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Excelová tabulka zahrnuje všechny poplatníky chebské zemské berně, kteří byli zapsáni 
do berních rejstříků v letech 1438 a 1442–1456 nebo do oceňovací berní knihy z roku 1456. 
Každý poplatník na určité usedlosti představuje v tabulce samostatnou položku, označenou 
identifikačním číslem (ID).1 Toto ID jsme stanovili podle abecedního pořadí příjmí nebo 
křestních jmen poplatníků. V případě, že poplatník byl ve sledovaném období veden na více 
usedlostech po sobě, např. kvůli přestěhování, odpovídá mu v tabulce více záznamů. Např. 
poplatník Mikuláš Voyttel byl veden v roce 1443 a 1444 v Horní Hraničné (Kunreuth, Ober-) 
na usedlosti č. 11, kde jsme mu přiřadili ID 2058, a následně roku 1446 ve Fischern na usedlosti 
č. 5, kde mu odpovídá ID 2056. Pokud se poplatník téhož jména nalézá ve více tabulkových 
záznamech, odkazujeme na ně ve sloupci „Migrující poplatník“. 
Do berních rejstříků bylo zapisováno příjmí, křestní jméno nebo rodinný vztah poplatníka, popř. 
všechny tyto údaje. Způsob zápisu jména se neřídil pevnými pravidly. Náš tabulkový záznam 
proto uvádí nejpřesnější podobu jména, popř. různé varianty, někdy i s příslušným rokem 
zápisu, např. „Nickleins Son; Nickel Prucker (1453)“ (ID 1148) nebo „Peisser; Vlrich Peÿsser 
(1442)“ (ID 1258). V samostatných sloupcích lze nalézt také transliterovanou podobu jména, 
jestliže bylo zapsáno v berním rejstříku z roku 1438 nebo oceňovací knize z roku 1456 (srov. 
T. KLÍR a kol., Knihy). 
Jméno lokality uvádíme v historické německé podobě, např. Konradsgrün, nikoliv Salajna. 
Usedlosti v rámci lokality číslujeme podle jejich pořadí v oceňovací berní knize z roku 1456 
(např. Bruck 1). Usedlosti, které v této knize uvedeny nebyly, nebo jsme je neidentifikovali, 
číslujeme průběžně v samostatné řadě, kterou zahajuje písmeno „x“ (např. Bruck x1). 
V samostatných sloupcích lze nalézt pomocnou informaci, zda se poplatník na určité usedlosti 
vyskytoval po celé námi sledované období 1438/1442–1456. 
Tabulka obsahuje rovněž údaje o výši zemské berně předepsané poplatníku. Vzhledem 
k velkému množství údajů vybíráme pouze liché roky a dále roky 1438, 1442 a 1456. Uvádíme 
jak absolutní výši berně v groších pražských, tak relativní výši podle kvintilového rozložení 
v daném roce (srov. příloha C). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 V případě, že jsme do tabulky přiřadili některé poplatníky dodatečně, přiřadili jsme jim ID 
s desetinným číslem. Např. Mecz (ID 991), Nickel Eberl (ID 991,25), Pawman (ID 991,5), Hans Pecz 
(ID 991,75). 


