Generální výchoz po hranici Plzeň - Rokycany
Archiv města Plzně, inv. č. 752, signatura 1d40
Transkripce a mezititulky Petr Mikota.
Tzv. Generální vejchoz roku 1721 na meze mezi panstvími Plzní a Rokycany po hranici vesnic Ledkov, Kyšice,
Ejpovice, Tymákov, Mokrouše, Klabava, Litohlavy, na Kokotsku a záduší lesů kostela a fary dýšinské. Zápisy
jsou svázány do knihy bez titulního listu. Kniha je složena z 9 archů tj. 54 stran, očíslovaných nově tužkou. Na
konci jsou pečetě Plzně a Rokycan, bez podpisů. Generální výchoz se skládá z 6 samostatně číslovaných
výchozů provedených v několika termínech: 25. 6. Letkov – Ejpovice, 26. 7. [asi má být 6.] Ejpovice Kokotsko, 16. 7. Kokotsko – Radlice, 16. 7. první les záduší dýšinského, druhý les záduší dýšinského,
rokycanský panský les mezi Bušovicemi a Kokotskem. Pečetěno [den nečitelný] září 1722, bez podpisů.
Popsáno celkem 613 mezníků.
Značky tesané do kamenů a hřeby vrážené do stromů vyznačeny v přepisu tučně. Délka kroku cca 0,85m.
str. 1
Léta 1721 dne 25 Juni & segventibus stala se generální vejchoze na naše a všeliké meze a mezníky, grunty
Král: a Kraj: Města Plzně od gruntův Královského Města Rokycan při vesnicích Ledkově [dále Letkov],
Kyšicích, Ejpovicích, Dymákově [dále Tymákov], Mokrouši, Klabavě, Litohlavech a na Kohotsku [dále
Kokotsko], jakož i také záduší lesů kostela a fary dejšinské, dělící.
Při kteréžto vyslaný byli z nadřečeného král. města Plzně pan František Mestl, primátor, pan Antonín
Drahokoupil , pan František Columbán z rady, pan Václav Stehlík z Čenkova syndikus, pan Ondřej Staněk
starší z obce, a ouředník Jan Jiří Strohl z obce a polesný.
Z král. města Rokycan pan Tobiáš Tomandl, pan Matyáš Švantle z Tržebska, pan Václav Diviš z Šörlinku,
pan ?něk Rumpold? z rady i pan Jozef Perniklo syndikus, pan Jan Krošt důchodní a starší z obce, pan Jan
Švantle z Tržebska šichtmistr a Václav Záluský z obce; též lidé poddaní obojí strany z nadepsaných vesnic
jakož i vsi plzenské Dejšiny, kdežto všeliká po ta léta trvající controversy o některé
str. 2
meze a mezníky dobrovolným přátelským společným najednáním se zmístnily, nové mezníky, tu kde
zapotřebí se vidělo, postavily a obnovily následujícím způsobem.

č. 1 – 25. června 1721
Výchoz po hranici plzeňského a rokycanského panství od trojmezí v lese Lísku u Letkova po hranici vsí Letkov,
Tymákov, Kyšice, Ejpovice a Rokycany k mezníku Kvasnička. Popsáno 105 mezníků. Zbytek ejpovické hranice
nebyl procházen, a byl akceptován výchoz z 3. červa 1700. Délka cca 7,3 km, 8403 kroků.
Začala se táž vejchoze nad Ledkovem k městu Plzni náležejícím, kdežto společné shledání při cestě travné
do lesa panského plzenského Lísek zvaného vedoucí se stalo, a po učiněném přátelském pozdravení šlo se
touž travnou cestou do onoho Lisku až k místu Stradiště v starých vejchozích nazvanému, na kterém troje
grunty se dělí; totiž postavíc se k vejchodu vlevo rokycanský, a nazad plzenecký, neb Stiahlavský
[Šťáhlavský]. A tu
N. 1. jsou starý dva duby od starodávna tyto troje panství a grunty dělící, na kterých kříže vytesané a
v nich hřeby se vynacházejí. Poněvadž ale týž duby poněkud sešlý jsou, pro stálejší věčnou paměť
jest mezi nimi tříhranatý nový kámen mezní tesaný s literami M&R lety 1720 vytesaný postaven,
trojími rohami svými troje panství a grunty ukazující, pod nějžto dáno cihla, vokuj, a uhlí; pamětné
na něm drželi Jan Jiří Strohl z města Plzně polesný, Jan Josef Šchvetle z Tržebska z Rokycan
schytmistr, Bohuslav Zýka z Letkova myslivec, Jan Kroft myslivcův syn z Mokrouše. Od kteréhožto
kamene a dubů
str. 3
N. 2. pořád cestou travnatou ku Kyšicům z Líska vedoucí 190 kroků pojdouce stojí chvoje mezní vidličatá,
na které nově šest křížů, totiž strany plzeňské tři a strany rokycanské též tři vytesané jsou a do
prostředního ze strany rokycanské vražen jest hřeb s Lit: M R město Rokycany vyznamenávající.
Od něho
N. 3. Pojdouce 56 kroků, přichází se k chvoji, jenž šesti vruby z každý strany třemi znamenána jest. Zase
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N. 4.
N.5.

N.6.
N. 7.

po kročejích 185 ke dvoum chvojím z lesa ven při louce Jiřího Štampacha z Letkova stojící,
z kterých jedna z každé strany třemi vruby nově znamenána jest, dále
Jdouce touž travnou cestou 47 kroků k cestě z Letkova do Tymákova vedoucí, kdež při té cestě jest
postaven kamen tesaný mezný, na kterém vytesané jsou z jedné strany klíče znamení města Plzně a
Lit: M&P též město Plzeň vyznamenávající, pod něj dáno vokuj, cihla a uhlí, pamětní na něm drželi
Vojtěch Bulík z Letkova a Martin Brabenec z Tymákova, pak
přes touž cestu 148 kroků jde se k chvoji vpravo vedle louky Jiřího Nového z Tymákova stojící, na
které starých šest vrubů se obnovilo. A opět
kroků 162 k chvoji kostrbaté při konci louky a pole téhož Nového, na které jest šest starých vrubů,
z každé strany tři, nadto k straně plzenské kříž nově vytesaný jest. Od ní

str. 4
N. 8.

průhonem 270 kroků až ku konci louky pastýře letkovského kdežto nový tříhranný kámen mezní
s vytesanými lit:M @ P postaven jest a pod něj dané obyčejné mezní znamení, při tomto kamenu
dělí se troje grunty, totiž letkovské se skončují a začínají se z levé strany kyšické, vpravo jsou
tymákovské, drželi tu pamětní Jan Čechura z Letkova , Vavřinec Picek z Tymákova, Matěj Hatt
Z Kyšic. Z něho
N. 9. vpravo se obrátíc jde se po hřebeni 50 kroků k chvoji podpálené při louce obecní kyšické, na které
z každý strany tři vruby nově vytesané jsou. Od které
N. 10. pořád 315 kroků až blíž rokli při poli Davida Horníčka z Tymákova, kdežto mezní nový kámen
s vytesanými klíčemi a lit: M&P vsazen jest, pod něj dáno obyčejné znamení mezní, drželi na něm
pamětní Josef Horníček z Tymákova a Šimon Racek Kišic. Odtud
N. 11. vlevo drobet do rokle, kteroužto prostředkem pořád mezuje a poloviny jí kyšickým a poloviny
tymákovským patří, vynáší pak až ku konci 34? krokův v tom konci, kde někdy chvoje za mezník
stála, již ale vyhnila. Na místě jejím vsazen jest sprostý netesaný špičatý kamen, pod něj daně cyhla,
vokuj a uhlí. Zase
str. 5
N. 12. Jde se menší roklí dolů kroků 245 k místu, do kde někdy bříza za mezní znamení byla, vedle staré
cesty a louky Vavřince Potůčky z Tymákova, a jakkoliv Tymákovští tu se zastavili a touž někdy
mezující břízu disputírovati chtěli, že ale se dokázalo, kterak při vejchoze léta 1696 oboustranně na
tom jest zůstalo, aby v tom místě kdež bříza stála se kámen postavil, to ale se nevyplnilo, tak při tom
pozůstaveno a ihned v tom místě tesaný kámen mezní vsazen jest, na něm ze strany plzenské lit:
M&P a strany rokycanské M&R vytesané jsou, pod něj dané jsou vokuj, uhlí cihla a pamětní na něm
drželi Vojtěch Šuk, rychtář kyšický a Vít Potůček z Tymákova. A pořád
N. 13. roklí kroků 133, která od onoho kamene se začíná až k chvoji, jenž prve při mezování léta 1696
dvojatou se stala, však pod trvajícím časem jeden díl od ní odseknutý jest a ta jest nově znamenána
s šesti vrubami, též jedním křížem k straně rokycanské, do něhožto hřeb zaražen jest s lit: M&R, při
této chvoji se dělí grunty a les kyšický a začínají se grunty ejpovský. O ní opět
N. 14. roklí dolu k velkému dubu při poli Stanislava Nováka kroků 48, na něm staré vruby se vynacházejí a
mimo nich nově vytesaný dva kříže a do jednoho s strany Rokycanské vražen hřeb s lit: M&R. Zase
N. 15. Roklí kroků 80 k pařezu březovému velmi sešlému, kdežto na místě někdy mezní břízy mladá
chvoje, podle ní novými šesti vrubami znamenaná jest. Od ní
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N. 17. po kročejích 55 přichází se k chvoji při poli Majcnera stojící na nížto vruby obnovené jsou. Pak
zrovna.
N. 18. mezi občiny ejpovské a tymákovské kroků 164, kdež na místě někdy bývalo vidličaté chvoji vsazen
jest nový kamen mezní, na kterém klíče, též lit: M&P vytesané jsou, pod ním dáno znamení mezní,
drželi na něm pamětní Martin Pavouček z Tymákova, Vavřinec Nojpauer rychtář ejpovský. Tu
N. 19. uhejbnouce se vlevo jde se kroků 57 ke dvoum vidličatým chvojím, na nichžto vruby obnovené jsou.
Od nich
N. 20. vlevo přes cestu do Čiliny vedoucí k hromadě kamení ku které velký dva kameny se připojily a do
země s vsadily, pod ně dáno znamení mezní. Od té hromady
N. 21. nahoru kroků 75 k starému kamenu meznímu při rokli Václava Pešty. Od něho
N. 22. vpravo dolu kroků 404 pořád mezi poli téhož Pešty z jedné a obce tymákovské strany druhé k dubu
mladému, na něm kříž vytesaný a do něho hřeb s lit: M&R vražen jest. Od kterého
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N. 23. podle louky Němcovo z Tymákova k Čilině nahoru 298 kroků přichází se k velkému dubu, na
kterém mimo starých vrubů dva kříže vytesané jsou a k straně rokycanské do kříže hřeb s lit: M&R
vražen jest. Zase nahoru
str. 7
N. 24. kroků 97 přichází se k dubu, na kterém mimo starých vrubů šest nových vytesáno jest. Dále
N. 25. kroků 239 při poli panském plzenském k hospodě ejpovské náležejícím stojí chvoje, na které šest
obnoveno jest vrubů. Neméně
N. 26. po kročejích 122 vidličatá chvoje do které kamen vražen, též na té z obojí strany kříže vytesané jsou.
Odtud
N. 27. po kročejích 214 přichází se k místu při poli Jana Mikulíka, kde pařez březový jest, ku kterému
někdy malý kamen daný, nyní ale vsazen jest nový tesaný kamen s lit: M&R a M P, pod něj dáno
znamení mezní a pamětní tu drželi Václav Pešta rokycanský, Jan Stupka plzenský poddaný, oba ze
vsi Ejpovic. Od téhož kamenu
N. 28. jde se vpravo nahoru do lesa plzenského Čilina řečeného a tu pojdouce 68 kroků vedle cesty
k Mokrouši vedoucí stojí dvojatý dub, v kterém kámen zarostlý a na něm jeden kříž vytesaný a do
téhož hřeb vražen jest. Opět
N. 29. po kročejích 62 dub tří vidličatý, na něm dva kříže vytesaný a do jednoho k straně rokycanské hřeb
s lit. M R vražen jest. Nápodobně
N. 30. pojdouce kroků 38 rozložitý dub, na něm mimo starých vrubů šest nově vytesáno
N. 31. kroků 114 přichází se na místo, kde někdy chvoje byla a nyní toliko pařez se vynachází, na které
místo vsazen jest kamen sprostý špičatý, pod nějžto dáno mezní znamení. Pak drobet vpravo
N. 32. kroků 80 k chvůji vydličaté na které jeden kříž vytesaný a do něho hřeb vražen jest s lit: M R. Odtud
str. 8
N. 33. vlevo 110 kroků k chvoji k straně rokycanské mimo starých vrubů tři nový vytesaný jsou. A zase
N. 34. vlevo kroků 88 k rozložitému dubu na nějžto vruby obnovené jsou. Z něho
N. 35. dolu kroků 25 na dub na němžto dva kříže vytesaný a do jednoho k straně rokycanské hřeb vražen
jest. Opět
N. 36. dolu kroků 34 přichází se k vypálenému dubovému pařezu při kterém kamen nový mezní , na kterém
klíče a lit: M P vytesané, vsazen, pod něj pak obyčejné znamení mezní dána jsou, pamětní na něm
drželi Pavel Štrunc plzenský z Ejpovic a Josef Černej z Tymákova rokycanský poddaný. Od něho
N. 37. vlevo nahoru 139 kroků k pařezu lipovému, při kterém nový tesaný kamen z jedné strany plzenské
s lit: M P a z druhé strany rokycanské M R vsazen, a pod něj znamení mezní dané jsou, a tu jsou
vpravo grunty tymákovské. Od kterého
N. 38 vpravo dolů kroků24 k dubu vidličatému vypálenému vnitřně, do něhožto kamen sprostý ploskatý
dán jest. Zase
N. 39. vpravo dolu kroků 54 k široce rozložitému dubu, na něm dva kříže vytesané a po straně rokycanské
do téhož hřeb vražen jest. Od toho
N. 40. drobet vlevo kroků 27 přichází se opět k velkému dubu, na němžto šest vrubů obnoveno jest. Opět
N. 41. po kročejích 41 k tlustému dubu nově vroubenému, A zase
N. 42. vpravo dolu přes vypálený lipový pařez kroků 144 k dubu velkému nově šesti vrubami
znamenanému. Od něho
N. 43. vlevo nahoru 100 kroků k mladé chvoji s šesti vruby znamenané. Od té
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N. 44. pojdouce kroků 40 k vidličatému dubu, v něm se nachází vrostlý kamen, jest šesti vruby nově
znamenaný. Zase
N. 45. po kročejích 22 k vidličatému dubu, jenž nově vroubený jest. Od téhož
N. 46. vpravo nahoru 50 kroků k dubu nově vroubenému. A opět
N. 47. po 20 krocích k řasnatému? dubu nově vrubovanému. Dále
N. 48. vlevo kroků 65 k dubu nově vroubenému. Od něho
N. 49. kroků 44 k mladému dubu, na kterém dva kříže vytesané jsou, k straně rokycanské hřeb s lit: M R
vražen jest. Opět
N. 50. vlevo k dvojatému dubu vzrostlému, na jednom z nich šest vrubů vytesaných. Pak
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N. 51. vpravo 60 kroků k dubu, na němžto k straně plzenské tři vruby, k straně rokycanské kříž vytesaný a
do něho hřeb vražen jest. Z něho
N. 52. vlevo kroků 149 jde se k dubu rozložitému s šesti vruby znamenanému. Od téhož
N. 53. nahoru 100 kroků k dubu šesti novými vruby znamenanému. A
N. 54. výše nahoru 68 kroků ke dvoum dubům, z nichžto jeden s šesti vruby znamenaný jest, vedle něho
mezuje travná cesta. A touž cestou
N. 55. pojdouc kroků 113 přichází se k dubu mladému, starými vruby znamenanému, mimo kterých kříž
nově vytesaný, do něho hřeb vražen jest. Pořád
N. 56. cestou 42 kroky vpravo k dvojatému dubu, na kterém dva kříže vytesané a do jednoho k straně
rokycanské hřeb vražen jest. Od toho
str. 10
N. 57. napravo cestou 100 kroků jdouce přichází se k dubu s šesti vruby znamenanému. Z něho
N. 58. pořád cestou kroků 144 k chvoji, která nově s šesti vruby znamenaná jest, při ní stojí mladý dub.
Touž cestou
N. 59. kroků 55 přichází se zase k mladému dubu, na kterém jeden kříž vytesán a do něj hřeb vražen jest
s lit: M&R. Opět
N. 60. po kročejích 49 k mladému dubci, jenž s šesti vruby nově znamenán jest. od něho
N. 61. vlevo cestou nahoru 100 kroků pojdouce stojí vpravo při cestě dub, na něm kříž vytesaný a do něho
hřeb vražen jest. Zase
N. 62. nahoru zrovna 30 kroků dub a na něm šest vrubů, vedle něhož hned druhý dub stojí. Dále
N. 63. po kročejích 66 vedle cesty postaven jest nový kamen mezní tesaný s lit: M P&M R, pod něj dáno
znamení mezní, drželi na něm pamětní Štěpán Krofft? z Tymákova a Vít Kraus z Ejpovic. Od
kterého
N. 64. kroků 88 cestou nahoru přichází se k dubu mladému, na němžto šest nových vrubů vytesáno.
Nápodobně
N. 65. po kročejích 55 k mladému dubci, který s šesti novými vruby znamenaný jest. Od něho
N. 66. kroků 37k malé chvoji, na nížto kříž vytesán a do něho hřeb vražen jest. Pak
N. 67. přes cestu vlevo po kročejích 55 k mladému dubu, na něm šest vrubů vytesáno. Odtud
N. 68. stezkou do huti rokycanské Klabavy vedoucí, po 50 krocích k chvoji s šesti vruby znamenané. Touž
stezkou
str. 11
N. 69. zvrchu 50 kroků k dubu, na něm šest vrubů. Pořád
N. 70. stezkou vpravo 34 kroků ke dvoum srostlým dubům, mezi kterými i vedle nich kameny leží. Na nich
staré vruby se spatřují. Dolu z vrchu
N. 71. kroků 45 k dubu s šesti vruby znamenanému. Od něho
N. 72. kroků 24 stojí lípa, na které staré vruby obnovené jsou. Zase
N. 73. z vrchu dolu 40 kroků přichází se k lípě, na ní šest vrubů obnoveno. Dále
N. 74. k myti rokycanské kroků 54 kdež stojí stojí dub šesti novými vruby znamenaný. Po něm
N. 75. pojdouce kroků 10 dub, na něm kříž vytesaný a do něho hřeb vražen jest, starý vruby také se
spatřují. Zase
N. 76. vpravo kroků 14 dub na něm šest vrubů se vynachází. Opět
N. 77. po kročejích 16 dvojatý dub s šesti vruby. Od něho
N. 78. z vršíčku vlevo 43 kroky přichází se k dvojaté srostlé lípě, na ní šest vrubů vyznamenáno. Od té
N. 79. kroků 30 k dubu nově šesti vruby znamenanému. Zase
N. 80. Kroků 59 k dubu šesti vruby znamenanému. Odkud
N. 81. ohybem vpravo stezkou dolu 52 kroky k dubu s šesti vruby znamenanému. Odtud
N. 82. zrovna k lípě 30 kroků, na které kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest. Od ní
N. 83. vlevo 33 kroky k dubu s šesti vruby znamenanému. Opět
N. 84. kroků 92 dolu zrovna k velkému starému dubu maršálu, na kterém šest vrubů obnoveno, a kříž
vytesaný a do něho hřeb s lit: M&R vražen jest. Od téhož
str. 12
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N. 85.
N. 86.
N. 87.
N. 88.
N. 89.
N. 90.
N. 91.
N. 92.
N. 93.
N. 94.
N. 95.
N. 96.
N. 97.
N. 98.

obrátíce se vpravo jde se kroků 28 k velkému dubu, na něm šest vrubů obnoveno. A pak
břehem kroků 43 k dubu šesti vruby znamenanou. Zase
po kročejích 68 při cestě k dubu s šesti vruby znamenanému. Touž cestou
kroků 35 k vidličatému dubu s šesti vruby znamenanému. A opět
cestou 60 kroků k dubu šesti vruby znamenanému. Dále
cestou dolu po kročejích 160 k dubu šesti vruby poznamenanému. Od něho
vlevo 18 kroků jde se k starému dubu, na něm mimo šest starých vrubů, dva kříže vytesané a k straně
rokycanské hřeb do kříže vražen jest. Odtud
pořád vlevo obklikou 24 kroky k dubu, na něm jeden kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest.
Zase
vlevo dolu 30 kroků pojdouce stojí podpálený dub, na něm tři vruby nově vytesané jsou. Opět
zrovna dolu po 44 kročejích starý dub na něm kříž vytesaný a do něho hřeb vražen jest. Od něho
zrovna dolu po 24 krocích velký obstarný dub s šesti vruby. Z něho
drobet vlevo kroků 23 na dub, na němž kříž nově vytesaný a do něho hřeb vražený jest. Z toho
vpravo kroků 42 na dub s šesti vruby znamenaný. Od kterého
jdouce 40 kroků nachází se osm dubů, z nichžto sedm s šesti vruby a poslední osmý mimo šesti
vrubů křížem znamenaný, též do něho hřeb vražený jest. Od nich

str. 13
N. 99. pojdouce 20 kroků stojí dub s šesti vruby. A
N. 100. po kročejích 34 dub s třemi vruby znamenaný. Od něhožto
N. 101. vychází se ven z lesa na louku Beranovskou 20 kroků, kdež stojí dub šesti vruby znamenaný a v něm
kamen. Odtud
N. 102. přes louku Beranovskou kroků 50 dub, na něm šest vrubů. Dolu
N. 103. Mezi louku ovčáckou a Beranovskou 137 k jabloni, v které kamen zarostlý, nově kříži vytesaný a do
něho hřeb vražen jest. Od té
N. 104. dolu mezi týmiž loukami a z nich 114 kroků na chvoji na které kříž nový vytesaný a do něho hřeb
vražený jest. A pak
N. 105. přes silnici zrovna 85 kroků přichází se k kamenému mezníku při rokli zámecké, při starých
vejchozech Kvasnička nazvanému, který v způsobu svém zanechaný, podle něho ale nový mezní
kámen s vytesanýma klíči a lit: M P postaven jest, pod něj dáno znamení mezní, drželi při témž
pamětní Řehoř Šnajdevind, mlynář ejpovský, Bartoloměj Slavík z Letkova a Vít Brož ejpovský
rychtář rokycanský, Matěj Havel myslivec z lazaretu rokycanského.
A tu se v této straně mezování skončilo, neb další meze od tohoto Kvasničky, které v rokli se začínají a při
zámku jdou, náležitě vysazené a zaopatřené jsou onou přátelskou obojstranní námluvou a transakci, která ?
stran tou ejpovskou v létu 1700 dne 3. měsíce juni uchozena jest, při nichžto docela se také pozůstavuje.
str.14
č. 2 – 26. července [asi má být června] 1721
Výchoz po hranici úzké izolované enklávy panství Rokycany v pozemcích města Plzně na Kokotsku. Počínala
u mlýnu v Ejpovicích a končila u zaniklé vsi Kokot. Popsáno 183 mezníků. Délka hranice cca 5,7 km, 6454
kroků.
Anno codem dne 26 Juli spatřené a obnovené jsou meze a mezníky na Kokotsku za mlýnem ejpovským,
kdežto se začátek učinil.
N. 1 Nad loukou Laurence Brože poddaného rokycanského z Ejpovic při dubu maršálu a jsou po pravé
straně občiny ejpovské, vlevo jest pravená louka Lorence Brože. Od něho
N. 2 vpravo nahoru kroků 25 přichází se k dubu s obnovenými šesti vruby. Zase
N. 3. nahoru do hor po kročejích 98 k dubu vidličatému, v něm jest zarostlý kamen a jsou na témž dva
kříže nově vytesané a do každého hřeb dán, k straně plzenské s klíčem a k straně rokycanské M R a
tu vpravo jsou občiny ejpovské a vlevo grunty král. města Plzně. Opět
N. 4. Výše k horám jde se po šesti vroubených dubech, na nichžto mimo starých vrubů nových šest
vytesáno, k sedmému dubu nahnutému, na kterém dva kříže vytesaný a do každého hřeb
s nadepsanými literami a znamením vražen jest, a tu hned od onoho sub N. 9. dubu vidličnatého
vlevo jest půda a hory města Plzně a vpravo hory města Rokycan. Odtud
5

N. 5.
N. 6.

drobet vlevo po perku 65 kroků k dubu mladistvému, v kterém již předešle hřeb zbraní vražený a
zarostlý byl, nyní dva kříže se vytesaly a do každého hřeb vražený jest. Od toho dubu
vykazovati se chtěly meze ze strany pánů rokycanských ke dvoum kamenům a od nich k dubu
podťatému nad šachtou plzenskou a udávali, že by oné dva mezní býti mající kameny, jako i onen
mezní dub horníci plzenští byli vykopali a podťali, což však oni horníci spírali i po zašlém ? ss?
Contra? jednání, přátelský narovnání se stalo takové, že od toho dubu pojdouce kroků 23 mezní
tesaný kamen s lit: M P&M R se vsadil, pod něj dáno vokuj, cihla, uhlí a sklo, pamětní na něm
drželi František Šneberger horník plzenský a Václav Černý horní tovaryš rokycanský. A dále

str. 15
N. 7. jdouce k onomu dubovému pařezu 17 kroků, jest týmž dobrovolným narovnáním při něm velký
černý sprostý kámen vsazen a pod něj podobné znamení mezní dáno, pamětní na něm drželi Blažej
Pešta, rokycanský poddaný z Ejpovic a kholmistr a Jan Graus horník plzenský, také Pavel Stupka
plzenský a Matěj Čermák rokycanský poddaní. Odtud
N. 8. vpravo na perk kroků 24 přichází se k dubu, na kterém staré vruby, nově dva kříže a do nich hřeby
vražené jsou. Zase
N. 9. kroků 38 k velkému dubu na němžto mimo starých vrubů dva kříže nově vytesané a do nich hřeby
vraženy jsou. Od kterého
N. 10. zrovna k rokli kroků 90 nad kterou někdy dub, jejžto ejpovští dvorští pacholci podtíti měli, stál, a tu
na tom místě tesaný mezní kámen, na němž klíče a Lit: M P vytesané, vsazen jest, pod něj znamení
dané, pamětní na něm drželi Jan Kraus plzenský a Václav Autlý Rokycanský poddaný. Od něho
N. 11. jde se zrovna do rokle kroků 5, která obrátíce se nahoru vpravo, prostředkem grunty plzenské jenž
vlevo zůstávají a rokycanské vpravo mezuje. Touž roklí
N. 12. jdouc po kročejích 40 stojí mladý dub uprostřed rokle, na kterém mimo šesti starých vrubů šest
nových vytesáno jest. Zase
N. 13. po kročejích 36 dub, na kterém šest nových vrubů vytesáno jest. Opět
N. 14. kroků 13 dub na němžto dva kříže vytesané a do každého hřeb vražen jest. Dále
N. 15. pořád roklí kroků 56 přichází se k bříze vidličaté, v ní kamen vražen se nachází, jet též šest vrubů na
ní vytesáno. Pak
N. 16. až konec rokle kroků 29 kdež při témž konci stojí dub, na němž šest nových vrubů vytesáno jest. Ven
z rokle
str. 16
N. 17. vyjdouce, jde se napravo po staré cestě kroků 104 k mladému dubci, na něm šest nových vrubů
vytesáno jest. Zase
N. 18. drobet vpravo 48 kroků k chvoji na vršíčku stojící, na ní šest nových vrubů vytesáno jest. Od ní
N. 19. zrovna nahoru kroků 75 k bříze, na které dva kříže vytesané a do nich hřeby dva vražené jsou. Opět
N. 20. nahoru kroků 55 k velké chvoji, na ní mimo starých šest vrubů nových šest,z každé strany tři,
vytesané jsou. Dále
N. 21. nahoru kroků 80 k dubu, na němžto šest starých vrubů se spatřuje a mimo nich nových šest po každé
straně tři vytesaný jsou. Pořád nahoru
N. 22. kroků 54 k chvoji, na nížto šest nových vrubů vytesáno jest. Opět
N. 23. kroků 46 k chvoji velké, na ní mimo starých šest vrubů, nových šest vytesáno jest. Opět
N. 24. kroků 23 k velké chvoji, na ní dva kříže vytesaný a do nich dva hřeby vražené jsou, též starých šest
vrubů se vynachází. Pořád nahoru
N. 25. po kročejích 72 k velké chvoji, na který mimo starých se vynacházejících vrubů, šest nových, totiž
z každé strany po třech, vytesáno jest. Z ní
N. 26. po kročejích 44 přichází se k starému černému prostému meznímu kameni. Od něho
N. 27. pojdouce kroků 97 k velké chvoji, na které mimo šesti starých vrubů nových šest vytesáno jest. Od ní
N. 28. kroků 27 ke dvoum starým kamenům mezním, při nich po 5 krocích v rohu vsazen mezní nový
tesaný kamen s lit: M P&M R, pod něj dáno cihla, vokuj a uhlí pamětní na něm drželi Vavřinec
Šefler z Ejpovic a Matouš Matějka ze vsi Litohlav. Od téhož kamene
str. 17
N. 29. uhejbnouc se vpravo jde se kroků 23 k starému špičatému sprostému meznímu kamenu a tu vpravo
jest les pánů rokycanských a vlevo panů plzenských. Odtud
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N. 30. kroků 80 přichází se zase k špičatému kamenu mezi hromadou kamení vsazenému. Od kterého
N. 31. zrovna kroků 31 k sprostému špičatému kamenu. Od toho
N. 32. zrovna kroků 96 k rozložitému dubu, na něm mimo starých šest vrubů, dva kříže nově vytesaný a do
nich dva hřeby vražený jsou. Od něho
N. 33. drobet vlevo pojdouc 17 kroků stojí chvoje, na které šest nových vrubů vytesáno jest. A
N. 34. kroků 9 bříza, na které tři nové vruby vytesané jsou. Z ní
N. 35. po kročejích 18 přichází se na chvoji, na které šest starých vrubů a podle ní starý mezní kámen se
vynachází. Zase
N. 36. vlevo se uchýlíce po kročejích 35 na chvoji, na které šest nových vrubů vytesáno jest. Dále
N. 37. jde se podle cesty bušovské kroků 44 k dvojaté chvoji, na nížto mimo šesti starých vrubů, šest
nových vytesáno jest. Opět
N. 38. kroků 50 k chvoji, na ní mimo šesti starých vrubů, šest nových vytesáno jest. Od ní
N. 39. přichází se do rohu 65 kroků, kdežto nový mezní kamen, na němž klíče s lit: M P vtesané, postaven
a pod něj znamení mezní dané jsou, drželi tu pamětní Vít Svoboda z Dejšiny, Jiří Janovský z huti
Klabavy. Od toho kamenu
N. 40. jde se vpravo kroků 63 po břehu a třech vroubených břízách na chvoji, na které mimo šesti starých
vrubů, šest nových vytesán jest. Potom
N. 41. ohybem vpravo kroků 51 k mladému smrku, při něm vsazeno několik kamenů a pod ně dáno uhlí
vokuje a sklo. Odtud
str. 18
N. 42. vlevo nahoru 66 kroků k tlusté chvoji , na které mimo šesti starých vrubů šest nových vytesáno jest.
Zase
N. 43. nahoru 50 kroků k velké stočené chvoji, na ní mimo šest starých vynacházejících vrubů, nových šest
vytesáno. Opět
N. 44. břehem kamenným 44 kroky k velké vidličaté chvoji, na ní mimo šesti starých, šest nových vrubů
vytesáno jest. Týmž
N. 45. břehem kamenným vpravo 150 kroků k velké chvoji, na které mimo šesti starých, šest nových vrubů
vytesáno jest. Pořád
N. 46. břehem kamenným 71 krok, ke třem starým chvojím, které starými vruby krajní dvě ale nyní starých
šesti novými znamenané jsou. Od nich
N. 47. jde se přes starou cestu 14 kroků k chvoji, na které mimo šesti starých, nových šest vrubů vytesáno
jest. Zase
N. 48. po 18 krocích k chvoji, na které tři starý vruby spatřené a šest nových vytesáno jest. Dále
N. 49. přes cestu z Horomyslic do Litohlav vedoucí 17 kroků k chvoji, na ní mimo šesti starých vrubů, šest
nových vytesáno jest. Pak
N. 50. břehem kamenitým 30 kroků k chvoji šesti starými a tolik novými vruby znamenáno. Nápodobně
N. 51. po kročejích 31 k chvoji šesti starými a tolik novými vruby znamenáno. Opět
N. 52. kroků 34 k vidličaté chvoji, v které tři kameny zarostlé též mimo šesti starých vrubů šest nových
vytesáno jest. A zase
N. 53. kroků k nahnuté chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenáno. Od ní
N. 54. přes rokli 22 kroky k dubu, na něm mimo šesti starých šest nových vrubů vytesáno jest. Dále
str. 19
N. 55. po kročejích 27 stojí chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenána. Nápodobně
N. 56. po kročejích 13 chvoje podobně znamenána. Též
N. 57. po 26 kročejích chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenána. Při ní
N. 58. blízko 7 kroků trojí bříza dvojatá, na ní staré vruby se spatřují. Od ní
N. 59. k vrchu kroků 32 přichází se k mladé chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno. Dále nahoru
N. 60. jdouc kroků 47 na kopci vedle rokle stojí chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenána.
Pořád
N. 61. nahoru 26 podle rokle chvoje dvojatá šesti starými a šesti novými vruby znamenána. Opět
N. 62. kroků 30 chvoje, na ní se vynachází šest starých vrubů a nově vytesané jsou dva kříže a do každého
vražen hřeb. Odtud
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N. 63. kroků 30 přichází se k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Od ní
N. 64. po 40 krocích k bříze na které mimo šesti starými vruby, tři nové vytesané jsou. Od té
N. 65. kroků 31 k malé chvoji, na ní šest starých vrubů a nově kříž jeden vytesaný a do něho hřeb vražený
jest. Z ní
N. 66. přichází se po 47 kročejích na velkej dub, na kterém mimo šesti starých vrubů, šest nových vytesáno
jest. A zase
N. 67. po kročejích 36 k řásnému dubu šesti starými a šesti novými vruby znamenanému. Od něho
N. 68. ohybem vpravo 33 kroky k mladé chvoji, na které jeden kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest.
Opět
N. 69. po 24 kročejích k mladé chvoji, na ní kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest. Nápodobně
str. 20
N. 70. po 40 kročejích k chvoji šesti starými a šesti novými znamenané. Též
N. 71. po 25 kročejích k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Dále.
N. 72. po 9 kročejích na proti ostrému kamenu stojí chvoje, na ní starých šest vrubů a dva kříže nově
vytesané, do nich hřeby vražené jsou. Od ní
N. 73. vpravo dolu 39 kroků starou cestou k rybníkům vedoucí ke chvoji s šesti starými a šesti novými
vruby znamenané. Pořád dolu
N. 74. přes cestu 20 kroků k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Zase
N. 75. po kročejích 24 k chvoji mimo starých šesti novými vruby znamenané. Opět
N. 76. vpravo 24 kroky k chvoji podobně znamenané. Pak
N. 77. drobet vlevo kroků 14 k chvoji podobně starými a novými vruby znamenané. A zase
N. 78. vlevo kroků 21 k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. A pořád
N. 79. po kročejích 38 k chvoji křivé šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Též
N. 80. vpravo 39 kroků k chvoji podobně starými a novými vruby znamenané. Opět
N. 81. po kročejích 39 k chvoji tím způsobem znamenané. Odtud
N. 82. jde se ohybem vpravo při starých železných šachtách, kdežto po kročejích 54 stojí chvoje, na ní šest
nových vrubů vytesáno jest.
N. 83. jdouce kroků 42 stočená chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Dolu
N. 84. ohybem vpravo 13 kroků stojí po levé straně chvoje mimo šesti starých šesti novými vruby
znamenána. A
str. 21
N. 85. po 39 krocích mladá chvoje s šesti novými vruby znamenaná. Pořád dolu
N. 86. k polím litohlavským po kročejích 60 chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenána, po pravé
ruce jest pole Jana Blahny z Litohlav. Při témž poli
N. 87. po kročejích 25 stojí též chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenána.
N. 88. po 3 kročejích při témž poli chvoje podobně znamenaná. Opět
N. 89. při témž poli po kročejích 19 chvoje starými i novými šesti vruby znamenaná. Od ní
N. 90. pojdouc 24 kroků při témž poli přichází se k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané.
Při témž poli
N. 91. kroků 71 k chvoji na pole nahnuté šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Od ní
N. 92. ohybem vpravo přichází se ku kamenu tříhranatému, mezi loukou téhož Jana Blahny a loukou
panskou horomyslickou vsazenému, s kterým že by od rokycanských poddaných hnuto býti mělo,
plzenští poddaný udávali, že ale po vyzdvižení téhož, pod ním uhlí se vynašlo, jest na svém místě
zanechán, a pod ním sklo a uhlí dáno, drželi na něm pamětní Jan Blahna z Litohlav a Jan Brožík
z Dejšiny. Od něho
N. 93. jde se týmiž loukami 81 krok k chvoji na které se vynachází šest starých vrubů, nově dva kříže
vytesány a do nich hřeby vraženy jsou. Od té
N. 94. kroků 43 v lukách, kdež mezi jalovcem nový kamen mezní, na kterém klíče a lit: M P vytesané jsou,
vsazen, pod něj mezní znamení dáno, při něm malá bříza, drželi na něm pamětní Jan Šmucer
z Dejšiny a Martin Brada z Litohlav. Od něho
str 22
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N. 95. jde se vpravo mezi loukou Tomáše Protivy z Litohlav, po pravé straně a mezi loukou panskou
horomyslickou po levé straně 6? kroků k chvoji, na nížto se vynachází šest starých a šest nových
vrubů. Pořád nahoru
N. 96. k lesu kroků 58 k velkému dubu šesti starými a šesti novými vruby znamenanému. Zase
N. 97. po 20 kročejích k dubu vypálenému podobně vroubenému. Odtud
N. 98. do lesa jdouce kroků 110 k chvoji, na které mimo šesti starých šest nových vrubů též dva kříže
vytesané a do nich dva hřeby vražené jsou. Opět
N. 99. po kročejích 28 k chvoji, mimo šesti starých šesti novými vruby znamenané. Potom
N. 100. kroků 50 k velké bříze šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Od ní
N. 101. kroků 52 k chvoji, mimo šesti starých, s šesti novými vruby znamenané, a tu vlevo jest les plzeňský a
vpravo rokycanský. Dále
N. 102. kroků 26 k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Opět
N. 103. po krocích 27 k mladé chvoji, na ní kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest, též šest starých vrubů
se nachází. Po ní
N. 104. pojdouc kroků 31 stojí mladá chvoje s šesti novými vruby znamenaná. A
N. 105. po 50 kročejích dvě chvoje, jedna starými, druhá mimo šesti starých, šesti novými vruby znamenána.
Zase
N. 106. po 23 kročejích chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. A pořád
N. 107. po kročejích 13 chvoje podobně znamenaná. Též
N. 108. po kročejích 27 chvoje podobným způsobem znamenaná. Od ní
str. 23
N. 109. přes cestu od hor vedoucí 9 kroků, přichází se k malé chvoji, na ní dva kříže vytesané a do nich dva
hřeby vražený jsou. A opět
N. 110. po kročejích 52 stojí malá chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Pořád dolu
N. 111. kroků 18 pojdouce chvoje jak předešlá znamenaná. Po ní
N. 112. kroků 20 chvoje podobným způsobem znamenaná. Též
N. 113. po kročejích 32 chvoje starými šesti, též i šesti novými vruby znamenaná. Od ní
N. 114. pojdouce 6 kroků přichází sek dubu, na něm dva kříže vytesaný a do nich hřeby vražené jsou. Dále
N. 115. kroků 38 k chvoji nahnuté šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Zase
N. 116. kroků 46 k mladé chvoji, na ní nových šest vrubů vytesáno. Z ní
N. 117. po kročejích 32 na dub šesti starými a šesti novými vruby znamenaný. Od toho
N. 118. kroků 12 jde se k chvoji podobně vroubené. Opět
N. 119. kroků 26 k mladé chvoji podobným způsobem vroubené.
N. 120. kroků 16 k mladé chvoji, na ní kříž vytesaný a do něho hřeb vražený jest.
N. 121. přes cestu, při které z jedné i druhé strany kamen sprostý vsazen jest a po 20 kročejích stojí mladá
chvojka, na ní kříž vytesaný, do ní hřeb vražen jest. Po ní
N. 122. pojdouce kroků 25 velká chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Zase
N. 123. kroků 27 velká chvoje, na ní mimo starých šesti vrubů dva kříže vytesané a do nich hřeby vražené
jsou. Od ní
str. 24
N. 124. kroků 9 stojí dva špičatý kameny. Od kterých
N. 125. jde se přes cestu litohlavskou kroků 30 ku kamenu meznímu při kterém na 4 kroky mladá chvoje
s křížem znamenaná a do něho hřeb s lit: M R vražen jest. Pojdouce
N. 126. kroků 52 stojí chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Po ní
N. 127. kroků 28 bříza tím způsobem vroubená. Poté
N. 128. kroků 20 chvoje, na ní šest nových vrubů vytesáno. Zase
N. 129. kroků 34 chvoje, na ní šest starých vrubů a dva kříže vytesané, do nich dva hřeby dané, při ní jest
hromada kamení. Od ní
N. 130. kroků 17 jde se k dubu šesti starými a tolika novými vruby znamenanému. Opět
N. 131. kroků 18 k chvoji podobně vroubené. Též
N. 132. po kročejích 26 k chvoji podobnými vruby znamenané. Dále
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N. 133. kroků 54 k dubu, na něm, mimo starých vrubů, kříž jeden vytesaný a do něho hřeb s klíčem vražený
jest. Naproti hůrce
N. 134. kroků 45 k starému dubu šesti starými a šesti novými vruby znamenanému. Odtud ohybem
N. 135. vpravo kroků 37 stojí mezi kamením chvoje podobnýma vruby znamenaná. Od té
N. 136. kroků 53 chvoje při skalce šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Od té
N. 137. jde se vpravo 63 kroky kdežto stojí bříza vidličatá, v ní jest kamen, a k tomu šesti starými a šesti
novými vruby znamenaná. Dále
N. 138. k ostré hůrce 37 kroků chvoje podobným způsobem vroubená. Pod hůrkou
N. 139. kroků 9 bříza podobně vroubená. Pak
str. 25
N. 140. na hůrku 22 kroky, kdež uprostřed hůrky stojí dub, na kterém dva kříže vytesané a do nich dva
hřeby vražené jsou. Z ní dolů
N. 141. vpravo 39 kroků přichází se na dub, na něm jest starý vytesaný kříž a nových šest vrubů. Odtud
N. 142. kroků 39 k mladé chvojce, na které dva kříže vytesané a do nich dva hřeby vražené jsou. Dále
N. 143. kroků 60 k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Od té
N. 144. kroků 26 k chvoji podobně vroubené. Zase
N. 145. kroků 20 přes hromadu kamení k mladé zatočené chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno. Od ní
N. 146. přes hromadu kamení vpravo k třívidličaté bříze, v ní zarostlý kámen. Pořád
N. 147. vpravo kroků 56 mezi kamením jest vsazen sprostý špičatý kámen, pod něj dáno uhlí a sklo. Odtud
N. 148. Zrovna vpravo se uhnouc kroků 24 stojí chvoje vidličatá, na ní šest vrubů vytesáno. Od ní
N. 149. dolu 32 kroků dvojatá bříza, v ní kamen zarostlý, jest na ní šest vrubů nově vytesáno. Zase
N. 150. po 47 kročejích bříza mezi jalovcem, na ní šest vrubů nově vytesáno. Opět
N. 151. po kročejích 17 bříza, na ní kříž vytesaný a do téhož hřeb s klíčem vražený jest. Od té
N. 152. jde se 50 kroků k mladé jabloni, na ní šest nových vrubů vy tesáno jest. Z ní
N. 153. kroků 24 na chvoji s šesti starými a šesti novými vruby znamenané. A zase
N. 154. vpravo 54 kroků na dvě srostlé chvoje, na nich vytesané dva kříže a do nich dané dva hřeby. Opět
N. 155. po 24 kročejích na dvojatou chvoji, na ní šest starých a šest nových vrubů. Pak
str. 26
N. 156. přes cestu huťskou k horomyslicím vedoucí po kročejích 23 přichází se k chvoji podobně vroubené.
Od té
N. 157. dolu vlevo 33 kroky k chvoji starými a novými šesti vruby znamenané. Též
N. 158. po kročejích 24 k chvoji podobným způsobem vroubené. Po ní
N. 159. kroků 24 k chvoji mimo šesti starých vrubů šest novými znamenané. Od té
N. 160. jde se při rokli 29 kroků k chvoji podobným způsobem vroubené. Zase
N. 161. kroků 22 k vidličaté chvoji podobně vroubené. A pořád
N. 162. kroků 49 k chvoji podobně, mimo šesti starých šesti novými vruby znamenané. A tak dále
N. 163. kroků 60 k chvoji tím způsobem vroubené. Pak
N. 164. při rokli kroků 13 k chvoji starými šesti i novými vruby znamenané. Opět
N. 165. kroků 13 k chvoji vydličaté podobně vroubené. Od ní
N. 166. kamenitým břehem vedle rokle kroků 23 k chvoji podobně vroubené. Dále
N. 167. kroků 26 k chvoji, na ní dva kříže vytesané a do nich dva hřeby vražené jsou, též starých šest vrubů
se nachází. Odtud
N. 168. pořád dolu jdouce 50 kroků stojí chvoje šesti starými a šesti novými vruby znamenaná. Zase
N. 169. kroků 7 chvoje tím způsobem vroubená. Přes rokli
N. 170. vpravo kroků 52 chvoje podobně vroubená. Opět
N. 171. po kročejích 11 chvoje týmiž dvanácti vruby znamenaná. Pak
N. 172. po kročejích 12 dub šesti starými a šesti novými vruby znamenaný. Od něho
N. 173. kroků 8 chvoje podobně vroubená. Též
N. 174. kroků 16 podpálená chvoje týmiž dvanácti vruby znamenaná. Zase
N. 175. po kročejích 24 chvoje tím způsobem vroubená. Od té
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N. 176. jde se kroků 25 k dubu vidličatému, na něm mimo šesti starých vrubů dva kříže vytesané a do nich
dva hřeby vražené jsou. Opět
N. 177. kroků 34 k dubu, na něm mimo šesti starých šest nových vrubů vytesáno. Dále
N. 178. kroků 53 k bříze podobně vroubené. Zase
N. 179. kroků 35 k mladé chvoji, na ní šest vrubů vytesáno jest. Od ní
N. 180. pojdouce kroků 25 přichází se k bříze při cestě do hor vedoucí, na ní šest nových vrubů vytesáno
jest. Přes touž cestu
N. 181. k pařezu březovému kroků 34 při kterém jest vsazen kamen špičatý podle jalovce, pod něj dáno
vokuj, sklo a uhlí. Od něho
N. 182. dolu přes občinu ejpovskou a pořád přes cestu z Ejpovic do Klabavy vedoucí 86 kroků přichází se
k lípě v stráni u Kašínů stojící, na které kříž vytesaný a do něho dva hřeby vražené. Pak od té
N. 183 po stráni dolu k řece na vrbu, při ní sprostej kamen vsazen a pod něj sklo, uhlí, cihla a vokuj dáno, a
tu mezování jednoho dílu Kokotska se skončilo.
str. 28
č. 3 – 16. července 1721
Výchoz začíná u řeky Klabava, vede po hranici vsí Klabava a Litohlavy až na trojmezí Bušovice-LitohlavyOsek poblíž geografického útvaru zvaného Radlice. Popsáno 107 mezníků. Délka cca 4,7 km, 5741 kroků.
Anno codem dne 16. Juli stalo se v přítomnosti z předu jmenovaných PP vyslaných další spatření a obnovení
mezí a mezníků na Kokotsku, též i Radlice, kdežto
N. 1 začátek se stal na louce Kašínu řečené k ejpovskému dvoru patřící při řece Klabavy jdoucí u dvou
starých mezních dubů z nichžto jeden podpálenej jest. Mezi nima nový kamen mezní tesaný
postaven na kterém klíče plzenské a lit. MPvytesané jsou, pod něj dáno sklo, vokuj, cihla a uhlí,
pamětní tu drželi Jiří Schneidevind syn mlynáře ejpovského a Jakub Pešta syn khelmistra
novopeckého, rokycanský poddaný; odtud
N. 2. přes touž louku Kašín vpravo mezi chrastí 55 kroků, kde prve stál dub mezní a nyní toliko pařez
vypálený se vynachází, při něm vsazen jest velký obláskový kamen, pod něj dáno uhlí, cihla a
volkuj. Od něho
N. 3. z louky strání nahoru vlevo dle cesty z luk vedoucí kroků 50 k dubu na němžto se vynachází staré
vruby a mimo nich nově z každé strany kříž vytesaný a do nich dva hřeby vražené, k straně plzenské
s klíčem a k straně rokycanské lit: M R znamenané. Od toho
N. 4. průhonem oné strany po třech vroubených dubech 59 kroků jde se k chvoji, na které šest nových
vrubů vytesáno. Týmž hřebenem
N. 5. po třech vrubech 47 kroků k chvoji na které mimo starých vrubů dva kříže vytesány a do každého
hřeb s podobným znamením vražený jest. Zase
N. 6. hřebenem kroků 49 k chvoji, na nížto mimo starých vrubů šest nových vytesáno jest. Pořád
N. 7. hřebenem 70 kroků k chvoji při které před tím ještě jedna stála a setrvajícím časem se porazila, jsou
na ní staré vruby obnovené. Opět
str. 29
N. 8. po kročejích 15 k dvojaté chvoji při rokli, v nížto kamen zarostlý jest a nově na nich dva kříže
vytesané, do nich dva hřeby vražené jsou. Odtud
N. 9. obrátíc se napravo jde se nahoru do vrchu 44 kroky k dubu rozložitému, na kterém mimo šesti
starých vrubů šest nových vytesáno jest. Dále
N. 10. kroků 20 k chvoji, na ní šest starých vrubů, a tu vlevo jsou grunty a les města Plzně a vpravo grunty
a les města Rokycan. Z ní
N. 11. se přichází po 40 kročejích na břízu třema vruby znamenanou. Z té
N. 12. po 30 kročejích na chvoji starými vruby znamenanou. A zase
N. 13. po kročejích 62 na starou břízu starými vruby znamenanou, při ní stojí mladá bříza. Pak
N. 14. po kročejích 80 na chvoji nahnutou, starými vruby znamenanou při rokli. Od ní
N. 15. jde se podle hromady kamení 43 kroky k chvoji, na ní mimo starých vrubů dva kříže vytesané a do
nich dva hřeby vražený jsou. Uhejbnouce se
N. 16. vpravo kroků 34 stojí chvoje, mimo šesti starých, šesti novými vruby vroubena. Po ní
N. 17. kroků 60 trojvidličatá chvoje nápodobně starými a novým vruby znamenaná. Potom
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N. 18. po kročejích 60 vidličatá chvoje nápodobně starými a novými vruby znamenaná. Potom
N. 19. jde se po dvou chvojích starými vruby znamenaných 73 kroky k třetí chvoji, na ní šest starých, šest
nových vrubů. Dále
N. 20. po břehu kamenném 53 kroky k chvoji šesti starýma a novými vruby znamenané. Týmž břehem
N. 21. nahoru kroků 60 k chvoji, v ní se nachází zarostlý kamen a na ní mimo třech starých vrubů, dva kříže
vytesaný a do nich dva hřeby vražené jsou. Pořád břehem kamenným
N. 22. kroků 106 k chvoji mimo šesti starých šesti novými vruby znamenané. Zase
str. 30
N. 23. kroků 106 týmž břehem k chvoji nápodobně vroubené. Dále nahoru
N. 24. vpravo kroků 113 jdouce vsazen jest kamen sprostý, pod něj dáno vokuj, uhlí a cihla, drželi při něm
pamětní Jiřík Šašek z Dejšiny, Petr Černý z Hutě Klabavské. Od něho
N. 25. jdouce 89 kročejů zase jest postaven sprostý špičatý kamen, pod něj znamení mezní dáno. Od
kterého
N. 26. přichází se k hromadě kamení kroků 85 při jížto konci stojí mladá chvoje, na ní dva kříže vytesané a
do nich dva hřeby vražené jsou. Od ní
N. 27. kroků 63 k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Dále
N. 28. kroků 30k mladé chvoji nově šesti vruby znamenané. Po ní
N. 29. po 50 kročejích k trojvidličatému dubu, na něm mimo starých šesti vrubů dva kříže vytesané a do
nich dva hřeby vražené jsou. Potom
N. 30. jde se stezkou 100 kroků k pařezu vyhnilému, chvojovému, kde chvoje někdy mezovala, na kterém
místě vsazen sprostý velký dvourožní kamen, pod něj dáno znamení mezní. Od něho
N. 31. po kročejích 35 ke dvoum mladým chvojkám, z kterých jedna po levé straně šesti vruby nově
znamenaná jest. Od té
N. 32. kroků 88 při rokli k mladé chvoji při jalovci stojící, na které dva kříže vytesané a do nich dva hřeby
vražené jsou. Dále
N. 33. vpravo roklí kroků 79 k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. A pak
N. 34. do rokle kroků 83 kdež dub stojí, na němžto mimo starých vrubů dva kříže vytesaný a do nich dva
hřeby vražený jsou. Odtud
N. 35. drobet vlevo rokličkou k cestě z Horomyslic do Litohlav vedoucí 71 krok jdouce, stojí starý mezní
tesaný kamen, na něm vytesané klíče, drželi na něm pamětní Vojta Jílek z Dýšiny a Jan Ridlpauch
z Klabavy. Touž cestou
str. 31
N. 36. kroků vpravo k chvoji, která mimo šesti starých starých vrubů šesti novými znamenána jest. Pořád
N. 37. touž cestou 18 kroků k chvoji nápodobně vroubené. Zase
N. 38. po kročejích 36 k chvoji tím způsobem vroubené. Od ní
N. 39. kroků 46 vlevo cesty stojí chvoje, na ní, mimo šesti starých vrubů , dva kříže vytesané a do nich dva
hřeby vražené jsou. Opět
N. 40. vlevo 9 kroků přichází se k několika kamenům pohromadě mezujícím. Od nich
N. 41. kroků 10 k dubu mimo šesti starých, šesti novými vruby znamenanému. Od téhož
N. 42. vlevo kroků 28 stojí nad rokličkou chvoje podobně vroubená. Též
N. 43. po kročejích 13 při rokli chvoje tím způsobem vroubená. Touž cestou
N. 44. po dvou starými vruby znamenaných chvojích kroků 84 k chvoji třetí šesti starými a šesti novými
vruby znamenané. Nahoru roklí
N. 45. kroků 60 k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Pak
N. 46. z rokle ven vyjdouce jde se 54 kroky k chvoji tím způsobem vroubené. A zase
N. 47. kroků 30 k mladé chvoji podobně vroubené. Od ní
N. 48. drobet nahoru vpravo kroků 27 k chvoji tím způsobem vroubené. Opět
N. 49. nahoru drobet vpravo 35 kroků k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Od té
N. 50. kroků 23 ke dvoum chvojí z kterých jedna stojící při cestě šesti starými a šesti novými, druhá toliko
šesti starými vruby znamenána jest. Z ní
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N. 51. přes cestu hořejší z Horomyslic k Litohlavům vedoucí, příčně kroků 12 přichází s na chvoji, na které
dva kříže vytesané a do nich dva hřeby vražené jsou. Z té
str. 32
N. 52. kroků 30 na mladou chvoji, na které šest vrubů nově vytesáno jest. Po ní
N. 53. jde se vpravo drobet 22 kroky k chvoji, mimo šesti starých, šesti novými vruby znamenané. Od té
N. 54. kroků 22 k chvoji podobně vroubené. Odtud
N. 55. vpravo dolu po jedné staré vroubené chvoji 40 kroků k chvoji mimo šesti starých, šesti novými vruby
znamenané. Pořád
N.56. vpravo kroků 56 k chvoji podobně vroubené. Dále
N. 57. vpravo přes starou horní cestu k suchým loukám jdouce 53 kroky k chvoji šesti starými a šesti
novými vruby znamenané. Zase
N. 58. vpravo kroků 97 k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Dolu
N. 59. k loukám 39 kroků jdouce stojí chvoje, na ní mimo šesti starých vrubů, šest nových vytesáno. Poté
N. 60. kroků 43 chvoje tím způsobem vroubená. Opět
N. 61. po 44 kročejích chvoje podobně vroubená. Od ní
N. 62, jde se na luka ke dvoum pařezům lipovým, kdež u poslední lípy nad panskou horomyslickou loukou
a loukou hajnýho litohlavského postaven jest nový mezní kamen, na kterém vytesané klíče a lit: M
P, po něj dáno znamení mezní, a drželi tu pamětní Josef Košt? z Ejpovic plzenský poddaný a Václav
Smolík z Litohlav. Od něho
str. 33
N. 63. příčně vpravo 31 krok ku kamenu meznímu při louce hajnýho litohlavského vsazenému, který po
svrchu vokopaný jest. Od toho
N. 64. příčně k pařezu březovému kroků 32, kdež někdy bříza mezovala, u něho vsazen kamen prostý při
louce kněžské a pod něj dáno znamení mezní. Od tohoto kamene dělí se grunty a louka též les
kostelní dýšinský jenž vpravo leží, jak kostelní meze nyní sepsané obsahují. Z druhé ale
N. 65. levé strany jsou grunty plzenské, kdežto od onoho N. 64 vsazeného kamenu jde se podle louky
kněžské 22 kroky ku kamenu meznímu nově vsazenému, na kterém lit: MP&MR vytesané jsou, pod
něj dáno znamení mezní. Od toho
N. 66. dolu k rybníku plzenskému, kdežto vpravo pak louka krčmáře litohlavského a vlevo louka kněžská, a
po ní panská horomyslická, mezi nimižto po 100 kročejích vsazen jest prostý kamen, pod něj dáno
znamení mezní. Od něho
N. 67. pořád zrovna k rybníku 55 kroků, kdež opět kamen prostý vsazen a pod něj znamení mezní dáno jest.
Odtud
N. 68. jde se vpravo podle rybníka kroků 66 k dvoum sazeným kamenům. Od nich
N. 69. zrovna do lesa 53 kroky ku kamenu špičatému meznímu. A pak
N. 70. kroků 8 k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané. Od ní
N. 71. na 7 kroků jde se k chvoji která šesti starými a šesti novými vruby znamenána jest. Od ní zase
N. 72. málo vpravo po louce Matěje Černého 71 krok na kamen sprostý v zemi ležící, kdež vlevo jest
Kokotsko. Dále
str. 34
N. 73. po týž louce 16 kroků na dva kameny sprostý. A pak opět
N. 74. na 9 kroků kamen plosknatý. A potom ještě pořád touž loukou
N. 75. po 77 kročejů na chvoji nahnutou, na nížto již prve jeden starý kříž, nově pak dva kříže a šest vrubů
vysekáno a do křížů nových hřeby vražené jsou. Odtud
N. 76. ohybem vlevo jde se 43 kroky podle horomyslické louky na chvoji vidličatou, kterážto šesti novými
vruby vroubená jest. A od ní
N. 77. po 19 krocích na chvoji mladou s šesti novými vruby. Pak
N. 78. drobet vpravo nahoru k lesu rokyckému 35 kroků následuje chvoje vidličatá neb dvojatá, v níž
kamen leží a mimo šest starých ještě i nových šest vrubů vysekána. Potomně
N. 79. na 40 kroků chvoje šesti starými šesti novými vruby vroubená. Od ní
N. 80. stupuje se k vrchu na 24 kroků k chvoji, která šest starých a šest nových vrubů ukazuje. Dále do
vrchu jde se vpravo
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N. 81. na 55 kroků, kde někdy chvoje stála a vniveč obrácená jest, na kteréžto místo nový mezní kámen
tesaný vsazen jest, na něm vytesané dva klíče. Odtud
N. 82. uhejbnouce se trochu vlevo dolu přichází se po 30 krocích na kamen sprostý nově vsazený vedle
břízky, pod kterým sklo se nachází. A potomně
N. 83. jde se pořád dolu zavezenou cestou 132 kroků k chvoji, která mimo šesti starých vrubů dva nový
kříže a v ní hřeby vražené má. Po ní
N. 84. na 38 kroků přichází se k bříze starovroubené. A dále
N. 85. po 17 kročejích k chvoji nahnuté, která třemi starými a šesti novými vruby jest znamenaná. A zase
str. 35
N. 86. k jiné chvoji 28 kroků vzdálené, která šest starých a šest nových vrubů ukazuje. Opět.
N. 87. po 19 kročejích k chvoji mladé, šest starých a šest nových vrubů ukazuje. Opět
N. 88. jiná chvoje následuje na 15 kroků, šesti starými a šesti novými vruby vroubená. Pak
N. 89. na 13 kročejích zase chvoje, na které šest starých a šest nových vrubů se spatřuje. Od ní pak se jde
N. 90. kročejů 47 po třech po sobě vroubených chvojích. A potom
N. 91. jde se nad rybníčkem kokotským dolu 108 kroků na chvoji nově šesti vruby vroubené, při nížto stojí
bříza podpálená starovroubená. Odtud
N. 92. jdouc pořád dolu 23 kroky přichází se k chvoji šesti starými a nově šesti vruby vroubené. A pak
N. 93. drobet vlevo se jde po pastvišti na 64 kroky k chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenané.
Potom pak se jde
N. 94. vždy na 640 kroků zavřenou strouhou, kterážto pořád mezuje až do velké rokle a přichází se na smrk,
jenž podle týž rokle na pravé straně stojí a šesti novými vruby znamenaný jest. Tu se spatřuje vlevo
les plzenský Radlice řečený. Od toho zase smrku
N. 95. uhýbajíce se vlevo jde se pořád roklí oklikou dolu na 280 kroků až na kamen, jenž na sobě klíče
vytesané ukazuje, a tu vpravo stojí les rokycký a vlevo plzenská Radlice. Odtud
N. 96. uhnouc se zase vlevo přichází se k druhé rokli na 24 kroky k dubci, jenž šesti starými a šesti novými
vruby vroubený jest. A od něho
N. 97. pořád touž roklí vlevo nahoru se jde 43 kroky k chvoji šesti starými a šesti novými vruby
znamenané. A pak
str. 36
N. 98. ještě touž roklí nahoru 73 kroky k chvoji, která šest starých šest nových vrubů v sobě v sobě
vytesané ukazuje. Po ní
N. 99. na 10 kroků následuje mladá kostrbatá chvoje šesti starými a šesti novými vruby vroubená. A
potomně
N. 100. jde se ještě touž roklí 48 kroků na smrk šesti starými a šesti novými vruby znamenaný. A pak
N. 101. vychází se z rokle ven a jde se vpravo 60 kročejů na smrk šesti starými a šesti novými vruby
vroubený. A potom
N. 102. kročejů 32 na kamen, na němž dva klíče plzenský vytesané jsou. Odtud pak
N. 103. ohybem vpravo se obrátíc malou strouhou se jde, kdežto vlevo pořád Radlice se zatahuje. A pak zase
N. 104. uhejbnoce se vpravo k louce smečické na 44 kroky následuje mladá chvoje nově šesti vruby
vroubená. A od ní
N. 105. jde se pořád nahoru podle louky smečické 43 kroky na kamen jenž hlavou nakloněný stojí a dva
klíče vytesané má. Tu jest vpravo les rokycanský. Od něho
N. 106. přichází se po 84 krocích na kamen sprostý špičatý dlouhý, který místo někdejší chvoje, která
vyhnila, nově vsazen jest a pod něj uhlí, též sklo podloženo jest. Odtud
N. 107. uhýbá se vlevo 30 kroků na dub maršální, na něm mimo starých šesti vrubů, ještě dva kříže nové
vytesané a do nich hřeby vražené jsou. A tu vpravo stojí les rokycký, vlevo Kokotsko plzenské a
proti témuž zase vpravo pole panské vosecké situirované jsou. A tím se mezování dílu druhého a
Radlice na Kokotsku skončilo.
str. 37
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č. 4 – 16. července 1721
Výchoz po hranici jižní části záduší dýšinského. Jednalo se o podlouhlou izolovanou enklávu uvnitř panství
Rokycany. Od okraje vsi Chaloupky (část Klabavy) k okraji zaniklé vsi Kokot. Popsáno 119 mezníků. Délka
hranice cca 4,2 km, 4698 kroků.
Léta 1721 dne 16 Juli stala se vejchoz a spatření lesu záduší dejšinskému patřícího a to nápodobně skrze
z předu jmenované z obojí strany deputirováné PP comiaře, při kteréžto vejchozi staré mezníky obnovené
jakož i na místě sešlých a vyhnilých nové vyznamenané a založené jsou. Začátek pak se stal pod
klabavskými rokyckými chalupami při cestě dejšinské. A to
N. 1 Od hlavního maršálku neb chvoje starými vruby vroubené, na kterou nově dva kříže z dvojí strany
vytesané a do nich obou hřeby vražené jsou. Táž chvoje maršální na pravé straně les dýšinský
ukazuje. Odtud
N. 2. šlo se nahoru vlevo 64 kroky k dubu, který šesti starými a šesti novými vruby znamenaný jest. Od
něho
N. 3. po 35 krocích na dvě chvoje, které mimo starých vrubů, novými šesti vruby vroubené jsou. Dále
N. 4. Šlo se 36 kročejů k dubu, na němžto mimo šesti starých, šest nových vrubů vysekáno. Dále ještě
N. 5. po 18 krocích stojí chvoje v rokli šesti starými a šesti novými vruby plecována. Od té
N. 6. jdouc touž roklí nahoru 25 kroků, na místě podťatého dubce vroubeného, jest mladá chvojka nově
šesti vruby znamenána. Po ní
N. 7. pořád roklí jdouc na 20 kroků, kdež prve chvoje vroubená stála a vniveč obrácena jest, založen jest
špičatý sprostý kamen, pod kterým uhlí a cihla se nachází. Odtud
N. 8. na 36 kroků přišlo se k dubu, jenž šest starých a šest nových vrubů ukazuje. Od něho
N. 9. po 37 kročejích zase k dubu pod nahnutou chvojí stojícímu, na něm šest starých a šest nových vrubů
se spatřuje. Pod ním
str. 38
N. 10. na 45 kroky při velké hromadě kamenů následuje mladý dub, jenž na místě starýho zkaženýho,
novými šesti vruby za mezní vysazen jest. Pak
N. 11. na 30 kroků zase dubec šesti vruby plecovaný, kterýžto k chvoji přirostlý jest. Více
N. 12. zase na 30 kročejů při ožlabí dubec šesti novými vruby znamenaný, při němžto smrkový pařez se
spatřuje. Od něho šlo se
N. 13. touž oužlabinou 13 kroků k mladému dubci šesti starými a šesti novými vruby znamenanému. A dále
N. 14. přímo rovně 87 kroků jest nad roklí chvoje šesti starými a šesti novými vruby lizována. Podle též
rokle
N. 15. šlo se 18 kroků k dubci a chvoji, které vedle sebe stojí a oba šesti starými a šesti novými vruby
znamenaný jsou. Od nich
N. 16. kráčeje břehem po 39 krocích přichází se k chvoji nad roklí stojící, která mimo šesti starých, šest
nových vrubů ukazuje. Pak
N. 17. po 22 krocích k dvoum chvojím srostlým šesti starými a šesti novými vruby znamenaným, mezi
nimiž kamen zarostlý leží. Potomně
N. 18. následuje dub šesti starými a šesti novými vruby znamenaný. Od něho
N. 19. vstupujíc kamenným břehem nahoru 40 kroků šlo se k chvoji, která na místě staré suché, šesti
novými vruby za mezní vysazena jest. Odtud
N. 20. přes staré dvě vyhnilé chvoje po 41 krocích přijde se na chvoji šesti starými a šesti novými vruby
znamenanou. Po ní
N. 21. stojí dub kostrbatý na 9 kroků, na kterém, mimo šesti starých, šest nových vrubů se spatřuje. Od toho
N. 22. po 40 kročejích přijde se na kamen sprostý špičatý. A od něho
N. 23. zrovna na 25 kroků k smrku, jenž mimo starých, šest šest nových vrubů ukazuje. Odtud
N. 24. přes cestu lesní do Chaloupek vedoucí 45 kročejů na dva duby staré vroubené, na nichžto po šesti
nových vrubech vytesáno jest. Zase
N. 25. šlo se 25 kroků na dub, jenž mimo zanechaných šesti starých vrubů , novými šesti znamenaný jest.
A opět
str. 39
N. 26 kročejů 25 k dubu mimo šesti starých novými šesti vruby plecovanému.
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N. 27. následuje 25 kroků dub starovroubený, který od někoho podťat byvše, z pařezu spadl, do zemi plně
se zarazil a prvně jako jiný zakořeněný strom při svém pařezu zrovna stojí. Odtud
N. 28. šlo se břehem 69 kroků na chvoji, která nově šesti vruby znamenaná. Od ní pak
N. 29. týmž břehem dále 54 kroky na malý smrček, kterému mimo šesti starých vrubů, nových šest vrubů
přidané jsou. A ještě týmž břehem
N. 30. po 29 kročejích k chvoji, na nížto šest starých a šest nových vrubů se spatřují. Dále
N. 31. na 20 kroků stojí dubec šesti starými a šesti novými vruby znamenaný. Od kterého
N. 32. šlo se mimo malé hromady kamenů na 60 kroků k velké chvoji, které mimo šesti starých novými
šesti vruby vroubená jest. Od ní
N. 33. po 54 krocích přišlo se na dvě chvoje, blíž sebe stojící, z nich přední šesti starými a šesti novými
vruby plecována jest. Potom
N. 34. zase k chvoji na 11 kroků, která již prve šesti vruby znamenaná ještě šesti novými vroubena jest.
Více
N. 35. kročejů 25 stála někdy chvoje vidličatá, která poněvadž vyhnila, na místě jí při mladém smrčku
kamen sprostý vsazený a pod něj sklo, též dva sprostý černý kameny podložený jsou, dostal při něm
pamětního Matěj Michl z Dýšiny a Bartoloměj Hejl z Litohlav. A odtud
N. 36. na 52 kroky přišlo se k chvoji staré vroubené, na které i ještě šest nových vrubů vysekáno jest. A
odtud
N. 37. přes starovroubenou, však větrem vyvrácenou chvoji, podál 84 kroků k dubu, na něm mimo šest
starých zanechaných, ještě šest nových vrubů vysekané jsou. Jdouce
str. 40
N. 38. na 60 kroků k chvoji, která mimo šesti starých, též šesti novými vruby znamenaná jest. Dále
N. 39. zase na 92 kroky k velké chvoji vidličaté, která se zanecháním jí šest starých vrubů, šesti novými
vroubena jest.
N. 40. kročejů 37 na kamen sprostý v zemi zarostlý, jenž nově okopán a za mezník od obojí strany pojatý
jest.
N. 41. na 37 kroků k chvoji při cestě horomyslické k Litohlavům vedoucí, která prve šesti, též nově šesti
vruby vroubená jest. Od ní se šlo
N. 42. přes cestu nahoru vedle myti rokycké ke dvoum malým chvojím na 28 kročejů, která mimo starých
vrubů nově šesti vruby znamenána jest. Odtud zase
N. 43. na 42 kroky k velké chvoji, na nížto šest starých a šest nových vrubů jest. Dále
N. 44. k chvoji vidličaté na 51 krok, která na místě sešlého smrčku , nově šesti vruby jest vroubena.
Nedaleko
N. 45. na 6 jedině kročejů na dubec starovroubený, kterému šest nových vrubů přisekané jsou.
N. 46. na 20 kroků k chvoji táhlé, na nížto mimo šesti starých, jiných šest nových vrubů se spatřují. A pak
N. 47. na 44 kroků k dubci šesti starými a šesti novými vruby znamenanému. Pořád
N. 48. šlo se k chvoji 41 krok, na ní mimo šesti starých, šest nových vrubů k spatření jsou. Odtud opět
N. 49. na 19 kroků k chvoji táhlé, na ní mimo šest starých, nových šest vrubů vysekané jsou. A zase
N. 50. po 20 kročejích k chvoji předtím nově šesti vruby znamenané. Od ní
N. 51. na 30 kroků k mladému smrku, na kterém šest starých a šest nových vrubů. Po něm
N. 52. k třem po sobě stojícím 41 krok vzdáli, prve i nově šesti vruby znamenaným chvojím, z nich
poslední vidličatá dva nově vysekané kříže a v nich hřeby ukazuje a potud vpravo vždy myť
rokycanská nahoru vystupuje. Odtud
N. 53. k chvojce se vlevo šlo 61 krok po čtyřech starovroubených chvojích, z kterých poslední šesti vruby
obnovena. A opět
N. 54. drobet vlevo přes cestu k Litohlavům vedoucí 63 kroků na chvoji, která šesti starými a šesti novými
vruby znamenána, tu vpravo jest myť rokycká. Pak dále
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N. 55. po 31 kročeji tesaný mezní kámen nově vsazen jest, na něm dva klíče vytesaný, kdež i pro
superabundanti mladá chvojka šesti novými vruby znamenána jest, tuto vpravo stojí les klabavský a
vlevo les zádušní dejšinský. Odtud
N. 56. uhnouc se vlevo nahoru 5 kroků následuje chvoje mladá nově šesti vruby plecována. A dále
N. 57. na 42 kroky chvoje v špici ohnutá šesti starými a šesti novými vruby vroubená. Po nížto
N. 58. na 90 kroků stojí dubec nově šesti vruby znamenaný. Od něho
N. 59. po 40 kročejích přijde se zase k dubci, jenž nově šesti vruby jest vroubený. A po něm
N. 60. dolu zrovna na 84 kroky na chvoji šesti starými a šesti novými vruby znamenanou, pod nížto veliký
kamen leží.
N. 61. na 34 kroky následuje mladá chvoje, na které šest starých a šest nových vrubů vysekané se spatřují.
Pak ještě dál dolu
N. 62. po 48 kročejích přichází se na dub, na kterém dva kříže nově vytesané a do nich hřeby vražené jsou,
proti tomuto dubu leží louka Jakuba Blahně, hajného z Litohlav a vpravo jest les rokycký a vlevo les
záduší dýšinského.Odtud
str. 42
N. 63. šlo se 72 kroky na dva sprostý kameny, kdež vpravo řečeného Bartoloměje Blahni louka ještě se
zatahuje a vlevo dýšinská zádušní kněžská louka situirována jest. Odtud zase
N. 64. po 36 krocích následuje kámen sprostý znova vsazený špičatý, pod nějžto sklo a uhlí podloženo jest.
Potom vlevo dolu se obrátíc
N. 65. na 15 kroků vzdáli jest chvoje nově šesti vruby znamenaná, kdežto na pravé straně leží louka
krčmáře litohlavského, a na levé straně dýšinská, slove Kněžská. Pak zase
N. 66. po 49 kročejích jde se na kamen pod břízkou ležící, při kterém doubek mladý roste. Po něm pak
N. 67. šlo se pořád skrze dotyčné louky 60 kroků k meznímu tesanému kamenu, na kterém z jedné strany
lit: MP a z druhé strany lit: M&R vyryté jsou. Od něho
N. 68. kroků 23 pojdouce jest kamen mezní sprostý nově vsazený při pařezu březovém podle louky
Kněžské vlevo a vpravo hajného litohlavského, nazad jest louka panská plzenská ke dvoru
horomyslickému patřící. Odtud
N. 69. Obrátíce se k lesu jde se kroků 12 k vidličaté chvoji mezi týmiž lukami hajného litohlavského a
Kněžskou, na chvoji naleznuto šest starých vrubů a mimo nich šest nově vytesaných. Pořád do lesa
N. 70. kroků 42 k chvoji mimo šesti starých vrubů, šesti novými vroubena. Od ní¨
N. 71. do rokle a touž roklí se jde kroků 63 k chvoji, na které mimo šesti starých, šest nových vrubů
vysekáno, a tu z pravé strany jest les ¨P.P. rokycanských a vlevo les záduší dýšinského. Pořád
N. 72. touž roklí 45 kroků k mladé chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno. Po ní
N. 73. jde se vzhůru touž roklí 73 kroky k dvojaté chvoji podobně šesti novými vruby znamenané. Zase
str. 43
N. 74. kroků 85 k chvoji týmž způsobem nově vroubené. A opět
N. 75. kroků 30 k dvojaté chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno. Též
N. 76. kroků 47 k chvoji podobně nově vroubené. Od ní
N, 77. zrovna dolu 20 kroků k chvoji tím způsobem nově vroubené. Dále
N. 78. přes cestu hořejší horomyslickou kroků 47 k chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno, po které jdou
chvoje. Totiž
N. 79. kroků 15 stojí chvoje podobně nově vroubená. Ještě
N. 80. po kročejích 53 chvoje šesti novými vruby vroubená. Více
N. 81. po kročejích 36 chvoje podobně nově vroubená. Dále
N. 82. po kročejích 12 chvoje tím způsobem vroubená. Dále
N. 83. po kročejích 32 nad rokli chvoji šesti novými vruby znamenaná. A pak
N. 84. přichází se do rokle kroků 34 kdež jest suchá bříza, která předtím dvojatá byla, mezi tím časem ale
jeden díl uťatý jest, v nich se nalézá kamen zarostlý. Touž roklí
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N. 85.
N. 86.
N. 87.
N. 88.
N. 89.

dolu vpravo kroků 25 k chvoji, na ní šest nových vrubů vytesáno. Od ní
ohybem vpravo 46 kroků k mladé chvoji podobně nově vroubené. Pak
následuje po kročejích 14 dub velký, na něm dva kříže vytesané, v nich hřeby vražené jsou. Od něho
kroků 30 k chvoji šesti novými vruby vroubené. Odtud
přes cestu dolejší horomyslickou 78 kroků k vidličatému dubu, na kterém mimo šesti starých šest
nových vrubů vytesáno. Pak
N. 90. přes stezku k Chaloupkám vedoucí do rokličky, kdež po 34 kročejích stojí chvoje šesti novými vruby
znamenaná. Touž rokličkou
str. 44
N. 91. po kročejích 11 chvoje, na ní šest vrubů nově vytesáno. A zase
N. 92. kroků 56 chvoje tím způsobem nově vroubená. Po ní
N. 93. jde se kroků 32 k chvoji šesti novými vruby znamenané, okolo ní leží kamení. Opět
N. 94. kroků 22 k chvoji tím způsobem nově vroubené, okolo ní hromada kamení. Potom
N. 95. břehem kamenným kroků 55 k chvoji nápodobně nově vroubené. Pořád
N. 96. břehem kroků 30 k chvoji podobně nově vroubené. Dále
N. 97. kroků 55 k mladé chvoji, podobně nově vroubené. Od té
N. 98. kroků 15 k mladé chvoji tím způsobem nově vroubené. Dále
N. 99. kamenitým břehem kroků 36 k nahnuté chvoji šesti novými vruby znamenané. Opět
N. 100. břehem vpravo se uhnouce stojí chvoje podobně nově vroubená, při ní hromada kamení. Pak
N. 101. vlevo kroků 19 na břehu kamenitém chvoje, tím způsobem vroubená. Zase
N. 102. vpravo po břehu na 50 kroků stočená chvoje šesti novými vruby vroubená. Po témž břehu
N. 103. kroků 58 přichází se k mladé chvoji, podobně nově vroubené. Tou
N. 104. na 30 kroků následuje chvoje, v rohu při poli Levého z Chaloupek, stojící, na ní vytesané jsou dva
kříže a do nich dva hřeby vražené. Od té
N. 105. k Chaloupkám dolu 68 kroků po hřebenu neb břehu kamenitém přichází se k chvoji šesti novými
vruby znamenané. A
N. 106. vedle téhož Levého pole 40 kroků k chvoji podobně nově vroubené. Od ní
N. 107. zrovna dolu 19 kroků k chvoji podobně nově vroubené. Zase
str . 45
N. 108. kroků 60 k chvoji šesti novými vruby znamenané. kdežto pořád kamenitý břeh neb hřeben se táhne.
Opět
N. 109. po kročejích 21 k chvoji podobně nově vroubené. Dále
N. 110. kroků 57 k chvoji týmž způsobem nově vroubené. Od té
N. 111. kroků 49 k chvoji na břehu kamenitém stojící, na ní šest nových vrubů. Po ní
N. 112. na 37 kroků stojí chvoje podobně nově vroubená. Po té
N. 113 kroků 63 dub podobně nově vroubený. od kterého
N. 114. pojdouc kroků 62 stojí chvoje u louky nadepsaného Levého. A
N. 115. po kročejích 25 chvoje šesti novými vruby znamenaná. Opět
N. 116 po kročejích 70 chvoje podobně nově vroubená. Zase
N. 117. po 41 kročeji nahnutá chvoje tím způsobem nově vroubená. Odtud
N. 118. kroků 35 přišlo se k chvoji u Chaloupek Klabavských v rohu louky Levého, na které dva kříže
vytesané a do nich dva hřeby vražené jsou. Od ní
N. 119. Obrátíce se vlevo jde se podle cesty dejšinské 100 kroků k chvoji maršálu, od kterého se Numerous
Primus začal, na něm jsou vytesaný dva klíče a do nich hřeby vražený. A těmito mezníky se
vykazuje celý les zádušní kostela a fary dejšinské na Kokotsku při Chaloupkách klabavských
situirovaný.
str. 46
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č. 5 – 16. července 1721
Severní díl záduší dýšinského se táhl od kokotských rybníků směrem k Bušovicím a končil na okraji
bušovických polností. Podlouhlý díl lesa hraničil s podobně protáhlým pozemkem patřícím městu Rokycany.
Výchoz popisuje jen jednu dlouhou stranu záduší. Popsáno 53 mezníků. Délka cca 1700m, 2035 kroků.
Anno & diecodem další meze a mezníky Kokotsku za rybníkami kokotskými grunty král. města Plzně, též
les druhý záduší dejšinského od gruntův a lesův král města Rokycan dělící spatřené a obnovené jsou.
Začátek se učinil za rybníkem Kokotským dolejším, kdež
N. 1 při rohu neb konci téhož rybníka vsazen jest sprostý kamen, pod něj dáno znamení mezní. Od něho
N. 2. zrovna k hrázi rybníčku kroků 60 pojdouce zase jest vsazen kamen sprostý mezní, pod něj dáno
znamení mezní vokuj, cihla a uhlí. Odtud
N. 3. obrátíce se vpravo nahoru zrovna jde se podle louky hajného litohlavského a do lesa kněžského
dýšinského 143 kroky k chvoji na ní vytesané jsou dva kříže a do nich dva hřeby dané a tu z pravé
strany jest les pánů rokycanských a po levé les zádušní dýšinský. Od té
N. 4. kroků 36 k chvoji, na které šest nových vrubů vytesáno. Od ní
N. 5. kroků 91 k chvoji podobně nově vroubené. Zase
N. 6. kroků 44 k chvoji nahnuté, na ní šest nových vrubů. Dále
N. 7. přes cestu kroků 80 k chvoji nově šesti vruby vroubené. Opět
N. 8. kroků 19 k chvoji podobně nově vroubené. Pak
N. 9. zrovna nahoru 53 kroky jdouce stojí chvoje nově šesti vruby znamenána. Vejš nahoru
N. 10. kroků 68 chvoje podobně nově vroubená. Též
N. 11. po kročejích 28 mladá chvoje tím způsobem nově vroubená. Po ní
N. 12. kroků 23 chvoje šesti novými vruby znamenána. Po té
N. 13. jde se kamenitým břehem 71 krok k chvoji podobně nově vroubené. Tou
N. 14. po kročejích 55 následuje mladá chvoje šesti vruby nově znamenaná. A zase
N. 15. kroků 35 přichází chvoje s šesti novými vruby znamenaná při ní bílý kamen. Pak
N. 16. po 20 kročejích dub, na něm šest nových vrubů vytesáno. Od něho
N. 17. jde se okolo velkého kamene 49 kroků k mladé chvoji, jenž šesti vruby nově znamenána jest. Od ní
N. 18. nahoru vpravo kroků 54 k dubu starému šesti novými vruby znamenanému. Potom
N. 19. přes cestu starou travnatou k dubu po levé straně stojícímu, na něm šest vrubů nově vytesáno. Od
něho
N. 20. vpravo kroků 36 k dubu podobně nově vroubenému. Pořád
N. 21. vpravo podle starý cesty 100 kroků k dubu, na něm šest nových vrubů vysekáno. Dále
N. 22. nahoru cestou 57 kroků stojí vpravo chvoje šesti novými vruby znamenána. Zase
N. 23. vpravo se uhnouce kroků 34 dub, na něm šest vrubů nově vysekáno. Opět
N. 24. nahoru při hromadě kamení kroků 22 chvoje podobně nově vroubená. Pořád
N. 25. nahoru vpravo kroků 46přichází se k chvoji tím způsobem nově vroubené. Po ní
N. 26. kroků 10 k dubu šesti novými vruby znamenanému. Dále
N. 27. pořád cestu bušovskou 39 kroků k dubu podobně nově vroubenému. Též
N. 28. kroků 32 k dubu podobně nově vroubenému. Potom
str. 48
N. 29. ohybem vlevo 50 kroků k vidličatému dubu tím způsobem nově vroubenému. Od něho
N. 30. jde se k vršku nalevo 19 kroků, kdež stojí dum šesti novými vruby znamenaný.Dále
N. 31. přes hromadu kamení 13 kroků mladý dub podobně nově vroubený. Po něm
N. 32. opět břeh kamenitý a po 8 kročejích dub tím způsobem nově vroubený. Zase
N. 33. po kročejích 23 na vršku dub šesti vruby nově znamenaný. Dolu
N. 34. vrchu 17 kroků přichází se k mladému dubu, podobně nově vroubenému. Přímo
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dolu kroků 44 k dubu, na něm šest nových vrubů vytesáno. Pořád
dolů 36 kroků k mladému dubu podobně nově vroubenému. A pak
kroků 18 k chvoji tím způsobem vroubené. Drobet
dolu nalevo 52 kroky k chvoji kostrbaté tím způsobem nově vroubené. Od ní
přichází se po kročejích 46 na kamen samorostlý černý, při něm chvoje stojí. Od toho
přes starou cestu bušovskou 28 kroků přichází se k chvoji šesti vruby nově znamenané. Dále
kroků 51 k tlusté chvoji podobně nově vroubené. Od té
kroků 34 k chvoji, na které šest starých vrubů obnoveno. Z té
se jde 14 kroků na chvoji šesti vruby nově znamenané. Z ní
drobet vpravo 26 kroků na chvoji podobně nově vroubené, po obou stranách jsou kameny. Od té
kroků 57 k dubu tím způsobem nově vroubenému . Od něho
kroků 31 ku kamenu černému vysokému. Po kterém
ohybem vlevo 6 kroků stojí chvoje šesti vruby nově vroubená. Pořád
vlevo dolu 24 kroky chvoje podobně nově vroubená. Zase
dolu přes starou cestu kroků 40 přichází se k chvoji tím způsobem nově vroubené. Více
dolu vpravo 24 kroky k dubu, na něm šest nových vrubů vytesáno. Potom
vlevo dolu k Bušovicům 41 krok k dubu šesti novými vruby vroubenému. Odtud
kroků 24 k chvoji, na ní se spatřily dva starý kříže. Od ní
pojdouce 4 kroky stála předešle chvoje mezující a dělící dvoje grunty totiž onen les dejšinský
zádušní, grunty bušovský a P. rokycanských, na místě jejím budoucně při shledání všech třech stran
kamen mezní náležitý postaven býti má, a tu se končí les dejšinský zádušní.

str. 50
č. 6 – 16. července 1721
Výchoz po hranici podlouhlého lesního pozemku patřícího městu Rokycany. Začátek je u tzv Pískových jam
poblíž Bušovických polností, konec u kokotských rybníků. Popsáno 46 mezníků. Délka cca 1,6 km, 1798
kroků.
Anno & diecodem skrze týž PP comisaři spatřené a obnovené mez a mezníky lesa panského král: Města
Plzně a král. města Rokycan nad Bušovicí nad Pískovýma jámami řečeného a za rybníkami Kokotskými
situirovaného.
N. 1. Začátek se učinil u chvoje vysoké troje grunty a lesy mezující, totiž vpravo jest les P.P.
rokycanských, vlevo grunty bušovské a prostředkem jest les P.P. plzenských; na té chvoji po oné
straně ukazující les plzeňský vytesán jest kříž a do něho vražen hřeb s klíčem, po straně rokycanské
též kříž a do něho vražen hřeb s lit M R mimo těchto křížů jsou též tři vruby obnovené. Od ní
N. 2. jde se napravo 42 kroky k chvoji šesti novými vruby znamenané, kdežto vpravo jest les P.P.
rokycanských a vlevo P.P. plzenských. Zase
N. 3. kroků 25 k chvoji šesti novými vruby vroubené. Opět
N. 4.. nahoru vpravo 114 kroků k chvoji dvojaté, v nížto jest kamen, vytesané též nyní šest vrubů. Pořád
N. 5. nahoru do vrchu vpravo po kročejích 93 k dubu, na něm šest nových vrubů vytesáno. Výš vzhůru
N. 6. vpravo 93 kroky jdouce stojí chvoje, na které šest nových vrubů vytesáno jest. Po ní
N. 7. kroků 20 dub, na něm kamen a jedna větev uťatá se spatřuje. Dále
N. 8. po kročejích 40 dub, na něm šest starých vrubů obnoveno. Též
N. 9. po kročejích 18 dub na kterém šest vrubů nově vytesané. Odtud
N. 10. vpravo kroků 45 přichází se k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Pak
N. 11. přes cestu kroků 40 k dubu, na něm vysekáno šest vrubů. Dolu
N. 12. kroků 31 k chvoji šesti vruby nově znamenané. Odtud
N. 13. jde se mimo hromady kamení 52 kroky k chvoji šesti novými vruby znamenané. Zase
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N. 14. kroků 30 k mladé chvoji tím způsobem nově vroubené. Od ní
N. 15. kroků 25 k dubu vedle cesty bušovské stojícímu, na kterém šest starých vrubů se spatřilo a mimo
nich šest nových vytesáno jest. Potom
N. 16. přes touž cestu kroků 11 k chvoji šesti novými vruby znamenané. Od té
N. 17. kroků 22 k chvoji podobně šesti novými vruby znamenané. Po ní
N. 18. kroků 27 k chvoji, na ní šest vrubů nově vysekáno. Potom
N. 19. vpravo 90 kroků k chvoji šesti novými vruby znamenané. Pořád
N. 20. vpravo kroků 57 k starému dubu, na něm šest nových vrubů vysekané a jest při něm hromada
kamení. Odtud
N. 21. kroků 20 k chvoji šesti novými vruby znamenané. Nápodobně
N. 22. kroků 34 k chvoji tím způsobem nově vroubené. Pořád
N. 23. vpravo dolu 48 kroků k chvoji podobně nově vroubené. Pak
str. 52
N. 24. přes hromadu kamení kroků 36 pojdouce, stojí dub, na něm se spatřilo starých šest vrubů a mimo
nich šest nových vysekáno. Po něm
N. 25. kroků 37 dub, na něm šest nových vrubů vytesáno též se spatřilo šest starých vrubů, okolp něj leží
kamení. Dále
N. 26. po kročejích 18 chvoje, na ní šest vrubů nových vysekáno jest. Opět
N. 27. vpravo se uhnouce kroků 20 točená chvoje, na ní šest nových vrubů vytesáno. Dolu
N. 28. kroků 38 jde se napravo k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Pořád
N. 29. vpravo 30 kroků k chvoji, na ní místo starých šesti vrubů, šest nových vytesáno jest. Zase
N. 30. kroků 38 k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Opět
N. 31. kroků 16 k chvoji podobně nově vroubené. Dále
N. 32. uhnouce se vpravo 35 kroků stojí chvoje šesti novými vruby znamenaná. Po ní
N. 33. kroků 20 chvoje podobně nově vroubená. Též
N. 34. po kročejích 27 chvoje tím způsobem nově vroubená. A zase
N. 35. po kročejích 25 chvoje mimo šesti starých vrubů šesti novými vroubená. Opět
N. 36. po kročejích 28 chvoje šesti novými vruby znamenaná. Po té
N. 37. po kročejích 36 následuje mladá chvoje podobně nově vroubená. Též
str. 53
N. 38. kroků 53 chvoje tím způsobem nově vroubená. Drobet vlevo
N. 39. kroků 19 jde se k mladé chvoji šesti novými vruby znamenané. Po ní
N. 40. kroků 60 k chvoji podobně nově vroubené. Dále
N. 41. přes cestu smečickou na hořejší rybník vedoucí vpravo 57 kroků k chvoji, na ní šest vrubů nově
vysekáno. Podobně
N. 42. kroků 28 k chvoji malé podobně nově vroubené. Vpravo
N. 43. kroků 44 k chvoji, na které mimo šesti starých vrubů, šest nových vroubeno. Od té
N. 44. jde se ven z lesa k rybníku podle louky hajného litohlavského 68 kroků k chvoji podpálené, na ní
šest nových vrubů vysekáno. Zase
N. 45. mezi loukou téhož hajného a panskou horomyslickou 20 kroků k chvoji šesti novými vruby
znamenané. A pak
N. 46. kroků 68 ku kamenu meznímu při kokotském rybníku vsazenému. A tu se zkončuje díl třetí lesů
plzenských na Kokotsku se vynacházejících za rybníky kokotskými ležící.
Samostatný pozemek Rokycan na Kokotsku.
Posledně spatřil se týž dílec P.P. rokycanských pod rybníkem prvním kokotským ležící, jenž se za zříceninu
udává jakési bývalé býti mající hospody, nyní ale jest palouček hajného litohlavského, kterýžto dílec od
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gruntů plzenských se takto dělí. Jest pod hrází rybníčku břeh kamenitý, který podle stoky vody z rybníčku
vycházející se táhne, pak se zase nahoru obraceje podle lesa po pařezech chvojových až zase k onomu břehu
kamenitému, tak jak ty meze Vencl Kubišta z Dýšiny vykazoval.
str. 54
A tyto jsou pravdivé meze a mezníky grunty Král: a Kraj: města Plzně od gruntů Královského města
Rokycan dělící, které by poddaný z jedné i druhé strany náležitě zachovali, je pod žádným zámyslem nerušili
a přes ně nesahali přísně pod pokutou a skutečným trestem zamezeno a zapověděno jest.
Pak pro budoucí věčnou paměť jsou tyto spatřené meze a mezníky též všeliké při nich zašlé přátelské
najednání ve dva jednosvorné exempláře uvedené, pro pevné jich zdržení pečeťmi městskými stvrzené a
z nich jedné každé straně jeden v rukách zanechán jest. Stalo se v Král:Krajském městě Plzni / v Král: městě
Rokycanech dne [datum překryt pečetí] Septembris A. 1722.
pečeť Rokycan

pečeť Plzně

22

