Knihy půhonné (obsahující půhony, tj. zhruba žaloby) desk zemských (zde zapisovány právní a
soudní záležitosti osobně svobodných obyvatelů země, tj. šlechty)
Léta Páně 1318
127. Hynek z Vlašimi si stěžuje na Idíka z Kamene, protože mu učinil škodu se svou mocí
vloupáním do příbytku v Dobré Vodě1, v jemu zastavené dědině. Škoda na koních, dobytku a
různých domácích věcech za 400 hřiven stříbra. Žalobce: Přibek z Kondrace nebo Sudek z Vracovic
nebo on sám2. Komorník3 Mikuláš. Termín: pondělí po sv. Martinu (13. 11. 1318). Terminus
monere4 o sobotě suchých dnů v adventu. Terminus ad monendum o sobotě suchých dnů postní
doby léta Páně 1319.
128. Týž5 si dále stěžuje na Jaroslava z Bělé, Nimíra z Kamene, Zdeslava z Dvořiště, Jaroslava z
téhož místa6, protože mu učinili škodu loupežně se svou mocí a to sběrem pšenice et různých
potravin na jemu zastavené dědině v Dobré Vodě a ve Věžné. Kohokoli (z nich žaluje o) 80 hřiven
stříbra. Titíž žalobci. Týž komorník, týž termín7. Proti všem předvolaným, kteří se nedostavili, je
Hynkovi dáno za právo. Vydal o tom pamětní listinu.
129. Týž si dále stěžuje na Adlocha z Nosákova8, Jaroslava z téhož místa, Zmyhrada ze
Šlapánova9, Bolesuda z Vestce10, protože mu učinili škodu loupežně se svou mocí vloupáním do
příbytku v Kondraci, jeho dědině. Škoda na koních, dobytku, různých domácích věcech. Kohokoli
(z nich) žaluje o 80 hřiven stříbra. Titíž žalobci. Termín dán podle souhlasu11 nebo k témuž právu v
oktávu sv. Havla12. Komorník dán monere pro termino Mikuláš Adlocha. Hynek se prohlásil za
nemocného. Termín pondělí po sv. Martinu (13. 11. 1318). Adloch se nedostavil. Žalobci bylo dáno
za právo; žalobce o tom vydal pamětní listinu.

1
Nejspíše Dobrá Voda u Pacova.
2
Snad myšlen sám Hynek z Vlašimi.
3
Komorník zemského soudu, přidělený tímto soudem ke konkrétní kauze - měl mj. za úkol
doručit obžalovanému půhon - písemnou formulaci žalobního nároku, s nímž hodlal žalobce
(původ) vystoupit proti obžalovanému (pohnanému) na soudu.
4
Terminus monere - soudní rok (termín rokování zemského soudu), při němž se na pánech
(zemských kmetech) dožaduje stanného práva ten, kdo toto právo "ustál" při svědčení půhonů (tj.
byl přítomen u soudu při předčítání půhonů komorníkem, který je doručil druhé straně, a po
přečtení půhonu, který se jej týkal, nahlas řekl: "Stojím"). Když se pak druhá strana nedostavila k
soudu (tj. "nestála"), dosáhla tzv. stanným právem svého nároku první strana, která tam "stála".
5
Tj. Hynek z Vlašimi.
6
Tj. z Dvořiště
7
Týž jako ve výše uvedeném zápisu.
8
Jižně od Jankova, východně od Votic.
9
Západně od Louňovic.
10
V latinském zápisu wesczie - asi Vestec západně od Louňovic.
11
Právní význam pojmu "cum concordia" (podle souhlasu, se souhlasem, svorně) jsem
nedohledal, pouze jsem jej přeložil.
12
Časové rozmezí od sv. Havla do osmého dne po svátku sv. Havla, snad tedy od 17. 10. do
24. 10 (pokud se jako první den oktávu nepočítal i dotyčný svátek).

