Katastr Marie Teresie.
Za vlády císařovny Marie Teresie vznikl v Čechách první katastr, dle jejího jména nazvaný
katastrem teresiánským, nebo také katastrem Marie Teresie. Je to podrobný popis panské půdy,
podobně i půdy poddanské, jíž vrchnosti obdělávali poddaní jménem roboty, nebo vlastníci
zaměstnanci. Ke katastru jsou připojeny i důchodu vrchnosti z různých hospodářských podniků/
škrobáren, pivovarů, lihovarů apodobně. Dle uvedených soupisů byla vyměřena vrchnosti daň,
kontribuce, čímž zrušena jejich dlouholeté právo, že panská půda nemůže býti podrobena dani.
Podobný popis majetku i příjmu ze štoly musel přiznati i každý farář zvláštní listinou, jež mu
byla za týmž účelem dodána krajským úřadem.
V té době revisitace popsány opět všechny grunty v obci s udáním kdo držel grunt roku 1655 a
pak roku 1713. Udán jest počet dobytka, který mohl ten který chovatel držeti, počet polí její
jakost, rozdělená na tři skupiny nebo Classy/dobrá, prostřední, špatná.
V katastru jsou udána též místa, kde který pozemek nebo louka leží, výtěžek luk na vozy sena a
otavy a to buď dvouspřežní nebo čtyřspřežní. Katastr Marie Teresie nacházíme se všemi
přílohami v archivu země české v Praze – Hořátvi:
Při té vesnici role větším dílem písčité, mokré a neužitečná se vynachází, z nichž mnoho pro
mokro v kolika letech jedenkrát se užívat mohou.

R.1654 Šimon R.1713 Václav
Baštecký
Vogner

měl 8 kusů polí, z toho 8 str.prostřední jakosti,25 strychů
špatné jakosti,pole ležela v místech kde se říkavalo ,, u
chvalovické cesty,za humny,ve vyhlídkách,za vohrádkou,na
vysokém poli, z Pískové Lhoty ,pustin1 strych,1 louky kus na
1 vůz pole sena,leželo v Pískové Lhotě.

R.1654 Jakub R.1713 Jan
Donát
Donát

Měl 10 kusů polí, z toho 12 str. prostřední,21 strych špatné
jakosti,ležela u chvalovský cesty až k dlouhým,na vohradě,u
háje , na dílčí, 1 věrtel pustin, luk 1 kus, 1 vůz sena, leželo na
radlici.

R.1654 Adam
Beneš

měl 3 kusy polí,z toho 1 strych prostřední ,1 strych špatné
jakosti,ležela mezi příkopy , 1 věrtel lad, louku neměl.

R.1713 Jan
Šmutr

R.1654 Adam R.1713 Jiří
Bureš
Muzikář

měl 7 kusů polí,z toho 9 str. prostřední .31 str. špatné jakosti
ležela za humny ,pod průhonem, za třetím příkopem, lad 1
strych ,pastvin 4 strychy , luk měl 3 kusy ,ležela na tobolce , u
tobolky , za příkopem, k vysokému lesu , s výnosem 5 vozů
sena na dva koně.

měl 1 kus pole ,4 strychy špatné,21 strychů prostřední
R.1654 Martin R.1713 Fridrich
jakosti,ležela u chvalovský cesty až k hájům.Luk měl dva kusy
Petráček
Servus
na 1 vůz sena na dva koně,ležela v hájích.
R.1654 Matouš R.1713 Václav
Kvíz
Bureš

měl 4 kusy polí z toho 14 str.prostřední,21 str.špatné
jakosti,ležela na černejch ,na vyhlídkách,u okrouhlíku,1 strych
lad,1 pastvin.

R. 1654 Jiří
Hlaváč

R.1713 Martin
Nejedlý

držel 7 kusů polí ,z toho 18 str.prostřední ,26 strychů špatné
jakosti, 1 strych lad, 1 str 1 věrtel pustin,ležela na prutech,za
zelnicí, na vohrádce.

R.1654 Adam
Baštecký

R. 1713 Matěj
Baštecký

měl 8 kusů polí,7 strych porostlin, z toho 29 str. prostřední ,87
str špatné jakosti,ležela za příkopem, u průhona, u staré obce,
za topoly,1 kus louky na 1 vůz sena na 2 koně,u průhona.

R. 1654
Václav
Petrášek

R. 1713 Jan
Petrášek

měl 6 kusů polí , z toho 17 str. prostřední ,41 str. špatné
jakosti,2 str.pustin ,ležela za humny , na prutech, na
vyhlídkách, u chvalovské cesty , u Pískové lhoty.

R. 1654 Jan
Baczák

R.1713 Jan
Procházka

měl 5 kusů polí ,z toho 13 str. prostřední, 33 str. špatné jakosti,
ležela na prutech, na vyhlídkách, na vohrádce, u chvalovský
cesty, k háji , 2 str. lad, 1 věrtel pustin.

R. 1654
Krištof
Koníček

měl 6 kusů polí, 11 str. prostřední , 19 str. špatné jakosti,ležela
R. 1713 Václav
za příčkou, u obce, na vyhlídkách, u vokrouhlíka, louky 1 kus
Koníček
na 1 vůz sena, ležela na vohrádce.</

R. 1654 Jan
Kyncl

R. 1713 Matěj
Záhora

měl 8 kusů polí, z toho 13 str.prostřední, 30 str. špatné
jakosti,ležela za Nejedlýho vohradou , u obecní cesty, u vlčího
trní, na vyhlídkách , z velkýho kusu ,v doubí , v háji ,na
vokrouhlíku ,luk 1 kus na 2 vozy sena na vyhlídkách.

R.1654 Matěj
Řezánek

R.1713 Jiří
Plaček

měl 8 kusů polí , z toho 3 str.prostřední, 20 str. špatné
jakosti,ležela u chvalovické cesty, u Pískové Lhoty, na
vyhlídkách, za humny,luk měl 1 kus na 1 vůz sena ,ležela u
Pískové Lhoty.

R.1654 Rosina R.1713 Matěj
Kynclová
Dobřichovský

měl 7 kusů polí, z toho 15 str. prostřední, 38 str. špatné jakosti,
ležela u kříže, za hospodou, za topoly, na vyhlídkách, za
humny, v hájích ,lad 8 str. pustin 8, luk 3 kusy na 5 vozů sena
,ležela v tobolce, za vohradou.

R. 1654 Jan
Wohlal

R.1713 Petr
Mikšův

měl 5 kusů polí, z toho 14 str. prostřední, 17 str. špatné
jakosti,1 strych lad ,1 str. pustin, ležela za palouky, u vlčího
trní, u průhonu u vohrady ,luk měl 1 kus,ležela za brankou.</

R. 1654
Kateřina
Nováková

měl 9 kusů polí, z toho 8 str. prostřední, 36 str. špatné jakosti,
R. 1713 Václav
2 str. lad, 1 strych pustin, ležela u vohrádky, na malým dílci, u
Procházka
obce, na kopě, za topoly, na vyhlídkách, u palouku.

měl 2 kusy polí, z toho 1strych 3 věrtele prostřední jakosti, 1
R. 1654 Řehoř R. 1713 Václav
strych špatné jakosti, ležela u nové obce, za topoly louky
Poláček
Mikšův
neměl.
R. 1654 Adam R. 1713 Jiří
Bureš
Mikšův

měl 7 kusů z toho 15 str. prostřední, 41 str. špatné jakosti, 7
kusů lad, 1 strych porostlin, ležela za humny, za zahradou, pod
chvalovskou cestou, u kříže, na vohradě, na vyhlídkách. Luk
bylo 1 kus na 4 vozy sena, ležela u lávky.

R. 1654
Václav

měl 3 kusy polí, z toho 1 strych prostřední, 4 str. špatné
jakosti, ležela na vyhlídkách, za topoly, na tobolce.

R. 1713 Jan
Horáček

Drahokoupil
R. 1654
Voborský

R. 1713 Matěj
Vogner

měl 13 kusů polí, z toho 9 strychů prostřední, 29 str. špatné
jakosti, 1 str. lad. Pole ležela za hospodou, na prutech, na
vinici, na dílci, na vyhlídkách, u vohrádky, u háje, u
chvalovské cesty, luk bylo 3 kusy na 1 vůz sena, ležela na
vyhlídkách.

