
Opravy a dodatky. 
Čti: str. 3 ř. 10 zd. ráčil3; Btr. 7 ř. 13 zd. království českého; str. 8 

ř. 23 zd. K slovu „učiněné" připoj pozn. 1 : Viz Emler, Pozůstatky desk zem
ských I, str. 343; str. 12 ř. 10 zd. čti frystuňkův; str. 15 ř. 15 sh.: viz pro 
další též Btr. 157 pozn. 3; str. 16 ř. 4 sh. zemských k, ř. 5 sh. zástavou toliko; 
str. 19 ř. 15 sh. přijímání; str. 24 ř. 2 zd. J»; Btr. 25 ř. 9 sh. našlo v sněmích; 
str. 26 ř. 4 sh. 1608 viz; str. 27 ř. 16 zd. a str. 29 ř. 11 sh. appellacl; str. 27 
ř. 3 sh. artykulové:; str. 30 ř. 20 sh. náležejících; str. 30 ř. 10 zd. knlžetstvi 
slezských; str. 31 ř. 12 sh. čti 1575 (Sněmy české IV. str. 22 O úřadech Cechům 
v Slézště náležitých); str. 33 ř. 8 zd. na př.; str. 38 ř. 1 sh. s strany; str. 40 
ř. 7 zd. konsistoře; str. 46 ř. 6 zd. str. 304 a pozn. a; str. 46 ř. 5 zd. vymřeli. 
Viz Úvod str. XXXVI; česká větev pánův (knížat) z Plavná vymřela r. 1572; 
str. 51 ř. 16 sh. čti B II a přípisek rnky p a A XXVI; str. 54 ř. 2. zd. appel-
lačního, ř. 3 zd. přísahal; str. 63 ř. 12 sh. minějl; str. .64 ř. 10 sh. proto vždy; 
str. 74 ř. 14 zd. pražském; str. 97 ř. 5 zd. purkrecht; str. 99 ř. 6 zd. nemohl-li; 
str. 101 ř. 17 zd. s toho; str. 107 ř. 1 sh. J. Mti., panuov; str. 109 ř. 14 sh. 
čti zpraviti, ř. 14 zd. právu o; str. 110 ř. 13 zd. iudicatae; str. 111 ř. 18 sh. 
dlužních, věnných, ř. 7 zd. zplacování; str. 113 ř. 23 sh. s [z] řízením; str. 113 
ř. 29 sh. 1564; str. 114 ř. 17 sh. komorníkem; str. 119 ř. 4 a 6 sh. kommissaři, 
kommissl; str. 121 ř. 12 zd. zplacenl; str. 124 ř. 7 zd. purgmistra; str. 128 
ř. 9 zd. [od]oamrtí své; str. 132 ř. 10 sh. Hispanl; str. 139 ř. 16 zd. klauzule; 
str. 143 ř. 12 zd. král.; str. 146 ř, 3 zd. B XX. Viz též Sedláčkovy Hrady a 
zámky VI, str. 63; str. 150 ř. 6 zd. mimo to; str. 157 ř. 8 sh. J 47; str. 158 
ř. 5 zd. čti: Zbytek ovšem je smyslem kusý, ale celý čl. měl přijlti k D LIII, 
což patrně škrtnutí znamená. Viz tam, viz dále n F IIII přípisek ruky (3; str. 
163 ř. 11 zd. čti olůvkem, ale měl přijlti asi k J LXVIII; str. 184 ř. 1 zd. čti 
K XIIII a O XVIII nový; str. 194 ř. 13 sh. nápadní 17; str. 197 r. 20 zd., str. 
199 ř. 12 sh. a str. 218 ř. 2>> sh. odcizit); str. 201 ř. 1 a 2 zd. čti: textu; při 
tom ještě měla zůstati poslední věta „a dále J. Mt. oís— mlti neráčí" jak svědčí 
nový XXVIII : Jakož; str. 217 ř. 3 zd. čti nevdadouci se; str. 220 ř. 11 zd. 
odbyti; než; str. 221 ř. 13 zd. čti 569—570. Viz též Ovod str. XXXV; str. 224 
ř. 10 zd. čti Vízy nač; str. 232 marg. přípisek „Sněm léta 1610" dej proti 3. ř. zd.; 
str. 236 ř. 4 sh. čti což, ř. 6 sh. jakýmikoliv; str. 244 ř. 9 sh. spůsobem; 
str. 245 ř. 1 sh. radami; str. 247 ř. 4 sh. králi a zemi; str. 253 ř. 9 sh. pán, 
úředník; str. 254 ř. 10 zd. král.,; str. 255 ř. 13 zd. Zde se začíná, ř. 19 zd. 
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opravováni; str. 263 f. 2 sh. statek ztratil 0; str. 266 ř. 15 sh. přeškrtnut, ale 
podle přípiska niky P a D XLVIII měl by zůstati. Viz též Úvod str. XXXVI; 
str. 268 ř. 11 zd. zpraviti; str. 269 ř. 18 zd. čti se právo; str. 272 ř. 4 sh. 
všickni; str. 279 v marg. přlp. spůsob; str. 281 ř. 9 sh. frystnnky, ř. 19 zd. 
kommissařů; str. 284 ř. 16 zd. vycházeti; str. 286 ř. 5 sh. o vydáni; str. 294 
ř. 13 zd. zapovídá; str. 294 ř. 22 sh. L XLVIII; str. 293 ř. 5 sh. L LI [A i B 
nový]; str. 299 ř. 10 zd. měřicství, r. 14 zd. BtarosBtvl; str. 301 ř. 12 zd. snesli, 
item; str. 302 ř. 7 sh. Viz K LI ; str. 308 ř. 1 zd. M XI ; Btr. 309 ř. 16 sh. ušli) 
buď hledínob; str. 310 ř. 5 zd. čti (3; M II však je přepsání místo M I; str. 
311 ř. 12 sh. M I; str. 314 ř. 24 sh. čti Horalknov, ř. 8 zd. Našich; str. 316 
ř. 7 sh. pánu; str. 316 ř. 15 sh. kdež: str. 320 ř. 17 zd. kderýž, r. 4 zd. čeled; 
str. 322 ř. 8 zd. půhonního; str. 326 ř. 20 zd. sešlo při, ř. 19 zd. právich, ten 
řád a zpuosob; str. 326 ř. 15 sh. zplaiáti; str. 328 ř. 15 zd. král. co; str. 333 
ř. 3 zd. čti pražským menším; str. 339 ř. 13 sh. dovedené,; str. 341 ř. 9 sh. 
čti ingrossátor; tak má tisk 1594 proti tisku 1564; str. 342 pozn. 2 má zníti: 
Jest to artykul sněmu 1575, nezařazený. Viz Sněmy české IV. str. 271; str. 344 
ř. 18 sh. čti vládykami, krále J. Mti. radami; Btr. 348 ř. 15 sh. poručnlci,; str. 
353 ř. 9 sh. čti ležeti, k O XXVII a O XXVIII připoj *, r. 11 sh. čti Škody; 
str. 355 ř. 5 zd. třetího; str. 365 ř. 12 sh. nepořádnou; str. 368 ř. 5 sh., str. 
448 ř. 5 sh., ř. 5, 10 a 11 zd. čti Svatováclavská, Svatováclavské; str. 373 ř. 13 sh. 
nadennlkuom; str. 382 r. 13 sh. tomu že; str. 382 a j . čti vždy titul, ač ruka j3 
píše tytul (tak i str. 86 a 248, 304, 414); str. 384 ř. 11 zd. královských, pan
ských; str. 386 r. 13 zd. přisahá ti ; str. 396 ř. 9 a 14 zd. čti zplacována, ř. 12 
zplacovati; str. 397 r. 8 Bh. zplacení; str. 398 ř. 5 sh.úmluvou; str. 403 v marg. 
pozn. čti z toho artykule: str. 404 ř. 15 a 17 sh. a str. 407 ř. 14 zd. zpravení, 
zpravil; str. 409 ř. 4 sh. zpraviti; str. 410 ř. 3 čti R XX o a 10 sh. «; str. 411 
ř. 12 sh. R 21, ř. 20 křesťanské, se.; str. 413 ř. 10 zd. čti lidi, ř. 9 zd. odpo
vídaly; str. 415 ř. 15 sh. čti bohemicis; str. 425 ř. 5 sh. lihavými; str. 431 
ř. 16 zd. čti O krčmách. T V l i l i ; pozn. i pak mi znlti: Viz Úvod str. XIX. 
Jireček ve své edici otiskuje T VIII z tisku r. 1564, mně neznámého. Tento 
T VIII je převzat ze zřfz. z. z r. 1549, ale přidána poslední věta „Pakli.. • 
starodávní užití"; str. 431 ř. 20 sh. pozn. o čti: Jestliže by pak kdo; str. 438, 
439, 440, 441, 442, 443 čti Vypuštěn v B ; str. 437 ř. 7 zd. markrabě; str. 441 
ř. 14 sh. vyšly; str. 443 ř. 14 sh. čti dobré zdání (A i B), ř. 17 zd. O XLVII, 
ř. 18 zd. čti v XVI-tém století; str. 444 ř. 1 zd. čti probýř; str. 446 ř. 6 zd. 
6tí vybyli, ř. 8 a 16 zd. markraba; str. 448 ř. 1 sh. čti měští; atr. 449 ř. 12 zd. 
čti testimoniis, ř. 20 zd. maršálka; str. 457 ř. 11 zd. 274; str. 463 ř. 12 sh. 
čti očkoli; str. 464 ř. 6 sh. čti přijímáni svědkův. 




