto krále Českého a nebylali by JMC. v zemi, 
tehdy před JJMM. pány místodržící JMe. aneb nejvyšší ouředníky .a soudce 
zemské se postaviti a več jednomu každému takovému od JMC. neb JJMM. 
obráceno bude, toho aby očekával. A hejtmané krajští aby k tomu každý v kraji 
svém, aby se každý tak a nejinak, jakž se nadpisuje, zachovati hleděl, pilně 
dohlídali a na to pilný pozor dali. (Začíná se na 1. B 19.) 

369d. O měřiči zemském a měrách. 

Jakož jest JMC. geometra a nynější měřič zemský Simeon Podolský z Podolí 
na všecky tři stavy tohoto království vznesl, oznamuje to, že se měr zemských, 
ji~hž se při vykonávání odhadův i jinak při vyměřování dědin, luk a lesův 
potřebuje, nejednostejně, ale v rozdílném spůsobu po krajích užívá, tak že se 
i do provazce zemského a viničného v některém kraji víceji a v některém méněji 
loktů počítá, a druhé, že se on při té službě na to toliko, co před dávními a tehdáž 
lacinými lety zřízením zemským vyměřeno jest, vychovati nikoliv nemůže, 
žádaje stavův v té jedné i druhé příčině za opatření a služby své za polepšení. 

I majíce to stavové v svém bédlivém uvážení, na tom jsou se společně 
snesli, aby týž měřič zemský podlé toho stav'ům od něho podaného poznamenání 
ty všecky míry v knížku jistou uvedl a to rozepsal a vysvětlil, jak se těch takových 
měr všudy po všem království v jednostejném spůsobu při čem užívati má, tak 
aby jedenkaždý tomu světle a gruntovně vyrozuměti mohl. Kteroužto knížku 
když zhotoví, aby ji neprve soudu zemskému přednesl a když od soudu zem-
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ského schválena bude, ji tím spůsobem, jakž jest to někdy Jakub Menšík z Men
šteina purkrabí hradu Pražského z strany držení soudu mezního učinil, vůbec 
vytisknouti dal. 

Co se pak další žádosti jeho do týče, poněvadž se jemu na to, což prvé 
zřízením zemským vyměřeno jest, při té službě nemajíc žádného určitého platu, 
vychovati možné není, zvláště když se nečasto odhadové vykonávají, 

protož stavové k tomu své povolení dávají, aby z peněz zemských k té 
službě a povinnosti půl třetího sta kop gr. č.obráceno a jemu měřiči zemskému 
proti dostatečnému však jich buď vyručení aneb ujištění vydáno bylo. A on 
dokudž v té povinnosti zůstávati bude, aby z nich ourok bráti a jich užívati 
mohl a po něm jiný měřič zemský toho tolikéž tím spůsobem aby užíval. 

Když by pak týž měřič zemský podlé povinnosti své na odhad jel, a lesy, 
luka neb dědiny měřil, toto jemu dáno býti má: od každeho lánu 45 gr. č. A pakli 
by vyjeda neměřil, tehdy za to půl druhý kopy gr. č. 

A kdež prvé zřízením zemským vyměřeno jest, co jemu od li~tu na od
hádání totiž 2 gr. č. a od každého odhadu, jako i od vyměření míle po 5 kopách 
gr. č. dáno býti má, toho se při tom zůstavuje. 

A kdož by jeho k své vlastní potřebě na úřednících Pražských menších 
desk zemských k spatření, vyměření aneb v mapu uvedení jakýchkoliv gruntův 
vyžádal, ten každý bude povinen jemu předně od toho vyžádání jednu kopu 
gr. č. dáti, o práci pak jeho podlé velikosti její se s ním náležitě smluviti. 

Artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl v městě Budějovicích 1614, 
str. 352-354. (Tištěný spis, v kvaternu sněmovním není.) 

36ge. 1615, 15. Jun.-3. Octb. 

Usnesení sněmu obecného generálního, který držán bylI. 1615 v pondělí 
po sv. Trojici a zavřín t. 1. v sobotu po sv. Jeronymu. (Kvatern sněmovní V 
C 3-G 14.) 

F 16. O srovnání měr. 
Jakož jest na sněmu předešlém Budějovském i jiných některých nejedno 

snesení a nařízení z strany srovnání měr v kro Č. se stalo, ale tomu se rozumí, 
že mnozí z obyvatelův tohoto království na takové svolení ani na pokutu na 
to uloženou dbáti a takových měr srovnati nechtějí a obzvláštně i to se nachází, 
že po vesnicích nmozí na takové veliké míry, z nichž již docela sešlo a od nich 
upuštěno jest, obilí formanům prodávají a ládují: protož se též obecní předešlé 
sněmovní snesení tímto sněmem opět obnovuje, tak kdož by se toho kolivěk 
dopustil a na jinou míru, nežli o kterouž tak snesení obecní jisté jest (kterážto 
míra královská se jJ?-lenuje), obilé formanům aneb komužkoliv prodával anebo 
skupoval a je na půl strychy aneb na věrtele anebo na étvrtně, počítajíce na 
1 strych více věrtelův nežli 4 věrtele, měřil aneb jakéhokoliv obmyslu jináče 
nežli aby se takové měření s touž měrou královskou zcela a zouplna srovnávalo, 
v tom užíval, tedy ten každý, i prodávající i kupující aby pokutu dvojnásobní, 
totižto 50 kop gr. č, propadl - -

A nad to nade všecko - - A hejtmané krajští - - (podobně jako 1. 1614). 
K tomu také, aby v každém městě nebo městečku od purkmistra a kon

šelův po 2 osobách hodných a možných, jimž na to přísaha vydána býti má, 
po zavření tohoto sněmu nejdéle ve 2 nedělích pořád zběhlých nařízeno bylo, 
kteříž by to tak opatrovali a toho sami se dotýkali, aby z strany takových 
měr nicjináče, než jakž se nadpisuje, žádného v tom neušetřujíce ani nezata
jujíce, bylo zachováváno. 
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370. 1614, 7. Jul. 

Jednání rady Kutnohorské o jednostejné míře. "Starší obecní osrnisoudcové 
a všichni starší nad cechy obesláni do rady a jim předně poruč~ní JJMM. pp. 
nejv. pp. úředníkův a soudcův zemských JMe. místodržících do kraje Čáslav;.. 
ského pp. hejtn::.anům uči,ně~é, jtem druhé psaní od týchž pp. hejtmanův na 
patentu po krall odeslane, ]lchz dat. onoho na hradě Pražském v sobotu po 
sv. Vítu (21. Jun.) a druhého v pátek den sv. Prokopa (7. JuI.) 1614, v známost 
přečtěním v radě uvedeno. Item za tím přečtěno nařízení sněmovní tohoto 1614 
z listu a stránky 55,56, jaká pokuta ode všech Hí pp. stavův tohoto král. Českého' 
kdo by t?to nařízení přestupoval, nařízena a svolena jest, to že se vše, jak b; 
:~ v ~?CI a, s?usedství na pořád chovati měli, a jak pokuty uvarovati věděli, 
J1m pnpomma. 

A za tím hned napomenutí ode panův všechněm - - učiněno, že vedlé 
snesení sněmovního všickni a jeden každý z nich tak se zachovati povinni budou 
a. k. tomu se napomínají, tak . aby pokuty jeden každý, čím se spraviti věda, 
UjítI mohl, protož aby všickni o takové míry, váhy, lokty a korce zde v obecní 
váze, místě k tomu vejsadním, k osobám, kteréž k tomu od pp. nařízeny budou, 
offachtování a změření zření jměli a toho od nich dostávali; nejvíce pak o tom 
se jim poroučí, aby svým všechněm spolu cechovním o tom tím nic ovšem 
neodkládajíce, v známost uvedli a všichni podlé toho se tak skutečně zachovali." 

Arch. Kutnohorský, Lib. memor. 1614, fol. 102, opis v arch. zemském. 

371. 1614, 9. Jul. 

Zpráva osob z Kutné hory do Čáslavě vyslaných a nařízených, aby tam 
míry srovnávali, "že jsou včerejšího dne v Čáslavi byli, že tím bednář vinen 
byl, že kořec byl větší o nětco a věrtel potom také menší, čtvrtce byly všecky 
dobře a to vše, že napraveno jest; a co bylo z Prahy z novýho lesu a dříví děláno, 
tím to se stalo a jim že jest jiný kořec novej dobře zfachtovanej a změřenej 
na ~~mž i cejchování jest učiněno, vydán: Co se pak pinet a žídlíkův, též lokt~ 
dotyce, k tomu také, jak by to opatřeno a vyřízeno býti mohlo prostředek 
obrán bude". ' 

Arch. Kutnohorský, Liber memor. 1614, fol. 105, opis v arch. zemském. 

372. 1614. 

U snesení rady Litoměřické rozličná, též: 

. Item co se pak dotýče měr, vah, loktů, pinet a čberů vedle snesení sně
movního jsou páni sousedi napomenuti, aby se jeden každý k tomu bez dalšllo 
prodlení zhotovil, míry, váhy, pinty, žejdlíky, půlky a t. d. podlé takového 
nařízení sněmovního sobě spravil a tak měřil a vedlé toho tak se a nejinak 
choval, ač by se pokuty sněmem vyměřené uvarovati chtěl, jakož pak také 
takový artykul sněmovní přede vší obcí přečtěn jest. 

Archiv města Litoměřic. Akta radní od 1. 1611-1615, opis v arch. zemském. 

373. 1614, 1. Sept. 

Snesení rady Slanské v Příčině nové míry: 

"Starší společnosti sladovnické podlé vyžádaného vstoupení přednesli 

pánům s~o~ }ád~st, Co}~ p~~b'y a vyměřová,ní, sladův na novou míru dotejče, 
ab~ t.o. pa~; casne opatntI raclh a .to, coby davano od pp. sousedův býti mělo, 
nandih, tez o vrchy se domlouvali, aby jim ta hrstka zůstala. Nařízeno, aby 
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průba ucmena byla ve dvoře předměstským a jaké relací od pánův k tomu 
nařízených učiněna bude, má jim v známost uvedeno býti." 

Arch. města Slaného (Acta curiae 1613-1624, pag. 48. Vyřízeno 10. října.). 

374. 1614, 7. Sept. 

Kadanští Rakovnickým, že není u nich řádu pro pečení chleba a neměří se 
obilí vrchovatou měrou. 

Službu svú a t. d. Ačkoliv míru naši Předešlú s měrou Pražskou podlé 
snesení sněmovního při obci naší srovnati jsme dali, však nic méně žádný jistej 
řád, jak pekaři naši režný i bílý chléb na prodej pécti by měli, u nás až posavád 
nařízen ještě není; pročež žádosti Vaší v té příčině na ten čas zadosti učiniti 
nemohouce, přátelsky žádáme, že nás při sobě omluvna (tak!) míti budete. 
Než co se skupování obilí dotejče, oznamujeme Vám, že žádný strych u nás 
vrchovatě se nepřijímá. S tím a t. d. Datum v městě Kadani v neděli po sv. Jiljí 
opatu 1. 1614. 

Purkmistr a rada města Kadaně. 
Prvotní spis v arch. Rakovnickém, opis v arch. zemském. 

375. 1614, 10. Octb. 

Město Slaný. "Průba a srovnání staré míry s novou podle sněmu Budějo
vického, podlé staré míry. 

Na várku bílou pšenice dáváno bylo 13 str. a na ječnou várku 24 str. 
nyní pak na novou míru na várku bílou 16 str. 11/ 2 čtvrt. a na várku ječnou 
30 strychů bez věrtele. 

Vrchy nový drží dva jednu čtrvtci a 8 vrchů 1 strych. Ty všecky vrchy 
po vyměření na sladovně nákladníkum jíti mají a o ně nákladník s sladovníkem 
aby počet dělali". (Předneseno pak v místě radním 10. října.) 

Archiv Slanský. Acta curiae 1613-1624, pag. 54. Protože čtvrtce se tu rovná 
věrtelu a 8 vrchů činí kořec, držel by jeden vrch 11·62501 a dva 23·2501, totiž: 
tolik, co držel věrtel. Co se dotýče poměrů obou měr, (j.ává se při jednom (29.75 : 24) 
znáti, že Slanský kořec držel 114·82 1. Má-li se dostati u druhého poměru (16: 13)· 
také tolik, třeba čtvrtí rozuměti na šestnáctý díl korce a vyjde 114·891. Držel tedy 
Slanský kořec asi 114·8 1. 

376. 1615, 5. Jan. 

Usnesení rady Litoměřické pondělí po obřezavání Krysta pána 1. 1615. 
"Aby všechna obec vedle vyměření a snesení sněmovního léta pominulého. 

1614 v městě Českých Budějovicích držaného při měrách, vahách, pintách a t. d. 
se tak zachovala a na Pražskou míru kupovala a zase prodávala. K čemuž také· 
vedlé jistého poručení JJMM. pánův místodržících v přítonmosti pp. hejtmanův 
krajských v této obci nařízeny jsou osoby k dohlednutí a t. d." 

Arch. města Litoměřic. Akta radní v 1. 1611-1615, opis v arch. zemském. 

377. 1615, 26. Jan. 

Soběslavští prosí svého pána, aby je omluvil u nejv. purkrabě, u něhož. 
byly pro své míry a váhy křivě obviněni. 

Vaše M. vysoce urozený pane, pane náš milostivý. Na pánu Bohu a t. d. 
Před V. M. tajiti nemůžeme, jaké jest nám od JM. nejvyššího pána pana purkrabí, 
jakožto místodržícího JM.K. psaní, kteréhož datum na Bechyní ve čtvrtek 
po sv. Fabianu Šebestianu leta tohoto 1615 učiněno a teprva v sobotupomi-
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nulou u večer dOd3.nO, to VM. při osobách dvouch z prostředku našeho k milo
stivému vyrozumění odsíláme. Ačkoli sme milostivej pane ihned ranním jitrem 
v tuto neděli pominulou k JM. pánu donmívajíce se, že JM. tu na Bechyni v blízce 
najdeme, osoby z prostředku svého sme vyslali chtíce před vlastní osobou JM. 
nevinu (recte vinu) svou odvésti a JM. za to prositi, aby neráčil takové správě 
místa u sebe dávati, pouze svejm dobrejm svědomí jisti, že sme k tomu žádné 
příčiny nedali, alebrž s Jl MM. pány stavy tohoto království strany měr, vah, 
loktů, nádobí cínového, kteréž se při šenkování vína, piva potřebuje, podle 
sněmovního snesení srovnali a ta všecka (majíce z měst Pražských probu), pře
fechtovati, zcimentovati, závaží váhy Pražské předělati a podle takového snesení 
sněmovního a podle poručení VM. na žejdlík malé míry Pražské vinné saditi 
a řezníkům též na vahou (sic) Pražskou masa prodávati poručili a hned v plné 
obci o tom o všem, aby se tak a nejináče při svejch živnostech chovali, o tom 
dostatečně nařídili, nad to pak skrze rychtářskeho posla při času jarmareční 
{tak!), aby netoliko domácím, ale i přespolním vědomě bylo, volati dali. A tak 
jsouce my·nevinně k JM. nejv. pp. purkrabí doneseni a nebojíce se toho ničehož, 
to všecko chtěli sme před JM. pána přednésti a v tom se JM. omluvna učiniti, 
ale JM. skrze nečastné nám psaní dodání sme pozmeškali, tak že JM. ku Praze 
odjeti jest ráčil. A protož VM. jakožto pána našeho milostivého s poníženo stí 
prosíme, že ráčíte nad námi milostivou a ochrannou ruku držeti a podlé tohoto 
našeho psaní při JM. dle neviny naší milostivě omluvna učiniti a k JM. se při
mluviti, abychom z toho donmění při JM. vyňati a v ničemž tom, což by nám 
přičítáno býti k ňáké těškosti naší chtělo, stíženi nebyli, v čemž se V. M. poručena 
činíme, poroučejíc v ochranu Božskou Vaši M. Dat. v městě Soběslavi v pondělí 
po sv. Pavlu na víru křesťanskou obrácení léta 1615. 

V. M. věrní poslušní poddaní purkmistr a rada města Soběslavě. 
(Adresa Janovi Jiřímu z Švamberka na Vodíku a t. d.) 
Prvotní list v arch. Třebonském I B 4 K ~ 4 a. 

378. 1615, 4. Septb. 

Město Slaný. Jan Trnůžka a Jiřík pernikář podle (poručení) JJMM. nej
vyšších pp. ouředníkův a soudcův zemských povinnost učinili, kteráž z kanceláře 
odeslána byla, co se měr, vah, loktů, pinet a čberů na ryby dotejče, aby na to 
pilnej pozor dali, kdo by se tak podlé sněmovního snesení, kterýž v Budějo
vicích Českých držán byl léta 1614, nechovali, jest jim napomenutí učiněno 
v přítonmosti p. hejtmana krajskýho, jak se v povinnostech svých dále chovati 
mají. (Nebyli dlouho v té povinnosti.) 

Arch. Slanský, Acta curiae 1613-1('24, rag. 70, 123, cpis v arch. zEmEkém. 

379. 1615, 7. Decmb. 

Sneseni rady Slanské. "Konváři byli napomenuti, aby podlé nařízení 
sněmovního žejdlíky, poloupinty a jiné dílo konvářské spravedlivě dělali, tak 
aby nebylo potřebí na pokutu sněmem vyměřenou nastupovati." 

Arch. Slanský, Acta curiae ab a. 1613-1624, pag. 129, opis v arch. zemskéILó! 

380. 1615. 

Jednání rady Kutnohorské. Obesláni mlynáři, pekaři a nákladníci, ozna
mena jim císařova vůle a snesení sněmovní o mírách a napomenuti, aby se 
pokuty vystříhali a též aby to spolucechovním oznámili. Ohlašovali se, že oni 
mohou do mlýnův na velkou míru obilí své dávati i zase mouky přijímati, ale 
Dznámeno jim; že rada k ničemu povolovati nemůže, než že oni budou věděti. 
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čím se spraviti. Šenkýři také napomenuti, aby si žejdlíky a konvičky také na 
míru obecní spraviti dali, jinak že jim brány a oni trestáni býti mají. Připo
věděli se tak zachovati. 

Arch. Kutnohorský, Lib. memorab.,· fol. 267, opis v arch. zemském. 

381. 1619, Febr. 

Rada Slanská žádá direktory, aby bylo dovoleno Slanským zase starými 
měrami měřiti. 

y, "St,;žbu svou. JC Nevmůž~me.,vM. ~ajiti, kterak spoluměšťané a sousedé 
nas\nemal?, ,al~ velIceysobe stejskal: a naríkají, že v těchto nebezpečných časích, 
kdyzto ne];:lcel ~erne, ~ontrybucI a sbírky zemské ku 'pomoci obhajování 
p:~;:dX BOZI. a ~ralo;stvl ~?~oto Čes~ého dávati mají a povinni jsou, nejšpat
ne]SI zlvnostI mestske za pncmou no ve v městě Budějovicích na sněmu nařízené 
n;íry o~ilné ma~í,a užitkův ja~ z várek bílých a ječných poznávati, tak žádných 
laydu~kuv v obIli pro",ozo:,atI nemohou. Nebo co prvé 13 strychů staré míry 
ps~n}ce ?a s~adov:lU davalI, ~o nx~í. 16 strychů (jakž jsme to chtějíce, aby pře
desl~ ml,;-a .plV br~na by~a, prementI dali) zaplatiti a tak o 3 strychy, co za ně 
dadl ve].se]I, n~ varku bllo~ nákladu činiti musejí, avšak nemnoho drážeji nad 
cenu oblInou pIva. na prodej vystavujíc a drážeji pro nedostatek přívozův a pro 
odbyt vystavovatI nemohouc, žádného zisku nepoznávají. Nápodobně i na ječné 
v~ry o 6 strychů víceji nežli prvé platiti a nic vejše a víceji piva, nežli za staro
d~;::~a, neber?uc,e, na týchž várkách, nemalé škody pociťují. Pro kteroužto 
pncmu mnOZI varky, zvláště pak bílých piv opouštějí a něčinÍ JMC. a zemi 
této České nemálo posudnýho z obce naší jest ubylo a kdyby táž míra nová 
déleji trvati měla, ubyti by muselo. 

vo y Co se lá~ur:.kův dotýče, že formané za časů užívání staré míry pro svůj 
pnvere~ až ,dal:]l, k n~m :však častěji dojížděli a obilí od nich kupovali, též 
~ .~noZl z tychz ~o?s~d~:r I .obyvat~lyův: našich z přívěrku do měst Pražských 
I Jmam mnoh3, Obl~l v:elI]akeho .dovazeli a dodávali a v tom jakýž takýž užitek 
~. por:noc k ~ bZl ve~l sve~u míva~l. Nyní pak, že příčinou též nové míry a stenčení 
Zlvnustek JIch mestskych berne, kontrybucí a sbírky zemské odvozovati ne
mohou, n~ č~m y ~o ,:,ydělati nemají a týmiž berněmi odkládati musejí, snažně 
a pro:ebne nas ;ad~Jlc~,y abyc~on; se k VM. jakožto pp. direktorům, správcům 
a radam zemskym, ze ]IZ dele]l te nové míry se škodou vždy větší svou užívati 
nemohou, opověděli a se přimluvili, aby zase jako kdy před dotčeným sněmem 
v Budějovicích držaném mohli předešlé starodávní a v kraji Slanském na onen 
~a: zvyklé míry.o?ilné užívati a.s lepším oužitkem, jak várky bílé a ječné, tak 
1 ladunky.na ObllIch provozovatI a tím spíšeji a snázeji berně n;Uežité od sebe 
odvozovatI. 

Jejic~žto .~prá,:u a žádost poznavše pravdivou a slušnou býti, obzvláště 
l?ak prosle]~haJ1c:, ze v mn;ohých kr~jích ,tohoto krá~ovství Českého, nic méněji 
~ v n~~a!ekyc~ me~tech ?dy;ta; zasey mer svych starodavných užívají, za to VM. 
~e VSI, set,rne, uctIvoStIy zadan:~, ze, také ob~i naší podobné svobody užívání 
starodavne rmry laskave povolitI a hm sousedum našim k vzdělání a rozmnožení 
vá~~k bílých ~j;čných, odk~d ,JMC., a zemského posudnýho, též sousedům 
naSlm k snadne]SlmU odvozovam berm, kontrybucí a sbírek zemských dobrou 
příčinou býti ráčíte. 

S tím atd. Co tu tak pro chudou obec a sousedy naše učiniti ráčíte to 
vše pán Bůh svým svatým požehriáním ráčí VM. hojně vynahraditi. Datum' _. 

Arch. Slanský, Notulář 1616-1623, f. 57, opis v arch. zemském. 
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382. 1619, 13. Octb. 

Rada Slanská odPovídá] anu Adamovi z Roupova komisaři kraje Slanského 
na jeho výtku, že se ještě drží staré míry. 

Službu JC Jakož jste nám připsání (na správu VM. danou) učiniti ráčili, 
jako bychom netoliko vůbec, ale sami radní zlehčivše prý sobě snesení na sněmu 
všech tří pp. stavův království tohoto novou věc před sebe vzíti měli a novou 
míru ne podle nařízení pp. stavův začali, dotazujíce se, jestli to tak, že v městě 
Slaném ne na královskou, ale na svou starodávní míru kupujeme, jakž obširněji 
dotčené psaní VM. o tom v sobě obsahuje a zavírá, jsme porozuměli. 

I v pravdě VM. oznamujeme, že jsme nikdy takoví nebyli, abychom 
snesení na sněmu JJ. MM. pp. stavův království tohoto Českého měniti, rušiti 
a co proti tomu činiti měli, aniž žádnému z počtu našeho aniž sousedům našim, 
aby co toho před sebe bral a na starou míru obilí kupovati měl, neporučili, nad 
to pak žádného prodávajícího k též míře nenutili; ale máme o tom jistou správu, 
že teprva tohoto roku v čas začátku prodávání a kupování nového obilí mezi 
přespolními a domácími na místě trhovém veřejně bylo rozjímáno v těchto 
slovích: Poněvadž Římské víry lidé, kteříž začátek a příčinou nové míry a všech 
těch sběhlých roztržitostí byli a k tomu, aby jich sama toliko víra jako míra 
jediná byla, přivésti chtěli, všeckna moc jest s pomocí Boží v nic obrácena; 
a v jiných krajích zase jako v kraji Boleslavském, v městě Mělníce, v městě 
Velvařích a jinde staré míry bez překážky užívají, aby i u nás kdo na jakou 
míru obilí strží, na takovou přijímal, jakož pak mimo všecku naši naději na 
novou aneb královskou míru laciněji a na starodávní krajskou spravedlivou 
a kteréž ještě žádný nenaříkal, dražeji jsou veřejně prodávati a kupovati začali. 

I poněvadž obec naše spolu s jinými městy obzvláštní příčiny pro dobré 
a vzdělání J. M. královské důchodu i pro sebe má, pro které co nejdřív JM. 
král Český v nově volený a pán n. n. na trůn svůj dosednouti ráčí, JM. a J J. MM. 
pp. stavy království tohoto při generálním nejprv příštím sněmu, aby stará, 
spravedlivá a jednoho každého kraje obyčejná míra užívána byla, s ponížením 
žádati a jak dálejí o též věci nařízeno bude, tak se chovati míní. Za to VM. slu
žebně, přátelsky a sousedsky žádáme, že nás na ten čas omluvný míti a budoucně 
obce naší dobrým patronem zůstávati ráčíte. My zase službami našimi volnými 
přátelsky a sousedsky se toho odsluhovati VM. každého času radi chceme. 
S tím JC. Datum v městě Slaném v pátek den památky sv. Lukáše 1619 .. 

Arch. Slanský, Notulář 1616-1623, f. 91, opis v arch. zemském. 

383. 1623, 15. Mart. 

Zjednání .v radě Slanské. "Konváři domácí vykázali průbu žejdlíkův, kteří 
jsou spravedliví a kteří falešní. Nařízeno, aby p. permistři šli s konváři po 
sousedech, kde se piva dávají. Při kom to nalezeno bude, má (na) pokutu podlé 
sněmu Budějovskýho nastoupeno býti na 50 kop míš." 

Arch. Slanský, Acta curiae 1613-1624, f. 387. Opis v arch. zemském. 

384. 1628, 7. Febr. 

Císař Ferdinand II. nanzuje, by vedlé snesení sněmovního všude po krá
lovství míry a váhy srovnány byly s měrami a váhami Starého města Pražského. 

My Ferdinand druhý a t. d. Všem vůbec a jednomu každému z obyvatelův 
království tohoto našeho dědičného Českého, jakého ti koliv řádu stavu, a po
volání jscu, věrným našim milým věděti dáváme: 

Jakož jsou na sněmu obecném, kterýž držán byl po minulého léta 1627. 
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v pondělí po památce nalezení sv. Kříže strany srovnání měr a vah a loktúv 
též pinet a žejdlíkův jisté nařízení se stalo, totiž: 

Aby všickni stavové a obyvatelové království tohoto míry, váhy a lokty, 
též pinty a žejdlíky s mírou, váhou a loktem, též pintou a žejdlíkem, kteréž 
se v Starém městě Pražském užívají a mírou, váhou a loktem našim, jakožto 
krále Českého slují a se jmenují, srovnali a žádných jiných měr, vah a loktův, 
též pinet a žejdlíkův pod propadením jisté pokuty, týmž sněmem vyměřené, 
neužívali, což také poslednějším sněmem 1. P. 1615 v pondělí po sv. Trojici 
zavřeném v příčině měr obecních pod propadením dvojnásobné pokuty, totiž 
50 kop gr. č. tolikrát, kolikrát by se kdo toho čeho dopustil a to na něho pro
vedeno a prokázáno bylo, obšírně potvrzeno a vyměřeno, tímto pak posledním 
sněmem toho všeho při tom zcela a zouplna zachováno jest. 

Poněvadž pak v rozličných krajích království tohoto obyvatelé proti 
takovým snesením sněmovním vždy přece rozličných měr, vah a loktův, též 
pinet a žejdlíkův v koupích a prodajích užívají a mnozí na veliké míry, z nichž 
již dokonce sešlo a od nich upuštěno jest, obilí formanům prodávají a ládují, 
protož z mocnosti naší císařské a královské, jakožto dědičný král v Čechách 
dotčené snesení sněmovní tímto listem našim obnovovati a vedlé toho nade
psaným všem obyvatelům království tohoto, žádného ovšem, bud on kdokoliv, 
nevyměňujíc, přísně poroučeti ráčíme: abyste všichni ve všech krajích míru, 
váhu a loket, též pintu a žejdlík s výš dotčenou mírou, váhou a loktem, též 
pintou a žejdlíkem, kterýchž se v témž Starém městě užívá a mírou naší slují, 
do sv. Jiří nejprv příštího v konečnosti srovnali a žádných jiných dokonce 
neužívali. 

Pakliže by kdokoliv v tom mimo též vyměření sněmovní a toto potvrzení 
a nařízení naše jináče kráčející postižen byl a to se na něj proneslo a ukázalo, 
ten každý bez ušetření stavu a povolání pokutou týmiž sněmy vyměřenou, 
totiž 50 kop gr. Č. a to tolikrát, kolikrát by se ko1iv co toho na něm shledalo 
a našlo, propadnouti, k kteréžto pokutě dle znění sněmovního snesení 1. 1615 
zavřeného skutečně dopomáháno a jí do komory naší jeden díl a tomu, kdožby 
to pronesl a prokázal, druhý odveden a dán býti má. 

Nicméně - - - (následuje nařízení a přiznávání vrchností z poddaných). 
Dán na hradě našem Pražském v pondělí po sv. Dorotě jinak 7. února 1. P. 
1628 a král. našich atd. 

Opis v knize patentúv 744a f. 238 v arch. města Prahy, opis toho v arch. 
zemském. 

385. 1628, 31. Aug. 

Gerard z Taxis hejtman knížectví Frydlantského vytýká všem hejtmanům 
na panstvích knížecích, že nebyl předešlý jeho rozkaz, aby svorným přičiněním 
všech hejtmanův na všech panstvích váhy, pinty neb měřice a také lokte podle 
Pražské míry, tedy centnýř po 100 (tak!) librách Pražské váhy k měření a vážení 
jedině potřebovány byly, vykonán, a hrozí tresty, kdyby nynější opětované 
poručení zanedbáváno bylo. D. v Jičíně 31. srpna 1628. 

Německý koncept v arch. min. vnitra F 67 - 2b, opis v arch. zemském. 

386. 1629, 3. Aug. 

Chomutovští odPovídajíce Adamovi ze Šternberka a na Postoloprtech k jeho 
rozkazu, aby se podle snesení sněmovního své míry s Pražskou· měrou srovnali, 
oznamují, že ch'tíce nařízení plniti, poslali pro míry do Žatce, avšak poněvadž 
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se chtějí chyb vystříhati, prosí jej, aby jim poslal věrtel obilné míry s Praž
ským cejchem. D. 3. srpna 1629. 

Německý kóncept v kopiáři arch. Chomutovského z r. 1628 atd., fol. 120, 

. opis v arch. zemském. 

387. 1635, 26. Octb. . 
Rada města Prachatic žádá úředníky šestipanské Starého města Pražského, 

aby dovolili poslané tam míry strychu, půl strychu a věrtele ~írou Praž~k?u 
vycejchovati, poněvadž chtěji vůli císařovou v patentech ob~a~eno~ vyplmt: a 
nějaká nerovnost od okolních panův sousedův v tom se vynachazl. D. Jak nahore. 

Arch. Prachatický, Kopiář psaní poselacích f. 63, opis v arch. zemském. 

388. 1636, 26. Jan. 
Usnesení rady Chomutovské, aby volení pán.,~yi 1:0 dom~~h ~ všechny m~ry; 

velké i malé rozsekali, aby byly nové podlé nyneJsl mlry. NanzuJe se, aby ka~dJ;' 
pekař měl pravou Pražskou váhu a nevá~il, již c~lé~ ka~~~~m, aby .ka;:dy 
měšťan si dal u konváře, který má míru, ž.eJdl1k ud~~at~, b~cvan vaby bylix~ed
voláni a naHzeno jim, že má míti každý nnstr poloVlcny korec, vertel a mencku 
pravé míry, aby sousedstvu dělal mírné nádoby. . ' 

Protokol N. 8 fol. 100, na grunt. úřadě v Chomutově, OpIS v arch. zern.skem 

(něm. spis). 

389. 1636, ll. Febr. 
Hejtman Chomutovského a Přísečnického panství oznamuje h.~jtmanůn: k~aje 

Žateckého co pořídil v Přísečnici v příčině měr a vah. Podle, JIch l?orucem d. 
26. ledna' zajel na panství Přísečnické a některé vváhy a m1:-y c~Jchoval na 
Pražskou míru avšak jest málo měr v těchto mestech, ponevadz se skorem 
žádné obilí na těch horách neseje, nýbrž se obilí a ostatní v~řenví z ~rajev n;~l~ 
míře kupuje; město dovolává se své svobody horní, že ~orr:; mesta ]so'}- zvlaste 
vysazena a k žádnému kraji potaho~á~a ne~yl,:' odvol,ava]lcev~e na Jach~mov 
a jiná horní města; hejtman proto Sl nektere m1ry a va~y ;~z~dal ~ na zamku 
uložil; čeho bylo třeba po vesnicích, to nakázal. D. v Pnsecmcl ll. unora 163~. 

Německý dopis v kopiáři 1. 1634 založeném v arch. města Chomutova. OplS 

v arch. zemském. 

390. 1636, 12. Decb. 
Hejtman Chomutovský oz,,!,amufe r~d~m ~omo? ,Če~ké, ~e na ji~h rozka~ 

Dbeslal pachtýře kro hamru a Jemu oznamll, ze kvazda ,:a:h~,}el:za ma se s ov 
návati s Pražskou měrou, ale že on podal komore v te. pnc1~e pros~.l?n?U ?d
pověd' hamrníci těch míst dávají zprávu, že nemohou prutuv do J1ste vahy 
kouti, 'pak že není zvykem pruty po c~nte.~h prod~va~i, nýbr~ co ~áží, neb že 
se do Prahy tisÍCe zdejšího železa prodavaJ1, ale lllkolIv na va;lU predem u~t~
novenou, sice že se zdejší centnýř s těžkem centnýřem Prazskym srovnava. 
D. v Chomutově 12. prosince 1636. . . 

Německý dopis v kopiáři 1. 1634 založeném v arch, města Chomutova, OpIS 

v arch. zemském. 

391. 1636. 
Poddaní ve vsi Klášterci žádají za půjčení žita z důchodu JMti páně 

sumou 26 strychů míry Pražské. 
Arch. kll. Vimberský VI l\1~ 6 (Vypsal V. Hadáč). 
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392. (1637.) 

Rada Chomutovská svědčí, že jich vyslaní vážili nové zvony v Kadani, 
které Adalbert Arnolt z kusův po ohni sebraných ulil a že se našlo váhy 107 ct. 
20 li. centnýř po 100 librách počítajíc. 

Kopiář v arch. města Chomutova (něm. spis), opis v arch. zemském. - Protože 
. staročeský centnýř měl 120 liber, jest nejisto, zdali se tu vážilo na nějaký menší 
centnýř, aneb zdali byly libry těžší, než jinde. 

393. 1639, 4. April. 

SPrubován jest v přítomnosti p4nův radních (Prachatických) věrtel Jana 
Svrška, na kterýž pšenice'k várkám obecním kupují, s věrtelem obecní1fl z Prahy 
vydaným. Tak jest se vynašlo, že věrtel rovný a štrejchovaný Jana Svrška 
vsypan jsouc do věrtele Pražského byl jest vrchovatý dobře, na kterýžto věrtel 
a strych Pražský on Jan Svršek a Štěpán Vajmon zase sládkům do štoku ano 
i na várky vyměřují. Strych též takový s věrtelem Jana Svrška srovnaný mají 
a na něj již od 4 týhodnů pšenici kupují. Bude se zapotřebí budoucně na pří
měrky ptáti. 

Arch. města Prachatic, Manual r. 1639, f. 31, opis v arch. zemském. - Protože 
v Slaném 1. 1614 (č. 375) držel vrch 11% litru, byl by Prachatický korec sehnan)' 
o II % litrů větší než Pražský sehnaný a tedy asi 103·775 t. 

394. 1644, 9. Juli. 

Kr. místodržící oznamujíce znova královský patent d. na hradě Pražském 
22. září 1. 1628, do tohoto listu vložený, poněvadž pro válečné běhy nebylo 
jeho poslechnuto a ještě přísně zakázaná velká míra je v obyčeji, nařizují proto 
přísně, aby se všichni obyvatelé při svých mírách a váhách s Pražskými srov~ 
návali a krajští aby k tomu přihlíželi. D. na hradě Pražském 9. července 1644: 

Kniha patentův v arch. města Chomutova (něm. spis), opis v arch. zemském. 

395. 1649, 23. Septb. 

Místodržící krajským hejtmanům. "Máme toho jisté správy, kterak se 
v tomto JMC. dědičném král. Českém onde a onde mezi pány obyvateli rozdílná 
míra užívá a skrze to veliké fortele proti lásce křesťanské blížnímu povinné, 
šizuňky a oklamání procházejí; i poněvadž netoliko na sněmích obecných snešeno, 
ale i skrze JMC. vlastní i naše vuobec publicirované patenty, ano rozdílná 
kVám prošlá psaní pQd jistými pokutami o tom, aby žádný jiné krom Pražské 
míry neužíval, mnohokráte dostatečně poručeno jest, že se pak tomu zadosti 
neděje, nad tím žádného zalíbení míti a toho více a dále nikoli přehlížeti ne
můžeme. Protož jménem a na místě JMC. krále a pána nás všech nejmilosti
vějšího Vám znovu ještě a na konec poroučíme, abyšte v kraji Vám k spravě 
svěřeném, tu kdeby se taková od Pražské rozdílná míra nacházela, vyhledati, 
všudy a na každém místě, beze všeho ohledu a rozdílu dotčenou jinou míru 
váhy lokte, pinty a žejdlíky skaziti a rozt1oucti dali, naproti pak tomu po všech 
kraje pod správou Vaší náležejícího městech, zámcích, tvrzích, dvořích, mlejních 
a vesnicích v příjmích i vydáních, v prodávání i kupování jednostejnou Pražskou 
míru, váhu, loket, pinty a žejdlíky beze všeho rozdílu skutečně užívati nařídili 
a žádné jiné mimo tu samou, žádným vymyšleným spůsobem pod těmi v dotče
ných sněmovních snešeních a patentích o(b)saženými pokutami i jiným příkrým . 
trestáním procházeti nedopouštěli nad tím vždycky tak, abyšte kdyby se pře
hlížením Vašim jinak dále a na kom shledalo, i Vy sami z toho JMC. těžce od-
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. povídati nemuseli, také ruku ochrannou drželi. A jak to vyřídíte neb byloli by 
Vám v tom co na překážce, neméně i proč se a z jakých příčin přede~lÝ;n.:V té 
věci prošlým poručením zadosti nedálo, o tom nám zprávu svou neJdeleJI od 
dodání Vám psaní tohoto ve třech nedělích pořád zběhlých konečně učiniti 
hleděli vědouce, že na tom milostivá vůle JMC. naplněna bude. Dán v městě 
Budějovicích Českých 23. dne měsíce září 1. P. 1649 . 

Současná kopie v arch. města Písku C458, ~éž kopie v Novém městě n. M. (j íž 
opis v arch. zemském), ovšem mutatis mutandis. 

396. 1649, 28. Septb. 

Vypis z otevřeného listu hejtmanův kraje Prac:lenské~~. ,,?ruhé ~otejkaj~ 
se tu (v král. patentu) že by v tomto nám pod spravou sverenem vkra] I tak~vy 
fortelní míry, žejdlíky, libry a lokty se vynacházely a tudy p~oste J~C: m!lo
stivému poručení zadosti nečinilo a v malém porozUI)1ělo, tež z přilozeneho 
hodnověrnýho vejpisu vyrozuměti ráčíte a vyrozumíte, týmž jmenem JMe. 
krále a pána nás všech nejmilostivějšího V. M. a Vám dostatečně na konec 
poroučíme od osob našich přátelsky žádáme, že jeden každý při hejtmanech 
a zprávcích svých to dostatečně pod skutečným trestáním zaporučí, aby tak~v~ 
obilné míry nespravedlivý, jako i pinty, žejdlíky, libry a lokty nespravedlivy 
vše kasírováno, naproti tomu pak všudy jednostejná Pražskám~ra, vVáha, loke!,. 
pinty a žejdlíky beze všeho rozdílu uŽíváno.by~o a obzvl~tě ph :nestech. a me
stečkách, to při purkmistřích a radních nahzu]eme, aby lhn.ed vsechny ]meno
vaný mírv do radního místa snésti, od ouřadu přehlídnouh a který by spra
vedlivý dle milostivého poručení se vynašly, jistým znamením c~j~hovati, kter~ 
by pak od Pražské míry rozdílný a spravedlivý nebyly, skazltr a .roztlouctl 
poručili. Jestliby pak po tomto našem poručení kdo v tom pochybIl a se co 
takového vynašlo a v čem proti milostivému JMC. zaporučení postižen byl, 
skutečně strestán a nemalou pokutou pokutován býti má; čehož se jeden každý 
vystříhati hleděti mocti bude." Datum na Kožlí 28. 7bris 1649. 

Jiří Vratislav. Jan Václav Běšín. 
Současná kopie v arch. města Písku C 458. 

397. 1649, 30. Sept. 

Hejtmané kraje Slanského posílajíce Unhoštským patenty v přív~i~ě nábo
ženství a měr nařizují mimo jiné, aby podle téhož patentu to opatnh, aby se 
všechny míry a váhy s Pražskou měrou srovnávaly. D. na Vraným 30 dne. 
Septembris a. 1649. Posel to přinesl 27. října. 

Kopiář v Unhošti f. 225, opis v arch. zemském. 

398. 1649, 2. Octb. 

Hejtmané kraje Zateckého oznamují obyvatelům téhož kraje ;růli císařov0t; 
a místodržících v příčině oznamení osob moren: zemřelých, !~ž ze ~.zastav~m 
nepořádku v mírách a váhách znova v s~ rozkazuj(~, aby se n~ ~a~n?u ],mou ~lru 
a vahu nekupovalo a neprodávalo, lec Jen na Prazskou a kazda ]ma mlra a vaha 
aby byla zkažena. D. v Kadani 2. října 1649. 

Kniha patentův v arch. města Chomutova (něm. list), opis v arch. zemském. 

399. 1650, 7. Febr. 

Rady C. komory Píseckým strany měr. "Slovutný JMC. rychtáři, též moudří 
a opatrní, přátelé nám milí! Jakož netoliko na sněmích obecních sneseno, ale 
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také skrze JMe. vůbec publikované patenty o tom, aby v tomto království 
Českém žádné jiné krom Pražské míry se neužívalo pod jistými pokutami 
mnohdykráte dostatečně nařízeno bylo, naproti však tomu skutečně se vy
nachází, že onde i onde rozdílné múy od Pražské se užívají a tudy veliké fortele 
a šizunky na ublížení a oklamání bližního a proti lásce křesťanské čelící pro
cházejí, což poněvadž více a dále na zlý příklad a zlechčení týM sněmovních 
snešení JMC. resolucí a patentův nikoliv trpíno a žádnému buď on kdokoliv 
přehlíženo býti nemůže a J]. MM. páni místodržící královští z nejmilostivějšího 
nařízení JMC. také zase tu věc znovu vyzdvihovati a aby se všudy po celém 
království loket, míry a váhy spolu s Pražskou srovnaly, to míti chtíti ráčí. 
Pročež jmenem i na místě JMC. krále a pana n. v. n. Vám dostatečně a na konec 
poroučíme, abyste jak předne to, kde by se taková od Pražské rozdílná míra 
a váha nacházela s pilností vyhledati a všudy na každém místě beze všeho 
ohledu a rozdílu dotčenou jinou míru totiž váhy, lokte, pinty a žejdlíky skazili 
a roztloucti dali, tak také naproti tomu tu v městě při jednom každém z sou
sedův, jako i v vesnicích, dvořích a mlejních při poddanych obci Vaší, zvláště 
pak kupcích, cechmistřích a řemeslnících i jiných osobách jakýkoliv na míru 
a váhu obchod svůj vedoucích v příjmích a vydáních, v prodávání a kupování 
jednostejnou Pražskou míru, váhu, loket, pinty a žejdlíky beze všeho rozdílu 
skutečně užívati, pro snadnější pak obmyslův fortelních zamezení takové míry 
všecky cejchem obecním v domě radním vyznamenati nařídili a žádné jiné 
mimo tu samou žádným vymyšleným spůsobem pod těmi v nadepsaných sně
movních snešeních a patentích vyměřenými pokutami i jiným přísným trestáním 
procházeti nedopouštěli. Načež Vy JMC. rychtáři dle instrukcí a povinnosti 
Vaší obzvláštní pozor míti a pokudž by budoucně kdy a při kom koliv jaká 
míra neb závaží od Pražské rozdílné shledáno bude, tím každým se hned ujistiti 
a nám po každé o tom neméně i jak to, co se nadpisuje, od Vás vyřízeno bylo 
a z jakých příčin předešle nařízení v tom ve všem jednostejná rovnost zachována 
nebyla, na komoru JMC. Českou správu svou gruntovní a dokonalou společně 
učiniti nemeškali. Vědouce a t. d. D. na hradě Pražském 7 dne měsíce Februarii 
1. p. 1650. NS. JMC. Uh. a Č. krále president a rady zřízené komory v Kr. Č. 

(Adresa radě města Písku.) 
E. Mařan. Boh. 

Prvotní list v arch. města Písku C 458, téhož znění i v arch. Loketském (opis 
v arch. zemském). 

400. 1650, 1. Mart. 

Un7wští odPovídají heftmanovi Křivoklatskemu o úmyslu svém srovnati se 
s císařem ve víř,; a v příčině měr a vah, dokládajíce zejména o těchto, že handlířův, 
kteří by lokte a váhy užívali, u nich nerií, jiných kromě Pražské míry v městě 
užívati nedovolí "kromě žejdlíkův v šenkovním domě užívaných a měr obilních, 
kteréž pii príležitostí, když pro pivo na zámek Křivoklát se pojede, k vyměření 
a aby znamením JMC cejchovány byly že nařídili, taky, aby podlé těch cejcho
vaných měr jiné obecním znamením znamenali". D. 1 Martii a. 1650. 

Kopiář v Unhošti, fol. 218, opis v arch. zemském. 

401. 1650, 2b. Decb. 

Hejtmané kraje Žateckého zvěděvše, že někteří obyvatelé a zvláště kr. města 
přes patenty královské velké múy a váhy trpí, piipomínají znova, kdeby se tak 
dálo, aby byla nepořádná míra ihned odstavena a vinní aby byli trestáni. Kromě 
toho nařizují i o jiných potřebách krajských. D. v Žatci 25. prosince 1. 1650. 

Německý list v knize patentův arch. Chomutovského, opis v arch. zemském. 
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402. 1652, 25. Maj. 

Kuta hejtmanovi panství Vimberského: - - "Nepochybuji o tom, nežli 
že včerejšího dne posel u mého laskavého pána v příčině tý pšenice se stavoval 
a že takové nikdež jinde dostati ani od mého strejce - majíc jí toliko 3 Pracha
tický, nechtíc takové prodati - koupiti nemohu, pánu oznámil." D. v Bavorově. 

Arch. kn. Vimberský VI. M~ 8. 

403. 1653, 21. Aug. 

Pan Adam Šnejter toho času] MC. pan rychtář ráčil naří~iti z m?ci !!uřa~~ 
svého, aby všelijaké míry obilný pře~lédnuty, a, s mí~o~ Prazskou, jakz v~lUSl, 
rovnané byly, což se stalo. Byly měreny v obecm setmcl ~a rathouze u pnt?m
nosti p. Vácslava Macha, Vácslava Celestyna, Lautence ZVIkovského p. radmch. 

(Téhož dne) nařízeno při páních inšpektořích ?ad m~r~ma a l.?~ty, aby 
vše spatřili a prohlídli, nespravedlivých měr a loktu netrpetl do~~usteli. v 

(Téhož dne) visityrována městská váha od JMC. p. rychtare a vsecky 
závaží u přítomnosti p. purkmistra ložního a vážných k tomu zřízený~h. 

Téhož dne nařízeno při cechu soukennickým, aby se v loktích Jako p. 
Pražané dle obyčeje a řádu země chovati hleděli. 

Arch. města Písku. Kniha č. 265 na listu 16. 

404. 1654-
Stavové na sněmě shromážclění uvažují o věcech obsažených v král. instrukcí, 

totiž o mírách a váhách, soukromých clech, nejistotě po venkově aj. že takové 
věci mnoho času a práce vyžadující radíce, aby o tom jednáno bylo v komisích, 
na čem se shodli aby bylo skrze místodržící podáno na císaře a od něho zase 
stavům oznámeno bylo. 

Co se týče měr a vah pokládají zatím za nutné, aby nad tím, co dříve 
bylo usneseno, ruka držena byla, aby totiž, až od visitačních komisařův zpráva 
o vinnicích dojde a od místodržících a císaře shodná pokuta ustanovena byla, 
tito vinníci byli skutečně potrestáni. S. d. 

Příloha německá k ds. rozkazu d. 1654. 9. Jun. varch min. vnitra L 34, opis 
v arch .. zemském. 

405. 1654, 9. Jun. 

Císař Ferdinand III. rozkazuje místodržícím, aby to, co na posledním za
sedání sněmovním o rozličných veřejných záležitostech projednáváno bylo a nač 
:;oe má odpověděti, shodnouce se s hlavní a visitační komisí povážili a o tom 
své dobré zdání sepsali. D. v Laxenburce devátého června 1654. 

Německý prvotní !if:>t v arch. min. vnitra L 34, opis v zemském arch. 

406. (1654 ... ). 
Arnošt arcibiskup PřiPomínaje vikářům svým nedávné sněmovní usnesen( 

aby loket a tak řečená menší míra v Praze obvyklá platila po celých Čechách 
a větší loket a míra aby byly odstaveny, že však ví, že na některých panstvích 
a městech desátky na větší míře dávali, napomíná je o to dbáti, aby farářům 
v té příčině nebylo křivděno a dostávali desátků v nové míře toli~! kolik ji~ 

. v staré dáváno bylo; pokud by jim v tom odpíráno bylo, aby se JIch zastali. 
D.v Praze... . 

Latinský koncept v arch arcibiskupském (Registrata fasc VII 1652-1654, 
též Rec. ab a. 1661), opis_ v arch: zemském. 

28 



434 

407. 1659, 28. Novb. 

Max. V. ElPognár hejtman kraje Zatéckého posílá troje nařízení obyvatelům 
kraje zejména i o měrách takto: "Protože pak J. Excell. a M. páni kro místo
držící podle přiloženého opisu č. 1 dd. v Praze 8. listopadu ze zpráv podaných 
zvěděli, že vozkové a handlíři do tohoto hejtmanům svěřeného Žateckého kraje 
k nakupování rozličného obilí se dostavují a od poddaných žádnou jinou nežli 
vrchovatou míru bráti si opovažují, tak že tímto neslušným jednáním proti 
prastarým zvykům, snesením sněmovním a král. patentům země a poddaní 
jen ve zkázu upadají; 

Proto v nebytí svého spoluhejtmana určitě připomínám pp. obyvatelům, 
aby nejen v městech a městečkách, nýbrž i po panstvích u všech úřadův a soudův 
jistě nařídili, aby se měřilo jen obyčejnou Pražskou měrou. NB. u tvrdého obilí 
rovnou a beze všeho vr'Chu. ,Pokud by pak ten neb onen nalezen byl vinným 
(nač napřed v městech majistráty a na venkově úředníci skrze jisté osoby pilně 
dohlížeti maj~, povinni jsou jej krajskému oznámiti, aby byl takový zištný 
člověk podlé sněmovního usnesení potrestán.... Stalo se v Libočanech 28. 
listopadu 1. 1659. 

Německý opis v knize patentův arch. Chomutovského, opis v arch. zemském. 

408. 1659, 4. Decb. 

Hejtmané kraje Rakovnického činí nařízení Rakovnickým v Příčině měr a vah 
a nedovoleného obchodu židovského. O oněch zejména toto: "Máme toho vě
domost, že se mezi šenkýřkami strany žejdlíků aneb pivný míry, jako i také 
mezi řezníky strany prodaje mas a mezi pekaři strany pečení bílého a režného 
chleba a mezi kramáři neb handlíři strany loktů, item mezi ševci strany prodaje 
obuvi pořádek nevynachází, tak že tudy nebozí chudí obyvatelní lidé od ta
kových řemeslníkův k skrácení by přijíti mohli. 

Pročež pro zachování dobrého, a chvalitebného řádu z mocnosti ouřadu 
od JMC. p. n. v.nejm. na nás vzloženého při Vás to nařizujeme, abyste šen
kýřkám žejdlíky aneb pivní míry, tak aby se s Pražskou měrou srovnávaly, 
visitirovati dali, při řeznících (poněvadž laciný dobytek jest), jak mají vedlé 
spravedlivé váhy maso dávati, nařídili, pekařům nefolkovali, tak aby větší 
chleby (poněvadž obilí laciné jest) pečené na prodej byly, podobně i ševcům, 
aby lidi strany prodeje obuvi nepřetahovali, an kůže laciné jsou, nepasírovali, 
kramářům, handlířům lokte, tak aby spravedlivé byly a vedlé Pražské míry 
se srovnávaly, přehlídli ... D. z Volešný dne 4. Decembris L P. 1659). 

Prvotní list arch. Rakovnického, opis v arch. zemském. 

409. 6. 1660. 

Čelakovští stěžují si hejtmanu Brandýsskému do svého faráře strany míry 
desátku. 

Urozený a statečný rytíři! Schválně k VM. skrze toto psaní naše se ,?,cházíme. 
Tak jakož jsouce dle starobylého obyčeje panu faráři našemu desátek každoročně 
odvozovati (povinni), dle našich starých pamětí, se všema předešlýma pány 
faráři jsme spokojeni byli a na JMC. míru desátek náležitě odvozovali, i také 
nynějšímu dle nejvyšší možnosti jeden každj'r soused o to se staral a co jest 
povinen, aby odevzdal. Však nicméně pan farář nižádným způsobem nechce 
tomu obvyknouti jako předešlí farářové na JMC. míru, přijímali, přijímati, 
nýbrž odvolává s~ na nějakou staročeskou míru (o kterýž my jak živi žádný 
vědomosti nemáme) a že takový dekret, a~y se desátky na starou míru dávaly, 
od velebné konsistoře a slavný JMC. komoryCeský za VM. pozůstává, protestyruje. 
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I nemohouce my před p. farářem jak v chrámě Páně tak i jinde, že se 
jemu desátek náležitě neplatí, pokoje míti, pokudž je tomu tak, že takový dekret 
za VM. jest, abychom dokonale tomu vyrozuměti mohli, nám vysvětliti ráčíte, 
prosebně žádáme. (s. d.) 

Manua! radní v Čelakovicích N. 26 f. 5 p. v., opis v zemském arch. 

410. 1661, (16. Sept. praes} 

Jiří Kryštof Hájek farář Osický žaluje Pražské konsistoři zá sebe a všechny 
faráře Pardubského panství, že hejtman a úředníci Pardubští proti patentu 
arcibiskupovu povinné desátky, zavrhše vrchovatou míru, v nové, menší a oby
čejné rovné míře vydávají a je s domův a vesnic spálených dávati odpírají, 
příkladu pak jich okolní následují, jako ku př. Straka v Libčanech, jenž svedl 
všechny role vsi Chrastnice na dvůr, pouhé obilné desátky 18 str. obvyklé, 
nedíc ani o sýrech, dávati nechce. S. d. 

Prvotní list latinský v arch. arcibiskupském (Rec. ab a. 1661), opis v arch. 
zemském. 

411. 1661, Novemb. 

Kryštof Karel ze Svarova dotazuje se Jindřicha Meckenburgera, kancléře 
arcibiskupova, v jaké míře jest povinen dávati desátky farářům, zdali totiž 
v Pražské vrchovaté aneb jiné a které a jaké, ani páni jiné míry nemají než Pražské 
a nesmějí míti, stará míra nikdež na farách se nenachází, a míry sedlákův a 
farářův, které často s sebou nosí, nejsou stejné a vždy více drží, než méně a 

, on by nerad křivdu páchal. D. v Poříčí - listopadu 1. 1661: 
Latinský prvotní list v arch. arcibiskupském (Recepta 1661-1662), opis 

v arch. zemském. 

412a. 1670, 26. Novb. 

Čelakovští stěžují si hejtmanovi Brandýsskému do svého faráře (Q. L. Tůmy) 
že trvá na tom, aby mu desátek odvozován byl po staré míře. 

Urozený a statečný rytíři, pane hejtmane! 
Jak jest dekret pod actum 21. Novembris a. 1670 od VM. v příčině ně

kterých osob, totiž Jiřího Felixa, Štefána, Adama Jarošíka a Šimona Khemle, 
sousedův našich (snad a nepochybně) na omylné přednesení našeho duchov
ního pana faráře, že by desátku jemu náležejícího na starou míru odváděti 
se spečovali, i také sami jako by s takovým neodváděním vinni býti měli, k rukám 
našim přišel, po přečtení jsme vyrozuměli. 

I rozpomenouce se na to předešlé porovnání před VM. též u přítomnosti 
pana děkana Brandejského s ním p. páterem v příčině téhož desátku učiněné 
i také, aby se jemu strych jeden, 4 y~rtele a to s vrchem v sobě obsahující, de
sátku dávalo, při tom pozůstaveno jest. Ale spatřujíce my to, že pan páter 
náš teprva nyní na tom obvyknouti nechce, nýbrž takové Eorovnání poznovu 
vyzdvihuje a ruší, skrze což my na JMC. slavnou komoni Ceskou i s těmi se 
všemi allegaty před VM. předešle zašlými ucházeti dokonale přinucem Jsme, 
v tom se služebně ohrazujeme a opovídáme. A jakož pak všichni okolní du
chovní páni, děkanové, farářové na novourníru sháněnou jednoho korce 4 věrtele 
držícího desátky přijímají i na tom přestávají, proč se jemu tehdy vrchovatá 
míra nelíbí, (on pan děkan Brandejský) sám osobně tu vejpověď při nade
psaném porovnání vynésti jest ráčil, že ačkoliv dekréť, aby se jemu stará míra 
za novou vyplUovala, od velebné konsistoře vyšel, ale že náš pan páter předce 
vrchovaté 4 věrtele míry za strych předce bráti povinen jest, k tomu přistou-

28* 
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peno bylo, což pan páter předce jeho míry, kteroužto sám sobě vedlé libosti 
jeho udělati dal, se drží, na kteroužto jeho míru obzvláštní nám odvozovati 
za možné není; i nápodobně jaká míra jemu odvozována býti má, nikdež v JMC. 
~;b:rru se ne~na:hází, v~dlé čeho~ VM. ja~ožto pána prozřetedlného prosebně 
zadame, ponevadz pan pater take na slovlch potupných a hanlivých svrchu 
psaným třem osobám konšelským, že nejsou nežli rebelanti a Šimon Kheml 
vose~, od něho pro mluvených (an jsou dosti (sám?) podstatné a poctivá testi
moma. neukázal), obvybnouti nechce i nám to lítostivá věc snášeti přichází 
že se k ?á:n tak laskavě ,skloniti a abychme všechni (všechno?) dokonale, coŽ 
se nadpIsuJe, JMC. a královské, slavné komoře České přednesti mohli nám 
v tom zbraňováti oblíbiti neráčíte. S tím se k dalšímu laskavému opatření a 
milostivé brzké resolucí poroučíme a zůstaváme VM. k službám volní. 

26. Novembris a. 1670. 

Purkmistr a rada JMC. měst. 
Šelakovic nad Labem. 

Manual v Čelakovicích N. 26. fo 203 p. 11., opis v arch. zemském. 

412b. 1670, 1. Decb. 

Celakovští stěžují si radám Ceské komory do svého faráře pro nešetření zá
konnité míry a výstupky. 

. Milostiví páni, páni! K V. V. H. Excell. a M. s tímto přítomným stížným 
spIsem poníženě a lítostivě se ucházeti přinuceni jsme kterak náš pan farář 
nynější duchovní, dvojí cti hodný p. Andreas Alexander Tůma někteté pří
sežné osoby konšelské aobzvláštně p. Vácslava Kundráta prymátora (račte 
milovstivě odpustiti) ~ nenáležitými a potupnými slovy na poctivosti· vždyckny 
~obr~ .zach?valé (~ohž) za huntsfuta, hulváta a grobiána jest nazval a zhaněl, 
Ja~oz I .ta.ke ':" noc: '! ~os??~ách při ,mnohém truňku zůstávajícího (sic) z opilství 
sveho hdl zbIl a Jeste blh Jest chtel a chce. I nemohouce my od nadepsaného 
p. pátera takových potupných slov trpěti, k urozenému a statečnému rytíři 
JMC. panství Brandejského a Přerovského nynějšímu nařízenému p. hejtmanu 
(titul) D laskavé v té případnosti přichránění a zastání s uctivou suplikací jsme 
se ucházeli; po dalším bedlivém a prozřetedlném povážení JM.p. hejtman 
spolu (s) pány oficíry s nadepsaným duchovním p. farářem nás nad tento níže
psaný způsob porovnati jest ráčil, (totiž): 

Nr. 1. aby p. páter hleděl na nyněj~pravedlivou míru Pražskou jed
n?ho k~~~e s ,:"rchem ! věrt;.~e drž~cího desátku, jemu od sousedův našich patří
CI~O, pnJI;nah. P. pater pnstouplvše k tomu, proti porovnání na obzvláštní 
mlru neceJchovanou, kterouž sobě sám dle libosti své bednáři udělati dal (totiž) 
5 v~rtel za ~or;.c a to ještě dobrým svrchem jest přijímal a na tom, co od sou
seduv dobra pnpomenutá, vyměřená, obecní cejchovaná míra ku podobenství 
Pr~~ské, byl~, až po~av~d o"?vyknouti jest nechtěl a nechce, ari. prvnější páni 
farva;ov~ s. hm :pokoJ,~~~ byli, n~ spravedlivou Pražskou míru přijímati a víceji 
:nezadat,l, ~ take nyn~Js~ velebny p. děkan Brandejský při témž porovnání tu 
sentencI, ze spravedhve Pražské míry s vrchem korec desátku přijímati náš 
p. páter povinen jest, vynésti jest ráčil. .. . 

Nr. 2: Zd~li n~s y. p.áter za poctivé zdrží a zná anebo víli co protivného, 
co by pochvosh naSI skodllo, odpověď jest dal, že dokonce nic neví. A hle jak 
jest se polepšil! Poznovu beze vší příčiny konšelským třem osobám rebelantův 
a oslův nadal a JMC. povinnosti jim nevymínil. 

. Nr. 3. Aby p. páter truhlu zádušní (totiž) peněžitou pokladnici S knihou 
do kteréž se všelijaké odkázané nápady, k .záduší patřící, pro budoucí pamÚ 
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vpisují, tu kdež náleží, do deposicí obecní složil, až posavád dle porovnání s ním 
učiněného toho neučinil, ale za sebou to zadržuje. 

Nr. 4. Aby p. páter od následujícího sv. příštího Jiří budoucího léta 1671 
jinší farou zaopatřiti se hleděl, že to také učiniti chce, k tomu svolil i k dalším 
punktům, které pro obšírnost dalšího rozpisování a za JMC. p. hejtmanem 
Brandejským s celou akcí a všelijakými spisy zašlými zůstávajícími pro další 
budoucí VY. H. Excell. a M. patrné vysvětlení a vyrozumění se ponechávají, 
jest přistoupil a ničehéhož až do té nynější chvíle nesplnil. 

Vedlé čehož V. V. H. Excell. a M. poníženě, prosebně a modlitebně žá
dati nepřestáváme, poněvadž my s nynějším p. páterem naším a to z jistých 
slušných, nadepsaných, podstatných příčin i všelijakých bezelstných molestací 
a zaneprázdnění nám od něho činěných spokojeni býti nemůžeme, nám, pokudž 
za možné jest, nikoliv nevyměřujíce v ničemž, dvojí cti hodného a velebného 
kněze p. Alberta Františka Molitora, faráře Lysského od následujícího sv. Jiří 
budoucího léta za duchovního p. faráře našeho milostivě přáti oblíbiti neob
tížiti ráčíte, tomu se těšiti budem. Poroučejíce se k brzké milostivé resolucí 
zůstáváme za V. V. Excell. a M. dnem, nocí na modlitbách trvající atd. D. 1. De
cembris 1670.\ 

Manual v Čelakovicích N. 26 f. 205 (recte 115), opisy arch. zemském. 

413. 1685, 1. Jan. 

Instrukcí úředníkům na panství Rohozeckém, Semilském a Maloskalském. 
16. Strychy, věrtele a čtvrtce aby byly cejchované a s Pražskou mírou ná-

ležitě srovnalý; na takový aby se obilí z mlatův i ouroční aneb na dluzích od 
poddaných ... s štrejchem neb vrchem na špejchary přijímalo a zase vydá
valo; podobně lokte a váhy s Pražskými srovnalý aby byly, v tom žádného fortele 
pod pokutou neužívati i při všech poddaných v tom dostatečně naříditi. 

J. V. Šimák ve Věstníku kr. spol. Nauk r. 1897, III str. 4. 

414. 1687, 23. Decb. 

Kr. místodržící poroučeií krafským heitmanům, poněvadž usnesení sně
movní o mírách a váhách posud není vykonáno a císař věc tu znova připomíná 
nerad vida, že se lidem očité křivdy dějí, aby správně vyzvěděli, kde velké 
neb jiné, než Pražské míry, váhy a lokte se potřebují, to vše v řádný seznam 
sepsali a týž s podrobnou zprávou pokud možno brzo poslali, aby posavádní 
nešváry uklízeny býti mohlr D. na hra~ě Pražském 23. prosince 1687. 

Německý dopis v arch. min. vnitra, ?pis v arch. zemském. 

415. 1688, 15. Jan. 

Hejtmané krafe Rakovnického připomínajíce Rakovnickým, že vedlé roz
kazu místodržících d. 1686, 8. ledna již jim 4. února t. r. přikazovali, aby se 
při koupích a prodejích jinak neměřilo neb nevážilo, ·než mírami, váhami, zá
važími, lokty, pintami a žejdlíky, jak jsou vycejchoviny na radnici kL Starého 
města Pražského, a jim nařízeno jest, aby podrobně oznamili, kde ještě mají 
velkou aneb jinou s Pražskou měrou se nesrovnávající, aby se tím řídili a jak 
se u nich měří a váží popsali. D. při král. krajském úřadě v Chříči 15. ledna 1688. 

Opis německého listu v knize č. 105 arch. Rakovnického, opis v arch. zemském. 

416. 1688, ll. Maj. ~ 

Císař Leopold pováživ zprávu místodržících d. ll. prosince 1684 v příčině 
konečného zavedení jednotné míry v Čechách, dává jim na uváženou, jestli 
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b.;: se jednostejné zavedení míry měl ,., v, 
m1ry a váhy neboli podle kratší a m ?, statlv'po~le stare na dels1 lokte a větší 

, b v, . enS1 a nanzuJe aby t ' d' 
mrra y mela by ti norma aequalitat1's DL' O om zp. ravu ah, která . . . v axenburku II k Vt 1 

Kopie německá arch. Třebonsk'h . ve na 688. e o a pan. Krumlovského. 

417. 1688, 26. Maj. 

Kr. místodržící oznamují heitman o k . 
reskriptu císařova strany míry . 'h um ra]e.,Bechynského obsah posledního 
svém kraji a vyzvěděli. též z rá~ v\ y P?r~ucep;e, ~by se voptali obyvatel ve 
poslali. D. na hradě PražskePm 2Y6 Pk1 e~t 1 Sl vyzadalI a to vse s dobrým zdáním 

. ve na 1688 
Kopie německá v Třebonském arch . 

418. 1688, 26. Jun. 
DoPis Frant. Doudlebského he 'tmana k . 

strany srovnání měr obilných loket 1 .'h vral~ p,rachenského úřadu Píseckému 
že p~es kolikeré přikré napo~enutí :e v: {;z;;ehJake s r,něr?u a váhou ,Pražskou: 
male zase prodávalo a proto poroučí b h ~~,velke m1r~ nakupovavalo a na 
z pánův obyvatelův sem na Cerhonice' '~0 ,,~eJ ele:" sedrm dnech jeden každý 
neb doma v prodaji i koupi u v, , 'kd e m1ry ~ ObIlI, lokte, váhy buď v handle 
prodávají neb odtud zase kupujt~t a k y do, m~st neb .. městeček a vesnic obilí 
srovnává se všelijakýma tu p~tř bera, se m

k
1ra Jeho s Jmýma nebjiných s jeho 

b' e nyma tomu patřící dOl V't s~ nou zpravu dáti neopomenul". D ři k' , v v ~a, u eZl ostmi pí
die 26. Junii a. 1688. . pral. urade kraJskem v Cerhonicích 

Opis nedbalý v knize patentní č 21 . Krumlovském II A 4 L a 8 a. . 1 arch. Píseckého, jiný opis v arch. pan. 

419. 1688, 4. Jul. 

] an Karel Gubesch hejtman V' b k' , , -
krajský (č. 418) v příčině srovnánI' }m ers

h
y ~~s~~a knížecímu kancléři patent 

, , v mer a va a zada za po v , d b 
m1ry a zavazí podle krátkého Pražsk'h I kt ' ucem, z a y se měly 
hého loktp a velké míry též CVk' ~o o e, ~l: strych acentnéř podle dlou-
biskupství měří se větší 'mírou e~e :/. ~ U:pl~;rltl, neb pod blízkost Pasovského 
avšak ve váze a míře vína a . z 1 Je r~zs .~, také se potřebuj@ dlouhý loket 
d t' kd b pIVa srovnavaJ1 se s men

v
" A I· ' a 1, y Y se zavedla menší míra b'l ' v v. Sl m1rou. ze předví-

vání překáželo že by němečtí s o 1 n:, ze .by ~~ pn skupovávání obilí k slado
(kdež se posuď na velkou ml'ru oUd~an neJezdih na téhodní trhy v Husinci ť ' h pro avalo) nýbrž by . k T' ' 1C1C nebo u města Vimberka kd v , b~l SlOUplI obIli v Pracha-
a tajně by podle staré míry prod~~~~y ~d 1 ~ handl~ři dvoj~ i troje míry mívají 
1688. a . . na zamku Vlmberce 4. července 

Odpověď dané 6. Jul. že má stará velká m' , 
bude potřebí zůstati ·závaží a pivná . , ,rra a dlouhy loket, pokud jich 
také pro zatím se p~drží' kd b v a vmn~. ~lra, pokud se měří v drobném 
třeba na Vimberské a Pr~chahcké ~a:r,;efPnkazala vmenší míra obilná, bud~ 
trestati. o lze 1 a ty, kterí by nařízení neposlechli, 

Německé dopisy v arch. kliž. Krumlovske'm II A4 L a 8 a. 

420. 1688, 12. Aug. 
Hejtmané kraje Bechynského n V' ., K .. '.' . . 

mano. vi Třebonskému aby podle' ,an;ukJéh~ arlovt StebertoVt z L~henšteina heJ't-

kd 
' C1sars o a m'st d v, 'h . v,·, ' 

e v kterých místech a jaké mír· I k .' 1 o rZlc1c, nanzem oznámil, . y, o te a vahy, zda velke neb malé, Pražské 
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aneb jiné aneb i cizozemské se užívá i s přidaným odůvodněním, proč ta která 
míra kde panuje. D. při krajském úřadě v Božejově. 12. srpna 1688. - pode-

psáni: K. Voračický a Jan Váco .Bejšovec. 
Prvotní spis německý v arch. Třebonském. 

421. 1688, 23. Aug. 
Hejtman panství Třebonského doptává se (česky) obcí "jaká míra, loket 

a váha, zdali větší nebo menší, Pražská aneb jiná cizozemská se užívá a z ja
kých příčin a pokudžby mimo obyčejné Pražské míry nějaká jinší se užívala, 
bude zapotřebí příčinu doložiti, proč taková pohodhIější, nežli Ceská jest. D. 

23. srpna 1688. 
Koncept v arch. Třebonském. 

422. 1694, 28. Januar. 
] an Tobiáš Prix vrchní hejtman píše z Krumlova Jindřichovi Aloisovi H ey

erovi hejtmanu panství Orlického a' Zvíkovského, že na rozkaz knížete z Eggen
berka má se míra na všech panstvích obvyklá s Pražskou mírou· srovnati, aby 
proto poslal strych, věrtel a měřičku k přehlédnutí, aby se nikomu nestala křivda. 

V druhém listu (1694, 8. Febr.) oznamuje, že strych a věrtel jsou trochu 
velké a měřička příliš malá; že je dá napraviti a zase pošle. 

Dva německé dopisy v arch. Orlickém R. IV La 19. 

423. 1700, 25. Febr. 
Hejtmané kraje Prachenského dopisujíce Píseckému úřadu zapovídafí, aby 

se pod propadením všeho na vrchovatou míru nekupovalo a neprodávalo a 
poroučejí, aby se obyvatelé s Pražskou rnírou cejchovanou srovnávali, ano 
předneseno místodržícím, že v prodeji pšenice a žita vrchovatou měrou přes 
dávné zápovědi se měřívá, jako o tom dne 21. tohoto měsíce a léta poručení 
došlo. Ukazuje se na resolucí královskou "de dato dne ll. měsíce máje (léta 
1688) o srovnání obilné míry, loket a váhy v království Českém a na to ná
sledovně dne 26. téhož měsíce léta 1688 a po druhé dne 6. Apr. léta 1690 prošlé 
i také po kraji publicírované místodržické poručení". D. ·v Březnici dne 25. 

Febr. 1700. 
Opis v knize patentni č. 237 arch. Píseckého. Poručení to se opakujeješiě 

jednou 1. března. 

424:. 1700, 1. Mart. 
Purkmistr a rada města Vimberka vyznávaF, ze míry, váhy a lokte ve 

Vimberce se s král. Starým městem Pražským ve všem všudy srovnávají, též 
se při kupování a prodávání obilí ozimového, jak pšenice tak i žita od staro
dávna sháněnou mírou (gestrichener mass) vždycky měřívá. D. na radnici Viro·· 

berské. 
Německý spis v arch. pan. Vimberském IV K~ 7. 

425. 1700, 1. Maj. 
Hejtman ve Vlachovém Březí PřiPomíná úřadu Husineckému, že p~n z Újezda 

kro hejtman nařídil dohlížeti na Husinecké, jestli prodávají obilí na Pražský 
věrtd držící 48 žejdlíkův a aby těm, kteří se neřídí krajskými paténty, bylo obilí 
zabráno aneb aby byli jiným spůsobem trestáni, čímž se jim· výstraha dává. 

Německý opis v pan. arch, Krumlov. II A 4 Lx 8 a. 
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426. 1700, 28. Octb. 

]. K. Gubesch heftman panství Vimberského vznáší na kníže z Eggenberka 
v ,t~íčině t:0sledníc~ patentů~ krais~ých a to, takových, aby se všude měřilo a 
vaz:lo ~raz~ko:: :nerou ~ váho,:, ze. to oznamil zemřelému vrchnímu hej tma
~0V1 ~nxoV1, tez ze ho dos~l ~opIS,~e]tman~ ve Vlachově Březí obsahující v sobě, 
~: ~a plnou moc od kra]skeho uradu ostre dohlížeti na míry v Husinci a že 
]lm ]e napomenut, aby míry v Husinci napravil; to že také učinil avšak že 
zvěděl, že v městě Prachaticích a také ve Vimberce se ještě starou ~ěrou měří 
odkudž vz~ikají, n:malé rozt;-žit?sti a protivné věci, že proto zůstavuje knížeti 
rozhodnoutI, ma-ll se v dotcenych mestech nová míra skrze dekrety naříditi 
anebo náprava u krajského úřadu vyhledávati a j. v. D. na zámku Vimberce 
25. října 1700. 

Poznámka na rubu o rozhodnutí knížete, že podle kro patentu v únoru 
vyšlého, Pražská míra a váha i ve Vimberce i v Prachaticích nařízena a uží
vána býti má. 

Německy spis v pan. arch. Krumlovském II A 4 L~ 8 a. 

427. 1701, 4. Jan. 

v l;fí~tod~žící majíce zprávu že se' při prodeji pšenice a žita na místě za
povede~e ml}!, ::rcho~até užívá zvětšené míry, aby se tím vrch zapověděný 
nahr~dll, na~:zuJl kr~1sk~";1' h~itmanům, aby zápověď vrchovaté míry všem oby
vate~um a pn soudnlch nzemch a trzích lidem oznamovali a je k tomu měli 
aby Jen Pražskou Staroměstskou měrou, kterou každá vrchnost má míti měřili: 
D. na hradě Pražském 4. ledna 1701. . , 

Německy opis v arch. Třebonském. 

428. 1701, 10. Mart. 

... P~tent kro mís!održících strany míry a váhy a neřádův v obchodu, že přes 
Je]}ch zakaz d., 26. unora ~. 1700 a 4. ledna přítomného léta, aby 5e vrchovatou 
m~r~,; neprodavalo, net?liko

v 
~el?os:echnuto, nýbrž někteří "nevědomost před

stt;aFce .. ~ s~ o~ouvatI ?~teli, JIm pak nepozorujíce jej k tresta:nHvémuokla
manl opa5rer;1 naslc~v rozlicných ~apověděných scestností užívali a jak dalece se 
,:chovate ;mry dot~c~, buďto.toli~ c? vrch vynášeti měl na obilí přisypali anebo 
nadobu mrry vynutItI aneb SIce Jmych ... fortelův a podvodův užívati se ne
ostejchali" a to proti sněmovným usnesením, jmenovitě v 1. 1627 1630 1652 
a 1677 zavřeným, nápodobně i královským resolucím zvláště v I' 1627 ' 1628 
1644 vyhlašovaným. Opakuje se poručení strany sroVnávání s Pr;žskou'měro~ 
pod pokutou 1000 fl. renských. D. na královském hradě Pražském d€sátého 
dne m. března léta 1701. 

Opis v kni,ze patentův č. 237 v arch. Píseckém. 

429. 1701, 18. Maj. 

, M ~t. Fr. Lausecker heftman Chýnovský oznamuje ]: G. z Lebenhausu vrch-
nz~u heJtmanu kníž. Egg. statkův o stříži ovec, doptává se též, poněvadž Pražský 
kore,c po~ pokutou }OOO fl. r. ma býti zaveden, zdali s Pražskou mírou sou
hlaSl ,Ch~ovský korec, který je zřízen podle zámecké míry v Krumlově. D. 
v Chynove. . . 

Německy spis v pan. árch. Krumlov II A 4 L~ 8 a. 
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430. 1701, 21. Aug.: 

]. K. Gubesch hejtman Vimberský oznamuje vrchnímu hejtmanovi v Krumlově, 
že nové míry Pražské, totiž kořec i věrtel a měřička mu byly dodány, že je 
zkoušel podlé staré míry a shledal, že je kořec o měřičku menší; protože pak 
podle nařízení knížete, každý schodek nahrazen býti má a že se u zámecké a 
dvorské čeládky, která každé 4 neděle, tedy třináctkráte za rok svůj deputát 
vybírá, týž deputát na tolik dílů nesnadno rozděluje a proto že s pomocí dů
chodního a obročního sestavil přiložené rozvržení, jak by se nahrada stala při
dadouc půl měřičky žita každé osobě měsíčně a ponechajíc hrach a ječmen, 
jak se posud dávalo; co se pak dotýče ostatních služebníkův, kteří svůj de
putát každého polouletí vybírají, že by se jim schodek nahradil, kdyby se na 
každý kořec měřička přidávala; také při sladu musí se státi náprava, poněvadž 
zemřelý vrchní Prix po přehlídce zdejšího panství posavádníspůsob sypat 31 Y2 
korce ječného sladu na uvaření 16 sudův piva zrušil a nařídil, aby se z téhož 
sypání 17 sudův vařilo, .Čímž se stalo, že vařeno slabší pivo a nad těch 17 sudůV' 
že se ještě obyčejnou dolívkou (HihI bier) pivnímu písaři vědro, sládkovi 5 věder 
a bednáři ?/, vědra přivařovati muselo, že smýšlí tak, aby se po zavedení nové 
míry na místě 33 k 1 V. a 3Y2 m. připadajících na várku 34 k sypalo, čímž 
by se navařilo lepšího piva. Navrhuje, aby tyto novoty se od 1. října začaly, 
do té doby aby se ponechala ještě stará míra a co by měli mlynáři a poddaní 
dávati, aby se to vyupomínalo a vybralo. D. na zámku Vimberském 21. srpna 
1701. 

Přiložen jest návrh, jak by se deputat čeládky obilní na novou míru upravil, 
totiž: 

Podle počtův dávalo se každé osobě zámecké a dvorské čeládky měsíčně: 

žita 1 v., 2 m., činí za 13 měs. 4 k, 3 v., 2 m. 
]ecmene. 1 m., činí za 13 měs. 3 v., 1 m. 
hrachu 1/, m., činí za 13 měs. 2 v., 13/, m. 

protože je všeho všudy 60 osob, činí to na starou míru na celý rok žita 292 k 
2 v., ječmene 48 k, 3 v., hrachu 36 k, 2 v., 1 m. 

Má-li se podle nové menší míry na každý kořec přidati měřička, (protože 
nový korec je mnohem menší, než starý) přišlo by dáti 60 osobám: žita 310 k 
3 v., ječmene 51 k 3 V. 3/, m., hrachu 38 k 3 V. 9/16_m. . 

Čeládce se počítá 13 měsícův ale přidadouc tu měřičku, nedá se ta dávka 
dobře na 13 dílův děliti, protož smýšlím přidati každému na 1 věrtel žita 2Y2 m. 
co by činilo ročně 5 k 1 v. Y2 m., ponechajíc deputát ječmene a žita při starém 
(3 v. 1 m. a 2 V. 13/, m.). Podle toho dopadlo by na 60 osob ročně: 

žita 316 k 3 v. 2 m. 
ječmene 48 k 3 v. 
hrachu 36 k 2 v. 1 m. 

Rovnajíc jedno s druhým škodovala by vrchnost 6 k 2 m. (neb na penězích 
12 fl. 15 kr.) ale ušetřila by na ječmenu 3 k 3/, m., na hrachu 2 k 1 v. 9/16 m. 
(počítajíc kořec onoho po 1 fl. 30 kr., tohoto po 3 fl.) činilo by 11 fl. 25 kro 39/32 d. 
Škoda vrchnosti činila by tedy jen 49 kro 22:1/32 d. D. na zámku Vimberském 
20. srpna 1701. 

Německé dopisy v arch. pan. Krumlov. II A 4 L~ 8 a. 

431. 1701, 30. Aug. 

Vrchní úřad Třebonský oznamuje městskému úřadu Veselskému poručení 
krajského úřadu v příčině nerovností v obilných měrách kraje Bechynského 
a hrubě velké míry v některých místech,nařizuje, "aby témuž milost. poručení 
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zadosti učiniti s takovou Staroměstskou Pražskou apretirovanou mírou, to jest 
strychem, věrtelem a mírkou co nejdříve se zaopatřiti, při městě ji intradu
cITovati a všem obyvatelům o ní známost učiniti hleděli, tak aby nápotom podlé 
té jeden každý svou míru Napravil a kdyby mimo naděje přes to jeden neb 
druhý přece té staré velké míry v koupi aneb prodeji potřeboval a skrze to 
pokutován býti měl, potom s nevědomostí se exkusirovati nemohl". Actum 
v zámku Třebonském dne 30. Aug. 1701. 

Koncept v arch. Třebonském I B 4 Koc 4 a. 

432. 1701, 4. Sept. 

Poručení všem hejtmanům a Pivnímu Písaři v Prachaticích že kníže z Eggen
berka nařídil, aby se zásoba pro pivováry na novou míru kupovala, co pak 
se dotýče dvorův a deputátův, aby se od 1. října novou měrou měřilo, také 
nechce kníže, aby se čeládce na Vimbersku přidávalo žita každé 4 neděle nýbrž 
aby nevelký schodek se vyrovnával ročně, také k pivováru aby se nesypalo 
na várku 34, nýbrž 33 str. 2 v. 

Něm. koncept v pan arch. Krumlovském II A 4 La 8 a. 

433. 1702, 31. Jan. 

Vrchní Krumlovský (J. S. z Liebenhausu) radí Jindř. Aloisovi Heyerovi 
hejtmanu Orlickému a Zvíkovskému, protože nová míra jest skorem o měřičku 
menší než stará a proto by na každou várku více korců padlo nežli dříve, též 
protože pšenici, třeba jest menší míra, na ceně nespadlo, aby, jestli se již ne
stalo, na várku nesypal nic více, nežli sypal dříve a pozoroval, bude-li pivo 
horší či nic a pokud se nezhorší, že může zůstati při starém, aby kníže škody 
neutrpěl. D. v Krumlově 31. ledna 1702. 

Německý spis v arch. Orlickém IV La 19. 

434. 1705, 30. Maj. 

Výnos Marie Ernestiny kněžny z Eggenberka rozené kněžny ze Švarcen
berka: protože zpráva přichází, že se pro zásoby v kraji skorem strychu obilí 
neprodá, což se též děje proto, že míra před několika lety zavedeháproti sta
rémustrychu je o měřičku menší a proto skorem nikde se nepotřebuje, nýbrž 
obilí se na starou míru měřívá a tak nesrovnalosti vznikají, že se proto dovoluje 
úředníkům, aby měřili novou malou mírou, ale na každý strych měřičku přidali. 
D. ve Vídni 30. května 1705. ' 

Německý spis v arch. Orlickém IV La 19. 

435. 1706. 

Jednání ívředníkův V imberského panství se zástupcemi městeček Husince a 
Záblatí a rychtáři poddaných vesnic o převedení staré míry na novou. Po předse
vzatém měření shledalo se,· že jedna· Prachatická se rovná 3 věrtelům Praž
ským a proto upraven nový předpis ovsa úročního tak, že místo dřívějších ospův 
353 Prach. a 2 čtvrtí na panství Vimberském vysazeno 265 str. a 2 mírky Praž
ské míry a místo 765 Prach. a 3 čtvrtí z panství Drslavského 567 str. 2 věrtele 
a mírka. 

Arch. panství Vimberského. 

436 .. 1707, 16. Jun. 

Kr. místodržící majíce tohá zprávu, že se přes sněmovní usnesení, císařská 
nařízení a tištění patenty {i 644, 9. července, 1701, IQ. března) nejen starou vrcho" 
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vatou měrou měří, ač na to pokuta 1000 fl. ustanovena jest, ano že i někteří 
krajští hejtmané dávají vrchovatou měrou měřiti, opětují předešlá nařízení 
v příčině zákazu vrchovaté míry a výhradního užívání míry Staroměstskou 
radnicí cejchované, napomínajíce i hejtmany, aby se nedali v přestoupení zá
kazu postihnouti a vykázali se, že toto nařízení bylo po kraji oznámeno. D. 
na hradě Pražském 16. června 1707. 

Německé opisy v arch. Třebonském. 

437. 1707, 3. Sept. 

Severyn Fr. Kršňmk (z Karlšperka, zprávce v Lomnici) oznamuje M aiesovi 
Driislerovi hejtmanu Třebonskému mimo jiné, "že posílá originální Pražskou mírku, 
která tu bývala, a že strany Veselské míry nepadá vina na bednáře, nýbrž na 
sládka, který na ní knížecí cejch vytiskl, ale že sládkovi nařídil, aby míru ve 
Veselí vyzdvihl a sem" poslal. D. v Lomnici 3. Fbris 1707. 

Prvotní dopis německý v arch. Třebonském. 

438. 1707, 7. Novb. 

Císař Josef vytýká místodržícím, že se v Čechách v některých místech 
krátkým a v jiných dlouhým loktem, nápodobně těžší a lehčí vahou, neméně 
v obilí a nápoji v jednom místě velkou, naproti tomu jinde menší měrou měří 
a váží, při tom rozkazuje, aby rovnost v mírách a váhách byla zachovávána, 
jeden každý aby se v tom zachoval a vrchnost při svých poddaných na tom 
{)chrannou ruku držela. D. ve Vídni 7. listopadu 1707. . 

Obsaženo v listu 1708, 27. Febr. 

439. 1708, 6. Febr. 

Hejtman Orlický oznamuje vrchnímuheitmanovi v Krumlově, že na okol
ních panstvích se prodává žito na velkou míru a tím se zdejšímu panství škodí, 
jakož pak podle Písecké taxy jen 22 str. pšenice po 2 fl. 18 kro a 51 str. žita po 
1 fl. 45 kro odbyto, protože p. Petr Deym Čížovský velkou mírou měří a každý 
čtvrtý korec vrchovatý dává a jiní zase na každý kořec něco přidávají; i ptá 
se, má-li také na korec přidávati měřičku, aby více obilí Ddbyl. 

V té příčině rozhodla vrchnost v Krumlově 14. Febr., aby hejtman došel 
k okolním vrchnostem a jich zdvořile požádal, aby přes přísné zákazy nepři
dávali, hejtman pak aby oznámil, na kterém panství by přece přidávali. 

Něm. spisy v pan. arch. Krumlovském II A 4 La 8 a. 

440. 1708, 26. Febr. 

Hejtmané kraje Prachenského hejtmanovi Netolickému, kterak doneseno stí
žebné, že v Husinci a Prachaticích, též v jiných místech se ještě měřívá starou 
měrou na půl sháněnou, na půl vrchovatou,· aneb že se v pytlích i neměřené 
{)bilí posílá; nařizují proto, aby se jen Pražskou měrou měřilo, a pokud by se 
nestalo, oznamují, že budou zřízeni dozorci, kteří budou neposlušné trestati. 
D. v Březnici. 

V té příčině rozhodla kněžna M. Ernestina (v Vídni 4. Mart.), že se do
ptala p. z Hartig, který také na starou míru prodává, protože nejv. purkrabě 
na panství Hradeckém také tak činí, že bude mluviti s nejv. kancléřem aby 
bylo v té příčině nařízení vydáno. 

Něm. spisy v pan. arch. Krumlovském II A 4 L- 8 a. 
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441. 1798, 27. Febr. 

Mí~todržíc!v oz";~muj~ ot~,vř~ným listem, co císař psaním svým d. 7. listopadu 
1?07 vytykal, tez pnpomma]l, ze strany zamezení vrchovaté míry při měření 
žIta a ~šenice. os!rá na~zeoní 9. července 1644 a 10. března 1701 prošla, kdežto 
posledne proh prest,upmk~m po~ut,a 1000 zlatých ustanovena byla, v kterých 
pe:; expr~ssu~ Vo kralo.vskyc~ a Jmych, městech na to magistratům, v kraji ale 
kralovskym panum heJtmanum kraJskym pozor dáti poručeno a při tom ustano
~eno jest, aby k zadostiučinění rozličným sněmovním usnesením a nařízením 
Jeden kaž~ý, nechť jest vyššího neb nižšího stavu v koupi a prodeji obilí jednu 
v:skrz steJnou, pOy~le ,toh? na y:;athouze Sta~ého města Pražského aprobírova
~eho strychu ': mer~~ll mlru uZlval, ku kteremužto cíli vrchnosti jak pro sebe 
sa~f' .tak take P:o pch p~ddaný, obzvláštně ty, kteří obilní handl vedou, ne
men~. J.ednoho kazdeho mesta obec s takovým znamenaným strychem se za
o~~t~lh a podle toho, obilí měřiti dáti povinni jsou; kdyby taky proti vší na
deJ~ Jedna neboy.d~uha vrchnost anebo magistrat proti tomu committendo neb 
om:~t.endo ~e doclml a v t~m donesen byl a se to dokázalo, tu pokutu 1000 zlatých 
sloZlh, a SIce co se magIstrátův městských dotýče osoby radní takovou po
kut~ ex lroprio dáti po~nni :)Udo~ a s~u~:čně k ta~ové přidrženi býti mají, 
ponevadz ale v skutku Clm dale, hm vlceJI se ukazuJe že neohlídajíce se 'na 
ty dosavád prošlé poručení, císařské a královské nejmil~stivější reskripty sně
movní snesení a patenty ta nejmilostivěji míněná rovnost v míře v lokt~ch a 
váze, ~vláště pak v,vyměřování ?bilíyV málo ~ístecá se zachovává, a~o v mnohých 
takovy nedov?};ny for~,el, se deJye, z~ na ~IStO vrchovatý míry tak mnoho, co 
ten ;rch vlnasl, kUpUpCI strane tohk oblh a parte se přisype a přidá, na ně
~tery~h mlstech ale puda v strychu neb věrteli tak prohnutá neb vydlabaná. 
Je:,;, ze ta~y~noho to. prohnutí neb vydlabání té půdy, co ten vrch sice by vy
nasel, ,vv~asl~ ?~proh tomu ty a podobný prostředky cizí formany a obilný 
handhre, Jen} JIZ na vrchovatou míru zvyklé jsou, okolním zeměoby'vatelům 
od- a k sobe loudí a přivádí". Aby tedy při jedněch obyvatelích jedna míra 
zacho;vá~~ byla, poroučejí p~ís~ě, ~by se všude vrchovatá míra zakázala, pří
davny pnsypek aby nebyl davan, Jen měrou Pražskou se měřilo a vážilo a na 
to vše pilný pozor dáván byl. D. na hradě Pražském 27. února 1. 1708. 
. Český patent tištěný v pan. arch. Krumlovském I 4 L()t Č. 38 i, týž v německém 
Jazyce v arch. Orlickém IV L()t Č. 19. . 

441b. 1708, 9. Mart.praes. 

y, K.0noept ~ád~stí ,(kněžny M. Ernestiny z Eggenberka) k císaři: že sice na
nzena Jest Prazska mlra pod pokutou 1000 fl. a že proto zřídila touž míru na 
všech ~~ch panstvích, ale nyní seznává, že prodej jejího obilí vázne, protože 
se ~a !mý?h p~nstvích b~ď, mě!.í s~arou větší měrou anebo kde je zavedena 
P~azska mlra, ze se obchaZl; pnpoJena prosba, aby byla stará míra zapově
dena. 

Žádost podána 9. března hrab. Vratislavovi nejv. kancléři. 
Něm. spis v pan. arch. Krumlov. II A 4 L()t 8 a. 

442. 1708, 16. Mart. 

v r:~sař J osej hejtmanům kraje Bechynského, že jim bezpochyby oznámen 
predesly rozkaz, aby byla zavedena stejnost měr a závaží v celém království 
ale poněvadž dochází zpráva, že se ta stejnost v jejich kraji nezachovává ~ 
tímy se škoda d~je těm, ~t:ří měřívají Pražskou měrou, nařizuje jim, aby ihned 
dotcenou nesteJnost zruslh. D. ve Vídni. 
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Téhož dne učiněno oznámení toto místodržícím, mylně posláno do Be
chynského kraje, ano mělo jíti do Prachenského. 

Něm. opisy v arch. Krumlovském II A 4 LIX 8 a. 

443. 1708, 27. Mart. 

Petr Anton Anneis, rychtář v Č. Krumlově vysvědčuje do knížecí kanceláře 
Krumlovské, že se po obyčejném přehlednutí měr, závaží a loket posledně shle
dalo, "že se zde míry Pražského korce též Pražských závaží veskrze avšak 
krátkých a dlouhých loket potřebuje, a to z té příčiny, že je to pomezné město 
a lidé prodávající a kupující krátkému lokti nerozumějí, a proto jím ani měřiti 
ani vyměřovati nechtějí". D. v městě Č. Krumlově 27. března 1. 1708. 

Prvotní německý spis v panském arch. Krumlov. II A 4 LIX Č. 8. 

444. 1708, 13. April. 
Jan J. Fr. Praun hejtman Orlický posílá knížeti jako odPověď jeho výnosu 

z 10. března výpověď poddaných o těch, kteří prodávali na větší míru. 
"Vácslav Pacovský prymator v Mirovicích vypovídá, že administrator 

v Cerhonicích patřících ke klášteru Drkolenskému koupil před 7 nedělmi 100 
kor. žita a obdrž.el mimo dovezení na ŽĎákov k řece na kořec půl vrchu, který 
asi měřičku držel. 

. Vácsl?-v Voneš Sanický mlynář oznamuje, že koupil s Fr. Růžičkou ho-
spodským na Saníce od p. Švarcenvolfa ve Veselíčku Bechynského kraje několik 
korcův žita a že shledali, že zdejší míra je o 1Yz měřičky menší než Švarcen
volfova. 

Bart. Skoumal mlynář v Šimanově vypovídá, že koupil nedávno od hr. 
Morzina v Drhovli 20 k. žita a že mu přiměřena na každý kořec měřička. Také 
praví, že p. Dejm v Cížové vždycky dává každý druhý věrtel vrchovatě, což 
při korci zrovna měřičku vynáší. 

Řehoř Souhrada rychtář v Záhoří vypovídá, že z rozličných panství posílá 
se žito do Písku na prodej a přiměřuje se na každý kořec měřička beze všeho 
rozmyšlení a ostýchání. 

Matěj Suchomel z Let oznamuje, že zprávce v Zalužanech nasypává takový 
vrch, kteří činí u korce asi měřičku. 

Dotčených 5 svědkův jsou ochotni stvrditi své výpovědi životní přísahou. 
Jest ještě mnoho a přes 20 jiných osob, kteréž prý jinde pro tu větší míru žito 
kupovaly a kteréž jsem vyslýchal, ale ti všichni zapírali, že dostávali příměrku 
aneb, že o tom nemají vědomosti. Ano mají někteří za to, že krajský svob. p. 
Z Újezda sám před několika nedělmi po měřičce přiměřovati dával, ale že z toho 
již před 5 nedělmi zase sešlo. A protože podle zprávy PražskéhQ solicitatora 
Vaší M. co nejspíše vyjde ostrý patent v příčině velké míry, připravuji se v nej
poddanějším poslušenství na milostivý rozkaz, zdali by nebylo lépe pustiti. 
měřičku přiměřovanou na kořec obilí a za to sleviti několik krejcarův". D. na 
zámku Orlíce 13. dubna 1708. 

Německý spis v pan. arch. Krumlovském II A 4 LOl.: 8. 

445. 1708, 18. April. 

Podkomoří Píseckým! 
Z pří1ežícího na l C. a K. M. nejmilostivější poručení od Jl Excel. a M. 

král. p. místodržících prošlého a mně od týchž k dalšímu Vám oznámení ode
slaného patentu obšírnějíc vyrozumíte, co tak strany rovnosti míry obilné, 
lokte a váhy nařízeno se vynachází. .. 
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Pročež My to pospolité obci přednésti a při ní, by se v tom ve všem pod 
uvarováním veliké pokuty poslušně zachovala a to nejmilostivější poručení ad 
literam vyplněno bylo přísně naříditi (tak,aby se proti Vám jakožto domácí 
postavené vrchnosti in com- et ommissione pokračovati příčina nedala) bedlivý 
pozor dáti nepominete. Actum při JMC. kro ouřadě podkomořském v Praze 
dne 18. Apríl a. 1708. . 

JMe. rada, soudce zemský, král. místodržící a podkomoří král. měst v kro Č. 
Václav Arnošt Markvart z Hrádku. 

Prvotní list v arch. města Písku C 458. 

446. 1708, 4. Maj. 

Císař J ozet PřiPomíná krajským hejtmanům, co jim psal 22. března v pří
čině zřízení stejné míry, lokte a závaží a protože za to má, aby ke zrušení do
savadní škodlivé nesrovnalosti nejlepší prostředek byl, aby na všech panstvích 
a ~ístech stará závaží, lokte a míry byly ke krajským úřadům vyžádány, zde 
zmceny a tak rovnost podle Pražských závaží loket a měr spořádána býti mohla, 
poroučí aby tak v kraji sobě svěřeném ihned učinili, míry, lokte a závaží roz
umně a soustavně podle Pražské míry zařídili a co vykonali neprodlévajíce 
ke král. Č. dvorské kanceláři oznámili. D. v městě Vídni 4. května 1708. Podepsán 
Váco Norbert Kynský, nejv. kancléř kro Č. 

Pan. arch. Krumlovský, německ}' spis II A 4 Lex. č. 8. 

447. 1708, 30. Maj. 

Otevř. list heftmanův kraje Prachenského dodaný dne 30. května do Č. Krum
lova s připojeným dvoi.ím král. poručením, jímž se přikazuje, "aby ihned 
po dostání téhož patentu všudy a na všech místech žádné jiné, toliko král. 
Starého města Pražského míry obilné, lokty a váhy užívány byly a pro zame
zen~ té nerovnosti všechny staré míry obilné, lokty a váhy král. ouřadu hejtman. 
kraJ. svezené, kasírované a zase nové na míru Pražskou srovnány býti mají, 
ku kterémužto vyřízení by ze všech míst revíru Prachaticko-Píseckého přede
psané věci dne 10. Juni téhož roku na nás do Březnice, z revíru Horažďovic 
a Sušického do Chanovic bez dalšího otkladu svezené byly". S.d. 

Český spis v pan. arch. Krumlov. II A 4 Lex. 8. 

448. 1708, 3. Jun. 

Jan Jiří Franc Praun hejtman Orlický dotazuje se v Krumlově J. P. Kessla 
pucha1tera všech kniž. Eggenberských panství v kro Č. jak se má zachovávati 
v té věci, že podlé patentil krajského mají se 10. června všechny staré míry 
u krajsk~oúřadu v Březnici položiti a na Pražskou míru přecejchovati, kdež 
se na OrlIckém panství stará míra nezná a od několik let jinak neměří než na 
Pražský korec. D. naOrlíce 3. června 1708. 

Odpověď d. 5. června, že jen třeba oznámiti u krajského úřadu že se 
na Orlickém panství jinak neměří" než na Pražskou míru. . ,. 

Dva německé spisy v arch. Orlickém IV Lex. 19, prvotní list Praunův v pan 
arch. Krumlovském II A 4 Lex. č. 8. 

449. 1708, 1. Aug. 

M. Ernestina kněžna z Eggenberka oznamujíc Janovi Seb. z Liebenhausu 
vrchnímu hef!m,anu v ~rum:lově, že hrabě Kynský, jak sám pověděl, pojede do 
Čech a zkouseh bude, JestlI rovnost v mírách a váhách již často nařízená se za-
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chovává a pokud by tak nebylo, chce těžce trestati, tak že by i krajští hejt
mané nedbalí byli sesazováni; rozkazuje, aby to všem hejtmanům a písaři' piv
nímu v Prachaticích oznámil a je k tomu měl aby ustanovený řád zachovávalí. 
D. ve Vídni 1. srpna 1708. 

Německý spis prvotní v pan. arch. Krumlovském II A 4L ex. a 8, opis jeho 
v arch. Orlickém IV Lex. č. 19. 

450. 1709, 15. Mart. 

Kr. místodržící oznamují hejtmanům kraje Bechynského, že císař dne 8. t. m. 
nelibost svou vyslovil, že posud není všude zavedena Pražská míra; nařizují 
proto, aby předešlé v té příčině dané rozkazy krajanům připomenuli, že pak 
výběrčím dáno poručení, aby neposlušné oznamovali. 

Něm. opis v pan. arch. Krumlovském II A 4 La 8 a. 

451. 1709, 6. Maj. 

Mat. Konst. Dvořák, důchodní písař V Krumlov'ě oznamuje vrchnímu, že 
4. t. m. byl u krajského v Dražíči a jeho se doptával na míru obilnou, totiž 
že se na panství Krumlovském vydává obilný desátek, též desátky farské a 
deputát klášterům od nepamětných dob po čebřích, které asi 3 věrtele korce 
drží a jestli to není proti předešlým patentům, k čemuž odpověděl krajský že 
se má měřiti v celém království Pražskou měrou, a že mu proto není známo, 
jestli se může měřiti na čebry, že však důchodní ho prosil, aby se u místodržících 
optal. D. na zámku Krumlovském. 

1709, 18. Maj. Kněžna M. Ernestina oznamuje vrchnímu Krumlovskému, 
co jí krajský Vražda učiniv dotaz u místodržících, oznámil, a že pokládá za 
jedinou pomoc, aby obilí pro klášter naměřili napřed na čebry a pak přeměřili 
na Pražskou míru a tak poznali kolik se jim bude vydávati a v účtech mohou 
se psáti čebry (po straně tužkou 20 str. je 20% č.). D. ve Vídni. 

Něm. spisy v pan. arch. Krumlovském II A 4 Lex. 8 a. 

452. 1710, 30. Aug. 

Jan Frant. Rudl vrchní výběrčí v Písku J. J. Praunovi hejtmanu Orlic
kému k jeho dotazu odPovídafe oznamuje: 

že není potřebí míry a váhy všechny k cejchování do Písku posílati pro· 
ušetření práce, ale že osobnosti v Mirovicích od kro deputace ustanovené budou 
zmocnění, aby po celém panství Orlickém cejchovali; aby však bylo všechno 
nebezpečí zamezeno, že pokládá za nutné, aby půl měřičky o celou, věrtel a 
celý kořec, také půl žéjdlíka a celý, půl pinty a celou ke krajské pokladnici 
v Písku k cejchování odeslali, a podle nich aby ostatní míry byly cejchovány. 
Také závaží již přehlížené u krajského úřadu lze doma cejchovati. D. v Písku 
30. srpna 1710. 

Pečeť krásně vytištěná s českým lvem na korunovaném štítě a nápisem 
okolo: D. H. L. H. B. AC. A. SIG. ZD PISECK. 

Německý .spis v arch. Orlickém IV La 19. 

453. 1710, 21. Sept. 

Rada městečka Veselí n. Luž. ptá se M. Driislera heftmana panství Tře
boňského, jak se má zachovati, poněvadž je deputovani accisanti v Hradci přísně 
a řkouc každou hodinu napomínají, by "neprodleně míry, váhy a lokte tam 
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štemplovati pod uvarováním 1000 tolarův pokuty odeslati hleděli". Sig. Veselí 
21. Fbris a. 1710. 

Prvotní list v arch. Třeboňském I B 4 K~ 4 a. 

454. 1715, 31. Maj. 

Místodržící PřiPomínají hejtmanům kraje Prachenského patent d. 27. února 
I. 1708, že totiž každý z obý"Vatelův země kupuje neb prodávaje nemá jinak 
měřiti než ssutou, rovnou měrou, na Staroměstské radnici schválenou, a že 
každá vrchnost a každé město se má touž měrou opatřiti pod pokutou 1000 
fl., že však se ukazuje vrchovatá míra tak, že se na místě vrchu přisypává tolik 
obilí, co by se do vrchu vešlo aneb že se do korce tak mnoho prohlubuje, co 
by se do toho vrch vešel; nanzuji proto, aby bylo po kraji oznámeno, 'že se 
ruší všechna vrchovatá J;Ilíra při prodeji obilí a že platí jediná Staroměstská, 
též aby trestali vinníky pokutou 1000 fl. z nichž polovice se má vydávati uda
vači. D. na král. hradě Pražském 31. května 1715. 

Prvotní spis německý v arch. kraje Prachenského. 

455. 1718, 27. Sept. 

Místodržící hejtmanům kraje Prachenského, že chce císař zvěděti, jestli se 
co činí proti jednostejnosti měr, loket a vah a proč se to trpí, nařizují proto, 
aby zase bylo oznámeno po kraji a sami vypátrali, jestli se kde na pokoutnou 
míru měří. D. na král. hradě Pražském 27. září 1718. 

Prvotní spis německý v arch. Prachenského kraje. 

456. 1725,25.0ctb. 

Kr. místodržící majíce zprávu od kro deputov. úřadu, že se přes patent d. 
1708, 27. února leckdes neměří na Předepsané Pivní sudy nýbrž (na umenšení 
pivní dávky) si sudy o tři věrtele, i celé vědro větší dělati dávají, také že se 
někde neměří jednostejnou měrou obilní ano i měří vrchovatou, nařizují krajským 
hejtmanům, aby předešlá nařízení znovu oznámili, vrchovatou míru zamezovali 
a jen Pražskou měrou měřiti dovolovali. D. na hradě Pražském 25. října 1725. 

Německé opisy v arch. Třebonském. 

457. 1726, 29. Jan. 

Hejtmané kraje Bechýnského oznamují veřejným listem mimo jiné, že podle 
patentův 1. 1725, 6. listopadu prošlých všechna míra, která nebude znamením 
Pražské Staroměstské radnice cejchována, se zapovídá, že proto budou o trzích 
neposlušné přepadávati a je u vyšších úřadůvoznamovati. D. při komisí v Nových 
Hradech 29. ledna 1726. - Podepsáni Karel Voračický z Paběnic a V. Neto
lický z Eisenberka. 

Prvotní něm. list v arch. Třebonském. 

458. 1726, 18. Febr. 

Vojtěch Zelenka (hejtman panství Třebonského) doptává se hospodářského 
rady, zdali zrušení vrchovaté míry obilné také platí o ječmenu, hrachu a ovsu, 
který býval posud vrchovatě měřen, poněvadž by se dály zmatky při depu
tatech ve stravování čeládky, kdyby se mělo měřiti rovnou měrou. D. v Třeboni 
18. února 1726. ' 

Prvotní německý dopis V arch. Třebonském. 
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459. 1726, 22. Febr. 

Aug. Ferd. Olbricht, vrchní hejtman Protivínský, oznamuje hejtmanu Třebon
skému, že podlé patentův d. 25. října 1725 se vrchovatá míra obilná zapovídá, 
ale že se to nevztahuje na oves, hrách, proso a konopné semeno, které se všude 
vrchovatou měrou prodávají; protože se však ječmen v Praze na rovnou míru 
prodává, že by bylo třeba se zeptati krajského hejtmana (Netolického), co se 
má v té příčině zde zachovávati. D. v Protivíně 22. února 1726. 

Německá písemnost v arch. Třebonském. 

460. 1726, 2. Mart. 

Adam František kníže ze Švarcenberka vyměřuje na otázku V. Zelenky, hejt
mana Třebonského, v Příčině vrchovaté a rovné míry, že se patentem jen při pro
deji vrchovatá míra zapovídá, aby byla při prodejích jednostejnost v celé zemi, 
ale nevztahuje se na deputáty a p. že tedy může nechati vrchovatou míru při 
deputátech k stravě čeládky, sypání ječmene a sladu k várkám a při měření 
obroku pro koně, sice se při prodávání zachovávaje tak, jak je patentem po
ručeno. D. ve Vídni 2. března 1726; 

Prvotní německý list v arch. Třebonském. 

461. 1726, 8. Jun. 

Veselští oznamují hejtmanovi Třebonskému mimo jiné, "že tyto dni jistý 
půjez(dn)ý majíce krajské poručení zdejší obecní strych, dle Třebonského pan
ského strychu spůsobený, jest visitiroval - a takový o 6 žejdlíkův větší, též 
i některý sousedský věrtele dílem o jeden neb dva žejdlíky větší vynalezl, my 
pak té náděje jsme, že tak malý excess pozorovaný nebude, zvláště na těch 
věrtelích, který v čas akcisu štempflovány byly". Z Veselí dne 8. června 1726. 

Prvotní spis v arch. Třebonském. 

462. 1729, 7. Febr. 

Král. patent německy tištěný o tácu a protože se našlo, že míra pivních 
nádob se nezachovává, ano tak velice se liší, že některé nádoby jsou podle vy
šetření o 8 i 14, i 17 ano o 25 pint větší, pročež se nařizuje, aby mělo vědro 
34, sud o dvou vědrech 68, sud o čtyrech 136 pint a nic více. D. ve Vídni sed
mého února 1729. 

Arch. města Písku C 458. 

463. 1731, 31. Aug. 

Samo Bethman soUicitator ,v Praze, odPovídá J. V. Escherichovi, radě a vrch
nímu hejtmanu knížete ze Švarcenberka, na jeho žádost, že přezvěděl u Staroměst
ského úřadu, že kořec má 4 čtvrtce' a měří se jím pšenice, žito a ječmen shá
něnou, ale oves a hrách vrchovatou měrou, loket má 4 čtvrti a čtvrt měří 6 coulův 
a konečně cent váží 120 liber; tyto troje věci mají se znamenati u Staroměst. 
úřadu. D. v Praze. 

Arch. pan. Krumlov. I A 4 L- 38 i (německý). 

464. 1733, 24. Jul. 

A. Olbricht oznamuje hejtmanovi, že prohlížel Třebonské míry a že srovná
vají se s těmi, které byly v Praze cimentovány, ale čber na ryby, který jest 

29 
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již velmi starý a otlučen, jest o 9 žejdlíků menší, ale má za to, aby se ryby 
prodávaly na váhu, protože rybní hospodářství není velké. D. v Třeboni. 

Něm. spis v arch. pan. Krumlov. II A 4 LIZ 8 a. 

465. 1733, 2. Jun. 
Výnos J. V. Eschericha, vrchního v Krumlově, hejtmanovi Orlickému, že 

prohlížeje panství znamenal velkou nesrovnalost v měrách proti vládním pa
tentům a prospěchu vrchnostenských sirotkův a protože kněžna (poručnice) 
30. května nařídila, aby Pražská staroměstská míra tam, kde ještě není, se 
opatřila, ale ospy a desátky, neméně slady a deputáty čeledi a služebníkův 
se sypaly na posavadní velkou míru a v účtech se spravedlivě na Pražskou 
míru znamenalo, že se má hejtman tímto výnosem říditi. D. na Krumlově. 

Německý spis v arch, Orlickém VII J 6, koncept v pan. arch. Krumlov. II A 
4La8a. 

466. 1733, 20. Jun. 
Vyměřeny míry u následujících dvorův(na Orlicku). 
Kovářovský strych je o půl měřičky menší. 
Slavoňovský str. je o 1Y2 žejdlíku větší. 
Mirovický a Květovský str. jsou spravedlivé míry. 
Holešický je o 2 žej dl. větší. 
Letovský jest spravedlivý. 
Vorlický vě,rtel je o 1/, žejdl. větší. 
Květovský věrtel je o 1/, žejdl. větší. 
Slavoňovský je o Y2 žejdl. větší. 
Mirovický (věrtel) je o 3/, žejdl. větší. 
Holešický je o Y2 žejdl. větší. 
Lašovský je spravedlivý. 
Zlučínský je o 1/, žejdl. větší. 
Lašovská měřička jest spravedlivá. 
Tak i Květovská, Holešická a Letovská. 
Zlučínská je o Y2 žejdl. větší. 
Mirovicka, Kavářovská a Slavoňovská jsou spravedlivé míry. 
Německý spis v arch. Orlickém VII I 6. 

467. 1733, 31. Deob. 

Výpočet, jak se rozeznává stará Pražská míra, kterou se na Vimbersku měří
valo, od Pražské míry cimentované, která byla na podzim vydána. 

Desátkův na Vimbersku sypalo se 1763/4 šaflův, tuplovaný šafl neb starý 
strych drží 1 str. 2 v. 2 m., proto psáno v počtech 287 str. - 3Y2 ID. 

Na Drslavsku sypalo se ročně 7563/ 4 čebru ovsa, čber drží Praž. míry 
:3 v. 2 m., proto v počtech 662 str. - 2Y2 m. Součet obojího 949 str. 1 v. 2 m, 

Protože nový Praž. strych jest o 5 žejdlíků větší než onen strych vrchovatý. 
musí se desátku sypati 974 str. 1 m. 71/8 žejdl. 

U deputátu dávalo se: 
pšenice shán. 17 str. 2 v. 2% m. 
žita shán. 446 str. 3 v. 3/4 m. 
ječmena vrch. 66 str. 3 v. 
hrachu vrch. 58 str. 2 v. 
ovsa vrch. 202 str. -

.. 
I 
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Nyní bude obnášeti: 
pšenice shán. 17 str. 3 v. 3 m. 2 ž. 
žita shán. 453 str. 3 v. 51/4 Ž. 
ječmena vrch. 68 str. 1 v. 3 m. 93/ 4 Ž. 
hrachu vrch. 60 str. 4Y2 ž. 
ovsa vrch. 207 str. 1 v. 2 Ž. 

Na várku piva, která drží 221/4 sudu, sype se pšenice shán. 4 str. 2 v., 
ječmene vrchovatě 27 str., ,podle nové míry bude obsahovat 4 str. 2 v. 1 m. 
1Y2 ž. a 27 str. 1 v. 2 m. 9 žejdl. D. na zámku Vimberce. 

Arch. pan. Krumlov. II A L 4a 8 (německy). 

468. 1734, 18. Jun. 
Výnos vrchního Eschericha poslaný hejtmanovi Orlickému, že se shledalo 

z tamějších (Orlických) akt, že při hospodářském úřadě při vážení omastku 
se váží nestejným závažím a protože to čelí jak proti zemské obvyklosti, tak 
i proti prospěchu vrchnostenskému, nařizuje se, aby si hejtman zjednal pravá 
závaží. D. v Krumlově 18. června 1734. 

Německý spis v "rch. Orlickém VII J O. 

469. 1734, 23. Jun. 

Reskript Adama Frant. knížete ze $varcenberka, že pro nesrovnalost obilné 
míry bylo by dobré se sousedními panstvími, městy a městečky si buď dopiso
vati aneb na příhodném místě a v pohodlnou dobu se scházeti a míry obvyklé 
srovnávati a tudíž se usnésti o stejné cimentované míře, která by pro budoucí 
časy platila; v té příčině, aby se napřed smluvili s vrchním hejtmanem Esche
richem. D. v Krumlově 23. června 1734. 

Německá písemnost v arch. Třebonském. 

470. 1734, 14. Jul. 

M. Vávra, hejtman Krumlovský, dává věděti Olbrichovi. vrchnímu hejtmanovi 
v Třeboni,že ~e příštího pátku či 16. t. m. má sjeti v Plavničce s nějakým pánem 
z Budějovic, aby nesrovnalosti v míře uklidili, při čemž že by i někdo z Třeboně 
s mírou tam vyslán býti mohl. D. v Krumlově 1734, 14. července. 

Odpověď dána 16. července, že pozvání bylo pozdě posláno, tak že pod
řízeným hejtmanům nemohlo býti dodáno dříve, než včerejšího dne, avšak 
jim nařízeno, aby se dostavili, jak brzo hudou moci, pak jestli by se Třebonská 
míra s Budějovskou nesrovnávala, aby mu rozdíl žejdlíkův oznámen byl. 

Prvotní spis a koncept v "rch. Trebonském. 

471. 1734, 16. Jul. 

Srovnána na Plavničce Praiská míra v Krumlově se nacházející s měrami 
sousedních měst. 

Sháněná míra korce má býti 192, ale jest 199% Ž. 

Třebonská míra není cimentovaná Pražská míra, nýbrž jejich stará míra, 
drží 197Y2 ž. a věrtel 48%. 

Hlubocká míra má býti 192, ale je 1911h 
Protivínská drží 1963/ 4 a Budějovská 196 Yz. 
Vrchovatý kořec v Krumlově drží 202 ž .. Třebonský 205, Hlubocký 196, 

Protivínský 200, Budějovický 201 (všude má býti 192). 
Německý spis v pan. arch. Krumlov. II A 4 Loc 8 a. 

29* 
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472. 1734, Aug. 

V měsíci srpmt přehlíženy míry Pražské na panstvích Švarcenberských. 
V Prachaticích měl str. držeti 192 žejdlíkův, ale městský držel 194 

a panský 201. 
V Chýnově měl sháněný kořec držeti 192 žejdl., ale držel 193Yz ž. a vrcho

vatý 196. 
Na Orlíce držel sháněný kořec 195 a vrchovatý 198 ž. 
Ve Vimberce držel onen 195, tento 199 ž. 
Německý spis v pan. arch. Krumlov. II A 4 LOl. 8 a. 

473. 1747, 18. Jul. 

A. Dvořák> hejtmanProtivínský, oznamuje Ferd. Frizovi, hejtmanu Orlickémn, 
že slyšel od Orlického posla, že mosazná závaží v Praze objednaná již do Orlíka 
došla a proto že posílaje pro ně povoz prosí, aby byla vydána. 

Německý spis v arch. Orlickém VII J 6. 

474. 1750, 29. Decb. 

Purkmistr a rada města Soběslavě. doptávají se u vrchního úřadu Třebon
ského, zdali nedávný patent krajských hejtmanův, jímž se ruší vrchovatá míra 
těžkého obilí a nařizuje se rovná míra obilná, tak se vykládati má, že se táž 
míra vztahuje i na hrách a ječmen. D. v Soběslavi 29. prosince 1750. 

Prvotní list německý v arch. Třebonském. 

475. 1751, 1. Jan. 

Vrchní úřad Třebonský odPovídá Soběslavskému úřadu městskému na jeho 
dotaz d. 29. prosince, že se nařízení rovné míry obilné toliko na pšenici a žito 
vyrozumívati může, avšak ječmen, hrách a oves se mohou, jak posud zvykem, 
vrchovatou měrou měřiti, radě proto, že znění patentův není docela zřetelné, 
aby se doptali u krajského úřadu. D. v Třeboni 1750 (sic), 1. ledna. 

Koncept německý v arch. Třebonském. 

476. 1751, 22. Jan. 

Hejtman Třebonský žádá Muhlbecka, agenta v Praze, aby se vyptal u spo
lehlivé osobnosti, jak se má rozuměti slovům nedávného patentu,že se vrcho
vatá míra u těžkého obilí zapovídá, protože věděti nelze, které druhy pšenice, 
ječmene, žita a ovsa se za těžké obilí pokládati mají. D. v Třeboni 1751, 22. ledna. 

Koncept něm. v arch. Třebonském. 

477. 1751, 25. Jan. 

J. A. J. Bonisch, agent Pražský, odPovídá vrchnímu úřadu Třebonskému 
na dotaz učiněný dne 8. ledna, že se doptával v příčině obilné míry na radnicích, 
však Malostranský tržný jej poučil, že pšenice, žito a ječmen se prodávají tuto 
rovnou, hrách a oveS vrchovatou měrou, že to tedy v celé iemi platiti musí. 
D. v Praze 25. ledna 1751. 

Prvotní spis v arch. Třebonském. 

478. 1752, 15. Sept. 

Vrchní úřad Třebonský nařizuje městskému úřadu Veselskému, aby u sou
sedův nenadále přehlížel obilné míry, jsou-li patřičně cejchovány. D.15. září 1752. 

Písemnost v arch. Třebonském. 
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479. 1752, 20. Septb. 

Veselský úřad oznamuje do Třeboně, že pátrali u sousedův, kteří s obilím 
obchodují, mají-li spravedlivě cejchované míry, vyslavše dva starší obecní 
ještě s jedním měšťanem, kteří však nenašli nic více než 4 měřičky, totiž 2 u pe
kařův, 1 v moučném obchodu a 1 u hostinského, protože v minulých dnech 
bylo sousedům nařízeno, aby si dali všechny své míry na radnici přeměřiti 
a štemplovati, což se i podle nově -cejchované míry Veselského mlynáře vy
konalo. D. ve Veselí 20. září 1752. 

Prvotní spis v arch. Třebonském. 

480. 1753, 28. Aug. 

Jan Adam Netolický svob. p. z Eisenberka shledav mnohé nepořádky při 
kouPích a prodejích, poněvadž se měří libovolnými měrami, napomíná všechny 
obyvatele po kraji, pokud by cimentovanými kusy Pražské míry zásobeni ne
byli, aby si nádoby téže míry zaopatřili. D. při krajském úřadě v Budějovicích 
28. srpna 175'3. 

Německý opis v arch. Třebonském. 

481. 1754, 21. Febr. 

Orlický hejtman zprávu činí knížeti, že podle jeho rozkazu všechny míry 
a závaží přehlédl, jak se kus za kusem od cejchované míry Pražské liší, že pak 
nedostatek napravil a míry v zámku a ve dvořích znova vycejchoval, též že 
neopomine bedlivě se o míry i nepředvídaným přehlížením starati. 

Německý koncept v arch. Orlickém VII J O. - Přiložen jest seznam oč se 
kde která míra s Pražskou rozcházela, nejmenší rozdíl je * žejdlíka, největší 2, 2* 
a . 3 žej dlíky a u jednoho korce i 7% žej dl. 

482. 1755, 26, Jul. 

Rada města Netolic dožaduje se hejtmana Krumlovského panství, poněvadž 
v příčině zdejší míry se vyskytla závada a vozkové z Mokré a Černé by věděti 
mohli, jak se liší N etolická míra od Vodňanské a Strakonické, aby dotčené vozky 
obilí obeslal na kancelář a od nich svědectví v řečené věci žádal. 

Odpověď dána 30. července, že 4: vozkové z obou vesnic vypověděli,že 
ve všech třech místech užívá se staré a nové míry a že kupují obilí u těcli,kteří 
mají starou větší neb lepší míru, ale kde je větší a kde je menší, to že nemohou říci. 

Německé spisy v pan. arch. Krumlov. I 4 La 38 i. 

483. 1756, 31. Decmb. 

Vrchní úřad Třebonský městskému úřadu v Lomnici. Z pátrání knížecího 
obročního Mullera vyšlo na jevo, že obecný kořec v Lomnici ·je o 3 žejdlíky*) 
neb 1/4 věrtele větší, věrtel však o 2 žejdlíky menší, než je Pražská míra, také 
že se váha našla těžší než Pražská váha, poněvadž pak zeměpanským i vrchno
stenským nařízením byla určena Pražská míra, činí se opět nařízení, aby prymas 
obecní míry a váhy podle Pražské míry upravil, t. j. do Třeboně poslal, kdež 
také budou upraveny; to pak býti musí proto, poněvadž se obilí dodává do 
král. magacínův. 

Německý koncept v arch. Třebonském. 

*) Jen zkratka S. (Seidel.) 
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484. 1758, 19. Jan. 

(Adam lan) N etolický svobodný Pán z Eisenberka nařizuje, aby sklenáři 
a hrnčíři zhotovující čbánky k šenku piva, též flašaři, pak vináři nevyráběli 
menší nádoby, nežli je platná míra, obchodníci pak aby neměřili necimento
vaným korcem, věrtelem, měřičkou, váhami a lokty pod pokutou.D. při kraj
ském úřadě v Budějovicích 19. ledna 1758. 

Německý opis v arch. Třebonském. 

485. 1758, 5. Octb. 

lan Adam Neťóiický, krajský, oznamuje panskému úřadu v Třeboni: Při 
vrchovatých mírách ovsa vyskytly se mnohé nesrovnalosti na škodu eráru 
i země, P?n~vadž. je ně~terý kořee úLký a vysoký, jiný nízký a široký a proto 
vrch nebyva u lllch stejný; proto usneseno, že nyní každý, u něhož by se ne
shoda našla, potrestán bude a to do té doby, až by se zavedl jiný kořec, který 
by měl v horním otvoru 221/8 coulův aneb 22 couly a 5/v (nezřetelné číslo) čárek 
podle České neb Normberské stopy. D. u kraj. úřadu v Budějovicích. 

(Tomu v Třeboni nerozuměli a poslali písaře do Budějovic aby podle 
prvotního sepsání opravil.) , 

Německý spis v arch. Třebonském. - Otvor Píseckého korce má asi 54 cm 
(nelze určitěji říci, protože kruh není pravidelný). Asi tolik měří také 22 Českých 
palcův. 

486. 1758, 25. Novb. 

Knížecí sekretář v Krumlově žádá F. MuhlPeka. agenta v Praze, protože 
shledal velkou nesrovnalost v obilné míře a rád by zavedl pořádek, aby koupil 
u Staroměstského úřadu cimentované míry korce, věrtele a čtvrtce a tb CO 
možná brzy. 

Odpověď 29. Novb., že koupí a mušketýrovi dodá. 
Německé spisy v pan. arch. Krumlovském I 4 La 38 L 

487. 1761, 5. Jan. 

Sekretář na zámku Krumlovském Matouši Tomany, Pivnímu písaři v Plavničce 
že si stěžují cizí lidé na šenkýře po všem panství, že měří libovolnou a někd~ 
malou mírou a to tak, že holba sotva 1 Yz žejdlíka drží, a poněvadž by ta věc 
odbytu piva va~la, poroučí, aby u všech šenkýřův míry přehledl a ty, které 
by byly spravedhvé, svou pečetí znamenal, ale nespravedlivé zničil; za pečeť, 
aby vybíral po 1 kr., to by se mohlo tak státi, že by sám nádoby kupoval a ci
mentoval aneb si je dával od šenkýřův donášeti. 

488. 1761, 20. Jan. 

Odpověď písařova: že nařídil šerkýřům, aby sklenice a čbáne(ky k cimento
vání přinesli a že by si čbánečků mohli dosti koupiti u Újezdského hrnčíře, ale 
šenkýři se omlouvají, že lidé nechtějí ze čbánkův píti a sklenice že by teprve 
mohl písař koupiti, až by sklenkář přišel. D. v Plavničce. 

Německé spisy pan. arch. Krumlovského I 4 La 38 k. 

488. 1761, 21. Maj. 

lan Adalbert N etvorský z Březí; krajský, oznamuje, že se někdy při váhách 
lekárnických rozmanité nepořádky děj í a protože znalci usoudili, že se nížepsaným 
opatřením ani zdraví ani živobytí lidstva neuškodí, královna svedla libru lekár-
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nickou na 12 uncií v Praze a ostatních dědičných zemích nařízené občanské 
drachmové váhy nechajíc uncie stejně velké, čímž se staré lékárnické váhy 
1. lednem r. 1762 ruší; nové takové váhy že lze dostati u Vídenského ciment
ního úřadu. D. v Budějovicích 21. května 1761. 

Opis německý v arch. Třebonském. 

489. 1797, 13. Septb. 

Po stížnosti faráře Čížkovského ke kro kraj. úřadu v Plzni, že mu Čížkovští 
a Přešínští obyvatelé nechtějí odváděti desátek na velký věrtel, vyslýcháni 
tito lidé dne 13. září na radnici Rokycké a dali od sebe tuto výpověď: 

"Za příčinou odvodu desátku NB. na velký starý věrtel, že ani veleb. p. faráři 
na ten věrtel desátek odváděti povinni nejsou, poněvadž o pul měřice České 
míry a tak na strychu o dvě měřice větší jest, nýbrž že ani roční desátek na strych 
<>byčejný Český, tak jak teď od nejv. místa míry ustanovené jsou, sváděti mínějí 
a volni jsou. Odvolávají se také na to, že tak velký věrtel na okolo ležících 
farách viděti není, nýbrž že osadníci k těm okolo ležícím farám jejich povinno
vaný desátek na ordinární Český strych odvádějí, tak že by nevěděli, proč a z jaké 
příčmy by oni o 2 měřice více nežli jiný sídla jménem desátku odváděti měli.". 

1803, 22. Novb. 

Výnos rady Rokycké v ten rozum: Protože si Jan Houška obyvatel Číž
kovský stěžoval u král. kraj. úřadu do Václava Lehnera faráře Čížkovského, 
že jej nutí, aby osepný desátek odváděl na starý farní věrtel, nařizuje se témuž 
faráři, aby sem pravý věrtel, který by se na míru 52 žejdlíkův České míry cejcho
vati mohl, nejpozději, e 3 dnech zaslal; pokud by tak učiněno nebylo, že bude 
<>zuámeno kraj. úřadu. (R. 1800, 29. listopadu byl krajský úřad v Plzni rozhodl, 
že se desátek má na starý věrtel Pražský sypati.) 

Dva zápisy (první český, druhý německý) v arch. Rokyckém. 



IV. ODDĚLENí. 

1. Rušení a ponížení Ceskě míry. 

M. Terezie nabyla Českého trůnu státním převratem, kterému se 
Hltalo pragmatická sankce. Od Českých stavův sice přijata k vědomosti, 
ale takové uznání u podajných pánův zjednalo se snadno. že mnozí páni 
pociťovali sankcí jako nespravedlnou věc, lze seznati z odporu r. 1740 
a potom činěného a M. Terezie tuším také trochu pocítila té nespravedl
nOf>ti a proto vzpouru tak krvavě netrestala, jako Ferdinand II. Když 
pak takto spojeny "německé dědičné země" v nerózlučný celek k té ne
spravedlivosti přidruži1a se i druhá a třetí, že totiž rušena jest starodávná 
sv-éprávnost a -spojena vrchní politická a soudní správa všech těchto zemi 
v jedno. Pak vnucena bohaté a platné koruně České i míra a váha chudé 
a malé země Rakouské. O tom vydán 1. 1764,30. červ-ence (č. 490) patent 
a ten jen v německé řeči, protože obyvatelé německé dědičné země jako 
poplatná massa nepotřebovali o tom věděti, nýbrž byli povinni poslech
nouti, co jim vrchní úřad, jako vůli králové oznámil. Ve všem tom počínání 
jevila se snaha, utvořiti jednotný stát neobmezeným panovníkem opano
vávaný, k čemuž došlo r. 1849. Stát ten trval do r. 1867 a za nedlouho potom 
(1871) padla i Rakouská míra a r. 1918 i Rakousko. 

Násilná změna zavedení nové míry byla připravována již od r. 1750 
a to královnou společně s jejím mahželem. Aby změna šla co nejrychleji, 
objednáno ještě před vydáním patentu popsání té míry a srovnání jí s Českou 
mírou. Sepsal je Štěpán Schmidt S. J. professor mat. na universitě Pražské 
a vytištěno l. 1760 jako zákon a bezpochyby nákladem vládním (č. 491 a). 
Vydány mu před sepsáním míry a váhy Pražské i lze mu věřiti, že je 
s přesností srovnával, ale zkušenost učí, jak je taková věc velmi obtÍŽil.á 
a jak dojde k nesrovnalostem, když pak se Vídenské popsání České míry 
svádí na metrickou míru a že při obojím nelze se uvarovati chyb. 

Jak Schmidt počítal, je připomenuto při jednotlivých mírách v I. odd. 
Co se týče ostatního; sezná se z jeho zpráv, jaké obtíže se navalily novou 
měrou, jak přeměna nešla tak rychle, jak si v-e Vídni přáli, přes všechnu 
horlivost byrokracie, neméně se shledá z následujícího vypsání, že konečně 
i vláda povolovala, když shledáno, jak je obtížné staleté zvyky násilně 
přp.dělávati a k tomu nemalé výdeje na poplatníky uvalovati. Obtíže ty 
jsou v Schmidtově spisu v hlavě N. 20. vysloveny. Co pak se týče VIII. 
hlavy, lze tolik říci, že Česká míra byla pro' Čechy tak spravedliva, jako 

-
457 

Vídenská pro Rakousy a že byla založena na důmyslném spoj ení nej en délek 
aj. mezi sebou, nýbrž i s násevkem, k čemuž nebylopotřebí přibírati svaté 
písmo, které jest pro víru a nikoliv pro míru. 

Druhý takový spis (č. 491b
) sepsal J. St e pl ing S. ]., též prof . 

. univ. Pražské a proslavený hvězdář,!) byv k tomu Českými stavy vybídnut2) 

totiž tak, že sestavil srovnávací tabulky, co činí Česká míra na Rakouskou 
a jak se k sobě mají ceny obojích měr. K vypsání obsahu tohoto spisu 
přidáno několik poznámek, sice pak připomenut v I. oddělení (našem), 
kde toho bylo třeba. 

Magistráty a vrchnostenské úřady nelenily a sestavovaly sobě pří
ručky. Známo jest, že si takové příručky sestavovali na Orlice (č. 491 c, d, e) 
a Krumlově (I) a není pochyby, že se tak dělo i na ostatních velkých 
panstvích a v městech a časem budou také sem a tam objeveny. V Písku 
zachovala se taková příručka z počátku 19 st. (č. 491 g). Přesnosti naprosté 
nedocíleno nikde, nebylo také tak snadno, se jí dodělati, poněvadž ani 
nebylo kdy práci tuto dopodrobna vykonávati. Výsledky dotčeného pře
počítávání a srovnání pravých měr s mírami vypočítávání stručně na
značeny v tabulce tuto položené 

Jméno míry r 

Loket ..... [ 

Sáh ........ 

Stopa .... . 
kořec ..... . 

věrtel 

vědro 

pinta ... 

žejdlík 
centnéř 

libra 

pravá míra [ patent 1764 

0·5914 m 

1·7742 m 

0·29570 m 
93l 

23·25l 

1'93750 1 

0·48437l 
61·60 kg 

0·51333 kg I 

0·5924 
0·5927 
1·77816 

0·29820 
93·587 
93·583 
23·396 
61·1720 
61·128 

1·91025 

61·722 
61·715 

0·51435 

Schmidt 

0·592425 

1·7775 

93·587 

23·396 

1'902 
1·9102 

61·696 

0·51436 

Stepling 

0·59270 

1·7205 
1·7777 
0·2963 

·93·5821 

23·3955 
63·66 

1'909 I 
1·9101 I 

0·4765,0·4803 
61·60 I 
62·082 

0·56 

Na Švarcenberských panstvích sháněny nové míry již v listopadu 
r. 1764 (č. 492). Orličtí dávali své nádoby cejchovati v Písku a účet za to 

1) Život jeho vypsán v Nauč. Slov. 
2) St. Vydra, Hist. Matheseos 73. 
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dostali v· prosinci (č. 494). Mohly se tedy míry dostati brzy, ale co nyní 
s obojími počiti? V Písku měli měr jen na obecní váze veliké množstv~ 
(viz č. 497), na mnoze byly předělány ze starých měr. Vrchní Krumlovsky 
děsil se mnohých zlomkův při přepočítávání a pocházejících odtud 
zmatkův; jemu nestačily proporce čili poměry čísel, v nichž neshledával 
pevnost a bál se zkracování jednoho neb druhého: A vr~hní ~yl š:udovan~ 
a vyškolený pán, který si dovedl pracně pomocI, ale Jak Sl mel pOmOCI 
prostý člověk na trhu. že pak mnohá náprava bude státi mnoho peněz, 
vrchní také tušil (č. 493). Hejtman Hlubocký přibrav úředníky z Třeboně 
Netolic a Protivína (č. 495) vypracoval s nimi převedení staré míry na 
novou, aby bylo pravidlem pro všechna knížecí panství. Pracovali o něm 
čtyři vyškolení páni a to, co sepsali, přece jen bylo nedostatečným 

pravidlem. . , 
Zemská vláda doPlňovala ještě v r. 1764 patent o mírách; ze]mena 

poslala 28. prosince (č. 496) krajskému v Písku (a nepochybně i ostatním 
krajským) naučení o tom, jaké bude nové vědro, jež se tu nazývá Českým 
vědrem. 

Neobmezená vláda ve Vídni myslila si změnu měr asi tak, že bude skon
čena za několik dní po Novém roce, ale klamala se. Do neochoty nemohla 
si stěžovati. Tak na př. vrchní Krumlovský (10. ledna, č. 499) vynakládal 
na to vše úsilí, aby byly všude na panství nové míry, ale nešlo to tak 
rychle, jak myslil, protože panství bylo velké a dovední řemeslníci v Krum
lově, kteří měli míry předěláYati ne~ znova dělati, nestačili časem. Vyskytla 
se pak také jiná nesnáz. Kníže ze Svarcenberka oznamoval 5 .. ledna .vrc~
nímu Hlubockému, že cejchované míry u krajských úřadův neJsou mkohv 
spravedlivé a že byly odvolány, hejtman pak vystříhal os;~tní h~jt~~n~, 
aby se nepřenáhlovali (č. 498). Teprve 26. ledna moh~ kmze oznan:IÍl, z~ 
jsou u krajského úřadu řádné míry a nádoby. Vrchm Kru~ovs~y meZI 
tím poslal nové míry 12. ledna (č. 500) do městeček na panstvl po Jedn~m 
kusu každé míry a k tomu i knížku v té příčině poučnou (tuším Steplm
govou). Myslil si to tak, že podle poslaných vzorův budou udělány míry, 
které se pošlou k vycejchování do Budějovic. . 

Ještě nevypršel leden, a již byl novou měrou způsoben nepokoJ ve 
Vídni. Králova projevila nespokojenost, že se stará míra trpí a B:rdějovs~ý 
krajský byv tím pobouřen vyslovil ve svém psaní (29. ledna, c. 501), ze 
bude choditi po trzích nepozorován a najde-li něco zcestného, že starost~ 
ihned z úřadu složí a toho, kdo by měřil Pražskou mírou, bude pokutovatl 
a pošle spoutaného do Prahy. Bezského správce poučoval, jak se má měřiti 
vrch a jak se vypočítá cena obilí v částech měřice. , 

Proti tomu se ve vší zemi naříkalo a kníže ze Švarcenberka nove 
míře nepřál ano zarazil zavádění nových měr, shledávaje i v patentu 
i v přepočítáváních nesrovnalosti; také jej pobouřilo, že se kdesi ','Ydávaly 
od úřadův nepravé míry. Není divu, že kníže maje mnoho panstvlle~al s~ 
nákladu na míry a váhy, nemaje jistoty, jestli je nebude někde davah 

, 

..l 

I 
I 
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dvakráte. Tak na př. stály jen váhy pro Písek objednané nad 139 tl., 
z čehož jim sraženo 74 fl., protože poslali staré mosazné váhy k vyměnění 
{č. 504). 

Ú!edníci však se přece jen starali o novou míru, když jedno poddanské 
město Svarcenberského strestáno tak, že starostovi dán do pokoj e voj ák, 
kterého musil živiti. Úředníci předkládajíce své stesky knížeti, konečně 
~osáhli toho (v únoru, č. 503), že jim dovolil opatřovati si nové míry. 
Slo to tak tak někde, ale jinde nikoliv. Bezský správce naříkal si, že jest 
na statku jako opuštěný sirotek, protože dostal jedině míru řídkých věcí, 
ale že pojezdní stále přijíždějí. Těšili ho z Třeboně, jak mohli a radili, co 
věděli; strany pak závaží dali mu věděti, aby je poslal do Třeboně, kdež 
se prohlédnou, jestli by se některá na Rak. váhu hodila. Poslal centnýř 
a rozmanité liberky, všeho 13 kusův. 

Přišel měsíc květen r. 1765, ale zmatkův nebyl konec. Na Hluboké 
{č. 506) shledalo se, že každý míry jinak přepočítává; poslán sice před 
tím dotaz ke knížecí účtárně dvorské ve Vídni, ale přišla odpověď taková, 
že si ji každý musil dobře uvážiti, nežli poměr na jisto postaviL3) Hejtman 
Hlubocký, posílaj e ji do Třeboně a při tom i klíč k přepočítávání, radil, 
aby jej (klíč) pro jistotu přepočítali. 

. Jiná potíž naskytla se u sálvův, poněvadž se dříví rozsekávalo jen 
na Českou míru. Jestli byl všude stejný sáh, není známo; v Krumlově 
{č. 507) byla polena zdéli 31/ 8 loket (1·85 m) a byla menší o 2 Rak. palce 
(5·27 cm). Pomáhali si tedy tak, že scházející 2 palce nahradili nestejným 
rozřezáváním. 

Nátlak s hůry nePřestával. Píseckého krajského došlo (25. srpna, č. 508) 
napomenutí zemské vlády, aby přísně stavoval starou míru. Ještě přísnější 
rozkaz přišel (1767, 30. října, č. 509) že královna s nelibostí, ano s rozhoř
čením zvěděla, že se přehlíží měřiti starou mírou a dopouštělo měřívati 
dvojí míróu. Předešlý rozkaz se opakoval a krajskému nařízeno, aby 
pokutoval. Krajský ovšem to oznámil po kraji a způsobil zase na čas po
strach. Z Orlíka si vyprošovali (10. prosince, č. 510) nové míry z Hluboké 
a těšili se, že po Novém roce budou již desátek a kontrybuční obili pře
měřeny. Vrchní Hlubocký odpovídaje (12. prosince č. 541), velmi dobře 
vy~tihl obtíže nové míry, která se měla překotem zavésti, ale bez náležité 
přípravy, t. j. takové, aby přepočítávání bylo možné a nepočítalo se jinak 
na každém panství. Těšil hejtmana Orlického, že bude lepší, až knížecí 
úřad· účetní sepíše generální tabelu měr a vah. 

K zemské vládě došlo r. 1769 nějaké udání, že se ve vinárnách a u kup. 
cův starou měrou měřívá a váží, a vyšlo proto (23. února, č. 512) nové 
nařízení ke krajskému úřadu. Jiné následovalo (17. dubna, č. 514). S obojím 
jezdil krajský dragoun po kraji. A poněvadž přicházela zase nová udávání, 
posláno zase 28. srpna (č. 515) nové nařízení, aby se bez milosrdenství 

3) Škoda, že se nezachovala. 
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trestalo. Dvorským dekretem (1770, 6. nJna, č. 516) nanzeno, že se sůl 
nesmí jinak měřiti, nežli jen na Dolnorakouskou míru a 1772, 9. července 
(č. 517) opakováno nařízení, aby staré míry byly rušeny. 

V Písku zřízen byl cimentní úřad pro kraj 1. 1769 a žádáno proto 
(27. března, č. 513) u podkomořského úřadu za dovolení, aby se dvěma 
osobám za byt a dříví 42 fl. vyplatiti mohlo. Vedle ní pracováno v té věci 
i u kraj ského úřadu. L. 1777 dne 9. ledna (č. 520) nařízeno, aby všecky 
neodevzdané (České) mírky a věrtele byly poslány do bytu kraj. komisaře 
a bednář aby udělal měřičku o 12 větších žej dlících a věrtel o 48 též takových 
žejdlících České míry, aby se po nich všechny míry vycejchovaly. Zdá se 
tedy, že uznáno u vlády, že se přepočítáváním málo dovede a že bude 
lepší dodělati se lepšího poznání měřením, k čemuž ovšem bude potřebí, 
aby oboje míra byla správná. 

S tím také souvisí, že psal (1777, č. 521) hejtman Krumlovský hejt
manovi Hlubockému, že potřebuje míti pravý Pražský kořec s věrtelem 
a čtvrtí a prosil ho, aby mu jej dal udělati. Dne 19. července psal a 2. září 
byly dotčené 3 nMoby hotovy. Stály skorem 7 fl. 

V Berouně měřili 1. 1775 (č. 518) pivní sudy obojí- míry vodou a našli 
že nové sudy o 5 a starší o 8 mázů více mají nežli 170 mázftv, které měl 
sud držeti. Dotčený sud čtyrvěderní by držel 240·55l, nový nalezén o 247·6 i 
a starší o 251·870. První dvě čísla jsou chybná, neb vědro Víd. měřilo 56·59l, 
třetí číslo zdá se býti i pro České vědro přílišné. Bednáři nařízeno, aby udě
lané sudy napravil, a od bankální administrace (č. 519) přišlo nařízení, 
že sud nemá držeti přes 170 mázův (měl vlastně držeti 160 m. a 10 snad 
přidáno pro kvasnice). 

Poslední léta za panování M. Terezie bylo ticho i zdá se, že se 
Vídenská míra tak tak ustálila, Česká udržela se vedle ní a že se ve Vídni 
již tak nerozčilovali. Sice dvorským dekretem r. 1781 (č. 522) obnoven jest 
patent z. r. 1764, avšak dovoleno prodávati cizincům, aby se jim kupovní 
zde neznechutilo, také jinou mírou. Aby to nevyhlíželo jako ustupování, 
nadhozeno, že se takový prodej nemá díti veřejně. 

-Za to však dáno 1782, 19. října (č. 523) dvorské nařízení o mírách 
délky takové, že se jí necejchovanou nesmí měřiti, nýbrž všechny lokte 
a jiné musely se cejchovati orlem a běžným rokem, na sázích se pak cejch 
vypaloval. 

Cimentní úřad v Písku pracoval neustále a živil se z pop1atkův, jež 
mu dávány za cej chování. L. 1783 (č. 524) u6něn dotaz ke kraj. úřadu, 
jestli mohou cimentní komisaři žádati zaplacení za pečetní vosk a (dřevěné) 
uhlí. L. 1785 (č. 528) vytýkal krajský týmž komisařům jako trestuhodný 
čin, že krátké lokte cejchovali (o čemž také níže). Odstupujíc! komisař 
odevzdal (1787, 24. ledna) novému komisaři všechny mírné nádoby a závaží, 
jichž seznam se najde pod č. 531. Byly to samé Rakouské míry. T. r. zrušeny 
cimentní úřady, jich působnost převedena na magistráty hlavních akraj ___ 
ských měst a staly se policejní věcí. Dvorskýl)1. dekretem (č. 532) nařízeno, 
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ab! bylo za~~rmo cejchováno a míry a závaží se neshodujícf aby byly 
vraceny a pnJaty teprve, až by byly dokonale upraveny. 

Stíhání těch, kteří měřili Českou mírou trvalo pořád J d P' k' dd . een lsecy 
souse, opadený v Horažďovicích (1785, č. 525), že měřil krátkým loktem 
ods~uzen k pokutě 10. ř. tol. ale jak se zdá, pokuty na něm nevymohÚ 
pro Jeho chud~bu .. ~~i.v t:z ča:y ~č. 526) odsouzeno několik kramářův k po
kutam, protoze menh kratkyml lokty. Kramáři odvolávajíce se z toho 
k zemské vládě, hájili se tím, že prodávali na míru cejchovanou. Aby 
zemská vláda dobře věděla, jak věc stojí, nařízeno městskému úřadu Pí
seckému, aby podalo tom zprávy. Tato zvěděla od cimentnich komisařův 
že opravdu krátké lokte cejchovali a soudní sluha je prodával, a vymlouvaÚ 
se Hm, že nejen zde, nýbrž ipo kraji, ano i v samé Praze krátkým loktem 
se tak často měřívá, že se největší část loketního zboží týmž způsobem 
prodává. Dodali pak k té omluvě, že chtěli, aby erár nebyl zkracován, 
totiž aby se scházelo hodně tax a že také dlouhé lokte cej chovali (č. 527). 
Výsledek byl, že se dostalo cimentním komisařům důtky á městské radě 
nařízeno, aby je přidržovala k poslušenství (č. 528). . 

Vídenská vláda císaře]osefa měla pro tužby lidu přece lepší porozumění, 
nežli vláda jeho mateře. Ustupovati od patentu r. 1764 sice se jí nevidělo, 
ale poznání pronikalo, že lid není přece stádo, které se má bez rozumu honiti. 
Vyšel tedy dvorský dekret (1785, 7. prosince, č. 529), jímž Česká míra 
částečně schválena. Dovoleno, aby se měřilo korcem a jeho částmi, krátkým 
.loktem a vážilo starou váhou a to v soukromém jednání, t. i. takovém. 
které nevycházelo od úřadův; též ponechána stará míra u žel~zných hutí. 
Vídenská míra ponechána u nápojův a řídkých věcí, též -při veřejných 
váhách a všech počtech. Zajímavá je obava Vídenské vlády, že by Rakouská 
míra měřením po česku zanikala, ač prý byla skorem všude zavedena. 

Starost vlády se od té doby nesla k tomu, aby se rušily nepravé váhy. 
V Prachenském kraj i našly se (asi r. 1786, Č. 530) kameny po 6, 7, 8a 9 
librách a mosazné váhy špatné, ano někde vážili jen kusy železa neb olova. 
Nařízeno proto, aby všichni obchodníci měli cejchované váhy. Přišlo se 
také r. 1787 na to (č. 536), že někteří mlynáři mají necejchova-né míry, 
jiní sice cejchované, avšak takové, že byly větší, ale před cejchováním 
~kládalo se do nich prkénko, jež pak doma vyndali a mleče šidili. Zemská 
vláda nařídila tedy řádný dohled a trestánÍ. 

Dvorským dekretem d. 1787, 18. srpna (č. 533) vydáno nové upravení 
měr již před tím (č. 532) krátce nařízené. Smysl jeho byl ten: 

1. V každé zemi zůstane obyčejná míra a váha a dozor nad ní se 
dává magistrátům a vrchnostenským úřadům. 

2. Úřadové tito mají si dokonalé míry a závaží na svůj groŠ zjednati 
a podle nich žádajícím upravené a kolkované míry zdarma vydávati. 
Neznamenané míry buďtež rušeny. 
. 3. K tomu nemají býti placení úředníci, nýbrž žádající mají míry od 
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řemeslníkův udělané k vrchnostenskému schválení a kolkování (policii) 

předkládati. " ., v , 

4. Protože míry častým potřebovámm se kazI, map obcas do sve 
správnosti uvedeny býti a mají být vzorné míry v každém krajském městě. 

Dodatkem přidáno 23. srpna (č. 334), že i dukátové váhy mají se 
policiím krajských měst předkládati. 

Novým dvorským dekretem d. 10. září (č. 535) dodáno, aby prvotní 
míry vzorné čili tak zvaní pradědové, kteří bývali dříve u cimentních úřa~ův, 
byly chovány v kraj ských městech a pokud by některý nebyl neb schazel, 
má býti pořízen na náklad města. Ustanovení ta a předešlá opakována 
kro patentem d. 1. listopadu (č. 537) a ustanovena doba, kdy městské obce 
převezmou cejchování od cimentních úřadův. 

Městský úřad v Písku nedovedl si slova "obyčejná míra a váha" 
vyložiti, totiž jestli se tím vyrozumívá česká míra. Učinil proto

v 
dotaz 

u zemské vlády, ale krajský úřad, který doprovázel týž dotaz, poucen byl 
(23. listopadu, č. 538) skrze zemskou vládu poukázáním na naříze~í r. 1?85 
(č. 529) a krajský úřad oznámil to poučení (4. prosince, Č. 539) mestskemu 
fu~ , 

Od té doby trval stav novy až do r. 1871, ale tak, že Vídeňská míra více 
a více lid opanovala, jak bude shledáno v následujících podrobnostech. 
Překročení dekretu r. 1785 (č. 529) však stiháno. Když se našlo, že se víno 
měří Ceskou mírou na pinty a žejdlíky, nařízeno zemskou vládou (1788, 
9. července, č. 540), aby si kupci a vinárníci do 14 dní Vídeňské míry 
opatřili. Dvorským dekretem d. 1788, ll. prosin~e (č: 541~ dovol~o vš~k 
i vinárníkům i výčepníkům piva a kořalky prodavatI na JakoukolIv ~~ru 
v drobném, ale' jen ze sudův na Rak. míru upravených. Stalo se )lm 
tedy, proti předešlému, ulehčenía bezpochyby na jich žádost. . 

L. 1790 (č. 542) našlo se v Bydžově a Jičíně, že se městský vizír 
nesrovnával s vizírem pojezdného nad daní z pití; to si vzala zemská vláda 
za příčinu, nařizovati krajským úřadům, aby pečovaly o udržení jedno
stejné míry. Také zemská vláda zapovídala (1792, 10. května, č~v~~3) v zlo~ 
zvyk takový, že prodávači loketního zboží nosili Rak. loket a menlI treml 
jeho čtvrtinami Český loket, čímž šidili kupující (o 11 mm). . 

Na Švarcenberských panstvích stávalo se při přijímání dříví v lesé, 
že měřeno na Rakouské sáhy a pak vydáváno na České, čímž. způsobeny 
často zmatky, leckdes i podvody. Proto zavedl kníže od 1. ledna 1792 na 
všech svých panstvích jen měření na Rak. sáhy. Naopak ~držovala .se ~~aha, 
ponechávati České sáhy a zůstávaly na mnohých p::nstvIch. Jest 1 pnklad, 
že Rakouský sáh opuštěn na dobro a zase zaveden Ceský~áh, jako se s:~l~ 
r. 1824 v Rokycanech (viz. č. 556b

) a to proto, že kupovalI tu mnoho dřív! 
pro své huti a to z panství sousedních. Z podstatných příčin již. 1. 1.812 
opuštěna v Rokycanech Rakouská váha železa. (viz Č. 54:

b
). Tat?t~ vzm~l~ 

převáděním z České váhy a stalo se to trochu ómylne; nove, prevodelll 
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vypočítal a vykonal šicht mistr Koren, důmyslný úředník, kterýž potom 
z té příčiny převzat za úředníka k podk.omořskému úřadu. 

Posud byla péče jenom o Vídenskou míru, ale když byla také částecně 
Ceská dovolena, bylo třeba i o ni se starati. Tedy zřizovány pradědové u Praž
ského úřadu, a podle nich upraveni nejdřh"e v Budějovicích. Zemská vláda 
nařídila pak (1796, č. 544) krajským, aby na to upravení nastupovali, tak 
aby byli pradědové v každém krajském městě a podle nich se upravovaly 
míry v kraji. Zvláštní ustanovení doloženo v příčině vrchu. Krajský nabadál 
Písecké k tomu (22. května, č. 545) snad již po druhé. Objednali České míry 
v Praze a došly ok. 30. listopadu, totiž nádoby z mědi velmi důkladně uko
vané, kořec, věrtel, pinta, žejdlík posud po ruce jsoucí a bezpochyby i jiné. 

O cefchování v Písku nachází se dosti dokladův, protože krajský úřad 
obce a vrchnosti k tomu honil. Vodňanšti dožadovali se toho 1. 1801, 
12. února (č. 546) a dostali měřici, její díly a loket. Strakovští poslali ne
dlouho potom sousedské míry k "policejnímu ředitelství" v Písku; ale ne
mohli se jich dočkati (č. 547). Avšak t. r. stal se Píseckému úřadu nedobrý 
kus. Fr. Mervald, kupec Prachatický, poslal svoje závaží 1. října (č. 548) 
k cejchování do Písku. Dostal je ihned, ale dostav se domů, srovnával je 
se závažími v Prachaticích a protože se našla těžšínii, poslána hned ke 
krajskému úřadu. Tento jednal rychle. Přineseni k němu pradědové a po
rovnávajíce obojí, našli že jsou některé těžší, a nesrovnávala se také závaží, 
u kupce Jirše. Při tom shledáno, že se mírných závaží užívalo při koupích 
a prodejích, že stojí závaží na podloubí staré radnice, kdež je může kdo
koliv bráti doruky, že spravování vykonali jedině rotmistr (velitel policejní 
stráže) a zámečník, kdežto měl býti přítomen rada, který byl přednostou 
polkie aže cejchO\áno nešetrně. Od krajského úřadu nařízeno (4. října) 

magistrátu, aby si opatřil co nejrychleji cimentní váhu a pradědy uzamkl, 
též cejchovaná závaží do Prachatic dopravil a Mervaldovi 2ft. 6 kr., které 
žádali rotmistr a zámečník za cejchováni (č. 533 a 537), navrátil. 

Z Orlíka žádáno 1. 1811 (č. 549), aby byl poslán žejdlík pravé Pražské 
míry, kterého bylo potřebí k přehlídce u krupařův a mlynářův. L. 1814 
(č. 550) poslányz Protivína do Písku kořec, v"ěrtel a měřička, jež byly ulo
ženy v Rado mili cích. Krajský úřad maje nějaké podezř~ní, žádal (19. čer
vence), aby nebyly cejchovány bez jeho vědomosti, ale potom se o to ne
staral a v srpnu ani nevěděl, jsou-li neb nejsou-li cejchovány. Nastupoval 
na to, aby byly rychle navráceny. Po opětném nařízení byl zpraven, že 
kořec, věrtel, čtvrtce a poločtvrtce, též měřice a její díly byly poslány 
do Protivína (č. 551, 552). 

Protože šlo Prachenskému kraj skému úřadu o to, aby na trzích byl 
pořádek a nešidilo se, poslán (1814, 26. října, Č. 553) oběžník .do městPra:
chenského kraje, aby jejich vzorné míry poslali ve dnech 10.-24. listopadu 
do Písku, aby byly podle pradědův uprayeny. Husinečtí poslali svoj~ oboje 
míry 16. listopadu (č. 554), úřad Drhov'elský poslal 17. listopadu Rak. míry,. 
které byly na sýpce Dobešického dvora (č. 555) a jiní bezpochyby také. 
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Pravovárečně měšťanstvo ve Vimberce žádalo (1820, 19. července, č. 556) 
skrze krajský 'úřad, aby mu bylo zapůjčeno pivní nádobí cejchovní, ale 
nemohlo se tak státi, poněvadž se potřebovalo každého dne a byla také 
obava, že by se mohlo vožením kaziti neb prohýbati. 

Na Protivínském panství činily se překážky nějakému starému ospu, 
i žádán městský úřad Písecký (1825, ll. února, Č. 557), aby vydal vysvědčení 
o dílech korce, totiž věrtelích, měřičkách a mírkách a že měřička po ně
mecku achtl jmenov:aná je 16 díl korce. Starosta Kellner vydal 20. února 
vysvědčení, že od pradávných dob až na přítomný čas drží kořec 4 věrtele, 
věrtel 4 měřičky, které nejsou osmým, nýbrž 16. dílem korce (5·812l); 
měřička že má dvě osminky (staré řepice) po 2·906 I, tato pak 2 čtvrtky 
(staré číšky po 1·4531) rovnající se třem žejdlíkům (3 X 4843). Zajisté 

\ zajímavý doklad, od kterého jsme 100 let vzdáleni. 
Vrchní úřad Vimberský poslal do Písku (1827, č. 558) dva České 

žejdlíky, jeden starší s písmeny WP (Wimberské Panství) a druhý s orlem. 
Oba srovnány s pradědem a vycejchovány. Z oběžníku krajského úřadu 
Prachenského (1827, 22. srpna, č. 559) jde na jevo, že v Mostě a Žatci chybně 
vypočítávali z ceny Českého korce cenu Rak. měřice, pokládajíce kořec za půl 
druhé měřice (92·230 l). Tato věc pokládána za příčinu zmatkův při vojen
ských dodávkách a proto podáno na c. k. účtárnu. Tato vypracovala sazbu, 
která se pak za všeobecně platnou pokládala. V té věci vydán ještě jeden 
oběžník (1828, 29. března, č. 560). Náslédkem tohoto bylo, že se pro pohodlí 
vojenských úředníkův vyloučila Česká míra při vojenských dodávkách" 

L. 1828 (č. 561) dopraveny do Písku váhy a závaží Přečinovského 
úřadu, váhy ještě tak tak, ale závaží tak chatrná, že čtyři z nich (50 liber) 
nebyla k ničemu. Staré vycejchovány, nové udělány. Náklad na to činil 
10 fl. bez 2 kro Nad to dal si týž úřad 8 liberek udělati. . 

Z r. 1834 (č. 564) zachovala se pamět, jak se dělala sazba cen. Od pra~ 
dávna se měřívalo obilí na Píseckém trhu na vrchovaté korce, ale všechno 
počítání se muselo díti na Rak. míru sháněnou. Tedy vypočítali sazbu tak, 
že 4 vrchovaté korce rovnaly se 7 měřicím neb 430·409 I tak, že by držel 
vrchovatý kořec 107·60 I a vrch by činil 14·60 I. Klíč k vypočítání vydán 
byl kraj. úřadem. 

Za tehdejší doby, kdežČeská míra přicházela trochu 'k platnosti, 
nastala ve Vídni dychtivost poznati tuto míru. Od dvorské komory vyzvána 
zemská vláda v Praze, aby poslala do Vídně míry a závaží v Čechách 
obvyklé, z Prahy pak šlo na krajské úřady a odtud na jednotlivá města 
a panství. Zachovalo se nařízení poslané z Plzně do Rokycan (1833, 
25. dubna, č. 562). Žádány přesné míry a co možná prvotní, čímž působeny 
nové výlohy. 

Městský úřad Netolický žádal (1837, č. 565) aby byla v Písku udělána 
bednářem trojí nádoba Rak. měřice, podle nÍŽ chtěl domácí míry upra
vovati. Městský úřad v Strakonicích nemaje České míry cejchované poslal 
(1842, č. 567) starý věrtel do Písku k cejchování. Když jej policie přijala, 
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• 
našlo se, že byl tak zčiněn, že nebylo lze jej cejchovati a proto ukazateli 
na;:ácen. T. r. (~. 5~8) ob~želi na všech panstvích Švarcenberských rozkaz 
kmzete;vaby dal~ ~lry :ve po~e Pražského korce vycejchovati; z té příčny 
poslal urad Protrvlllsky do Plsku kořec, věrtel a měřičku. Návladní města 
Písku ~roh~í~el}. 1844, .(č .. 56.9). vše?hny míry po vesnicích poddaných. 

.. Ltchvan vzdy vymysleh vec], na skodu lidu. Někteří měnili věrtel. Ten 
měřIh t.eh~á na 4~ žejdlíkův (23·5l) ale našlo se, že lichváři měli věrtely 
po 2511 v~ce, ano 1 po 29 a 30 l. Jiní pak měli kořec nízký a široký, aby byl 
vrc~ velky a :ím sedláky o 7-13l šidili. Krajský úřad proto nařídil (1842, 
27. cer vence, c. 566), aby byly všude korce s pradědy srovnávány. Doručeno 
o~šem městskému úřadu v Písku, jenž dal 10. srpna zprávu, že mají pra
ded~ nákladn~ pracované, jichž výška a šířka se nemění. Měděný korec 
poslv~n (1847, c. 571) do Prahy k novému srovnání, ale zůstal tu přes rok 
a pnvezen teprve v březnu r. 1849. 

. P~~, pohodlí vOj;ka, vyšlo 1. 1847 obecné nařízení, aby se vyšetřilo, 
k~hk vaZ! podle Česke mlry potravina v drobném prodávaná a zač se pro
davá a to aby bylo vypočtěno na Rak. váhu. Co v Píslm shledali, sepsáno 
dne 27. srpna (č. 570) a našlo, že potraviny vážily v žejdlíku 12-22 lotů 
(210-385 gr) a vrchovatá měřička brambor 9 liber (5 kg). Co se prodávalo 
na Rak. míru, nebylo váženo. 

v ?b~íže ?ozorovala ze~ská komise vyvazovací, když se měly České míry 
prepocltavatr na Rak. mnu a to proto, že vlastní vyvazování mělo se díti 
po ok~e~ech a tu bylo. tře~a, aby se dě~o všude jednostejně. Ačkoliv bylo 
redukcmch tabel dostr, prece se předvldalo, že všechny nebudou stejné. 
Proto vydána (1849, 27. záH, Č. 572) vyhláška, aby se v dotčených tabulkách, 
ť.okud by s: neměřilo Rak. mírou, pokládaly korce a jich díly a nikoliv mě
nce a osmInky. 

Od r. 1850 náležel dozor nad měrami c. k. podkrajským úřadům. První 
po~~aj ský v Písku omezoval (nezákonitě, viz Č. 529) Českou míru v Písku 
nandlv (1854, 18. září, Č. 571) městské radě, aby měli krupaře a hokynáře 
k :~mu, aby se v 8 dnech zaopatřili Rak. mírou cejchovanou, protože posud 
mereno od některých na kořec a od jiných na měřici. Přes to nařízeno 
kraj skou vládou v Plzni (1855, 7. ledna, Č. 574), aby se pro voj enské dodávky 
zachovávala míra v krajině obvyklá, ale cena se vypočítala ve Vídeňské 
měně. Vlastní přepočítávání dálo se pak u zásobovacích úřadův. L. 1860 
(~. 576) nařídil podkrajský i to, aby přestal posavadní způsob prodávati 
VIšně (a třešně) a vážily se na Rak. váhu. 

v Ze staré České ~íry udržel se do r. 1871 jedině loket, všude jinde vy
tlacena byla Rak. mlrou. Když poslány 1. 1858 (č. 575) míry Písecké k ci
m~n~nímu úřadu Pražskému, nacházely se v tom jen měřice, půlka, čtvrtka, 
osmIna, šestnáctina, dvaatřicátý a čtyřiašedesátý díl měřice, tedy jen Ví
de~ská míra. Zůstala ještě polní míra jitra, korce a měřice, jež se nesrovná
vaJ1 se starými měrami. Staročeskému jitru (2837·20 qm) blíží se kořec 
{2877·5 qm). . 

30 
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2. Doklady. 
490a.1764, 30. Jul. 

Král. patent tištěný německý, že se ve všech "německých dědičných 
zemích" jednostejné míry a váhy zaváděti mají, že mají od 1. ledna r. 1765 
posavadní míry a váhy v České zemi a Chebském okresu obvyklé minouti a za
vésti se míry a váhy v Dolních Rakousích obvyklé, jak vzory jich zemské vládě 
v Praze zaslány byly. D. na Pražském hradě 30. července 1764. 

Arch. mesta Písku C 459. 
Též ve sbírce zákonův Josefa II. (Handbuch der Gesetze 1780-1784) I 171 

a ve sbírce Rothově Zákoniiv v Čechách platných (1817, VII 3). 

b) Tabule, 
jak se k sobě mají Vídeňská a Pražská míra, přidaná k patentu. d. 1764, 30. čer

vence vynechávajíc zlomky. 

I. 
15 Víd. sáhův, stop, pa1cův je 16 Čes. 
16 

" 
loket 

" 
21 

" 1000 
" 

měřic 
" 

657 
" 

korcův 
27 

" 
mázův 

" 
20 

" 
pint 

27 
" 

věder 
" 

25 
" 

věder 
54 

" 
centův po 100 ft .. 

" 
49 

" 
cent. po 120 ra .. 

800 
" 

. liber 
" 

871 
" 

liber 
II. 

Tabulky znamenající cenu, co stály věci sáhové, 101cetní, ssuté, pivní, 
vědrové míry a centnýřové a librové počítajíc Českou měrou a co ta která 
věc bude státi počítajíc VídeÍÍskou měrou (dopodrobna). 

III. 
Podrobný poměr staré České míry k nové Vídenské. 

Český sáh, palec jako 
Český loket .. 
Český korec (k měřici) 
Česká míra pivní 
Český centnýř 
Česká libra 

Pražská Vídenská 
5626 k 6000 
1879 k 2465 

15220 . k 10000 
1350 k 1000 

110216 k 100000 
91847 k 100000 

Též tištěno ve sbírce zákonův J. Rotha 1817 VII 4. 

P o z n. Poměr Vídeňské k Pražské míře není vypočítán docela přesně, což 
jest zřej mé na lokti a korci. 

Vídenských loket 16 rovná se 21 Pražským. Pokládá-li se Vídenský loket za 
0·7792 m, vypočítal by se Pražský loket podle dotčeného poměru na 0·59367 (Klimpert 
má 0.59396), což je větší než nynější měření (viz od. I č. 4). Co pak se dotýče dru
hého poměru, že Pražský loket se má k Vídenskému, jako 1879: 2465, našlo by se 
zase číslo 0·593962, což se blíží Klimpertovu výpočtu. Protože však Pražský loket. 
měří v pravdě 0·5914, lze sezna,ti, že všechny výpočty v tabull\ách jsou klamné. 

O korci se p.íše v patentu, že 1000 Vídenských měřic se rovná 657 korcům. 
Poněvadž měřice drží tolik, jako 61·487 1 vypočítá se kořec na 93·58752 1 a podle 
poměru 15220: 10000 měl by držeti 93·583. 214 1 nedrží však více,než 93 l. 

Co se týče sáhu, vypočte se, an držel 3 lokte, snadno, násobí-li se délka lokte 
(0·5914 m) třemi; vydá to 1·7742 m. K tomu se blíží výpočet z poměru totiž, že 

J 
i 

-1" 
I 
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15 Vídenských sahův je 16 Pražských. Obdrží se počet 1·778 m (vlastně 1·77777), 
který se málo liší od hořejšího a muže býti pokládán za správný; kdybychom však 
klamnou délku lokte také tak násobili, vydalo by 1·78188 m. Poměr 5626: 6000 
vede k tomu, že by Pražský sáh držell·731036m, což se od obou prvních vý-počtů liší. 

Počítá-li se stopa neb střevíc podle poměru 15: 16, najde se číslo 298·2 mm, 
dělíme-li však pravou délku sáhu (1.7742) šesti, výjde 295·7 mm jako pravá délka 
staročeské stopy. Tímto způsobem lze i palec i čárku vypočítati. 

, Pravý asi obsah vědra a pinty shledá se teprve tehdá, jestli se tyto obě spolu 
pHrovnávají. Podle poměru 27 mázů = 2 pinet a počítá-li se m.áz za 1·4151, shledá 
se počtem, že je pinta tolik jako 1·91, ale toto číslo neobstojí neb lepší je výpočet 
podle poměru pivní míry 1350: 1000, totiž že drží pinta 1·910251, což lze pokládati 
za skorem přesné. Počítáme-li obsah vědra podle poměru 27 k 25, tedy se najde, že 
Vídeňské vědro měří 56·591, ale Pražské 61·1172. Dělíme-li toto číslo počtem pinet 
(32), obdržíme pro pintu obsah 1·909741 a násobíme-li 1·91025 počtem pinet (32), 
vyjde obsah vědra 61·128. Jest tedy dobré počítati vědro na 61·121 a pintu na 1·911. 

Rovněž dobře vypočítá se centnýř porovnávajíc jej s librou. Vídenská libra 
drží 560·012 g a béře-li se poměr 800: 871, výjde číslo 0·51435 kg. Ještě přesnější 
jest v}'počet, béře-li se poměr 91847 : 100000, neb tu se dostane číslo 0~514354 kg. 
Násobí-li se toto číslo 120, obdržíme číslo Pražského centnýře, totiž 61·72248 kg. 
Tomuto nejvíce se blíží číslo, které obdržíme z poměru 110216: 100000 totiž 
61·722282592. Z poměru 59·48 dočteme se všal~ odchylného čísla totiž 61·7136 kg. 
Srovnávajíc tato čísla s sebou, najdeme jako pevná pro libru 0·51435 a pro centnýř 
61·727. (Pravé míry jsou 0·51333 a 61·60.) 

Vídenské 

sepsal P. 

491. PŘEPOČÍTÁVÁNÍ A PŘEVÁDĚNI. 

a) O b šír n é pop s á n í. 
míry z nefvyššílw místa pro království České ustanovené jako 
s potřebnými tabulkami srovnávacími, jež k užitku vlasti 
Štěpán Schmidt tovaryšstva Ježíšova, u starodávné a slavné 

Pražské university království počtářství professor. 
1760. 

V Praze.· 

Tištěno u Jana Josefa Klausera c. k. dvorského knihtiskaře. 

zákon 

K. F. 

Cel.ý spis německý. V úvodu zmiňuje se, jak by prospělo obchodu, kdyby 
se míry a váhy všude srovnaly, že to sice ve světě pro různost vlád není možné, 
že však se ustanovuje ve všech dědičných zemích domu Rakouského jedno
stejná míra a že spisek tento je proto psán, aby sedlák kupuje a prodávaje vy
stříhával se zmatku. 

I. hla v a. 

Stě ž e j n á n e b p r v o t ním í r a. 
5těžefní mírou rozumí se nádherná míra, která z nejvyššího rozkazu z c. k.. 

sídelního města Vídně do tohoto království byla poslána a podle které jako 
pravidla budoucně všechny míry a váhy k obchodu potřebné se spolehlivě a jedno
stejně srovnati mají. Kusy její jsou tyto: 

1. 
Míra Vídenského .lokte a sáhu, která byla k budoucímu snímání na silnou 

a dlouhou desku mosaznou přidána, totiž loket ve své 2. 3. 4. 8. 16 a 32. díly, 
sáh však na svých 6 stop, stopa na svých 12 palcův a tento konečně na 12 čárek 
rozdělené [ukazuje se na přiloženou tabulku]. K těmto přidáno jest měřítko 
stopy Vídenské na 1000 dílů rozdělené. 

30* 



468 

U míry sáhové jest latinsky napsáno, jak se Videnský sáh má k sáhům 
jiných zemí, totiž 

k sáhu Leskému jako 6000: 5626 
" "Slezskému ,,6000: 5493 
" " Moravskému ,,6000: 5617 
" "Tyrolskému ,,6000: 6342 

t. j. kdyby se Vídenský sáh na 6000 dílů rozdělil tedy by se Leský sáh 5626 
takovými díly doměřil. Avšak naproti tomu. 

Poměr lokte Vídenského 
k lokti Leskému jako 2465: 1879 
" " Slezskému ,,2465: 1830 
" " Moravskému ,,2465: 2501 
" " Hor. Rakous " 2465: 2530 
" " Tyrolskému ,,2465: 2544 

t. j. kdyby rozdělil Vídeňský loket na 2465 stejných částeček, tak by se Leským 
loktem jen 1879 takových částeček zabralo. Z čehož pak jde najevo, že oboje 
Vídenské míry starou Leskou míru o kus, a to loket skorem o čtvrtinu přesahují. 

A protože jest rozdíl mezi Vídenskou a Leskou mírou znamenitý, snadno 
lze poznati, že budoucně nelze áni sáh po 3 loktech, ani nové stopy po polovici 
lokte počítati, nýbrž že míra sáhu a lokte se pokládati má za zcela zvláštní míru. 
Také aby bylo bez zmatku, bude záhodno, neděliti loket, jak posud bývalo, 
na palce, kteréžto dělení jen přísluší míře sáhu, nýbrž jen na 2, 3, 4 a jiné již 
psané díly děliti. 

[Ukazuje se na přiloženou tabulku, na níž zobrazena jest délka čtvrti 
obou loket, ale nemá té ceny, jež se jí přikládá, protože Vídenský loket by vy
padl asi na 0·768 m a Pražský asi na 0·584 m.] 

2. 

Za druhé: Při ssuté míře platí upravená Štokravská sloupkovitá měřice, 
na kterouž se· již dříve v c. k. sídelním městě měřívalo, i se čtvrtí a osminou 
(achtlíkem) téže míry. Vnitřní obsah téže trojí stěžejné míry jest válcovitý, t. j. 
že u měděné celé měřice má vrchní plocha pravidelně kruhovitá vnitřní šířku 
neb průměr 15 nových Víd. palcůva 17 čárek, výška pak jest 18 takových palcův. 

Průměr čtvrtí zdělané ze silného plechu mosazného měří 9 ~ Víd. palce 
a výška 12 takových palcův. Osmina pak jest válec téhož průměru, totiž 9 % V. 
palce, ale jen zvýší 6 palcův. Vrytý na měřiá poměr (latinský) takto je psán: 

Nová Vídenská měřice má se 

k Leské jako 10000 k 15220 korcům 
ke Slezské ,,10000 " 12419 korcům 
k Moravské " 10000" 11482 měřicím 
k Tyrolské "10000,, 4972 štárům4) 

Tudíž jest nová měřice o třetinu menší nežli starý kořec, což lze i o čtvrti 
a osmině rozuměti. 

3. 
Normální řídké míry jsou: 
1. Cejchovaný Víd. máz, jichž jde 40 na vědro; průměr této mosazné 

a válcovité nádoby měří 2 nové Víd. palce a 10 takových čárek, hloubka pak 
celou Víd. stopu neb 12 palcův. 

2. Půl mázu, jehož průměr měří též 2 Víd. palce a 10 čárek, ale výška 
jen 6 palcův. 

4) Z vlaského staro (sestarius). 
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3. Žejdlík, jehož průměr měří 2 V. palce a hloubka však 6 palcův. Přidaný 
(latinský) poměr k staré míře jest takový: 

Poměr čtyřicáté části Vídeňského vědra neb obecně máz řečené: 
k pintě Leské jako 1000 ke 1350 
ke kvartu Slezskému "1000,, 496 
k mázu Moravskému "1000,, 756 
k mázu Tyrolskému "1000,, 573 

Tudíž jest Vídenská míra řídká více než o třetinu menší, než stará Leská 
pinta, půl pinty a žejdlík. 

Při tom jest pamatovati, Že dotčený poměr neukazuje, jak se k sobě mají 
vědra a sudy, poněvadž Víd. vědra měří 40 mázův, Leské však jen 32 pinet, 
tak že se musí napřed 1000 násobiti 40 a 1350 dva a třice!i a potom teprve lze 
říci, že se Víd. vědro má k Leskému jako 40000 k 43200 aneb zkráceně 400 ke 432. 

4. 
Za čtvrté jest stěžejnou váhou celý cent upravený na starou Vídenskou 

váhu i s vloženou do něho librou se svými díly po 16, 8, 4, 2, 1 lotu a kvintlíku. 
Na centu dobře. z mosazi ztepaném jest tento poměr (latinsky) vyryt: 

Poměr centu Vídenských liber 
ke 100 Leským librám jako 100.000: 91847 
". 100 Slezským "" 100.000: 94619 
" 100 Moravským " ,,100.000: 99992 
" 100 Tyrolským " ,,100.000: 190516 

Ke 120 librám neb obyčejnému centnýři Leskému jako 100000 k 110216. 
Protož třeba dobře pozorovati, že ani Vídeňský cent (jak se mnozí domní

vali) k Leskému, tím méně však váha libry Vídeňské k Leské se nerovná, nýbrž 
že starý cent jest větší než nový a proti tomu zase váha libry je znamenitě menší 
než Vídeňská. A tak by se každý šidil, kdoby poměr těchto měr počítaje ne
rozeznával. 

K tomu dobře si pamatovati je~t, že s novým centem se nepočítá po 
120 librách, nýbrž jak již latinské slovo cent svědčí, jen se 100 librami. Sice 
zůstanou při libře obvyklé již díly, jen že je třeba pamatovati, že každý díl 
bude míti váhu podle nové soustavy, což zkušení řemeslníci vědí. 

Kromě dotčených proporcí jest k věčné památce c. k. Veličenstev moudře 
a slavně panujících na každé míře již popsané tento latinský nápis vyryt: 

František i. a Marie Terezie 
J JMM. svou péčí a mocí 
míru Vídenskou založili. 

1756. 
Obstaral Jos. Frantz Tov. J. 

Jest tudíž nápis tento svědectvím, že všechny dotčené míry v sídelním 
městě Vídni byly obvyklé, ale že jako nově zřízené do ostatních dědičných zemí 
k dosažení jednostejnosti byly nařízeny. 

5. 
Za páté: K dotčeným stežejným kusům přidána jest nová dutá míra, jejížto 

. spůsoba a obsah jest skutečná Vídeňská stopa krychlová neb ať dím, že je to 
krychle ze silného plechu mosazného zdělaná, jejížto tři rozměry se rovnají 
Vídenským stopám. K čemu však nádoba tato byla oddána, o tom svědčí latinský 
nápis že císařští manželé 1. 1756 tuto krychli dali zdělati jako vzor a k zacho
vání ~šech měr Vídeňských a Jos. Frantz z Tov. Jež. že b (bstaral; výška 
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a šířka že se rovnáVíd. stopě a váha nalité: čisté neb destilované vody a skorem 
také dobrého a starého vína Rakouského 26 librám že obsah se má k obsahu 
Víd. měřice, jako 10.000 k 19.471, k obsahu vědra 'jako 10.000 k 17920 a ke 
40. dílu vědra neb obecnému mázu jako 10.000 k 448. " 

Proto lze. z dot~ených poměrů~ všechny ostatní Víd. míry podle této 
krychle buď ce]chovah neb znova zdelati. 

6. 
že však všechny poměry u váh a měr ssuté řídké loketní a sáhové se 

nayídeňskou a posud obvyklou a platnou (co toto ~íši) Č~sk::cu míru vyrozumí
valí"~ mohu, každ~ :působe;n tv~~iti, protože srovnávaje matematickou přes
n~st~ p~av: Č~sk~ ~rry~ mne od ,uradu S~arého města Pražského poslané s no
vymlv:ldenskym,l zadneho patrneho rozdllu jsem nenašel. Při vážení užil jsem 
zavaZl Z pokusne komory, kterouž se pravá váha i malé částice vzduchu určiti 
m~~e, a zp~zoroval jS,e~ při tom radostně a s úctou k tomu, který poměry vy
pOCltaval, ze se s myml na chlup srovnávaly . 
. " Toto oznámiti jsem proto neváhal, aby snad někdo nepodezříval následu
]lclch, tabu~ek, ~~er~ jso~ z dotčených poměrův vypočítány, aneb snad se 
dommval: ze pOClta]e z mch cenu a hodnotu zboží sobě ubližuje; neb toto by 
b~~o pr?h př~mil~~t~v~ a, :pravedlivé vůli naší c. kzéměpaní, která z mateřské 
pece vyslovne nandlh raclla, aby z nařízení nových měr nikomu buďsi kníže 
neb poddaný, nejmenší křivda se nedála nýbrž cena každého zb~ží podle po-
měru nové a staré míry byla počítána. ' ' 

II. hla v a. 

Srovnávací tabulky. 
Poměr, jak se nová Vídeňská míra ke staré v Čechách obvyklé má, lze 

bez velikěho pochybení následujícími číslicemi vyložiti: 
60 Víd. sáhův, stop neb palcuv drží 64 Čes. sa.hův atd. 
80 "loket ,,105 "loket 
60 ':v' ne~ kopa loket ,j 783

/ 4 " " 
125 menc, ctvrték neb osmin ,,821/ 8 korc. v. 
160 mázův. neb 4 vědra " 118Y2. pinet 

431f5 mázůvneb bývalé vědro Č. ,,32 " 
130 Víd. centův " 118 Č. centův 
~OO "liber " 108 Č. lib. a 28 lotův 

(Následuje vypočítávání cen, jak se má která věc, která jistou sumu podle 
České míry stála, na Vídenskou míru platiti.) 

III. hla v a. 
(Jak se má těchto srovnávacích tabulek při počítání užívati a některé 

podrobnější poměry se přidávají.) 

IV. hla v a. 
(O míře čtvercové neb křížové u loket a sáhův. Týče se měření suken 

a látek a velkých ploch. K tomu ip.ště následující oddělení:) 

20. 
~ak ,si ale vésti při měření polním, kolik se má zasévati podle nové Víd. 

loketm mlry? , ' 
Odpovídá: se: Protože 52 nových Víd. loket se rovna]' í 68 ~ Č. loktem _ _ ,1879 -

a 8,1l2 [nových Víd. čtvercových loket 13960 2588840 ]. ést na bíledni že ne-
, ' -' -~, ' , 

... 
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může provazec zemský 52 V. loket měřiti, tím méně se může na jitro neb kořec 
násevku 8112 Víd. q. loket počítati. Chtělli by kdo 52 Č. loket provazce na 
Víd. míru míti, najde, že bude dlouhý 39 ~!~! Víd. loket; tudíž, pokud by 
tento zlomek nebyl zákonem na celý loket, t. j. nový provazec zemský po 
40 Víd. loktech nastaven, nastalo by v novém měřičství zemském zmatené 
počítání. A poněvadž by se podobné těžkosti u vinic, lečí, láter a rybníkářské 
míry našly, bude radno při takových měřeních se držeti starých měr, pokud 
z nejvyššího místa potřebný zákon vydán nebude. Avšak bylo by s největším 
prospěchem, kdyby se při buq.oucím upravení zemského provazce hledělo, aby 
byl poměřen tak, jak by toho nová ssutá míra vyžadovala. 

, V. hlava. 
(O krychlové míře loket a sáhův. Vyložení, co to je, tabulky cen, příklady 

k tomu.) 
VI. hla v a. 

(O způsobu, jak se má zdělati vizir k novému měření a jak ho lze upo
třebiti při měření nádob.) 

VII. hla va. 
(O velikosti některých měr a váh, které by při novém cejchování pro 

uspoření nákladův zmenšeny neb jinak upraveny býti mohly. Jaká bude výška 
a šířka neb průměr nových měr.) , 

VIII. hla v a. 
(Doložení z dějin a písma svatého o řádné a spravedlivé míře.) 
p o z n. Z obsah~ tohoto spisu lze vyrozuměti, jaká "7btíž se na Čechy uvalo

vala, jak i z následujícího jest patrno. Obsah oceněn při jednotlivých mírách. 

b) Srovnávací tabulky staročeských měr a iich cen s novými Rakouskými 
a fich cenami vypočtěny z vysokého nařízenÍ. Tištěno v Praze u Jana Josefa 
Klausera král. dvorského impressora (spis Steplingův). 

1. České stopy a sáhy (délky) s Rakouskými. 
2. české a Rak sáhy dříví. 
3. Ceny sáhového dříví. 
4. Českých loket s Rakouskými. 
5. Ceny těchto. 
6. České a Rakouské míry ssut~7ch, oboje sehnané. 
7. Jich ceny. -
8. Ceny Českého žejdlíka a půlky s cenami nového ,osmého a šestnáctého 

dílu měřice. ' -
9. Ceny některých dílů Rakouské' měřice (věrtelu, měřičky a osminky) 

vypočtené podle ceny celé měřice. 
10. Českého žejdlíka a pinty s novým rak žejdlíkem a mázem. 
ll. Ceny pinty, půlky, žejdlíka, půlky a čtvrtky s cenami máze, holby, 

žejdlíka, půlky a čtvrtky Rak míry. 
12. Ceského vědra o 30 pintách s Rak vědrem, mázem, žejdlíkem 

a čtvrtkou, též sudův obojích. 
13. Týchž ceny. 
14. Českých vah s Rakouskými. 
15. Týchž ceny. 
16. Ceny Českého centnéře převedené na to, co by stálo v Rak. mue. 

: 17. Srovnání Českých měr a vah s Rakouskými, kdyby se mělyonyno 
vypočítati přesně: 



Česká stopa 
Český sáh 
Český loket 

Český kořec 
Česká pinta 
Český žejdlík 
Český centnéř 

Česká libra 29 1 t 1 28230 k "" o. 30000 v. 
Česky' lot 3 16847 k 

" " 25000 v. 
Tištěná kniha, JIZ sepsal chvalně známý mathematik a profesor univ. 

Pražské Josef Stepling SJ. (t 1778), též Archiv der Geschichte und Statistik 
1795, III, 113. 

Výpočet věcí obsažených v 17. odstavci najde se u dotčených měr v 1. od
dělení, kdež také se najdou doklady z odstavcův 1-16 pokud jich bylo třeba. 

Některé jeho výpočty jsou velmi přesné, té. k na př. v odst. 6 žejdlík ssutého 
obilí; 8 žejdlíků rovná se Víd: měřičce; tato drží 3·8429 a dělí-li 'se osmi, vyjde 
0·4803. Také, kdež počítá kořec na měřici, 2 věrtele a 3 achtle měřičky, najde 
se 92·91. v čemž jen o 0·1 chyběno. Velmi dobře vypočetl sáh. V odstavci prvním, 
kde píše, že se 16 Č. sáhův rovná 15 sáhům Víd., tu se vypočte délka Č. sáhu 
17·77750. Též číslo se najde v témž odstavci při poměru 80: 75. Za to nedobře 
počítal loket v odst. 4. klada jej za tři čtvrti. V. lokte, neb tu by měřil 0·5831 m. 
Myslím, že tu sazeč vynechal zlomek. 

Naprosto chybné jest vypočítávání vědra. České vědro má držeti tolik, 
jako R. vědro a 2 žejdlíky více, totiž 56·59 + 0·706, tedy 57·30 t. Dvě vědra 
mají držeti dvakráte tolik. totiž 2 R. vědra a máz a tedy 114·595 t., čímž vy
padne na vědro předešlé číslo. Týž poměr je potom u 4, 8, 16 a'td. Avšak má-li 
držeti II Č. věder II V. + 5 mázů a 2 žejdl. čili 630·27 I nenajde se počtem 
více než 57·295 1 na Č. vědro (o 30 pintách). 

Dosti dobře je vypočítán lot. Českých lotů 9 prý drži 8lotův Vid. a kventlík, 
tedy 144·375 gr, čehož devátý díl je 10·04 gr,' chyběno o 0·31 gr. Též číslo 
vypadne při poměru 30 Č. k 27 V. a 2 kv. Velmi dobře je vypočítán cent, že 
totiž drží V. cent, 10 liber a 7 lotův. Vypadne 61·60 kg jako pravá váha. 

c) 1764. 

Přepočítávání staré míry České obilí, mouky a másla na míru Dolnorakouskou, 
která se má začíti od 1. ledna 1765. 

U sehnané míry, u žitné mouky, otrub, krup, krupek, sla-du, měsíčné 
potřeby pro čeládku; robotního chleba, účtování šrotu, míry nápojův, kořalky, 
másla, závaží, lokte, sáhu. 

Dvě něm. písenmosti (druhá psaná 1765, 31. srpna na Hluboké) v arch. Orlickém 
IV La 19. 

d) (1764. Decemb.) 

Poznamenání, co činí Česká míra, svede-li se na Rakouskou míru. 
1 achtel neb 12 žejdlíkův Č. sháněných vydá tolik jako 16 R. žejdlíkův. 
1 achtel R. jest tolik jako 152/4 (3/4 V č. 495) Č. neb 21 R. žejdlíkův. 
Vrchovatý Č. achtel aneb 14 sháněných Č. žejdlíkův vydají 18 Rak. 

žejdlíkův. 

R. měřice drží 4 věrtele, věrtel 2 achtele, achtel tolik co 21 R. žejdlíkův. 
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Č. sháilěný kořec vydá 256' R. žejdlíkův, u pšenice sháněný kořec tolik 
co 288 R. žejdlíkův tyto vydají mouky 324 ž. neb 1 měřice, 3 věrtele, 1 achtel, 
9 žejdlíků. Protože R. měřice drží 168 žejdlíkův, jichž se musí počítati 21 na 
1 achtel, dostanu z R. měřice pšenice 2125/ 8 R. žejdlíkův aneb 1 měřici 1 v. O v., 
2'/8 žejdl. . 

Kořee žita sháněný, dostane-li vrch, vydá Č. kořec a věrtel (tedy 116·25 l) 
Tedy vydá 256 Č. žejdlíkův 360 R. žejdlíkův mouky, nen 2 m. O v. 1, a 3 žej. 

Následuje podobně o otrubách, kroupách a krupká(;h, též ječných plevách. 
U sladu vydá kořee 1 R. měřici, 2 v. 1 a. a 15 žejdl. Č. žefdlík tolik co 

1 Yz R. žejdL Č. achtel tolik co 18 R. žejdl. a věrtel tolik co 1 R. věrtel, 1 a .. 
a 9 žejdl. 

V Třeboni sype se na jednu várku 46 kořeův a 2 v. aneb R. 79 měřic, 2 v. 
1 a. 15 žejdl. 
. Měsíční potřeba po čeleď nádvorní: U .'pšeničné mouky a hrachu činí 

Č. aehtel tolik co 18 Rak. žejdl., u soli jsou 2 C .. žefdlíky tolik co 3 R. žejdlíky 
u pšeničné mouky a hrachu činí Č. 3 věrtele a aehtel tolik co R. 1 měřice 1 v. 
1 a. 3 žejdlíky, u soli 26 Č. žefdl.39 R. žejdl. 

Výňatky z něm. sepsání v arch. Orlickém VII J 6. Srovnej Č. 495. 
výpočty tuto položené nejsou přesné. Na př. 12 žejdl. Českých (5·811) má 

býti tolik, co 16 R. ž. totiž' 5·6481. Připočte-li se půl žejdlíka, vydá 5·824, což je 
přece bližší. Mělo tedy býti 12 Č. Ž. = 16·5 R. Chybné je, že Č. shaněný kořec vydá 
256 Rak. Ž., protože vydá něco přes 90 l. Lépe by dopadlo, kdyby se počítalo 264 R. Ž. 

na Č. kořec. Chybné je i, že 2 Č. žejdlíky soli vydají tolik jako 3 R. žejdlíky (totiž 
něco přes ll) poněvadž by dva žejdlíky sotva 1 vydaly. Píše-li se, že 26 Č. Ž. soli 
vydají 39 R. Ž., je těchto položeno mnoho (aneb Českých málo), lepší poměr by byl 
26: 35. 

e) 1765, 10. Decb. 

Podrobný výpočet míry staré České, co vydá Dolnorak. míry. 
1 strych sháněný pšenice vydá 1 m. 2 v. 
1" "žita N. B. bez Yz žejdlíka vydá lm. 2 v. 
1 str. vrchovatý ječmene vydá 1 m. 3 v. 
1 "sháněný " ,,1 m. 3 (lépe 2) v. 1/4 žejdl. 
1 " vrchovatý hrachu " 1 m. 2 v. 1 mř. 183/ 4 ž. 
1 "sháněný " ,,1 m. 2 v. 
1 " vrchovatý ovsa ,,1 m. 3 v. 4 ž. 
1 "sháněný" ,,1 m. 2 v. 41/ 4 ž. 
1 " lněného semene s vrchem vydá 1 m. 3 v. 
1 " téhož sháněný 1 m. 2 v. P/8 Ž. 

Žefdlík vrchovatý vydá 13/8 žejdl. bez vrchu 

"sháněný " l l /tl " " " 
Německý spis v arch. Orlickém VII J O. Z r. 1763, 31. srpna pochází podrobný 

počet u každého druhu ssutého. 
Také tento počet není přesný. Sháněný kořec pšenice má vydati 61·487 + 

+ 30·744l, tedy 92·2311, při čemž skorem litr schází. U žita vypadne počet ten ještě 
menší. Kořec ječmene vrchovatý má držeti 61·487 + 46·116 1 neb 107·593l, vrch 
by tedy držel přes 151. U ovsa by to dopadlo nad 108 l, kdežto sháněný by držel 
93·7281. Kořec lněného semene vrchovatého vydal by tolik, jako u ječmene a sháněný 
zase 92·627. Také žejdlík vzat nízko; vrchovatý vypočten na 0·4821 a sháněný na 
0·441. Odtud j.e viděti, že se někde chytí trochu správná míra, jinde však nikoliv; 
Právě rOzmánité obilí a k tomu jeho vrch pro nestejnost nasypání činí tu rozdíly 
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a protože vypadne Česká míra obyčejně menší, viděti je, jak tu lid šizen. I úředníci 
seznávali, že je přepočítávání nesnadné. 

jl 1765, 3. Decb. 

Poznámka o Rakouské míře, která se má zavésti. 
Podle ní 1 kořec pšenice a tolikéž žita změřeného Rak. měrou a to každý 

kořec o sobě činí 1 měřici, 2 věrtele, 3 žejdlíky. Li~í se tedy od Českého kořce 
o S 1 (ték). 

1 kořec vrchovatý ječmene = 1 měřici, 2Yz v. 18Yz ž. 
1" " hrachu 1 m., 2 V., 1 achtel, 9 ž. 
1" " ovsa 1 m., 3 v., 10 ž. 

Když se přijímá desátek od mnoha tisíc lidí po 1 a 1712 m. a vynese 4912 str., 
1 vr., 1 čt., 11/4m .. musí se bráti větší měrou od vesnic v podlesí pro větší hrubost 
a tuhost obilí. D. na Krumlově. 

Něm. spis v pan. arch. Krunllovském I A 4 Vx. 38 i. 

P oz n. První přepočítání jest dosti přesné, neb činí 61·487 + 30·746 + 1·059, 
to jest 93·292 l, chyba obnáší asi 0·3l, což v nlalém nečiní tak velký rozdíl a schodek 
II se objeví teprve ph 3 korcích. Že se oboje nlíry rozcházejí o S 1, znamená věrtel V., 
totiž vla~tně 31,81, v čemž se chybilo o ll. 

Kořec vrchovatý ječmene drží tolik jako měřice, 2·5 v. a 18·5 Ž., což by činilo 
asi 108l, vrch by tedy držel přes 12l. Větší jest vrch u ovsa nad 110 l. 

g) KL Í Č 
na převádění staré České na Rakouskou míru (ssutou). 

Česká míra Rak. míra Česká míra Rak. míra 
koř. věrtel měř. měř. věrtel měř. koř. věrtel měř. měř. věrtel měř. 

1/6 7/64 10 17 2 
l/S 7/32 II 19 1 
1/4 7/ 6 12 21 

Yz 7/s 13 22 3 
3/4 15

/ 16 14 24 2 
1 1% 15 26 1 
2 3Yz 16 28 
3 1 11/4 17 29 3 

1 1 3 18 31 2 
2 3 2 19 33 1 
3 1 1 1 20 35 

1 1 3 21 36 3 
2 3 2 22 38 2 
3 5 1 23 40 1 
4 7 24 42 
5 8 3 25 43 3 
6 10 2 31) 52 2 
7 12 1 40 70 
8 14 50 87 2 
9 15 3 60 105 

Ně:rn.ecký výpočet na počátku 19 st. psaný v a,rch. města Písku, C 457. ~ 
Srovnávajíc to s tabulí 11764 vládou vydanou, zejména při 10 korcích najde se, 
že. je v tomto klíči udána větší rozměra Rakouské míry, z čehož lze souditi, že se 
tu srovná,vá vrchovatý kořec se sháněnou měřicí. Podle této tabulky obsahoval by 
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l07·6031,tedy o 14·6Q3 1 více než koře~ o 931. Číslo 14·603 je o něco větší než dvě 
měřičky neb čtvrtce a činily by, srovnávajíc Escherichův popis dobrý vrch. počítá-· 
nle-li poměr 10 k 17·5, vypadne zase 930 : 10766·022. TýŽ poměr je při 20 : 35, totiž 
dvakráte tolik. Při 30 1i;orcích již se poměr mění aj e 2790 : 3228, kterýž poměr zůstává 
i při 60 korcích. 

492. 1764, 7. Novb. 

Zelenka, vrchní hejtman Hlubocký, žádá Streintze, hejtmana Orlického, aby 
ihned poslal do Hluboké míry nové skrze Marchanda, agenta v Praze, objednané, 
kterými se na všech panstvích budou říditi. D. na Hluboké 6. listop. 1764. 

Německý spis v arch. Orlickém VII J 6. 

493. 1764, 8. Decmb. 

Vrchní Krumlovského panství J. Marchandovi, agento.vi v Praze, strany nové 
míry, totiž že pro ty mnohé vypadající zlomky při přepočítávání se nacházejí 
v hotovém zmatku a nijak si nemohou pomoci, protože vydané proporce, jak 
se má Česká míra k Rakouské, v obilí, na př. že 1000 měřic vydá 657 str. neb 8 
ke 14 neb že 1% Rak. měřic dá 1 kořec Český, při počítání nic pevného nevydají, 
a tak to jde i při ostatním, tak že v zemi nejsou s to zachovati rovnost bez zpra
cování jednoho neb druhého a vystříhati se zmatku (konfusí), jak však obstojí 
při všem zemský katáster bez nové rektifikace, která bude státi pár millonův 
nějakému projektantu k libosti? 

Odpověď 17. Decemb. že mu o rektifikaci zemského katastru není nic 
známo, nové míry že platí od 1. ledna r. 1765 a že již došly z Vídně mimo vizíry 
piva a vína závaží a míry, které lze v Praze koupiti. D. v Praze. 

Něm. spisy v pan. arch. Krumlov. I 4 La 38 i.~ 

494. 1764, n. Decmb. 

Frant. J os. W ollner, radní a komisař (cejchovní) v Písku, posílá účet Orli
ckému úřadu, co jest platiti od štemplování nových měr, totiž měřice, Yz měřice, 
věrtele a osminy, mázu plechověho, Yz mázu, žejdlíku, Yz žejdlíku, 1/4 žejdlíku, 
sáhové holi, lokte. Poznámka, že míry suché budou štemplovány až budou 
pobity železnými obručemi. 

Německý spis v arch. Orlickém VI I J 6. 

495. 1764, 22. Decb. 

Heftman Hlubocký zpravuje kn. sekretáře v Krumlově, že přibrav ředitele 
z Třeboně a Netolic s obročními a z Protivína purkrabě a kontrybučního vy
pracoval převedení z České na Rakouskou míru a váhu, kterým by se měli 
na všech knížecích panstvích říditi; opis podle možnosti brzo pošle; D. na 
Hluboké. 

Elaborat přiložen. Na př. 1 achtel neb 12 žejdl. Č. dají 16 žejdl. Rak. 
1 achtl Rak. drží 153/ 4 Českých a 21 Rak. žejdlíkův, 1 vrchovatý Č. achtl aneb 
14 sháněných žejdlíkův vydají 18 Rak. žejdlíkův (tedy poznamenání položené 
pod číslem 491 d). 

Něm. spis v pan. arch. Krumlov. I 4 La 38 i. 

496. 1764, 28. Decb. . . 

Od zemské vlády (Filipa hr. z Kolovrat) kro krajskému hejtmanw v Písku" 
aby po kraji oznámil násl,edující: 
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Podle nové míry bude míti budoucí teské vědro pivní 40 Rak. mázův 
čistého nápoje, k čemuž se přirazí 2% m. na kvasnice a tolikéž pro sesychání 
nádobí, všeho všudy věderní sud 45, dvouvěderní 90 a čtyrvěderní ~80 Rak. 
mázův; vizíry zřízeny na 42% m. nápoje i s kvasnicemi, budou ceJchovány 
Pražským kolkem a jeden se pošle do Písku, aby se podle něho cejchovaly viz[ry, 
jež (Pražským kolkem cejchoVÍlné) si všichni krajští obyvatelé opatřiti mají. 
D. na Pražském hradě 28. prosince 1764. 

Prvotni spis německý v Písecké):ll.arch. krajském; též koncept nedatovaný 
kurendy krajské (sign. Pub. H 1760-1769). 

497. 1764. 
Soupis nových vah při obecní váze města Písku. 
1. 4 půl centnýře nový kamenný (české váhy in Augusto 1764) 

po 60 librách [předělány na] 70, 60, 55 a 55 liber, každá libra za krejcar 
kamenníkovi placena ..............................•............ 
(zkažena 52 ltJ. kamenn;;') 

2. za železo, za volovo na kruhy ......................... . 
3. řetěz na kameny zavazovat ............................ . 
4. jedna (stará) půl liberka, nová volověná Rakouské váhy) in 

Decembri 1764) ................................................ . 
5. věrdunk volověnej, za něj .............................. . 
6. dvouliberka železná nová, za ni ....................... . ,j 
7. tří1iberka nová železná, za ni ........................... . 
8. čtyrliberka železná, litá, za ni ........................... . 
9. pěti1iberka železná, litá ................................ . 

10. osmiliberka železná, litá ................................ . 
ll. 15 liber kus, žel. litá, za ni ............................. . 
12. pětiliberka kamenná, za ni. ............................. . 
13. Sedm liber kamenná, za ni ............................. . 
14. ttyři půlcentnýře předělány na Rakouskou váhu; kamenníkovi 

dáno od předě1ání ......................................... . 

4 fl. 

1 ,; 
24 

10 
15 
24 
37 
14 
16 
28 
49 
12 
16 

18 
Summa. .. 9 f1. 28 

Leopold Votavka vážnej. 
K tomu ještě za cimentování 1 fl. 17 kr. 
tistě nové váhy byly jen č. 5, 6, 7, 8, 11, 13. 
Arch. Písecký C 459. 

498a. 1765, 8. Januar. 
Zelenka. vrchní hejtman Hlubocký, oznamuje řediteli panství Orlického výnos 

knížete d. ve Vídni 5 t. m., že cejchované míryu krajsklých úřadův nejsou nikoliv 
spravedlivé a srovnalé a že prý již byly odvolány, což se oznamuje proto, aby 
pro ušetření nákladův se nepřenáhlili nové míry si opatřujíce, nýbrž až do vrchno
stenského nařízení vyčkávali. D. na Hluboké 8. ledna l. 1765. 

Německý spis v arch. Orlickém VII J 6. Následuje pak oznámeni (29. ledna), 
že kníže obdržev zprávu krajského úřadu, dne 26. t. m. nářídil, aby se všude nové 
míry zhotovovaly. 

b. 1765, 8. Jan. 

Zelenka, vrchní hejtman Hlubocký, dává vědUi Ambrožovskému, sekretáři 
v Krumlově, co mu bylo knížetem dne 5. ledna oznámeno (jako v předešlém). 
D. na Hluboké. 

Německý spis v arch. pan. Krumlovské):ll I 4 La 38 i. 

.. 
I 

I 
+ 
I 

~ 
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499. 765, 10. Jan. 

Vrchní Krumlovský krajském~t úřadu, že sice vynakládáno na to největší 
úsilí, aby si znova zařídili všechny nádoby na Rakouskou míru, ale že toto 
panství jest rozsáhlé a řemeslníci jen v městě Krumlově obývající všechny 
míry nemohou v tom krátkém čase, jak by žádoucí bylo, zhotoviti, že proto 
žádá ho, aby podle přiloženého seznamu aspoň hlavní místa byla opatřena, 
odkudž by si ostatní své potřeby opatřovala. D. v Krumlově. 

Arch. pan. Kru):lllov. 4 La 38 i (německy). 

500. 1765, 12. Jan. 

Vrchní Krumlovský oznamuje radám v Chvalšinech, Horní Plané a Vltavici, 
že patent o nových mírách zůstal v platnosti a nařizuje se úřadu městskému, 
aby podle novějšího patentu i viktualní taxu v Rak. míře spisoval a též se touž 
měrou při prodejích a koupích řídili, proto se jim zasílá z každé míry jeden 
kus, který musí zůstati na radnici i s knížkou, kdež jest poměr měr mezi sebou 
i cen za zboží poznamenán, a to proto, aby se nové míry co nejdříve zavedly, 
ovšem tak, že by každá míra byla cimentována v Budějovicích a protože skorem 
každý řemeslník potřebuje lokte, nádoby měrné neb váhy, aby byl poslán seznam, 
čeho se bude potřebovati, že se pak objednají z Budějovic, aby neupadli v pokutu 
5 tolarův. 

Arch. pan. Kru):lllov. I 4 La 38 i (ně):llecky). 

501. 1765, 29. Jan. 

Krajský hejtman Bertholt oznamuje Bezskému správci, že královna projevila 
svou nespokojenost, že se po Novém roce stará míra trpí a přísně rozkázala: 
aby Vídenská míra ihned a všude zavedena byla; dává věděti, že sám bude 
choditi po trzích nepozorován a najde-li co zcestného, purkmistra ihned s úřadu 
složí, našel-li by koho měřiti Pražskou mírou, že mu nejen uloží 10 tol. pokuty 
patentem uložené, ale zpoutaneno pošle do Prahy; káže, aby se to vše oby
vatelům všem oznámilo, protože obecní starostové za vykonání rozkazů ručí. 

Co se vrchu dotýce, jest tu tento výpočet: Podle vyměření učiněného a přes
ného činí u nové měřice (metzen) 3 měřičky (maBl) 5 a 1/4 osminky (achtle) 
měřičky a tak poměrně i u čtvrti a osminky; poněvadž učťvrtého a osmého 
dílu, to jest u čtvrti měřice sedm osminek měřičky neb 5/16 neb něco málo přes 
čtvrtinu jedné osminky měřičky, a při l/S měřice 3/S měřičky neb 7/32 aneb něco 
méně než 1/4 jedné osminky měřice činí, jsou mlynáři mouky za přijaté obilí 
vrchu dříve obvyklého mlečům vydati povinni. Aby pak při prod"ji mouky 
v menších dílech míry nebyli kupující o posavadní vrch zkráceni, určí se cena 
polovičky neb čtvrtiny osminky aneb 1J16 měřičky takto: Rozdělí se totiž podle 
tržné ceny rovné měřice žita cena rovné měřice od mlynáře přijaté i s 3 měřičkami 
o 51/ 4 osmin měřičky k ~omu přijatými, any se rovnají bývalému vrchu, na 
tolik rovných (štrejchovaných) osmin měřičky, kolik v sobě obsahují a vy
počítá se pak per regulam proportionum, kolik platí štrejchovaná osminka 
měřičky. Platí-li ku př. rovná měřice žita 1 fl. 18 kro 2 peníze, což jest právě 
cena vrchovaté měřice obyčejné žitné mouky 1571/ 4 osminek měřičky, aneb 
namane se otázka, co stojí osminka měřičky; poněvadž dotčenou regulí se 
vypočte, že cena rovné osminky měřičky, protože 157 osminek (vynechajíc 
1/4 osminky, jako nepatrnou částku) 1 fl. 18 kro 2 pen. stojí, nic více nečiní, 
než 2 peníze. A tak se mohou i jiné míry bez velkých obtíží vypočítati; ovšem 

. musejí býti nové váhy. D. při král. krajském úřadu v Budějovicích 29. ledna 1765. 
Opis n~meckého listu v arch. Třeboňském. 
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502. 1765, 5. Febr. 

Vrchní Krumlovský vrchnímu ředitelství na Hluboké, že ho velice těší, že 
kníže není neochoten se poddati nové míře, pro kterou celá země naříká a přece 
tím nic dokázati nemůže a bylo by žádoucí, aby bylo panství zásobeno novými 
mírami; litovati jest, že město, které se řídí vrchností, pro zanedbání upadlo 
v pokutu, tak že purkmistrovi dán do pokoje voják, kterého musí živiti. Proto 
bude vždy lépe říditi se nařízením krajského úřadu. 

Německý spis v pan. arch. Krumlov. I A 4 Loc 38 i. 

503. 1765, 12. Fehr. 

Zelenka, vrchní hejtman Hlubocký, vrchnímu Krumlovskému, že kníže to 
udělal jistě z nějaké příčiny, že zarazil zavádění nových měr, protože i v patentu 
i v tabulkách k přepočtení vydávaných se mnohé nesrovnalosti vyskytly, jakož 
se i v některých krajích našlo, že nové vydané míry nejsou pravé a zejména 
v Žateckém kraj i musili měřice o 2 žejdlíky zmenšiti. Když však hejtman knížeti 
ustavičné nastupování krajského úřadu vyložil, že kníže své mínění změnil, 
a dovolil, aby se panství opatřovala novými měrami. D. na Hluboké. 

Německý spis v pan. arch. Kru;mlov. I A 4 Loc 38 i. 

504. 1765, 28. Febr. 

Účet nákladův za opatření nové míry a váhy, když se pro ně jelo do Prahy: 
Za 1 mosazný nový Rak. cent ...... " ... " ...... . 
" % téhož ................................. " .. 
,,1/4 " 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" 10 liber ... " .......................... " .... . 
" 2 libry Einsatz ............................ . 
Janu Stropnickému, kterýžto ke skoupení nových 

mosazných vah s fůrou do Prahy vyslán byl, a jeho pachol-

71 fl. 40 kro 
35 " 50 " 
17 " 55 " 
7 " 10 " 
1 ,,53 " 

kovi pocestného vydání ............................ _._._.~_4~,"--, _5_4~,,-,-, 
V sumě... 139 fl. 22 kr. 

Od čehož se srazí za 224lt. starých mosazných Českých 
vah, které do Prahy k vyvekslování odeslány byly, 1 lt, 
po 20 kr. ................... , ..... , ................ . 

zůstává k doplacení ............................ . 
Archiv Písecký C 459. 

505. 1765, 1. Maj. 

74 fl. 40 kro 
64 " 42 " 

Vojto Sosna, správce Bezský, stěžuje si Třebonskému hejtmanovi, že je na 
témž statku jako opuštěný sirotek a přes ústní a písemní doptávání, neví si 
rady, jak si má vésti s novou měrou; že by měl nové míry dostati z Třeboně, 
poněvadž jest na přivtělEmém statku; doposud jen dostal mokrou míru, kterou 
také mezi šenkýře rozdělil; dnes ku př. přijede pojezdný na míry, druhý a třetí 
den na cechy, a zase jiný na tabák a opět na pivní dávku, kteří chtějí míti 
všechny věci v pořádku; prosí tedy za poučení, jak se má zachovávati. D. ve 
Bú 1. března 1765. 

Odpověď na to 1765, 2. března, o suchou míru do vesnic aby se nestaral, 
protože bude brzo hotova a až bude hotova, že se pošl?, deput~ty že. s.e budou 
zatím vydávati starou měrou a vesnickým že se radl, aby Sl kOUpIlI suchou 
míru v Budějovicích; svá závaží aby poslal příští pondělí do Třeboně, kdež 
se pozná, který kus by se na Rakouskou váhu hodil neb nehodil. 
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1765, 4. Mart. Seznam železnýth závaží ze Bzí do Třeboně poslaných totiž: 
Po jednom kusu centnýř, 60, 30, 20, 10, 5 liber, 4 a 2 libry a 1 libra, po 

dvou kusích půlliberka a čtvrtliberka. Všeho 13 kusů. 

Tři písemnosti v arch. Třeboňském. 

506. 1765, 4. Maj. 

H. Zelenka píše kontrybučnímu písaři v Třeboni, že přepočítávání nově na
řízených Dolnorakouských měr jest takové, že skorem každý počtář převedení 
Českých korcův na míry jinak vypočítá; že pojednání o tom poslal do dvorské 
účtárny (knížecí) do Vídně, aby jich mínění zvěděl, ale co tam soudili, dopadlo 
tak, že si musí dobře uvážiti celou věc, než povšechný poměr na jisto postaví; 
co si v účtárně myslili, posílá mu k nahlédnutí, ač mu to nebude k žádnému 
užitku, protože kontrybuční počty musí se shodovati s tištěnou knížkou redukcí 
a krajské úřady je bezpochyby prohližeti budou; posílá mu také klíč k reduko
vání, ale radí pro jistotu, aby jej přepočítal atd. D. na Hluboké 4. května 1765. 

Prvotní německý dopis v arch. Třeboňské)l1. 

507. 1765, 10. Decb. 

Zpráva o sázích Českých a Rakouských: Na zdejším panství Krumlovském 
panuje starý sáh, na nějž se vyrovnávají polena určená pro deputát aneb k pro
deji; polena jsou zdélí 31/ 8 Praž. lokte a kratší jen o 2 Rak. coule, než polena 
nového Rak. sáhu a protože poddaní ročně 12.000 sáhův rozsekati mají a po
vinni jsou jen rozsekávati na Českou míru, navrhuje se proto, aDy se vyrov
návala polena starou měrou, poněvadž se nestejným rozřezáváním scházející 
2 coule nahradí. D. na zámku Krumlovském. 

Něm. spis v pan. arch. Krumlov. I A 4 Loc 38 i. 

508. 1766, 25. Aug. 

Filip hr. Krakovský z Kolovrat, nejv. purkrabě, král. hejtmanovi krajskému 
v Písku, že s nelibostí zvěděl, kterak se mouka neprodává na nově nařízenou, 
nýbrž na staročeskou míru, čímž se děje škoda, počítají-li se dvě Rak. měřice 
za 1 Český kořec; proto nařizuje, aby po kraji zakázál přísně neměřiti starou 
měrou. D. na hradě Pražském 25. srpna 1766. 

Prvotní spis něm. v arch. kraje Prachenského. 

509. 1767, 30. Octb. 

Nejv. purkrabě (z Kolovrat) král. krajskému hejtmanovi v Písku, že královna 
s nelibostí, ano s rozhbřčením zvěděla, že se vedle nové i na starou míru měří 
a lidem se toto porušení dřevního rozkazu přehlíží, a proto nařídila, aby do 
1. listopadu pod těžkými pokutami stará míra všude zničena byla, že pak 
měření dvojím loktem, pintou. a mázem, měřicí a korcem, starými a novými 
váhami škody působiti může, nařizuje se mu, aby vůli královninu ihned po 
celém kraji oznámil a nařídil, že mají policie všude prohlížeti a pokuty stano
vené ukládati a staré míry zabírati. Pokud pak by policie tak se nezachovala, 

. bude při budoucích visitacích krajských i s přestupníky pokutována. D. na 
hradě Pražském 30. října 1767. 

Po kraji oznámeno 13. listopadu. 

Prvotní spis německý a koncept v arch. kraje Prachenského. 
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510. 1767, 10. Decb. 

Ředitel Orlického panství Zelenkovi, vrchnímu řediteli na Hluboké: protože 
vyšly tuhé gub. patenty o Dolnorakouské míře a poněvadž bude potřebí, aby 
bylo měřeno novou mírou, která prý již je zřízena u obročního úřadu v Hluboké, 
vyprošuje si tuto cinosuru a domnívá se, že po ukončení tohoto roku a přijetí 
desátku a kontrybučního obilí toho buae na Rak. míru přeměřeno a podle toh'o 
také v počtech poznamenáno. 

Německý koncept v arch. Orlickém VII J 6. 

511. 1767, 12. Decb. 

Vrchní Zelenka řediteli Orlickému: Že se od gubernia nastupuje na zavedení 
nové míry je srozumitelné, ale měli správnou redukcí její obecenstvu vydati 
a tuto důležitou změnu na trvalejším základě, než se stalo, zříditi, čímž by byly 
odpadly nesnáze při srovnávání obou měr, a to je ta věc, která činí rozpakY; 
chtěli sice rozličnými výpočty obou měr pravdu objeviti, ale nedostali se k vý
sledku, kterýž by se nemohl zavrhovati, protože výpočty na každém panství 
jinak vypadly a tím věc zmatená byla ponechána a tak se jen s obilím v nové 
míře obchodovalo, ale to v počtech zase na 'Českou míru sváděno, tak že by 
zbyl jediný prostředek všecko obilí napřed na korce a pak na měřice měřiti, 
a co by potom se na jednu měřici vypočetlo, to za její míru pokládati, pak by 
kníž. úřad účetní (Buchhalterei) sepsal generální tabelu všech měr a vah; ale 
než to bude, nezbývá nic jiného než měřiti novou mírou, ale v počtech ji sváděti 
na starou. D. na Hluboké 12. pros. 1767. 

Něm. spis v arch. Orlickém VII ] 6. 

512. 1769, 23. Febr. 

Nejv. purkrabě (z Kolovrat) maje toho vědomost, že se ve vinárnách a u kupcův 
starou měrou a váhou měřívá ,a váží, nařizuje král. kl'. hejtmanovi v Písku, 
aby vůli králové a nařízení v té příčině prošlá po kraji zase a zejména vinár
níkům a kupcům i s vyhružkou trestání při visitacích oznámiLJ)~_!1:.a hradě 
Pražském 23. února176iJ~'"--~·~~· 

Oznámeno po kraji 6. dubná. - -~~-~--=----~~.-
Prvotní spis německý a koncept kurendy v arch, Pracb.~~škéhokrafě~-

513. 1769, 27. Mart. 

Rada Písecká žádá u podkomořského úřadu, aby dvěma osobám, jakožto 
nad cimentováním v městě a kraji nařízeným, za byt a dříví .42 fl. rh. vyplatiti 
mohli. 

Německý koncept v arch. Píseckém C 459. 

514. 1769, 17. April. 

Nefv. purkrabě (z Kolovrat) zvěděv, že se posud po venkově na-staročeskou 
míru kupuje a prodává, nařizuje krajskému hejtmanovi v Pfsku, aby pečoval 
o dokonalé zrušení staročeské míry a pilně k tomu dozíral. D. na král. hradě 
Pražském 17. dubna 1769. 

Oznámeno po kraji 4. května. 
Prvotní spis něm. a koncept kurendy v arch. kraje Pra,chenského. 

515. 1769, 28. Aug. 

Zemská vláda ($ajgoč) připomíná kro hejtmanovi krafePf~~iill!R!t~,J~ 
se přes přísné zákazy posud starými mírami nejen v krámech:-a-ht1Stmc~yJitZ.~ 
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i na veřejných místech měřívá a napomíná jej bedlivě dohlížeti, k tom~ i kraj. 
komisaře a policii přidržovati a neposlušné bez milosrdenství trestat!. D. na 
hradě Pražském 28. srpna 1769. 

Oznámeno po kraji 16. září. 
Prvotní spis něm. a koncept kurendy v arcp. kraje Prachenského, též v knize 

245b v arch. města Písku. 

516. 1770, 19. Octb. 
Zemská vláda oznamuje kraj. hejtmanovi v Písku obsah dvorského dekretu 

d. 6. října, totiž že se má sůl měřiti na Dolnorakouskou míru rovnou a že se 
nesmí k tomu bráti jiná míra než jedině ta, která je úřadem schválena. D. na 
hradě Pražském 19. října 1770. 

Oznámeno po kraji 4. listopadu. 
Prvotní spis německý a koncept kurendy v arch. kraje Prachenského. 

517. 1772, 9. Jul. 
Zemská vláda majíc toho zprávu, že se u kramářův a kupcův ještě n<: 

staročeskou míru prodává a staré váhy se ještě vyrábějí, nařizuje kro hejtmanom 
v Písku, aby stará nařízení v té příčině prošlá opět oznámil a skrze policii do: 
hlíže1, aby staré míry byly odklizeny a novýCh bylo používáno. D. na hrade 
Pražském 9. července 1772. 

Oznámeno po kraji 3. srpna. 
Prvotní spis německý a koncept kurendy v arch. Prachenského kraje. 

518. 1775, 24. Octb. 

U snesení rady města Berouna. Osoby k tomu nařízené "zdejší pivní sudy 
jsou visitirovali a s vodou měřili a vynašli, že nové sudy o 5 a starší o 8 mázů 
více mají, nežli 170 mázův král. pivní patent vykazuje, na což taky uroZ. 
p_. prymator Jan Pressel, jakožto král. výběrčí nad pivním tácem strany placení 
král. táce, vaření piva, pak velkosti sudu a následujících pokut z téhož král. 
patentu .ant. n. od slova k slovu sám předčetl, by dle něho jak nákladník, sládek 
i bednář se zachoval, na čož vzácný magistrát se snésti a naříditi ráčil, aby sládek 
i bečvář dle teď předčteného král. patentu se zachovali, sládek vícepiva,nežli 
patří, nevařil, bečvář větší sudy nedělal a ty ůdělané na míru napravil." 

Arch. města Berouna, Manual, radní f. 5, opis v arch. zemském. 

519. 1775, 31. Octb. 

Zasedání rady Berounské.' Jan Ressel prymator, jakožto král. výběrčí 
nad pivním tácem jest přednesl,kterak od slav. C. k. bankální administrace 
milostivé poručení jest dokročilo, že přes 170 mázů ani o 3 mázy sud větší býti 
se nepovoluje. Pročež vzácný magistrát bečvářepana Vácslava Bečku před
volati jest nechal a jemu nařízeno jest bylo v místě radním, aby on zrovna na 
míru, totiž na 170 mázů, sudy předělal. 

Manual radní v arch. Berounském f. 8 p. V. opis v arch. zemském. 

520. 1777, 9. Jan. 

; (Krafský komisař) Vischer odPovídaj'e k otázce, kolik žejdlíkův má držeti 
Česká 'mírka a věrtel, oznamufe, že krajský nařídil, aby nejen všechny ještě 
neodevzdané mírky a věrtele do bytu Vischerova byly poslány, nýbrž- i aby 
bednář udělal měřičku o 12 větších žejdlících a věrtel o 48 též větších žejdlících 
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České míry, podle nichž by se všechny míry spráVně vycejchovaly, protože se 
při budoucí visitaci každá nesrovnalost přísně trestati bude: D. u kraj. úřadu 
Prachenského 9. ledna 1777. 

Prvot. list v arch. Píseckém C 459. 

521. 1777, 19. JuI. 

Krumlovský ředitel oznamuje řediteli Hlubockého panství, že na Krumlov
s kém panství by velice potřebovali pravý Pražský kořec a pros( aby dal pro 
obroční úřad brzo zhotoviti skrze bednáře pravý Pražský kořec z tvrdého, dubo
vého vyschlého dříví i s věrtelem a achtlem a nechal jej železnými obruči pobiti, 
což pak zaplaceno bude. 

Odpověď dána 24. července že dotčené tři nádoby budou udělány. 
Dne 16. září oznámeno, že jsou dotčené tři míry již 14 dní hotovy a že 

přijde od udělání 6 fl. 49 kro 
Něm. spisy v pan. arch. Krumlovském I A 4 La 38 i. 

522. 1781, 24. Aug. 

Dvorským dekretem PřiPomíná a obnovuje se patent z r. 1764, jímž byla 
staročeská míra zrušena a Rakouská nařízena tak, aby vrchnosti a magistráty 
bedlivě dohlížely a vinníky trestali, avšak při cizozemcích kupujících aby byly 
polevy bez natiskův, zvláště neděje-li se veřejně, aby se jim kupování zde ne
znechutilo. 

Sbírka zákonův ]ozefa II. 1785 I 171, J. Roth, Sbírka zákonův v Čechách 
platných 1817 VII 5. 

523. 1782, 19. října. 

Dvorské nařízení o mírách délky. Zapovídá se pod pokutou vysazenou 
všem, kteří dlouhé míry buď sami dělají aneb jimi měří, aby kupujíce a pro
dávajíce neměřili dřevěnou, železnou neb mosaznou niírou riecejchovanou, nýbrž 
vše má býti měřeno cejchovaným loktem a podobnou měrou. Dřevěné lokte 
a coulníky budou cejchovány císařským orlem a běžným rokem, sáhy pak se 
vypálí tak, jako se to děje unožIřův. Záto b1.ideplacerfo -po-3 ki:". 

Zákony cís. ]ozefa II. 1785, I 174. 

524. 1783, 2. Octb. 

K dotazu Písecké rady, zdali cimentní komisaři mohou za potřebné věci 
ku př. pečetní vosk a uhlí zaplacení žádati, odpovídá krajský úřad Prachenský, 
že se ~~jí říditi tištěným nařízením ze dne 31. srpna t. r. a cirkulářem poslaným 
24. zarl. 

Arch. Písecký C 460. Dotčené doklady nenalezeny. 

525. 1785, 12. Aug. 
Krajský úřad nařizuje městské radě Písecké, aby vymohla na: Ondřeji Skalovi 

pokutu 10 říšských tolarův, poněvadž dopaden při visitací v Horažďovicích 
s krátkým loktem. 

Protože Skala v prosební žádosti· za sleVení pokuty udal, že nemůže po
kuty platiti, poněvadž by se úplně zkazil, žádá se 19. září zpráva, je-li to chudý 
člověk. 

Arch. Písecký C 460. 
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526. 1785, 2. Sept. 

Krajský úřad Prachenský městské radě físecké: "Z' odvolání od několika 
kramářuv zemské vládě podaného pro pokutu uloženou jim pro měření krátkým 
loktem vyšlo na jevo, že se ve zdejším městě nejen krátké lokte cejchují ale 
i že se dokonce o výročních trzích skrze soudního sluhu aneb kohokoliv prodá~ají. 

Poněvadž se tím kramáři omlouvají a obmýšlejí se uložené pokuty sprostiti 
a od krajského úřildn se má o jich žádosti podrobné dobré zdání poslati, 

r ařizuje se městské radě, aby vyslechnouc zdejší cimentní komisaře a sluhu 
radního, podala zprávu, je-li tomu tak, "že se o zdejších trzích výročních krátké 
lokte prodávaly a cejchovaly- a pak také, proč se tak jednalo přes často opako
vané zákazy". Od Prachenského kro úřadu 2. září 1785. 

Arch. Písecký C 460. 

527. 1785 (7.-17. Septb.). 

L. z Gamsenberka 
krajský hejtman. 

Městská rada Písecká dává krajskému úřadu zprávu a odPověď k dotazu 
d. 2. září, že vyslechla cimentní komisaře, kteří vypověděli, že "od nich opravdu 
krátké lokte cejchovány a od soudního sluhy prodávány, ale že při tom ke své 
omluvě dodali, že se nejen zde v městě, nýbrž i v ostatních místech v kraji, 
ano i v samém hlavním městě Praze krátkým loktem tak často měřívá, že nej
větší díl loketního zboží se na touž míru prodává, poněvadž lidé nejsouce proto 
trestáni pravé Dolnorakouské míry nepotřebují, tak že, kdyby byli cimentní 
komisaři odepřeli cimentovati krátké lokte, byli by erár o povinné taxy zkraco
vali, avšak že vedle krátkých i dlouhé lokte cejchovali." S. d. 

Koncept zasedání rady v arch. Píseckém C 460. 

528. 1785, 18. Septb. 

Krajský vytýká jako trestuhodný C2n, že cimentní komisaři krátké lokte 
cejchovali, který se tím neomlouvá, že zapověděné míry užíváno a nařizuje 
městské radě Písecké, aby cimentní komisaře k plnění nařízení, v patentu 1. 1764 
obsažených přidržovala. 

Arcb. Písecký C 460. 

529. 1785, 7. Decmb. 

Dvorský dekret: Při veřejných městských a obecních váhách, u všech veřej
ných a vrchnostenských počtův (kromě železných hutí) má se, jako posud pla-

. tila, Rakouská míra a váha podržeti, také mají všichni obchodníci přidržováni 
býti, aby měli po ruce Rakouské lokte a váhy, aby znalost těchto obecných měr 
skorem všude zavedených docela nezanikala. Avšak má býti dovoleno, aby se 
v soukromém obchodu pravou staročeskou mírou ssutou, váhou a loktem měřilo, 
a tedy nikdo nebyl trestán, jenž by v soukromém obchodu měřil starou avšak 
cejchovanou mírou a váhou Pražskou; ale co 'Se týče míry řídkých věcí, má to 
zůstati tak, jako se podle posavádních nařízení zachovává, protože pro nynější 
spůsob daně z nápojuv a jiných potravních dani nelze posavádní zřízení měniti. 

Sbírka zákonův cís. ]ozef2 II. VIII 203, J. Roth, Sezna:m zákonův v Čechách 
platných 1817, VII 5. 

530. 1787, 3. Jan. 

Krajský L. z Gamsenberka vytýká magistrátu Píseckému, že podlé zprávy 
. dané kraj. komisařem u některých obchodníkův našly se nejen nepravé váhy, 
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nýbrž i kameny po 6, 7, 8 a 9 librách, mosazná závaží nedokonalá a špatné váhy, 
také na místě menších závaží kusy železa neb olova na váhy házeny bývaly, 
čímž kupující se šidili; nařizuje, přidržovati obchodníky k tomu, aby si do 4: 
neděl cejchované míry a závaží opatřili a jiných kromě těch, kde je jméno to
várny vyraženo, neměli. 

Prvotrí dopis německý v. arch. Píseckém C 460. 

531. 1787, 24. Jan. 

Seznam "instrumentův" , které M. V. Zátka odstupující cimentní komisař 
pánu z BĚŠin jako nově ustanovenému komisaři odevzdal. 

Máz cínový, půlka téhož, žejdlík cínový, železný štrejcholec, žejdlík ple
chový, čtvrt jeho. plechová, štempl malý železný, štempl velký s orlem na 
míry, kladívko, sáh Rakouský železný, jeho půlka též taková, Rakouský loket 
železný, vizír železný s futrálem. .. 

Arch. Písecký C 461. 

532. 1787, 9. Aug. 

Dvorský dekret: protože yimentní úřady po cís. rozkazu byly zrušeny 
a schvalování měr a vah bylo na magistráty hlavních a krajských měst jako 
poliCejní věc převedeno. nařizuje se; aby při magistrátech míry a váhy osob 
se připovídajících s pravými na .radnici se nacházejícími měrami a váhami byly 
srovnány a shodují-li se kolkem zadarmo vycejchovány, pokud by však se 
neshodovaly, byly zase vracovány, až by dokonale upravené byly doneseny, 
což platí i o dukátové váze. 

Sbírkazákonův Jozefa II. 1789, XIII269. J. Roth, Seznamzákonův v Čechách, 
platných 1817, VII str. 6. 

533. 1787, 18. Aug. 

. Dvorský dekret oznámený 31. srpna zemskou vládou *) a to tištěným na
řízením německým a. českým strany měr: 

1. Zůstává v každé zemi nyní obyčejná míra a váha ve všech svých rozlič
ných částkách a pod svým [pojmenováním] také na budouCí čas pro všecku 
koupi a prod'ij, pro všechny vrchnostenský [dávky] a celní [poplatky], do
hlížení pak, aby nižádný v míře a váze nějaké[ho] zkrácení netrpěl, má se jakožto 
pouhá politická [věc] magistrátům a místním vrchnostem s touto pohrůžkou 
[odevzdati], že jak ten, jenž by v prodeji podvodné míry, váhy aneb závaží 
užíval, tak také k dohlížení ustanovená magistrátní osoba anebo vrchnostenský 
úředník, kdyby podvodu [nekáral], podlé povahy [věci] v obecných právech 
vyměřenou tělesnou aneb peněžitou pokutou trestáni budou. 

2. Jestliže magistrátové a vrchnosti dokonalými měrami a závažím za
opatřen~ nejsou, tedy mají sobě takové na svůj vlastní náklad zjednati, aby 
podle nIch zprávnost [těch] měr a závaží, jichžto lid v jejich okrlšku při prodeji 
užívá, zkoumati a [jestli] je za dokonalé uznají, k veřejnému důkazu jich zpráv
nosti vrchnostenským kolkem zdarma poznamenati mohli. Bez takového zna
mení nemají se žádné míry a závaží v městech apo zemi trpěti,nybrž mají 
se lidem proti tomu jednajícím takové nezprávné a neznamenané míry a závaží 
ihned pobrati a jim pro veřejnou bezpečnost na tak dlouho všecek [obchod] 
a prodaj zameziti, dokavádby se s dokonalými měrami a závažímneziwpatřili. 

*) Špatné překlady opraveny a dány do [J. 

485 

3. Nemají se ani při magistrátech hlavního aneb jiných měst, ani při vrch~ 
nostech schválně placení úředníci k tomu ustanoviti, nýbrž mají řemeslníci, 
ježto míry a závaží dělají aneb opravují, s nimiž se lid tak jako o jiné dílo strany 
platu shodnouti musí, aneb ten, kdož míry neb váhy potřebují, je k bezplat
nému vrchnostenskému potvrzení a poznamenání dodávati, kteréž však vrchnost 
dříve neudělí, ďokaďneshledá, že ty nové neb opravené míry a závaží s prvot
ními, to jest pravidelnými měrami a závažími dokonale se [srovnávají]. 

4. Ale poněvadž ty pravidelné míry a závaží, které magistrátové a vrch
nosti nyní sobě jednati mají aneb již [po] ruce mají, skrze prodloužilejší užívání 
se opotřebují a tak zase svým časem do své zprávnosti uvedeny býti musej Í, 
ale by [obtížným a velmi nákladhým bylo], kdyby se pro [opravu] svých pravi
delných měr a závaží do hlavního města vydávati měli, [protožl pro jejich po
lehčení mají se v každém městě, kde krajský ouřad jest a kde toto nařízení 
(ještě) v skutek uvedeno nebylo, [ještě nad to praprvotní] míry a závaží všeho 
druhu zjednati a chovati [jsou povinni], aby se mohly podle nich prvotní míry 
a závaží magistrátú a vrchností v čas potřeby pod dohlížením krajského úřadu 
též zdarma ve ·svou zprávnost zase [přiváděti]. . 

Tištěný patent v Píseckém arch. B I 271 a C 460. Prvotní list ve sbírce zákonův 
cís. Jozefa II. XIII 269-272. Roťb, Seznam zákonův VII 6. 

534. 1787, 23. Alig. 

Nařízení zemské vlády všem král. úřadům krajským strany ucmene po
ptávky o dukátových váhách, 'že dvorským dekretem 9. srpna č. 1766 ustaho
veno, že po zrušení cimen1.ních úřadúv cejchovaní měr a vah se pokládá za 
policejní věc a přísluší obcím a vykonávati se bude po radnicích bezplatně. 
D. v Praze.· ) 

Tištěná kopié německá v arch. Píseckém C 460, též ve sbírce zákonův cís. 
Jozefa II. (Wien J. G. Moeste 1789) XIII, 269 k::-ajský intimát psaný 3. zárí též 
v arch. Píseckém. 

535. 1787, 24. Sept. 

Zemská vláda v Praze oznamuje krajským úřadům obsah dvorskéhodekre'l:u 
d. lO. září, totiž . . 

Protože byly při všech krajských úřadech kr. Č. cimentní úřady az peněz 
jimi vybraných část jen proto zvláště vyznačena byla, aby prvotní míry všeho 
druhu či tak zvaní pradědové, po všechny časy chováni. byli, nelze se přece 
donmívati, že by se v krajských městech takoví pradědové nenacházeli; avšak 
budiž pro každou případnost, a pokud by přece někde buď žádný" z druhův 
pradědúv ssuté a mokré míry a váhy nebýl anebo některý druh scházel při
pomenuto, že se na náklad obce krajského města poříditi ma.jí. 

Kteréžto dvorské usnesení se krajskému úřadu (magistrátu) oznamuje 
toho doložíc, aby pilně bylo pátráno, jsou-li ještě po ruce pradědové k potřebě 
~chopní a to než se noví z obecního dúchodu budou kupovati, aby nebyla obec 
Jich zjednáním marně obtěžována. 

Tištěný patent německý v arch. Píseckém C 460, též prvotní list psaný a. speče~ 
těný v arcp. Prachenského kraje, též ve sbírce zákonův cís. Jozefa II. XIII 279. 

536. 1787, 17. Octb. 

Nařízení zemské vlády v Čechách o mlynářích. Protože se nacházejí u ně
kterých mlynářův velké necejchované míry, a též někteří mlynáři cejchované 
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míry zvětšují vkládajíce do nich prkénko, ve kterých nádobách přijímají obilí 
od mlečův k jich škodě, ukládá se úřadům dohlížeti a vinného trestati. 

Sbírka zákonův Jozefa II. 1787, XIII 251. 

537. 1787, 1. Novb. 

Kr. patent o cejchování měr, aby rušily nepravé míry a tím také se za
bránilo spojeným s tím obtížím a nákladům. 

1. Ruší se cimedni úřady ve Vídni a v ostatních místech a přenáší se 
dozor nad měrami na magistráty a vrchnosti jako věc policejní. 

2. Ve městech a sídlech vrohností převezme se tento dozor nejdéle do 
1. ledna r. 1788. 

3. Magistrátům a vrchnostem již nařízeno, aby si opatřili pravé míry, 
podle nichž mají přinesené jim míry a závaží zkoumati a je, budou-li pravé, 
vrchnostenským štemplem kolkovati, ale kolkování odepříti, jestli se přinesená 
míra s mírou dokonale nesrovnává. 

4. Dílo tu bude vykonáno bezplatně a nikdo nesmí za to poplatek při-
jímati. . 

5. Každému je volno, že si může dáti míry a váhy kdekoliv nadělati neb 
opraviti dávati a za cejchování u vrchnosti žádati. 

6. Míra a závaží nekolkované nepovolují se. Kdekoliv se najde, byť pravé, 
budiž policií zabráno a ten, u něhož se našly, má býti z obchodování vyloučen 
do té doby, kdež se opatří cejchovanou mírou. 

7. Protože se závaží a míry časným měřením opotřebují a tím se nepra
vými stávají, mají vrchnosti často dohlížeti a s tákovou mírou tak nakládati, 
jako ustanoveno v 5. odstavci. 

8. Kdo by při kupování a prodávání nepravou mírou měřil, má býti podle 
o becného trestního řádu na životě a statku trestán. Jestli úředník k dohledu 
ustanovený tomuto podvodu přál aneb jej trpěl, má býti podobně tlestán. 

9. Timto nařízením ruší se všechna nařízení posud v příčině cejchování 
vydaná. Všem cimentním úřadům, pokud ještě budou úřadovati, zapovídá se, 
aby nebrali poplatkův a také neukládali trestův, nýbrž potrestání přenechávali 

. vrchnostem. 

Sbírka, zákonův ]ozefa. II. 1787, XIII 274-278, též (pro Rakouské ze;mě) 
(1788, 1. března) 1789, XV 298. 

538. 1787, 23. Novb. 

Zemska vláda vytýká kraj. úřadu Prachenskému, že zbytečně doprovázel 
žádost Píseckého úřadu městského v příčině užívání měr, protože v nařízení 
d. 1785, 15. prosince a do všech krajův poslaného jde na jevo, že se Českou 
měrou jen v soukromém jednání měřiti, sice veřejně jen Rakouská míra platiti 
má. D. v Praze 1787, 23. listopadu. 

Prvotní spis .ně;mecký v arch. :k;raje Pracbenského. 

539. 1787, 4. Decb. 

K dotazu městského úřadu Píseckého, zdali se mírou v dvorském dekretu 
18. srpna d. jako v zemi obvyklou česká míra vyrozumívati má, odPovídá krajský 
úřad Prachenský, že z nařízení d. 15. prosince 1785 a 1787, 23. listopadu na jevo 
vychází, že st?-ročeská váha je povolena jen pro soukromý obchod a že při veřej
ných vahách a počtech platí jediné Rakouská míra a váha. 

Prvotný spis něm.ecký v arch. Písecké;m C 460. 

~. 
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540. 1788, 9. Jul. 

Nařízení zemské vlády v Čechách o mírách ve vinárnách a kupeckých krámech. 
Ačkoliv normaliemi z 1. 1764 a 1769 Staročeská míra byla zapověděna, našlo 
se přece že vinárníci a kupci toho nedbají a víno ještě starou mírou měří. Ozna
muje se 'tedy a výstraha dává, Jestli by se po 14 dnech ode dne uveřejně~í toh?to 
stará míra kdekoliv u vinárníkův a kupcův k obsluze obecenstva neb 1 cenmky 
se starou mírou našly, žé vinnému bude míra zabrána a kromě tohO bude 10 říš. 
tolary pokutován. 

Sbírka. zákonův ]ozefa II. 1789, XV 302. 

541. 1788, 11. Decb. 

Dvorským dekretem povoluje se vinárníkŮ1n a výčepníkům Piva a kořalky 
v Praze a po venkově beze v~í překážky rr;ěřiti nápoj~ prodáv~né s~ú~o~ík~:n 
buď Rakouskou neb Českou drobnou merou, protoze se dan z tychz napoJuv 
vyměřuje ze sudův Rakouskou měrou upravených a tudíž měřeni v drobném 
obchodu tomu nepřekáží. 

]. Roth, Sezna,m zákonův platných 1817, VII 8. 

542. 1790, 20. Ma:rt. 

Krajský úřad oznamuje městskému úřadu PíseCkému výnos .zemské vlády: 
d. 25. února:t. r., že totiž v B~džově a Jičíně n,ašel .s~ znam:m~t rozdíl v~e~l 
vizírem městským a vizírem pOJezdného nad dam z PltI a z te pncmy na~zuJ~ 
Se krajsk(7m městům, aby podle ustanovení d. 18. srpna 1789 toho v:yhledavah 
u úřadu hlavního města, aby jich pradědové a vizíry se srovnávalI s pravou 
mírou a vždy to v paměti podrželi. 

Prvotní spis v arch. ;města Písku C 460. 

543. 1792, 10. Maj. 

Poněvadž obchodníci prodávající loketní zboží nosí s sebou Rakouský loket, 
na jehož rubu je-znamenán.Český lo~et a

v 
lsti;~ spůsobe~ měří tf, 'v v 

nami dlouhého lokte, které JSou ktatsl nez kratky loket a t1ll1 kupUJícl, zvláste 
kupují-li několik loket, znamenitě šidí, Zapovídá se zemskou vládou, aby se 
dlouhým loktem na dvojí spusob, tOfiž aby se na dlouhém krátkým loktem 
odměřilo, neměřilo. 

Roth, Seznam zákonův platných 1817, VII 9. 

544. 1796, 10. Febr., 11. Febr. ? 

Výnos zemské vlády v Praze v Příčině docílení jednostefných měr v· celé zemi: 
že pradědové v Budějovicích se nacházející byli již u Pražského magistrátu 
na pravou míru upraveni, a že krajský úřad má na to nastupovati, aby i všude 
jinde byly míry zpraveny; a poněvadž se pšenice, žito a ječmen rovně, oves, 
luštiny a brambory vrchovatě měří, také jest hleděti k tomu, aby se vrchní 
prúměr (ano množství vrchu na něm závisí) s průměrc:m pradědovým srovnával; 
konečně mají se všechny míry v kraji s pradědy srovnávati a to po každých 
dvou letech, poněvadž dřevěné míry vysychaj(a i měděné prohýbáním se mění. 

Kropa,tschek, Samm.lung der Gesetze unten K. Frló'nz VII 133 (10. Febr.), 
Roth VII 10 (1.0. Febr.). Prvotní spis d. li. února v arch. kraje Prachenského, kurenda 
vypravena, 29. února. 
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545. 1796, 22. Maj. 

Krajský úřad dotazuje se magistrátu Píseckého, jestli mají tak zvané pra
dědy, po nichž se mají venkovské míry opravovati .• 

Odpověď dána 30. listopadu, že dotčené f\iíry došly z Prahy a že lze to 
městům a panstvím oznámiti. ' 

Arch. Písecký C 462, též v arch. kraje Prachenského. 

546. 1801, 12. Febr. 

Městský úřad Vodňanský byv krajským úřadem napomenut, aby si opatřil 
cejchované míry, dožaduje se městského úřadu Píseckého, aby dal u řemesl
níkův udělati a cejchovati nás-Iedující: celou měřici, půl měřice, čtvrt měřice, 
mírku, žejdlík, máz a loket (nejmenované míry). 

Vykonáno skrze policejní úřad. 
Arch. Písecký C 463. 

547. 1801, 28. Apríl. 

Ořad města Strakonic poslav pře~několika nedělmi míry "policejnímu 
ředitelství" v Písku, aby byly vycejchová'1lY, a potřebuje jich, aby zase cejchoval 
sousedské míry, žádá úřad města Písku, ahy "policejnímu řediteli" rychlé toho 
vykonání nařídil. 

Arch. Písecký C 463. 

548. 1801, 4. Octb. 

Krajský úřad odsuzuje městský úřad v Písku k náhradě za špatné cejchování 
závaží. "Frant. Marvald kupec Prachatický udal tu, že poslalI. t. m. svoje závaží 
k cejchování do Písku a to že schválené a cejchované témuž kupci navráceno, 
avšak když je srovnával s ostatními cejchovanými závažími v Prachaticích, 
našlo se, že jsou nová cejchovaná závaží mnohem těžší. Podle toho udání roz
kázáno, úřadu Prachatickému, aby tato udaná cejchovaná těžká závažLk vy
šetření sem odeslal. Při témž šetření položeni pradědové u magistrátu se na
cházející u přítomnosti královského komisaře sv.p:·ze Schirndingu a lílag. rady 
Siebra na obecní váhu a tu se našlo, ~e závaží 100 t/!. je 026 lotťt, závaží 50 tIJ. 
o 10 lotu těžší, ale 25. 10, 5, 2 a 1 liberky že jsou dobré. Avšak na váze kupce 
Jirše našlo se, že 10, 5, 2 a 1 liberky jsou o 2, 4, 2 a 4 loty těžší. ' 

Z této nesrovnalosti jde na jevo, že zdejší cimentní váha nemá zprá:vnosti 
a přesnosti, což asi odtud pochází, že se 

1. jí jako obecní váhy při koupích a prodejích užívá, 
2. stojí váha na podloubí staré radnIce, kdež jsouc pro hračku každého

koliv se kazí, 
3. vypátralo se, že spracování a cejchování závaží vykonávají jen rotmistr 

policie a zámečník Gotscheber, kdežto se má díti; J.ak nařízeno, u přítomnosti 
přednosty poliCie, , 

4. z těch železných liberek, které sem k cejchování byly poslány, jest 
několik kusův uraženo a pak cejchováno, čímž vzniká podezření, že bylo uraženo· 
po cejchování; neb vdvor. dekretu 9. srpna 1787 zřejmě je psáno, že míry a váhy 
mají se, jsou-li neznamenány, nejednou vracovati, až budou v pořádku poslány, 
podlé kteréhož nařízení měl úřad se závažími z Prachatic poslanými také si 
tak počínati. 

Nařizujese- tudíž úřadu, aby ,si opatřil co nejrychlejidmentri.í váhu, která 
se má s pradědy uzamknouti a potřebovati jedině k napravení závaží v kraji" 

t 
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též aby nesprávně cejchovaná závaží zruše kolky na svůj náklad do Prachatic 
dopravil a kupci Marvaldovi 2 fl. 6 kr., které žádali rotmistr a zámečník za 
cejchování, vrátiti por\lčil. Od Prachenského úřadu krajského v Písku 4. října 
1801. ' 

19n. Rath 

krajský komisař. 

Prvotní 'nepečetěný list německý v arch. Píseckém C 463. 

549. 1811, 18. Novb. 

Vrchní úřad Orlický domnívaje se, že jistě jsou v Písku žejdlíky pravé 
Pražské míry, žádá úřad Písecký, aby mu poslal buď jeden cejchovaný žejdlík 
neb několik jich proti hotovému zaplacení aneb pokud by nebyly, dal je udělati 
a vycejchovati, protože jich bude nuthě potřebí k přehlídce u mlynářův a kru
pařův na panství. 

Arch. Písecký C 464. 

549b. 1812 c. 31. Octb. 

Při svádění (r .. 1811 v Rokyca~ech) České na Dolnorakouskou váhu po
kládáno za to, že Český centnéř držící 120 liber váží 110 lib. Dolnorakouských, 
tedy váhy obojí se k sobě jako 120 k 110 mají. Podle toho sváděny zásoby železa 
na novou míru. Nyní se děje (podle vys. nařízení v říjnu r. 1812) naopak, že 
totiž Dolnorakouská váha svádí se na Čéskou, při čemž jen ten rozdíl jest, že -
protože pravý poměr obou vah jest 800 k 871 a při nynějším převádění 110 Dolno
rakouských liber na 120 Čt!ských lib. ·(neb jeden D. R centnéřskorem 109 Č. liber 
obsahovati má) - některé odchylky se vyskytují. 

U suroviny, která odvažována byla obvyklým spůsobem, sotva lze znáti 
tentQsehodek, také nelze jej na jednotlivé kusy pro velké zlomky rozvrhnouti, 
avšak u litiny a železa jiného, kteréž se bez vážení dopodrobna přijaly a v mnohých 
částech zase vyvážely, také kde převelká zásoba vázaného železa se nemůže 
převazovati, nýbrž všechny svazky železa k prodeji připravené se kupci musejí 
odvažovati, konečně protože vázané železo při přejímání nemohlo se vyvažo-

, vati, tudíž tu a tam některá váha spíše o několik lotův lehčí než těžší býti může, 
kterýžto schodek, protože se železo ve svém celku váží, patrně se objeví, nelze 
těchto zlomkův nedbati. Učinilo se tedy opatření u suroviny, aby se pokládal 
Rak. centnéř po 100 lib. za 109 liber České váhy, avšak u litiny a jiného železa 
nahoře dotčeného položil se Rak. cenť'néř za 1087/ 8 liber České váh.y. 

Následuje tabulka převedení na př. suroviny 2875 Rak. ct. 241/ 3 lib. na 
2611 ct. 813/4 lib. Č., pak u litiny 60 ct. 19% lib. R. 54 ct. 733/ 4 lib. Č. u plátův 
39 ct.59% lib. R. 35 ct. 11]1/4 lib. Č. atd. 

Zpráva německá Tad. Korena, šichtmistra v Rokycanech, sepsaná 30. listo
pa.du 1812 v arch. města Rokycan. 

Poměr 120: 110 je dobrý, neb počítá-li se naše libra 0·513 kg a Vídeňská 
0·56 kg, činí. 120 lib. Č. 61·60 a 110 D. R. 61·60. Poměr 100 l6.D. R. = 109 l6. Č. 
nezdá se býti tak dobrý, neb 56·006 kg D. R. váhy má se rovnati 55·917 Č. váhy. 
Schodek se ta,ké najdé, počítá-li se podle po:m.ěru 800: 871. Protože Koren byl výtečný 
odborník a dobrý počtář, lze za to míti, že volil tak, jak to prospěch obce vyžadovaL 
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550. 1814:, 19. Jul. 

"úřad kraje Prachenského doptává se městského úřadu v Písku, zdali ho došly 
ssuté míry kontrybuční sýpky v Radomilicích, jež tam Protivínský úřad k cejcho
vání poslal a rozkazuje, aby nebyly cejchovány bez vědomosti krajského úřadú, 
nýbrž aby o nich ihned dána zpráva, poněvadž je třeba jich nepravou míru 
poznati. D. V Písku. 

Odpověď téhož dne, že došly z Protivína český kořec, věrtel a měřička, 
aby byly upraveny. 

Prvotní dopis a koncept, oboje něm. v arch. m. Písku C 464. 

551. 1814, 13. Aug. 

"úřad kraje Prachenského nařizuje městskému úřadu v Písku, aby kontry
bučenské míry z Protivína poslané a bezpochyby již opravené, totiž český kořec, 
věrtel a osminku se šestnáctkou ihned do Protivína poslal, protože je rozkázáno 
Protivfnskému úřadu, aby dal podle nich ostatní míry udělati a k cejchování 
do Písku odeslati, protože u téhož úřadu není žádné pravé míry a tudíž aspoň 
potřebí jest, aby byla jedna. Pokud by však dotčené míry nebyly opraveny, 
aby aspoň jedny míry byly do Protivína půjčeny. D. v Písku. 

Prvotní dopis německý v arch. města Písku C 464. 

552. 1814, 3. Sept. 

Městský úřad Písecký odPovídá k opětnému nařízení krajského úřadu, že 
poslal do Protivína opravené míry, totiž český kořec, věrtel, osminku s šest
náctkou a kromě toho spravedlivé míry, rakouskou měřici, věrtel a měřičku. 

Koncept něm. v arch. Píseckém C 464. 

553. 1814, 26. Octb. 

Oběžník krajského úřadu Prachenského strany řádného dozoru policejního 
při obilných trzích, zejména pak s nařízením v odstavci 3., protože nepravé míry 
jsou příčinou mnohých zmatkův v cenách, mají představení městských úřadův 
prvotní míry čili tak zvané pradědy všeho druhu i české i rakouské poslati do 
Písku, aby podle pradědův krajského města a vedle nařízení d. 10. února 1796 
byly upraveny, totiž z Netolic a Prachatic 10., z Husince a z Vimberka 17., ze . 
Sušice, Strakonic a Březnice 24. listopadu ; když by pak byly upraveny a vráceny, 
aby se všechny míry v městě do čtyř neděl opravily. 

Arch. Písecký B I 295. 

554. 1814, 16. Novb. 

Městský úřad Husinecký posílá ke krafskému úřadu všechny svoje míry 
pradědy, jak české tak i rakouské k upravení. D. v Husinci. 

Arch. města Písku C 464. 

555. 1814, 17. Novb. 

"úřad Drhovelský posílá městskému úřadu Píseckému měřici, věrtel a mírku 
rakouské míry, které byly na sýpce Dobešického dvora, aby byly přehlednuty, 
pakli se dlouhým potřebováním neměnily. D. v Drhovli. 

Arch. Písecký C 464. 
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555b. 1815, 5. Jul. 

Vyňatek ze seznamu, kolik se nachází železa v zásobě Rokycké. 
Podle hamrových rejster má býti železa 103 váhy 18 lib. 
Na to odvezeno do městského sklepu 

a odváženo 58 v. 22 1. 
Při 3. hamru necháno 4 v. 26Y2 1. činí 63· " 18Y2 " 
Dne 4. července do měst. sklepu odvezeno 19 " 20 " Kovářům ke zpracování vydáno 20 

činí 103 váhy 8Y2 lib. 
9Y2 lib. Nedostává se tedy 

Souhrn 103 váhy 18 lib. 

Arch .. města Rokycan. Něm. spis vydaný z návladnictvL 

556. 1820, 19. Jul. 

Krajský úřad Prachenský dávaje věděti úřadu městskému v Písku, že Vim
berský úřad prosí za zapůjčení pivního nádobí cejchovního pro pravovárečné 
měšfanstvo na krátkou dobu, dotazuje se, jestli lze prosbu tu vyplniti. 

Odpověď dána nazejtří, že není možná i na krátký čas půjčovati, protože 
cejchovní míry, od Pražského magistrátu obdržené je potřeba každého dne 
a také by se mohlo cestou pokaziti a prohýbati a že se proto radí, aby si Vimberští 
dali udělati nádobí a je do Písku k cejchování odeslali. 

Arch. města Písku C 465. 

556b. 1824, 21. Maj. 

Vynesení podkomorskéhoúřadu o obnovení Českého sáhu v městě Rokycanech. 
Zadání tamějších representantův z 8. a doprovázení magistrátu z 13. listop. 

č. 2029 nesou se k tomu, ab)"'se v městě Rokycanech bývalá a někdy obvyklá 
délka polen o 5/4 Ceských loket k dobrému obecního důchodu obnovila a tím 
také deputáty srovnávajíc prvotní míru s nynější (DR.) délkou polen určeny 
a vypočteny byly. 

Protože tedy Ceská délka polena skorem všude na panstvích pozůstává 
a podle dvorského dekretu do 18. srpna 1787 se dopouští, aby míra v zemi ob
vyklá zůstávala, není příčiny, proč by se nemělo povolovati, aby se délka dříví 
k pálení určeného Ceským loktem a to jeho pěti čtvrtinami měřila a sáhové 
dříví podle toho přiřezáváno ·bylo ale s tou výhradou, kdyby tam byly smlouvy 
o dodávání dříví jiné délky a přejímající po přepočtění na délce 5/4 C. lokte pře
stati nechtěli, že by se množství dříví ve smlouvě vymíněné podle míry smlouvy 
káceti a ve zvfáštní části dřevního počtu vyznačiti muselo. (Následující nařízení 
o cenách, podrobná deputátní tabela o označení dlouhého dříví, též aby bylo 
počato novým rokem 1825.) Od c. k. podkomorského úřadu v Praze 21. května 
1824. 

Fr. Kučera mp. 
Opis německé písemnosti v arch. města Rokycan odd. C. 

557. 1825, ll. Febr. 

Vrchní úřad Protivínský žádá městský úřad Písecký z té příčiny, že se činí 
jisté překážky starému ospu z nějakého nadání pocházejícímu, za vysvědčení, 
že od pradávných dob až po tu dobu držíval český kořec 4 věrtele, . věrtel 
4 osminky a oSrrllnka 4 mírky, tak že se tato (totiž osminka) rovná třem českým 
žejdlíkům, tak že tak zvaná osminka neb achtel (česky řečená měřička), není 
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nikoliv osmým dílem korce, nýbrž šestnáctým a že slovo osminka neznamená 
zlomek korce, nýbrž za obvyklé pojmenování šestnáctého dílu korce se pokládati 
musí. D. v Protivíně.· . 

Purkmistr Kellner vydal 20. února vysvědčení, že od pradávných dob 
až na přítomný čas drží český kořec4 věrtele, věrtel 4 másle neb 8 osminek. 
osminka dvě čtvrtky másle a tato tři žejdlíky, tak že celý másl, česky měřice, 
jest šestnáctý díl českého ko ce. 

Arch. města; ~sku C 465. 

557b. 1826, 14. Aug. 

Z rozkazu městského úřadu v Rokycanech d. 14. srpna zkoušena závaží 
v sklePě na železo se nacházející téhož dne (14. srpna) u souseda Vraštila. Našlo se: 

Závaží České váhy o 15; 30 a 60 librách měla svou řádnou váhu o 480, 960 
a 1920 lotech Č. 

Méně vážily: 
Liberka (32 1.) jen 28·5, 

. Závaží o 4 lib. (128 1.) jen 122·5, 
Závaží o 10 lib. (320 1.) jen 317, 
Cent o 120 lib. (3840 1.) jen 3792. 
Více vážily: 
Půlka (16 1.) více o 0·5 lotu. 
Závaží o 2 lib. (64 1.) více o 4 1. 

o 3 lib. (96 1.) více o 1 1. 
, o 5 lib. (1'60 1.) více o 5 1. 

Chybná závaží odevzdána Vraštilovi, aby je napravil, což se ihned dělo. 
Také je znamenal městským znamením nejen na závaží samém, nýbrž i na 
kruhu, aby zřetelně bylo viděno. Dáno 14. srpna 1826. 

Podeps3ni Zvěřina radní a Jan Vraštil. 
Německé sepsání v arch. Rokyckém odd. C .. 

558. 1827, 6. Septb. 

Vrchní úřad Vimberský žádá městský úřad Písecký, aby s pradědy srovnal 
a cejchoval dva české žejdlíky, z nichž starší jest znamenán písmeny W P a 
novější orlem, poněvadž se v míře neshodují. 

(Oba žejdlíky vycejchovány a navráceny.) 
Arch. Písecký C· 465. 

559. 1827, 22. Aug. 

Oběžník úřadu kraje Pra.chenského strany měr a vah: Ze zprávy o Žateckém 
okršku zásobovacím vyrozumělo se, že magistráty v Mostě a Žatci z cen českých 
kořcův chybně vypočí'távaly cenu rakou\iké měřice neohlížejíce se na to, je-li 
kořec sehnaný neb Vrchovatý a proto kořec za 1 % měřice Rak. pokládajíce, 
čímž vypočítaly větší ceny, nežli se opravdu při prodeji vyskytují. 

Kromě toho se vynašlo, že se v Žateckém kraji nejen měří vrchovatým 
a sháněným korcem, nýbrž i po částech, tak že se prodává po 1, 2, 3. i sháně
ných i vrchovatých věrtelech, i kořec po 4 Č. sháněných i vrchovatých věr
te1ech. *) 

*) Tak rozumím větě: sondem aueh selbst mit andem VerschiedenheíteD, als 
mit 1, 2, 3 gehauften oder gestriehenen und mit deni vieťten gestrichenen oder 
gehauften Viertel per Str:ch ublich sei. 
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C. k. generální velitelství domnívajíc se, že se tímto nespravedlivým spů
sobem i v jiných místech cenívá, čímž se i pro dodávky vojenské nepravé ceny 
spůsobují, žádalo zemskou vládu, aby se vypátralo dopodrobna a pravdivě, 
jak se v tržních místech měřívá a aby výška cen hledíc k poměru s Rakouskou 
měřicí byla obecně vyhlášena. 

Tento poměr ceny ke sehnané rak. měřici a to od sehnaného českého korce, 
hledíc ke král. patentu 30. červha 1765, od vrchovatého ko ce, od věrtele vrcho
vatého a 3 sháněných, pak od půlky vrchovaté i sháněné, konečně od 3 věrtelův 
vrchovatých a jednoho sehnaného České míry c. k. účtárna. vyzkoumala. Tato 
sazba od c. k. státní účtárny sepsaná a výnosem zemské vlády d. 31. července t. r. 
Č. 38255 sem poslaná posílá se všem magistrátům a panstvím, aby při ustanovo
vání tržních cen se jí bedlivě řídili. dodávajíc k tomu, že se zlomky menší než 
peníz k určené ceně nepřipočítáyají. 

Opis v knize kurend (B I 310) v arch. města Písku. 

560. 1828, 29. Mart. 

Oběžník úřadu; kraje Prachenského strany měr a vah. Podle dvorského de
kretu 8. t. m. Č. 28130 že byly pozorovány vady, které pocházejí z nesrovnalosti 
českého korce s rakouskou měřicí a kteréž magistráty nepozorujíce. vysazovaly 
příliš velkou cenu tržní za měřici. Z té příčiny byl poměr sháněného a vrchova
.tého Českého korce ke sháněné měřici Rakouské skrze provinciální státn. 
účtárnu vyzkoumán a výnosem zemské vlády 31. července 1827 Č. 38255 a krají 
kurendou d. 22. srpna 1827 č. 10733 k obecnému zachovávání oznámen. *) 

Protože Rak. míra a váha je všeobecně nařízenou, v Čechách však se 
ještě měří starou měrou, a to v rozmanitých částkách, jichž cenu vypočítati 
jest velmi nesnadné, pokládá c. k. dvorská rada válečná, aby se mohlo vyhnouti 
těm a takovým obtížím, za nutné, aby se i při obyčejném prodeji obilí měřilo 
Rakouskou měrou a že by se mělo úřadům, které ustanovují tržní ceny, naříditi, 
aby je určili podle všeobecně platné míry, poněvadž sazby od nich vypracované 
jsou pruvody nejen pro státní zprávu, nýbrž i v právních přech. 

Rakouská míra zavedena v Čechách nařízením 1. 1764 daným a ll. října 
1767 zapověděna stará Česká míra docela. Dvorským dekretem d. 7. prosince 1785 
sice ponechána Rakouská míra při veřejných bězích, také nařízeno kupcům, 
aby měli po ruce rak. lokte a váhy, ale v soukromém a drobném prodeji do
voleno i prodávati na České míry a váhy ovšem cejchované. Také dovoleno 
dvorským dekretem d. ll. prosince 1788, aby se víno, pivo a kořalka v drobném 
i po česku i po rakousku měřila. Avšak pokud se jedná o tržní ceny, kterých 
je třeba věděti při vojenských dodávkách, nařizuje se podle výnosu zemské 
vlády d. 28. února t. r. Č. 9122, aby tržní ceny jen na jedinou, zákonem usta
novenou míru vypočítávali; pokud však by se objevily nějaké potíže, aby bylo 
o tom oznámení posláno. 

Opis německý v arcb. města Písku. 

561. 1828, 9. Jun. 

Protokol sepsany u Píseckého úřadu městského strany váh, 31. května od· 
Přečinovského úřadu k cejchování poslaných: Při bedlivém prohlížení hřidela 
neb vahadla seznalo se, že jest třeba břidy (hranolu) náležitě přiostřiti, jazýček 
srovnati tak, aby měl řádnou polohu, dáti nové misky a vůbec celé váhy řádně 

*) Dotčený výnos zemské vlády ztratil se z kraj. archivu v Písku i s jinými 
vojenskými spisy. 
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upraviti. Při závaz! padesátiliberky našlo se, že ke kroužku jest ještě jeden 
přidělán, který se musí vybrati a kruh předělati; při tomto závaží nedostávalo 
se 6lotův. Podobná vada byla i u centnýře. Čtvéro závaží nebylo k žádné potřebě 
a mohlo se hoditi v 50 lib. do starého železa. U liberky scházely 3 loty. Cejcho
vání na,závažích nebylo. 

Úřad dal sestaviti následující rozpočet na řádnou úpravu a vycejchování: 
1. za úpravu vahadla .................................. 2 fl. 
2. za dvě nové řádné misky . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2 " 
3. za opravu centnýře ................................. 24 kr. 
4. ztl opravu padesátiliberky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 " 
Odpočítajíc staré železo libru po I kro jsou výlohy za 4 nová 

závaží ........................................... 4 fl. 10 kl" 
a za cejchování ....................................... I " 

tedy všeho. .. 9 fl. 58 kr. 

Přečinovský úřad odpovídaje 20. června projevuje souhlas se vším kromě 
závaží nepotřebných, které si chce domů vzíti, avšak přece nová drobná závaží 
dáti v Písku udělati, totiž o 25, 15, 10, 5, 4, 3, 2 librách a mosazné liberce. 

Arch. města Písku C 465. 

562. 1833, 25. April. 

Nařízení krajského úřadu Plzenského. Všeobecná komora dvorská vyzvala 
c. k. zemskou vládu, aby zaslala míry a závaží v České "provincii" obvyklé 
totiž: 

1. všeobecnou míru délky, sáh, střevíc a t. d. 
2. obyčejnou míru loketního zboží, loket. 
3. míru ssutého obili, měřici, sttych, kořec (Korschetz), šefl, stár aneb 

s jakýmkoliv jméEem se vyskytuje. 
4. míru nápojův, vědro, máz, pintu, kvart a t. d. 
5. závaží, libru, lot a t. d. 
Zaslané kusy mají býti prvotní (Originalien) aneb kdyby jich nebylo, 

mohou se za ně poslati takové, které by je zastupovaly,ak kopie prvotních 
měr a vah po ruce jsoucích nesmějí se poslati. (Není dobře srozumitelno.) 

Je-li po ruce několik měr a vah dlužno fe po~lati všechny předpokládajíc, 
že jsou téže míry neb váhy a nikoliv částmi nějaké míry. Kdyby se tak nahodilo, 
nechť se zašle jen největší míra neb váha. Je-li tedy na pf. několik prvotních' 
sáhův po ruce, zašlou se všechny, ale je-li jen jeden prv. sáh, ale kromě toho 
i prv .. střevíc neb coul, smí se poslati toliko sáh. 

Aby se zas'ání těchto měr a vah ku vyS. dvorské komoře dělo tak, aby 
se vysokému poručení pokud možno dostatečně vyhovělo, jest přede vším třeba, 
aby se bezelstně sepsaly míry a váhy prvotní, jich'ž se pod rozličným pojmeno
váním užíva. 

Úřadům a magistrátům se proto vedle vys. gubern. nařízení dne 12. t. m. 
č. 1351 ukládá, aby pro zatím, ale ihned sepsali seznam tam obvyklých měr 
. a vah mimo Dolnorakouské míry a váhy užívané, podrobný popis obvyklých 
měr a vah i s vytčením obsahu a spůsobu, jak se jich potřebuje, jako i míst 
a krajin, v nichž se jich buď samých aneb pospolitě s jinými mírami a váhami 
užívá a nejdéle do 6. května zcela jistě sem předložili, odkudž pak teprve úřadům 
a lllágistrátům se dostane nového nařízení. 

Protože se po mnohonásobných zkušenostech našlo, že v některých panstvích 
a městech se nedodržuje lhůta daná k poslání zpráv neb zadání, nýbrž vždy 
se čeká, až budou poháněny, tedy se již napřed dokládá, že ta zadání, která 
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by nejpozději 6. května sem nedošla, ihned 7. května budou vymáhána poštou 
a trestem zlatky za míli, protože krajskému úřadu byla od vyšších míst určena 
lhůta, aby hlavní seznam celého kraje byl nejpozději 10. května póslán. 

Buml m. p. 

Opis německého kraj. narízení d. 25. dubna 1833, Č. 3796, dodaného 27. dubna 
v arch. města Rokycan v odd. C. 

563. 1833, 2. Maj. 

Seznam ještě v kro městě a panství Rokyckém pospolitě obvyklých měr a vah, 
jichž se užívá vedle Dolnorakouských měr a vah. 

1. Všeobecná míra délky. Mimo obvyklou DR. míru měří se i . Českým 
sáhem, jenž obsahuje 6 Č. střevícův neb 72 pa1cův. 

Tento Č. sáh jest o 51/ 4 pa1cův kratší než DR. (Rozuměti DR. palec.) 
2. Obvyklá míra lokétního zboží. Též se měří vedle DR. lokte také Č. loktem. 
Ty oba tak se k sobě mají, že DR. loket se rovná 5/4 Č. míry, tak že jest 

o čtvrtinu lokte (totiž DR.) delší. 
3. Míra ssutého obilí. Měří se též Č.· mírou a Č. kořec drží čtyři věrtele, 

věrtel čtyři měřičky neb České měřice a měřička drží 12 žejdlíkův. 
Č. kořec sehnaný drží I Y2 DR. měřice. 
4. Míra řídkých věcí. Mimo DR. míru se žádnou jinou neměřívá. 
5. Závaží. Mimo DR. závaží váží se i Českým. Český cent drží 4 váhy 

po 30 librách Českých neb 120 Č. liber, libra drží 32 lotův Č. váhy. 
Tento cent o 120 Č. librách drží IlO lib. DR. váhy. 

V Rokycanech 2. května 1. 1833. 
Hrůza návladní. 

Německé sepsání v arch. Rokyckém v odd. C. Výpočet jest dosti přesný a ze
jména určená jest velikost váhy (totiž 15·399 neb 15·4 kg). 

564. 1834, 4. Jul. 

Vyjádření účetního otici.anta, jak se dělá sazba cen. 
Od pradávna prodává se v Písku o veřejném trhu všechno obilí na vrcho

vaté kor'ce. Zákonem je nařízeno, aby se všechno počítání dálo na Rakouskou 
a to sháněnou míru. Tu pak se nachazí, že 4 vrchovaté korce, jak zkušenost 
učí, rovnají se 7 měřicím Rakouské sháněné míry. ' 

Podle tohoto bývala každá sazba zdělána, zejména sazba pro pekaře 
a krupaře a to podle klíče vydaného krajským úřadem. Že pak je poměr ten 
zprávný, dovodí se tím: 

1. Že nebylo posud stížnosti ani úřadův ani stran. 
2. Prodává se tak a platí obecní obilí, aniž kupci neb návladní něco 

namítají. 

Arch. města, Písku C 466. Sedm měřic drží 61·487 X 7, tedy 430·4091., kořec 
vrchovatý tedy 107·602 . 

565. 1837, 5. Septb. 

Městský úřad Netol'Ícký žádá Písecký úřad, aby dal od bednáře udělati 
trojí míru Rakouské měřice z tvrdého dříví a vycejchovati, aby mohl podle 
toho domácí míry upravovati. 

Arch. města Písku C 466. 
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566. 1842, 27. Jul. 

Krajskému úřadu v Písku bylo doneseno, že jsou obilné míry v městečkách 
velmi nerovné, poněvadž někteří lichváři dotčené míry po své libosti a zejména 
věrtel, který má podle patentu r. 1764 49 velkých žejdlíkův obsahovati, tak 
měnili, že 52-56, druhdyaž 60 a 62 žejdlíkův v sobě držel, a k tomu i na velkou 
škodu rolníkův dávali dělafi kořec nízký a široký, aby byl vrch hodně velký, 
čímž ještě prodávajícího o třetinu i půl věrtele ošizovali. 

Z té příčiny nařizuje se všem městským úřadům všechny obilné míry 
přehlížeti, je s pradědy porovnávati, šizení venkovského lidu stavovati a do 
25. srpna oznámiti, co v té příčině vykonáno, t€Ž návrh učiniti, jestliže by nebylo 
s prospěchem pro horní okolek korečných měr jistý průměr ustanoviti. 

Zpráva městského úřadu v Písku dána 10. srpna v ten rozum, že jsou 
u něho měděné velmi solidně a nákladně pracované, Pražským cimentním 
úřadem cejchované míry čili tak zvané pradědy, jichž výška a šířka se nijak 
nemění a po nichž jsou zde veškeré míry upraveny, též že je ovšem žádoucí, 
aby tak bylo i jinde a tak patřičná rovnost se zachovávala. 

Arch. města Písku C 467. 

567. 1842, 25. Novb. 

Magistrát v Strakonicích odvolávaje se na krajské nařízení, aby byly míry 
přehlíženy a nepravé zabírány a sám nemaje stvrzených a cejchovaných měr, 
posílá k Píseckému úřadu věrtel a žádá, aby byl vycejchován. 

Nová žádost poslána 31. března 1843 a to pro nutnou potřebu, k čemuž 
odpověděno 12. dubna, že poslaný věrtel byl tak zčiněný, že nelze jej cejchovati 
a proto byl ihned ukazateli navrácen. 

Arch. města Písku C 467. 

568. 1842, 18. Decb. 

Vrchní úřad Protivínský obdržev od knížete nařízení, aby dal své míry 
podle Pražského Staroměstského korce vycejchovati, posílá k městskému 'Úřadu 
Píseckému kořec, věrtel a měřičku, aby byly podle normální míry České cej
chovány. 

Německý spis v arch. města Písku C 467. 

569. 1844, 12. Novb. 

Návladní města Písku oznamuje magistrátu, že přehlížel 6. a 7. listopadu 
všechny míry po vesnicích poddaných a žádá za zaplacení potřebných k tomu 
povozův. 

Arch. města Písku C 467. 

570. 1847, 27. Aug. 

Protokol sepsaný v Písku, v jaké míře se potraviny v drobném prodávají, 
kolik váží potravina v žej dlíku a zač se prodává a to vedle gen. nařízení d. 10. srpna 
Č. 4971. 

Vojenský hejtman, krajský komisař a purkmistr přecházeli kiupaře, kteří 
v drobném prodávají a našli, že prodávají vrchovatou měrou, a že takový Český 
žejdlík má toto Rak. váhy 
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U pšeničné mouky ................................... 12 lotů 
" hrachu ............................................ 21 " 
" 'čočky' ............. ' ..... ; ....................... " 21 " 
" fizol............................................... 22 " 
" ječných krup .................................... " 22 " 
" vymláceného prosa ................................ 21 " 

a vrchovatá měřička brambor že váží 9 liber. 
Jiné potraviny se nezkoušely, protože se prodávají na Rak. míru. 
Opis v arch. města Písku C 467. 

571. 1848, 9. Mart. 

Magistrát Pražský oznamuje magistrátu Píseckému, že měděný kořec České 
míry 17. listopadu 1. 1847 poslaný jest u Pražského cimentního úřadu opraven 
a znova cejchován a že jej lze proti vyplacení 3 fl. 20 kro stříbra u téhož úřadu 
vyzdvihnouti. (Přivezen teprve v březnu r. 1849.) 

Arch. města Písku C 467. 

572. 1849, 27. Sept. 

Ohlášení C. k. zemské komisi vyvazovací v Cechách: Protože z kolika míst 
bylo hlášeno, že se nedostává tabulek k převádění České na Rakouskou míru, 
dává se věděti, že toto převádění (zmíněné v § 30. min. nařízení 27. června 
1849) bude se díti teprve při jednání okresních komisí, že v přihlašovacím for
muláři Ba IV., který je přiložen k vyhlášce 16. srpna 184:9 č. 51, jsou měřice 
a osminky jen na příklad uvedeny majíc za to, že ve mn0hých krajinách zdo
mácněla míral. 1763 (čti 1764) nařízená a neužíváli se Rak. míry ve všedních 
potřebách, že přece je známa z redukčních tabel často se vyskytujících. Kde pak 
by takových tabulek nebylo, radí se všechny dávky udávati podrobně v obvyklé 
míře a podle toho rubriky "měřice" a "osminky" změniti. 

Německý opis v arch. města Písku C 467. 

573. 1854, 18. Septb. 

Výnos c. k. podkrafského úřadu v Písku, že krupaři Písečtí prodávají své 
zboží na nestejnou míru, někteří na kořec a někteří na měřici, čímž se kupující 
matou; i aby se zamezila tato nesrovnalost, nařizuje se městské radě krupaře 
a hokynáře k tomu míti, aby se v osmi dnech stejnou cejchovanou mírou podle 
Rakouské měřice opatřili, sice by každá jiná míra byla zabavena. 

Opis německý v arch. města Písku C 468. 

574. 1855, 7. ledna. 

Výnos krajské vlády v Plzni o obtížích, které se ukazovaly při šetření váhy 
rozličného obilí, když se chtělo měřiti Rak. měrou, protože se o Pražských a ven
kovských trzích neměří na měřice, nýbrž na korce, tak že poznamenávati jakost, 
cenu a váhu obilí lze jistě seznati jen z vrchovatého neb sehnaného korce a na 
venkov z obvyklých mnohonásobných měr; z té příčiny a k vůli vojenským 
dodávkám nařizuje se, aby se ceny nikoliv podle rak. měřice, nýbrž podle míry 
v krajině obvykle ve Vídeňské měně vypo.čitávaly, poněvadž převádění se bude 
díti od vojenských zásobovacích úřadův. 

Obsah v oznámení c. k. podkrajského úřadu v Písku v arch. téhož města 
C 468, protokolován u c. k. hejtmanství v Písku, ale akt sám již není aDeb byl pře
ložen. 

32 
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574b. 

Tištěný spis (zemské vlády) napřed německý a pak český, v nemz Jsou 
tabulky, jak se převede česká míra na rakouskou, tato na onou a jak)! je poměr 
obou podle patentu r. 1764. Poučné proto, že tu jsou znamenány míry a váhy, 
jak se posud měřilo v jednotlivých místech. 

575. 1858, 1. Sept. 

C. k. cimentní úřad Pražský přijímá od Píseéké obce k přehlednutí a pře
cejchování 7 kusů měr, totiž měřici, půlku, čtvrtku, osminu, šestnáCtinu, dvaa
třicátý a čtyřiašedesátý díL 

Arch. města Písku C 468. 

576. 1860,27. ApriL 

C. k:podkrajský v Písku oznamuje městské radě;. že ustanovil, aoy budoucně 
při prodeji višní tak, ja:k v Praze a jiných místt;ch zařízeno jest, rriísto dosud 
užívaných štrejchovaných cimentů také v městě Písku Dolnorakouská váha 
za vedena byla. 

Opis českého výnosu v arch. města Písku C 469. 

126b. 1397. 

Václav děkan a všecka kapitola na Vyšehradě pronajímají pole -koste,la 
Vyšehradského pod cesFou obecní, kterouž chodí' od kostela. sv. Pangrad. do 
vsi Michle polevé rl\ce, za 69 strychuv s jednou čtvrtí anebo 69 honuv rolí míry 
dobré královské jistým lidem z okolí Vyšehradu pod platem.r.očním z každého 
honu 3 gr.Pražskémince při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž a z.každého strychu 
nebhonujedno.kuře aneb 8 haléřův za každé kuře o sv, Havle. n.1.1397v ka-
pitole obecní. '.-

Překlad a opis v knize Liber decisionum f. 149. v arch. kapitolyyyše}lradské. 
Tím buď doplněno co psáno v 2. kapitole o honech a v 3. kap. o jitru. 


