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O deskách zemských 

Desky zemské jsou knihy, do nichž byl zapisován svobodný majetek, tedy majetek 
převážně šlechticů. Byly tak předchůdcem nynějšího katastru nemovitostí pro svobodný 
majetek, zatímco majetek poddaných evidovala vrchnost ve svých purkrechtních knihách.1 
Do desek zemských se zapisovala také usnesení zemských sněmů a plnily tedy také roli 
zemského zákoníku. Desky zemské spravoval úřad desek zemských, který spadal pod 
zemský soud. Obdobně se řešily i majetky udělená v léno, tj. manství, o nichž rozhodoval 
dvorský soud a zapisovaly se do desek dvorských. 

Desky zemské začaly být vedeny nejspíše za posledních Přemyslovců. Úřad desek 
zemských sídlil na Pražském hradě a při velkém požáru Prahy v roce 1541 shořela 
i naprostá většina dosavadních knih desek zemských. Desky zemské byly po požáru 
obnoveny a původně svobodný majetek se do nich zapisoval i ve druhé polovině 
19. století, po zrušení poddanství. Jednotlivé knihy, které se nazývají kvaterny, založené 
po roce 1541 se dochovaly až do současnosti a jsou uloženy v Národním archivu. 
Rozlišovány jsou desky zemské větší (DZV, celkem 1 397 svazků), desky zemské menší 
(DZM) a desky zemské stavovské (DZSt). Tento svazek Pramenů k hostivické historii se 
věnuje pouze deskám zemským větším.2 

Desky zemské se dělily na následující řady: 

• desky půhonné (libri citationum, queterni citationum), do kterých se zapisovaly 
půhony, tedy podání žaloby (pohnání) k soudu 

• desky trhové (libri contractuum, quaterni contractuum) určené pro zápisy o změně 
vlastnictví nemovitostí, tj. o prodeji či koupi 

• desky zápisné (libri obligationum, quaterni obligationum), v nichž byly zapisovány 
dluhy, a to dluhy nad sto kop grošů do desk zápisných větších a menší dluhy do 
desek zápisných menších 

• desky památné (libri memoriarium, quaterni memoriarum), v nichž jsou zapsány 
rozsudky zemského soudu, usnesení zemského sněmu či opisy kupních smluv; sem 
patří i kvaterny cedulí dílčích, do nichž se zapisovaly popisy panství a statků při jejich 
dělení 

Řadu údajů o prodeji statků lze najít ve více kvaternech. Do trhového kvaternu se 
zapsalo přiznání prodávajícího o prodeji majetku a do památného kvaternu byla opsána 
smlouva, na jejímž základě prodej proběhl. V některých případech byl zápis učiněn do 
nesprávného kvaternu, to se týká např. prodeje Litovic Janu Ottovi z Losu v roce 1539, 
který byl zapsán do kvaternu většího zápisného (DZV 83) místo trhového (DZV 1). 

Jednotlivé kvaterny byly označovány názvy, např. trhový černý (DZV 1), trhový zlatý 
třetí (DZV 144), památný červený (DZV 42) či kvatern památný karafiátový čtvrtý cedulí 
dílčích (DZV 77). Očíslovány průběžnými čísly byly později, na konci 18. století, a jejich 
inventární číslo neodpovídá plně stáří příslušného kvaternu. 

                                                 
1  Purkrechtní knihy tachlovického panství, kam spadala Hostivice, jsou zveřejňovány v řadě E Pramenů 

k hostivické historii. 
2  Podrobnější informaci o deskách zemských lze získat například z úvodů k příslušným inventářům na 

stránkách www.badatelna.eu. 
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Desky zemské obsahují nejen vlastní zápisy, ale ve volném místě kolem nich i tzv. 

juxty, tj. pozdější poznámky či zápisy dosvědčující právní skutečnosti vztahující se k pů-
vodnímu zápisu, např. postoupení statku na základě nezaplacení dluhu, podání odporu 
proti zápisu apod. Tyto juxty jsou pro studium historie leckdy stejně důležité jako vlastní 
zápis. 

Většina desek zemských dosud není vydána v edicích.  

Nejprve Josef Emler vydal v letech 1870 a 1872 ve dvou dílech Pozůstatky desk 
zemských království Českého r. 1541 pohořelých. Zde jsou publikovány jednak zápisy 
z kusu kvaternu půhonného z let 1316 až 1324, který jediný unikl požáru, protože ho 
v rozporu s pravidly odnesl úředník z místnosti desek zemských, jednak různé dokumenty, 
zejména výpisy z desek zemských vydané úředníky desek zemských různým osobám, 
listiny, na nichž je poznamenáno, že byly vepsány do desek zemských a další.3 

Z kvaternů založených po požáru v roce 1541 vyšly v edicích zatím pouze dva, a to 
kvatern trhový běžný červený od léta 1542–1543 (DZV 4) vydaný v roce 19354 a kvatern 
trhový běžný černý od léta 1541–1542 (DZV 1) vydaný v roce 1941. Oba svazky zpraco-
vala Anna Vavroušková. 

Dostupnost údajů v deskách zemských pomocí místních či jmenných rejstříků není 
ideální. Moderní rejstříky jsou k dispozici jen pro období do roku 1562, zpracovala je 
v rámci inventáře fondu archivářka Pavla Burdová.5 Pro pozdější zápisy je třeba vycházet 
z historických rejstříků, které nejsou digitalizovány, z odkazů v literatuře, případně z odka-
zů přímo v zápisech uvedených v deskách zemských. V zásadě tak lze konstatovat, že 
zápisy v deskách zemských z let 1541 až 1562 jsou do tohoto svazku Pramenů k hostivické 
historii zařazeny kompletně, zatímco u novějších zápisů jde o neúplný přehled zápisů, 
které se podařilo najít. 

Desky zemské byly ve druhé polovině 20. století postupně fotografovány na mikro-
filmy a bylo je možné studovat jen z těchto mikrofilmů. Vlastní snímky bylo možné pořizo-
vat pouze z mikrofilmů promítnutých zvětšovacím přístrojem na projekční plochu. Foto-
grafie některých kvaternů byly v tomto provedení prakticky nepoužitelné. Tímto způsobem 
jsme studovali zápisy týkající se Litovic, které jsme využili v knize Litovice vydané v roce 
2016.6 

Významný posun v možnosti využít desky zemské přinesla jejich digitalizace. Prvních 
asi 260 kvaternů desek zemských větších zveřejnil Národní archiv koncem roku 2017. 
Z těchto digitalizovaných materiálů byla připravena edice zápisů týkajících se Hostivice 
a okolí v rámci řady B Pramenů k hostivické historii, která bude postupně doplňována, jak 
bude digitalizace pokračovat nebo pokud se podaří identifikovat a zpracovat další zápisy se 
vztahem k Hostivici. 

 

                                                 
3  Výpisy z těchto desek zemských z doby před rokem 1541 nejsou zařazeny do tohoto svazku Pramenů 

k hostivické historii. 
4  DZV 4 neobsahuje žádný zápis se vztahem k Hostivici. 
5  Rejstříky jsou zpracovány samostatně pro zápisy obnovené po požáru a pro běžné zápisy z uvedených 

let. 
6  Některé zápisy uvedené v knize Litovice byly následně v tomto svazků Pramenů k hostivické historii 

korigovány na základě digitalizovaných archiválií. Chyby v knize však nebyly významné. 
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Způsob zpracování přepisů 

Do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii jsou zařazeny zápisy se vztahem 
k Hostivici. To jsou zápisy týkající se vsí tvořících nynější Hostivici (Hostivice, Litovice, 
Jeneček a Břve) nebo jejich majitelů a dále zápisy zachycující vývoj panství, do nichž tyto 
vsi patřily (zejména panství Červený Újezd a později Tachlovice). 

Zápisy jsou řazeny podle číslování jednotlivých kvaternů desek zemských. Vzhledem 
ke způsobu očíslování kvaternů tedy nejsou zápisy v této edici chronologicky. Pro lepší 
orientaci v obsáhlém svazku je číslo kvaternu uvedeno i v záhlaví každé stránky. Každý 
zápis je na začátku uveden modře psaným nadpisem, který vystihuje jeho obsah. 

V přepisech jsou uváděny i stránky, na nichž se příslušná část zápisu nachází. 
Jednotlivé listy jsou označovány písmenem a číslem (po obvykle 30 listech s písmenem A 
následuje písmeno B atd.). Číslo listu je uvedeno v přepisu vždy vpravo, a to před vlastním 
textem, i když je číslo listu někdy uváděno uprostřed výšky stránky. Hranatá závorka 
u čísla stránky znamená, že na originále číslo listu chybí. Jednotlivé stránky jsou oddělo-
vány třemi volnými řádky. V některých kvaternech jsou čísla listů psána na levé straně 
dvojlistu, na jiných vpravo nahoře. Číslo uvádíme vždy na té stránce, kde je uvedeno. Ve 
starších kvaternech byla čísla stránek psána latinskými číslicemi, až později arabskými. 
V přepisu jsou všechna čísla stránek uvedena jednotně arabskými číslicemi. 

Hlavním zápisům odpovídá běžná velikost písma. Juxty jsou uvozeny textem psaným 
kurzívou a psány menším písmem. Zápisy i juxty jsou obvykle členěny podle umístění 
v originálu, což znamená, že se prolínají na více stránkách, případně je pokračování nutné 
dohledat pomocí odkazů. Přepis v edici dává přednost zachování původního uspořádání 
před plynulostí čtení jednotlivých zápisů a juxt. 

Obvyklé zkratky používané písaři desek zemských vysvětluje zmíněná edice kvaternů 
DZV 1 a DZV 4. Tyto zkratky byly v přepisech rozepsány a původní text je uveden 
v poznámce. Poznámky rovněž upozornění na různé vpisky zapomenutých slov či částí 
textu. Pokud je v zápisech nějaký text přeškrtnut a dá se přečíst, je uveden i přepisu jako 
přeškrtnutý. 

Zápisy i juxty byly v deskách zemských různě škrtány, přičemž způsob škrtnutí 
znamenal např. záznam, že zápis byl přepsán do karlštejnského opisu desek zemských či 
že již ztratil platnost. Přeškrtání zápisu sítí šikmých čar bývá označováno jako mřežování. 
V tomto svazku Pramenů k hostivické historii nejsou způsoby přeškrtnutí zápisů a juxt 
vyznačovány ani rozlišovány. 
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V přepisech byl text upravován zpravidla podle současného pravopisu. Systematicky 
byly nahrazovány tvary „au“ současným „ú“ nebo „ou“ (např. „auředlník“), místo „ej“ je 
psáno „ý“ (např. „vejš“, „starej“ či „mlejn“). Rozsáhleji bylo měněno psaní písmen „s“ a „z“ 
podle současných pravidel. U podstatných jmen v druhém pádu množného čísla bylo 
v přepisu důsledně vynecháváno písmeno „v“ na konci slova (např. „dluhův“). Písaři 
obvykle neřešili shodu podmětu s přísudkem, v přepisu však bylo v zájmu lepší srozumitel-
nosti upravováno psaní písmen „i“ a „y“. V některých případech, kdy písař použil neživotná 
slova mužského rodu v životném tvaru (např. „dluhové“ místo „dluhy“) a úprava celé věty 
by k dosažení shody podmětu s přísudkem vyžadovala i změnu několika přídavných jmen, 
byl text ponechán jazykově nesprávně. Zároveň byla podle možností upravena interpunkce 
tak, aby odpovídala současným pravidlům. Hojně používané přechodníky většinou 
neodpovídají současným pravidlům, písaři víceméně vůbec nerozlišovaly tvary odpovídající 
mužskému či ženskému rodu nebo množnému číslu a používali je libovolně. Opravy těchto 
tvarů by znamenaly velký zásah do textu, proto byly ponechány původní, velmi často 
nesprávné tvary. Zkratka pro kopu je rozepisována, některé další jednotky (groše, strychy, 
věrtele, provazce atd.) byly podle okolností rozepsány nebo ponechány v původní podobě. 
Slovo „hrabinka“ je psáno současným tvarem „hraběnka“.  

Části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou označeny …, […?] nebo šedým 
podbarvením. Kromě nečitelného rukupisu způsobovaly problémy se čtením zejména části 
textu psané až k vazbě, které v případě nedosattečného otevření knihy nejsou na skenech 
vidět. Značka […] označuje úmyslně vynechaný text, například jiný zápis mezi označením 
dne jednání úřadu desk zemských a zápisem se vztahem k Hostivici. 

Pokud je v textu uváděn název nějakého jiného kvaternu desek zemských, poznámka 
odkazuje na jeho současné inventární číslo. Dále jsou v poznámkách uváděna upozornění 
na různé písařské chyby a vysvětlení některých neobvyklých výrazů, například zkrácených 
názvů měsíců. 
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Přehled obsahuje seznam jednotlivých zápisů řazený podle současných inventárních čísel 
kvaternů, obsah jednotlivých zápisů a odkaz na stránku v tomto svazku Pramenů k hosti-
vické historii (pouze u zápisu před prvním nedigitalizovaným kvaternem). 
 
Kvatern Folio Obsah zápisu Str. 

1 A 30 Odkaz na zápis, že Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice 
Janu Ottovi z Losu (1541) 

19 

1 A 30 Bohuslav Litovský ze Svinař děkuje svému poručníkovi Martinu 
Chrtovi ze Rtína (1541) 

19 

1 J 20 Pře mezi Jiříkem Zejdlicem ze Šenfeldu a bývalým majitelem 
Litovic Martinem Chrtem ze Rtína (1542) 

20 

3 C 27 Burian Medek z Valdeka a na Břvích prodal půlku rybníka 
v Chýni opatovi a konventu strahovského kláštera (1512) 

23 

4 C 26 Závěť Martina Chrta ze Rtína, majitele Litovic (1538) 27 

5 K 28 Baltazar Chrt ze Rtína postoupil věno na Litovicích své matce  
Elišce z Jelenova (1544) 

31 

6 D 3 Hostivice – majestát (1496) XXX 

7 K 21 Kryštof a Albrecht Ottové z Losu prodali Litovice 
Albrechtu Šlikovi z Holíče (1546) 

 

8 A 4 Albrecht Šlik z Holíče zapsal na Litovicích věno své manželce 
Lidmile z Veitmile (1546) 

 

13 F 7 Abund Šlik z Holíče a příbuzní prodali Litovice Šebastianu 
Prunarovi (1559) 

 

14 G 6 Hostivice, Nejdek – propuštění z manství XXX 

14 O 2 Hostivice, Hradiště, Jeneček, Nejdek, Litovice – trh (1563) XXX 

15 B 11 Závěť Zikmunda Údrckého z Údrče a na Břvích (1562)  

24 D 22 Mocný list císaře Maxmiliana II. opravňující Dorotu Prunarovou 
z Vratu, manželku majitele Litovic, k sepsání závěti a určení 
poručníků (1584) 

 

24 D 23 Závěť Doroty Prunarové z Vratu, manželky majitele Litovic 
(1584) 

 

24 G 14 Mocný list císaře Rudolfa II. opravňující majitele Litovic  
Jindřicha Prunara k sepsání závěti a určení poručníků (1584) 

 

24 G 15 Závěť majitele Litovic Jindřicha Prunara (1588)  

25 O 7 Lidmila Vřesovcová ze Štampachu a na Hostivici prodala 
Rubínovský dvůr a chalupu v Hostivici Jiljímu Štampachovi 
ze Štampachu (1591) 

 

26 C 20 Lidmila Vřesovcová ze Štampachu a na Hostivici prodala 
dva dvory v Rozlezlých Třebčicích Fridrichovi Doupovcovi 
z Doupova (1591) 

 

26 J 25 David Jiljí Štampach ze Štampachu a Lidmila Vřesovcová 
ze Štampachu vzájemně směnili dva dvory v Hostivici (1592) 

 

41 A 21 Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice Janu Ottovi z Losu (1539)  
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Kvatern Folio Obsah zápisu Str. 

42 H 3 Dohoda mezi Annou Andělkou z Ejstebna a bratry Martinem 
a Zikmundem Chrty ze Rtína o pozemcích v Hostivici dotčených 
stavbou rybníka (1540) 

 

42 L 4 Bratři Martin a Zikmund Chrtové ze Rtína se dělí o majetek 
po otci: dílčí cedule pro Břve (1534) 

 

42 L 6 Bratři Martin a Zikmund Chrtové ze Rtína se dělí o majetek 
po otci: dílčí cedule pro Litovice (1534) 

 

46 D 24 Kryštof a Albrecht Ottové z Losu prodali Litovice Albrechtu 
Šlikovi z Holíče (1546) 

 

46 F 17 Nejasný zápis ke sporu mezi Šebestianem z Veitmile, Jetřichem 
Bezdružickým z Kolovrat, Janem z Valdštejna a Jindřichem 
z Plavna o Břve (1546) 

 

46 F 19 Jetřich Bezdružický z Kolovrat dal plnou moc Ctiborovi 
Sluzskému z Chlumu, aby ho zastupoval ve sporu o Břve (1546) 

 

49 K 21 Břve – zástava (1552) XXX 

51 E 22 Vyrovnání mezi Uršulou z Vliněvsi a jejími synovci bratry Janem 
a Bernhartem z Valdštejna, které se týká rovněž Břví (1555) 

 

53 J 22 Abund Šlik z Holíče a příbuzní prodali Litovice Šebastianu 
Prunarovi (1559) 

 

53 K 9 Barbora z Holíče dala plnou moc Lorenci Šlikovi z Holíče,  
aby do zápisu o prodeji Litovic Šebestianu Prunarovi doplnil 
podací právo ke kostelu v Hostivici (1559) 

 

54 D 23 Barbora z Holíče hraběnka z Pasounu a z Lokte dala plnou moc 
manželovi Václavovi z Roupova a na Žitenicích, aby převzal 
od Šebestiana Prunara její peníze za prodej Litovic (1560) 

 

55 H 17 Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zastavili Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1562) 

 

55 P 13 Při prodeji dvora v Kněževsi byl zanamenán také plat 
hostivickému faráři z jednoho lánu polí (1561) 

 

56 B 19 Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat prodali Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1564) 

 

71 D 16 Hostivice – Rumpálovský dvůr – Volf Berka z Dubé (1651) – 
nenalezeno 

 

77 L 14 Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky 
Červený Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro litovický díl (1688) 

 

77 M 7 Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky 
Červený Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro tachlovický díl 
(1688) 

 

77 O 6 Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky 
Červený Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro doberský díl (1688) 

 

77 P 15 Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky 
Červený Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro červenoújezdecký díl 
(1688) 
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78 D 10 Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky 
Červený Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro kladenský díl (1688) 

 

83 A 15 Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích 
svůj dluh Ofce z Krásného dvora (1536) 

 

83 A 15 Ofka z Krásného dvora zapsala na Břvích, Sobíně a Pticích 
svůj dluh Šebestianovi z Veitmile, Janovi staršímu z Valdštejna 
a Jetřichovi Bezdružickému z Kolovrat (1541) 

 

83 A 16 Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice Janu Ottovi z Losu (1539)  

83 A 17 Jan Otta z Losu zapsal na Litovicích svůj dluh Bohuslavu 
Litovskému ze Svinař (1541) 

 

83 A 25 Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích 
svůj dluh Janovi staršímu z Valdštejna (1541) 

 

83 B 18 Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích 
svůj dluh Jindřichovi z Plavna (1538) 

 

83 K 22 Jan Otta z Losu zapsal na Litovicích svůj dluh Elišce z Jelenova 
(1545) 

 

85 A 8 Jindřich z Plavna postoupil práva ze svého dluhu na Břvích, 
Sobíně a Pticích Janovi z Valdštejna (1545) 

 

85 B 8 Albrecht Šlik z Holíče zapsal na Litovicích svůj dluh bratrům 
Ottům z Losu (1546) 

 

85 L 16 Jan Ladislav a … Bezdružičtí z Kolovrat postoupili Břve  
Uršule z Vliněvsi (1550) 

 

85 L 23 Anežka Šliková z Holíče zapsala na Litovicích svůj dluh 
Jáchymovi Šlikovi z Holíče (1551) 

 

86 A 19 Jan z Veitmile postoupil Břve, Sobín a Ptice Uršule z Vliněvsi 
jako poručnici po zemřelém Janovi z Valdštejna na Újezdě 
(1551) 

 

86 F 4 Jan z Veitmile postoupil Břve, Sobín a Ptice Uršule z Vliněvsi 
jako poručnici po zemřelém Janovi z Valdštejna na Újezdě 
(1553) 

 

86 J 19 Uršula Vlinská z Vliněvsi postoupila Břve, Sobín a Ptice  
Zikmundovi Údrckému z Údrče (1555) 

 

86 O 13 Abund Šlik z Holíče zapsal na Litovicích svůj dluh  
Hanuši Šenfeldovi z Šenfeldu (1557) 

 

87 A 38 Jan Bezdružický z Kolovrat s bratrem Zdislavem Abdonem 
zapsali na tvrzi Hradiště a dalších vsích svůj dluh  
Janu Šlovskému ze Šlovic a na Olešné (1558) 

 

87 D 19 Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zapsali na Hostivici 
a Nejdku svůj dluh Petrovi Šatnému z Brodce (1560) 

 

87 D 22 Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvích zapsal na Břvích, Sobíně 
a Pticích svůj dluh Jiříkovi Krejštanovi z Krejštanu (1560) 
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87 E 12 Petr Šatný z Brodce postoupil Hostivici a Nejdek  
Evě Štampachové z Údrče (1561) 

 

87 E 20 Šebestian Prunar zapsal na Litovicích věno své manželce  
Dorotě Prunarové z Vratu (1561) 

 

87 F 27 Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zapsali na … … 
(1562) – chybí sken 

XXX 

87 G 2 Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat postoupili Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1562) 

 

87 J 21 Zikmund Údrcký z Údrče na Břvích postoupil Hostivici, Jeneček, 
Hradiště a Nejdek Jindřichovi Štampachovi ze Štampachu (1564) 

 

89 L 22 Šebestian Prunar zapsal na Litovicích dluh své manželce Dorotě 
Prunarové z Vratu a jejich nejstarší syn Jan Prunar tento zápis 
zpochybnil (1580) 

 

116 K 27  XXX 

129 B 26 Císař Rudolf II. ustanovil poručníky nad Janem Jeronýmem 
Prunarem, dědicem Litovic (1599) 

 

130 D 23 Kateřina Ropálová z Kvítkova prodala dvůr v Hostivici  
Anně Lehnarové z Šimburku (1601) 

 

132 K 9 Závěť Gotharda Floriana Žďárského ze Žďáru (1604)  

134 B 24 Bratři Adam a Jindřich Sluzští z Chlumu přiznali, že jejich 
poručník prodal Hostivici a Jeneček Gothardu Florianovi 
Žďárskému ze Žďáru (1608) 

 

135 D 22 Adam Lehnar z Kouby prodal Ropálovský dvůr v Hostivici  
svému strýci Adamovi Lehnarovi z Kouby (1610) 

 

137 H 18 Jan Jiří Žďárský ze Žďáru se stal poručníkem Floriana Jetřicha 
Žďárského ze Žďáru (1615) 

 

144 L 10 Kryštof Šimon z Thunu koupil Litovice od krále (1631)  

168 B 11 Komorník desek zemských Petr Fetr popsal Litovice na žádost 
poručníků sirotka po zemřelém Jindřichu Prunarovi (1591) 

 

168 N 19 Lidmila Vřesovcová ze Štampachu dala plnou moc Natanaelu 
Ropálovi z Ryfmberku, aby provedl směnu jejího Maškovského 
dvora v Hostivici za Rubínovský dvůr v Hostivici patřící Davidovi 
Jiljímu Štampachovi ze Štampachu (1592) 

 

169 G 28 Anna Pichlpergerová z Varvažova vyzvedla z depozitu u desek 
zemských peníze pro svého syna Jana Jeronýma Prunara, dědice 
Litovic (1594) 

 

169 G 29 Anna Srnovcová z Varvažova dává plnou moc svému druhému 
manželovi Danielu Pichlpergerovi, aby převzal peníze odkázané 
jí prvním manželem Jindřichem Prunarem (1594) 

 

175 A 30 Kateřina Ropálová z Kvítkova prodala dvůr v Hostivici  
Anně Lehnarové z Šimburku (1601) 

 

187 J 27 Bratři Zikmund a Jiří Údrčtí z Údrče prodali Břve  
Gothardu Florianovi Žďárskému ze Žďáru (1585) 
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249 C 29 Břve – převod (1540) XXX 

249 C 45 Břve – převod (1540) XXX 

249 D 15 Jeneček – dluh (1494) XXX 

250 E 7 Hostivice – vklad (1543) XXX 

264 E 28 Závěť Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru (1670)  

292 O 25 Kateřina Kutnauerová získala Litovice po svém zemřelém synovi 
Jindřichu Prunarovi (1623) 

 

298 O 7 Kryštof Šimon z Thunu koupil Litovice od krále (1631)  

389 E 18 Vyrovnání mezi sestrami hraběnkami ze Žďáru a Maximilianem 
Valentinem hrabětem z Martinic o statky Vičice a Göttersdorf 
(1671) 

XXX 

393 C 24 František Antonín Berka prodal Rumpálovský dvůr v Hostivici 
Kateřině Polyxeně z Lamingenu, rozené z Lobkovic (1677) 

XXX 

393 N 2 Matěj Mixmilián Princ prodal Chrzovský dvůr v Hostivici 
Kateřině Polyxeně z Lamingenu, rozené z Lobkovic (1678) 

XXX 

398 R 1 Vyrovnání Martiniců se Žďárskými (1687) XXX 

400 F 27 Johana Eusebia Barbora hraběnka Caretto-Millesimo koupila 
Chrzovský a Rumpálovský dvůr v Hostivici (1689) 

XXX 

400 Q 6 Sloučení tachlovického a červenoújezdeckého dílu (1690) XXX 

404 Q 5 Johana Eusebia Barbora Caretto-Millesimo prodala tachlovické 
panství Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1697) 

XXX 

408 J 14 Josef Antonín hrabě z Magnis prodal statek Litovice Josefovi 
hraběti z Vrbna (1701) 

XXX 

408 N 28 Josef hrabě z Vrbna prodal statek Litovice  
Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1701) 

XXX 

410 B 23 Karel Jáchym hrabě z Bredy koupil statek Dobrá (1705) XXX 

466 H 16 František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru propustil Chrzovský 
dvůr v Hostivici z poddanství (1670) 

XXX 

501 L 21 Johana Eusebia Barbora Caretto Millesimo prodala tachlovické 
panství Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1697) 

XXX 

503 H 21 Karel Jáchym hrabě z Bredy prodal tachlovické panství  
Anně Marii Františce velkovévodkyni toskánské (1732) 

XXX 

621 B 29 Povýšení Františka Jetřicha Žďárského ze Žďáru do stavu 
svobodných pánů 

 

622 C 19 „konfiskace“ XXX 

624 H 30 Převod Litovic z Kryštofa Šimona hraběte z Thunu  
na Jana Zikmunda hraběte z Thunu (1643) 

XXX 

873 B 26 Hostivice – zámek  XXX 

1022 D 19 Hostivice – zámek XXX 

1367 E 9 Hostivice – zámek XXX 
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Odkaz na zápis, že Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice  
Janu Ottovi z Losu (1541) 
 

A 29 
 
V pátek po Početí Panny Marie.7  
 

A 30 
 

Tuto má státi trh, kdež Martin Chrt prodává Janovi Ottovi, hledaj v větším zápisném8 při té 
ferii, určuje vklad. 
 
 
 
Bohuslav Litovský ze Svinař děkuje svému poručníkovi  
Martinu Chrtovi ze Rtína (1541) 
 

A 30 
 
Bohuslav Chrt z Ertína Litevský9 ze Svinař přiznal před úředníky pražskými, že10 Martinovi 
Chrtovi z Ertína, strýci ujci a poručníku svému, z poručenství děkuje. A slíbil jest sám za se 
i za své dědice, že nadepsaného Martina, strýce ujce a poručníka svého, dědiců ani dědin 
jeho nemá a moci nebude naříkati ani napomínati, což se toho poručenství dotýče, časy 
budoucí a věčně, neb jest on nadepsaný Martin dědinami a statkem jeho Bohuslava věčně 
a právě učinil jako věrný, pravý a spravedlivý poručník. 
 
 
 

                                                 
7  9. prosince 1541. 
8  DZV 83, fol. A 16. 
9  Správně má být: Litovský. 
10  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
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Pře mezi Jiříkem Zejdlicem ze Šenfeldu a bývalým majitelem Litovic 
Martinem Chrtem ze Rtína (1542) 
 

J 14 
 
V pondělí den sv. Bonifacia.11 
[…] 
 

J 20 
 
Páni Jich Milosti a vladyky z plného soudu zemského této pře mezi Jiříkem Zejdlicem 
z Šenfeldu a Martinem Chrtem z Ertína odkládati ráčí až do nazítří sv. Jeronýma nejprv 
příštího12 z té příčiny, poněvadž jest on Martin Chrt od sebe mluviti dal, že jest teprv před 
čtyřmi nedělemi z téhož mordu obeslán,13 a k odvedení svědků že jest sobě v tom času 
zpraviti, poněvadž někteří i v jiné zemi jsou, nemohl. Protož aby na týž den svrchupsaný 
strany zase před Jich Milostí se všemi potřebami stáli a Jich Milost vyslyšíce je k stranám 
se spravedlivě zachovati ráčí. Relátor Jan mladší z Lobkovic na Týně Horšovském z pánů, 
Vilém Kamejtský z Elstiboře z vladyk. 
 
 
 
 
 

                                                 
11  5. června 1542. 
12  Dle edice: 1. října 1542. 
13  Edice odkazuje na DZM 31, fol. A 26 a DZM 132, fol. A 15: Jiřík Zejdlic ze Šenfeldu obeslal 12. května 

1542 Martina Chrta, že mu jeho poddaného, France Trenkara, 11. dubna t. r. v městě Strašecím 
zamordoval. 
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Burian Medek z Valdeka a na Břvích prodal půlku rybníka v Chýni 
opatovi a konventu strahovského kláštera (1512) 
 

C 27 
 
XLII.14 
[…] 
 
 
 
V středu po přenesení svatého Václava. 
[…] 
 
Burjan Medek z Valdeka a na Břvech přiznal se před úředníky pražskými, že15 dědinu svou, 
totižto polovici rybníka se dnem, kterýž slove Chájenský, kterýž leží pode vsí pod Chajně 
se vším okršlkem téhož rybníka s vo- 
 

C 28 
 
dotočinami, s potrubím dvojím i také, jak to vysoko a daleko topiti může a jednoho kročeje 
nad to k břehu splavem svobodným, a to všecko bez překážky téhož Buriana i jeho dědiců 
i se vší zvolí, což k tomu přísluší, žádného práva sobě tu dále nepozůstavuje, prodal knězi 
Kašparovi opatu kláštera hory Sion jinak strahovského i všemu konventu téhož kláštera 
nynějším i budoucím za devadesáte kop grošů pražských českých úplně zaplacených 
a jemu opatovi téhož kláštera i všemu tomu konventu té dědiny dědičně postoupil. Zpraviti 
má on prodávající před každý člověkem právem zemským a zvláště před věny a sirotky, 
jakož země za právo majíc má neb míti bude, třetinou výš. Pak-li by nezpravil, tehdy 
úředníci pražští mají zvésti jej kupujícího na dědiny zprávčí všecky, kteréž má neb míti 
bude, tak jakožto v právu stanném plným právem16, kterémužto ve dsky kladení nejjas-
nější kníže a pán pan Vladislav uherský, český atd. král Jeho Milost ráčil dáti své povolení. 
Posel na to ke dskám od Jeho Milosti byl jest Zdeněk Lev z Rožmitálu a na Blatné nejvyšší 
purkrabí pražský z pánů k tomu vypsání. Stalo se léta MDXII v úterý po hromnicích.17 
 
 
 

                                                 
14  42, tj. roku 1542. 
15  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
16  V zápise uvedeno zkratkou: Pak-li by nezpravil atd. 
17  Datování se vztahuje k původnímu zápisu do desk zemských, nikoliv k vlastnímu prodeji. Ten se podle 

údajů v písemnostech Strahovského kláštera stal již roku 1510 v neděli po svatém Ondřeji. Za 
upřesnění děkuji panu Miroslavu Ságovi z Chýně. 
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Závěť Martina Chrta ze Rtína, majitele Litovic (1538) 
 

C 26 
 
XLIII.18 
[…] 
 
Eliška z Jelenova manželka někdy Martina Chrta z Ertína přiznala se před úředníky pražský-
mi, že19 předešle před shořením desk XXXVIII20 v sobotu před svatým Vitalisem, jakž 
registřík od desk zemských ukazuje,21 někdy nadepsaný Martin pořízení o dětech a statku 
svém učinil v tato slova, jakž dole psáno stojí. 
Martin Chrt z Ertína přiznal se před úředníky pražskými, že22 všecky děti své i s všemi 
dědinami a statkem svým, kterýž má neb míti bude i se všemi ty časy i potom měl a též 
i se všemi svršky a nábytky, klenoty, hotovými penězi, listy, majestáty, kteréž jest on 
nadepsaný někdy Martin 
 
 
 
Chrt měl, nic ovšem nevymiňujíc, poručil jest mocně jí nadepsané Elišce manželce své 
a obránci23 tak, že jest ji mocnou a svou otcovskou poručnicí učinil a ustanovil všech věcí 
nahoře psaných. 
 
 

                                                 
18  43, tj. roku 1543. 
19  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
20  38, tj. roku 1538. 
21  Slova XXXVIII v sobotu před svatým Vitalisem, jakž registřík od desk zemských ukazuje dopsána na 

okraji stránky. 
22  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
23  Slova a obránci dopsána na okraji stránky. 
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Baltazar Chrt ze Rtína postoupil věno na Litovicích své matce  
Elišce z Jelenova (1544) 
 

K 27 
 
V úterý po sv. Lukáši. 
[…] 
 

K 28 
 

XLIIII.24 
 
Páni Jich Milosti a vladykové z plného soudu zemského25 z plnosti moci své a milostí 
zvláštní Baltazarovi sirotku někdy Martina Chrta z Ertína léta dáti a vyplniti jsou ráčili na to 
tolik, aby Elišce z Jelenova máteři své věno její, kteréž jest prve před shořením ve dskách 
měla, zase dskami obnoviti mohl, a když to vykoná, tehdy ihned více let míti nemá, než 
mají mu minouti. Prv s ko z př.26 
 
Baltazar Chrt z Ertína syn někdy Martina Chrta odtudž z Ertína, majíce léta svá pány Jich 
Milostmi a vladyky na plném soudu zemském27 na to toliko daná a vyplněná, přiznal se 
před úředníky pražskými, že28 na dědictví někdy otce svého na Litovicích na tvrzi, na dvoře 
poplužním s poplužím29, na vsi celé tudy a na dvoře kmetcím s platem30 na Hořejší  
 
Juxta po straně zápisu: 
MDXLV31 v středu po sv. Brikcí Kryštof a Albrecht bratři vlastní a nedílní Ottové z Losu, synové 
a dědicové někdy Jana Otty odtud32 z Losu na místě svém i na místě jiných bratří svých mladších 
let nemajících stznali se33 přiznali se před úředníky pražskými34, jakož jest Baltazar Chrt z Ertína 
atd. Elšce z Jelenova máteři své věnoval IIIƔ sta kop grošů pražských českých35 na dědinách 
v Litovicích a ve Ptíči, kterýchžto dědin svrchu jmenovaní bratři Ottové odvésti jsou slíbili a jsou týž 
bratři a tímto zápisem slibují, že sobě toho věna již jmenovaného promlčení při též sestře ku 
pomoci bráti nechtí a moci nebudou nižádným právem ani skutkem časy budoucí a věčné. Vyznání 
všech úředníků36. 
 
 
 

                                                 
24  44, tj. roku 1544. 
25  V zápise uvedeno zkratkou: Páni Jich a vl. zpl. s. z. 
26  Nepřečtená písařská zkratka. 
27  V zápise uvedeno zkratkou: pány Jich M. a vl. napl. s. z. 
28  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
29  V zápise uvedeno zkratkou: dv. pop. s pop. 
30  V zápise uvedeno zkratkou: dv. k. s pl. 
31  1545. 
32  Slovo odtud vepsáno dodatečně. 
33  Nepřečtené slovo. 
34  V zápise uvedeno zkratkou: p. 
35  V zápise uvedeno zkratkou: gr. pr. čes. 
36  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Ptíči, což tu měl, s dědinami37, lukami, lesy, potoky, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se 
vším příslušenstvím, na to na vše, což on tu nadepsaný otec jeho tam měl a držel, a níže 
paní Elišce z Jelenova máteři své, jakž otec jeho, tak i on zase půl čtvrta sta kop grošů 
pražských českých38 věnoval a jménem věna ukázal a jí těch dědin k milostivé věnné 
zástavě v svrchu psaných penězích postoupil39. 
 
 
 
 
 

                                                 
37  V zápise uvedeno zkratkou: s die. 
38  V zápise uvedeno zkratkou: g. p. č. 
39  V zápise uvedeno zkratkou: vě[nova]l ukázal postú[pi]l. 
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Kniha DZV 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
červený 
výpisů 

 
1544–1606 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
černý 

 
1544–1546 
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Kryštof a Albrecht Ottové z Losu prodali Litovice Albrechtu Šlikovi 
z Holíče (1546) 
 

K 21 
XLVI.40 
V pátek před sv. Bonifácem. 
[…] 
 
Kryštof a Albrecht bratři vlastní a nedílní Ottové z Losu svým i na místě bratří svých 
mladších let nemajících jménem přiznali se před úředníky pražskými, že41 dědictví své 
Litovice tvrz, dvůr poplužní s poplužím42, ves tudíž a dvory kmetcí s platem43 v Hostivici 
a ve Pticích Hořejších dvory kmetcí s platem44, jež tu mají, s dědinami, lukami, lesy, poto-
ky, rybníky, kurmi, vejci, robotami, štěpnicemi, zahradami, krčmami, s posudným, lojem, 
s mlýnem v Litovicích, s podacím kostelním v Hostivici, s lidmi osedlými aneb neosedlými 
aneb 
 

K 22 
 
z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím45, to vše což 
jsou tu sami měli a drželi tak, jakž smlouva mezi nimi učiněná a téhož léta a dne ve dsky 
zemské vložená v sobě šířeji ukazuje a zavírá, v týchž mezech a hranicích, v nichž to 
dědictví záleží, žádného práva, panství ani které zvláštnosti sobě ani dědicům svým tudíž 
nepozůstavujíce46, prodali Albrechtovi Šlikovi hraběti z Pasounu a z Lokte a jeho dědicům47 
za tři tisíce půl čtvrta sta kop grošů pražských úplně zaplacených a jemu toho nadepsané-
ho dědictví dědicky postoupili48, zpraviti mají právem zemským, čímž mají neb míti budou 
tak, jakž smlouva nadepsaná mezi nimi ukazuje a zavírá. 
 

                                                 
40  46, tj. roku 1546. 
41  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
42  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr p. s p. 
43  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
44  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
45  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panst. 
46  V zápise uvedeno zkratkou: v týchž / žádného. 
47  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
48  V zápise uvedeno zkratkou: zaplacených / postoupili. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 7  40 
 

 
 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 8  41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha DZV 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
bílý 

 
1546–1549 
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Albrecht Šlik z Holíče zapsal na Litovicích věno své manželce  
Lidmile z Veitmile (1546) 
 

A 4 
 
V pátek dne sv. Abdona. 
[…] 
 
Albrecht Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a na Litovicích přiznal se před úředníky pražskými, 
že49 na dědictví svém na Litovicích na tvrzi i na dvoru poplužním s poplužími, na vsi tudíž 
a na dvořích kmetcích s platem, v Hostivici na vsi a na dvořích kmetcích s platem, což tu 
má, na Hořejších Ptíčích na vsi a na dvořích kmetcích s platem, což tu má, s dědinami, 
lukami, lesy, potoky, rybníky, kurmi, vejci, robotami, a lojem 
 
Juxty po straně zápisu: 
MDL50 v úterý po sv. Františku vyšel list v obranu podle tohoto zápisu věnného na dědiny v týmž 
zápisu jmenované a daný jest Lidmile z Veitmile. Vyznání všech úředníků.51 
 
MDLI52 v pondělí po obrácení sv. Pavla na víru Lidmila z Veitmile pozůstalá vdova po někdy 
Albrechtovi Šlikovi z Holíče hraběti z Pasounu v … zápise zmíněná propustila jest. Zápis nemá 
věnný a věno není zápisem i … jí měl v něm učiněný zase plat neb sumu její věny … půl třinácte 
sta kop grošů českých jest jí od Anežky Barbory a má dáleji se … nedělných z … … š… na tu sulých 
důchodech a déle nechce, někdy Albrechta Šlika dána a … i svrch … všeckem rad mezi sídelní jsou 
jí ta vydání úplně a … S … časy … a v něm věno i … zápisně vymazáno.53 Vyznání všech 
úředníků.54 
 
 
 
i se vší55 zvolí, což k tomu přísluší, na tom na všem, což tu má a což jemu Albrechtovi od 
Kryštofa Otty z Losu a jiných bratří jeho trhem ve dsky vloženo, paní Lidmile z Veitmile 
manželce své půl třinácte sta kop grošů pražských českých věnoval a jménem věna ukázal 
a jí těch dědin k milostivé věnné zástavě v svrchu psaných penězích postoupil56 a z milosti 
své zvláštní všech svršků a nábytků, totižto koní, krav, volů, ovec, sviní, ryb v rybnících, 
husí, slepic k nadepsanému věnu jest přidal a tímto zápisem přidává. 
 
 

                                                 
49  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
50  Rok 1550. 
51  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
52  Rok 1551. 
53  Poznámka je zapsána velmi nedbalým a skoro nečitelným rukopisem. 
54  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
55  V zápise uvedeno zkratkou: se vší /. 
56  V zápise uvedeno zkratkou: věnoval / ukázal / postoupil. 
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Kniha DZV 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
zelený 

 
1557–1561 
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Abund Šlik z Holíče a příbuzní prodali Litovice Šebastianu Prunarovi 
(1559) 
 

F 7 
 
V středu po přenesení sv. Václava. 
[…] 
 
 
 
Abundus Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte poručník dítěte svého a někdy Anežky 
hraběnky odtud z Pasounu manželky své a panna Barbora Šliková hraběnka odtud také 
z Pasounu a z Lokte dcera a dědička pozůstalá po někdy Albrechtovi Šlikovi z Holíče 
hraběti z Pasounu přiznali se před úředníky pražskými, že57 dědictví své tvrz Litovice dvůr 
poplužní s poplužím58, ves Litovice a dvůr kmetcí s platem59 v Hostivici, dva dvory kmetcí 
s platem ve Ptíči, dvůr kmetcí s platem v Dobrovízi, plat z dědiny, ve kteréž slove 
Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem v Litovicích, 
kurmi, vejci, robotami, podací kostelní v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky 
osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí, což k tomu přísluší, 
s plným panstvím60 tak a v témž plném právě, v týchž mezích a hranicích, v nichž to 
dědictví záleží,61 i také tak, jakž smlouva zpečetěná mezi nimi učiněná téhož léta a dne ve 
dsky zemské památné slovo od slova vložená plněji svědčí a v sobě šíře drží a zavírá, 
žádného práva, panství ani které 
 
Juxta po straně zápisu: 
Léta atd. šedesátého druhého v sobotu po svátosti Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvech odpírá 
tomuto trhu a vkladu ve dsky vložení, který jsou učinili Abundus Šlik z Holíče hrabě z Pasounu 
a z Lokte, poručník dítěte svého a někdy Anežky hraběnky odtudž z Pasounu, manželky své 
a někdy panna Barbora Šlikovna z Holíče hraběnka odtudž také z Pasounu a z Lokte dcera a dě-
dička pozůstalá, po někdy Albrechtovi Šlikovi též z Holíče hrabě z Pasounu artikuli, kdež kladou 
a prodávají týmž zápisem dědictví své tvrz Litovice s jeho příslušenstvím a podle jiného dokládají 
v témž trhu a prodeji62 potoky Šebestiánovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského, jeho 
dědicům a budoucím tak, jakž dotčený trh a zápis to v sobě šíř obsahuje a zavírá. Právě 
jmenovaný Zikmund z Údrče, že jsou oni Abundus Šlik i poručník dítěte svého a někdy Anežky 
hraběnky manželky své a někdy panna Barbora Šlikovna z toho do téhož trhu a zápisu jemu 
Šebestianovi Prunarovi potoky proti spravedlivosti jeho Zikmunda z Údrče na škodu deskám a dílu 
břevskému klásti a prodávati neměli a on Šebestián Prunar toho sobě s těmi potoky tak přijmouti 
neměl a nemohl, a to chce ukázati před Jich Milostmi pány a vladykami na plném soudu zemském, 
když toho potřebí bude. Vyznání všech úředníků.63 
 

                                                 
57  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
58  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr po. s po. 
59  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
60  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
61  V zápise uvedeno zkratkou: tak a v témž / v týchž / v těch / záleží. 
62  V zápise uvedeno zkratkou: p-daji. 
63  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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F 8 

 
zvláštnosti sobě ani dědicům a budoucím svým na to na vše dále nepozůstavujíce prodali 
Šebestiánovi Prunarovi měštěnínu Starého města Pražského a jeho dědicům a budoucím64 
za tři tisíce tři sta sedmdesáte pět kop pražských českých úplně a docela zaplacených a je-
mu toho nadepsaného dědictví dědicky postoupili. Zpraviti má předkem on Abundus Šlik 
jakožto poručník dítěte a dcery své a potom panna Barbora hraběnka z Pasounu nade-
psaná a podle ní Václav z Roupova a Kryštof Bedřich z Kolovrat všickni společně dědinami 
svými před každým člověkem právem zemským a zvláště před věny a sirotky, jakž země za 
právo má, čímž mají neb míti budou, třetinou výš. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. a b. 
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Kniha DZV 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
bílý 

 
1561–1564 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
žlutý 

 
1564–1566 
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Závěť Zikmunda Údrckého z Údrče a na Břvích (1562) 
 

B 10 
 
V středu po provodní neděli. 
[…] 

 
1564. 
[…] 
 

B 11 
 
Ve jméno otce, syna i ducha svatého jednoho Pána Boha věčného a všemohoucího na 
věky požehnaného Amen. 
Já Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvech atd. vyznávám a známo činím tímto listem 
kšaftovním mým před všemi lidmi, kdož jej čísti aneb čtouc slyšeti budou, že znajíce dobře 
zde na tomto světě krátkost života svého bytí a lepšího jinde v živé paměti očekávajíce na 
modlitbách svých všemohoucího a věčného Pána Boha svého pokorně jsem prosíval, abych 
předkem v synu jeho milém Ježíši Kristu hříchů odpuštění a v jeho království život věčný 
míti mohl, a potom vedle jeho Božské milosti vůle stařík ten, kteréhož jest z milosti své 
zde mne nehodnému popříti65 ráčil, zříditi mohl, i nechtě tomu, aby po smrti mé jací 
svárové aneb nesnáze o dotčený statek Břví, kteréhož jest mi můj milostivý Pán Bůh z své 
nesmírné dobroty naděliti a půjčiti ráčil, vzniknouti měly, než aby statku mého ten anebo ti 
a toho všeho, což mi kde a na čem spravedlivě náleží anebo by náleželo, užíval a užívati 
beze vší překážky mohl, komuž bych toho přál a tímto kšaftem a poslední vůlí mou dal 
a odkázal. A protož já nadepsaný Zikmund z Údrče jsa zdráv z daru věčného Pána Boha na 
těle i také paměti a rozumu dobrého užívaje a maje list mocný od nejjasnějšího knížete 
a pána pana Ferdinanda římského krále vždycky rozmnožitele říše a uherského, českého, 
dalmatského, charvatského krále, infanta v Hispanii, arciknížete rakouského, markrabí mo-
ravského, rezenberského a slezského knížete a lužického markrabí atd. Jeho Milosti pána 
mého milostivého, abych mohl a moc měl statek můj, 
 
Juxty po straně zápisu: 
Léta atd. šedesátého pátého v čtvrtek po sv. Bartoloměji Dorota Údrcká z Květnice pozůstalá 
vdova po někdy Zikmundovi Údrckém z Údrče a na Břvech s komorníkem Matoušem Pekárkem 
uvázala se v dědiny téhož někdy Zikmunda Údrckého, totižto ves Brandýs, Holousy, Drchkov a ve 
vsi Vyšínku, vesnice, v lidi a důchody a platy na nich, a to podle kšaftu zemřelého66 někdy Zikmun-
da Údrckého z Údrče učiněného a ve dsky zemské vloženého tak, jakž týž kšaft to v sobě šíře 
obsahuje, k tomu v škodách a v nákladech tu, kdež původ vedl. Vyznání téhož komorníka.67 Slíbil 
za komorníka Jan Velemyský z Velemyšlovic a na Týnci nad Sázavou. Útrata kopa grošů českých. 

                                                 
65  Zřejmě má být: popřáti. 
66  V zápise uvedeno zkratkou: zeo. 
67  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
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Léta atd. šedesátého pátého ve čtvrtek před sv. Klimentem Mandalena z Červeného dvora, 
manželka někdy Vojtěcha Údrckého z Údrče, Jiřík Hora z Ocelovic a na Lobkovicích, Zbyněk 
Čelechovec z Kralovic a na Želči, Jindřich Údrcký z Údrče a na Vroutku jakožto mocní poručníci od 
někdy Vojtěcha Údrckého z Údrče kšaftem na list mocný Jeho Milosti císařské zřízený v vesnice 
v kraji slánském uvázali se s komorníkem pražským, totiž v Brandýs, Holousy, Drchkov a ve vsi 
Vyšínku tak, jakž listové a majestátové to v sobě všecko šíře obsahují, ukazují a zavírají, podle 
kšaftu od někdy Zikmunda Údrckého z Údrče učiněného a ve dsky zemské zapsaného a též podle 
druhého kšaftu od nadepsaného Vojtěcha Údrckého z Údrče na list mocný císařský výše psaných 
poručníků zřízených a zapsaných tak, jakž tíž kšaftové to vše v sobě šíře ukazují a zavírají, tu, kdež 
původ vedl. Vyznání téhož komorníka.68 Slíbil za komorníka Jeroným starší z Hrabčice a na Kole-
šovicích. Útrata kopa a čtrnácte grošů míšeňských. 
 
Léta Božího MD šedesátého pátého v pondělí po Obětování Panny Marie vyšel list obranný podle 
tohoto uvázání nadsedmé v témž kšaftu zapsané. Vyznání všech úředníků.69 
 
 
 
kterýž mám a neb ještě v časech budoucích z vůle Pána Boha všemohoucího míti budu 
buď dědičný, neb zápisný se všemi svršky a nábytky, klenoty, hotovými penězi, dáti 
odkázati, též poručníky zdělati, komuž by mi se kolivěk vidělo a zdálo a kohož bych tak koli 
za poručníky statku mého a dětí svých ustanovil aneb komu statek svůj dal a odkázal, že 
takové dání a odkázaní dotyčného statku mého, tolikéž poručníků zdělání má býti tak 
mocné a stálé, jako bych to deskami zemskými zřídil a ustanovil. Tak, jakž pak to týž list 
mocný mně od Jeho Milosti císařské a na onen čas královské daný pod visutou pečetí 
[…?], kteréhož jest datum v říšském městě […?]purce v pondělí po slavném hodu Vzkříšení 
pána Krista léta Božího tisícího pětistého čtyřicátého osmého šíř v sobě obsahuje a zavírá. 
Na kteroužto moc a milost mně od Jeho Milosti královské danou a propůjčenou takového 
zřízení a poslední vůli svou a poručenství o statku svém všelikterakém činím, řídím a ko-
nečně ustanovuji takto: předkem tvrz Břve, dvůr poplužní s poplužím, ves tudíž Břve 
a dvory kmetcí s krčmou s platem, ves Ptíče a dvory kmetcí s krčmou s platem, což tu 
mám, ves celou Sobín a dvory kmetcí s krčmou s platem, ves Žepy70, dvůr poplužní 
s poplužím, dvory kmetcí s krčmou s platem, což tu mám, s dědinami, lukami, lesy, háji, 
porostlinami, potokem ležícím ze Ptíči, vodotočinami, horami, doly, pahrbky, s štěpnicemi, 
chmelnicí, s podacím kostelním v Žepích, s platem, který mně nákladníci hor železných 
chrbinských podle listu jim ode mne vydaného při každým sv. Jiří a sv. Havlu platí a vydá-
vají, též všecku vrchnost na vinicích na Bílých horách ležících a plat, kterýž mně jisté osoby 
jeden každý na strychy z vinice své podle register i jinak při svatém Martině platí a dávají, 
z hlínou hrnčířskou a na Bílých horách z kamenice, v níž se kámen láme, k tomu všecka 
práva a spravedlnosti 
 

                                                 
68  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
69  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
70  Nyní Řepy. 
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i nápady své, kteréž mi po komžkoli buď dskami, aneb jakkoli jinak náležejí aneb náležeti 
budou, item ve vsi Chabích jednu kopu grošů českých platu ročního na krkav činí bez 
panství, to všecko dávám a odkazuji na způsob a výminky dole položené, toliko po smrti 
své a prve nic Evě Štampachové z Údrče, dceři své milé, dědicům a budoucím tak, aby ona 
Eva z Údrče, kdyby ten nápad svrchu psaných a zejména jmenovaných dědin a statek po 
smrti mé toliko na ní přišel a připadl, ní se komorníkem pražským aneb mocí svou a čížkoli 
lidí pomocí ihned uvázala, jej držela a jeho všelikověk jako svého vlastního bez překážky 
všelikovakých lidí užívala a užívati mohla. A s tím se vším, aby učinila a učiniti moc měla 
podle výminek dole psaných jako svým vlastním dědictvím, však všecky dluhy mé po mně 
spravedlivě pozůstalé, malé i veliké, i s věnem pěti sty kopami groši českými, aneb což 
bych ještě nad věno po ní Dorotě z Květnice, manželce mé nejmilejší dal a odkázal, aby 
byla povinna z statku mého dáti a zaplatiti. Též taky jestliže jsem kde jaké sirotčí neb 
gruntovní peníze na gruntech svých i jiné jakéžkoli peníze k sobě přijal, ježto bych k nim 
právo a spravedlnosti neměl, což by se toho koli buď registry mými, neb jinými pamětníky 
vyhledalo a našlo, do jakéžkoli sumy, aby ona Eva dcera má to všecko beze všech haštěr 
po smrti mé z statku mého tomu každému dala a navrátila v roce pořád zběhlém ode dne 
smrti mé a na duši mé aby toho nic nenechávala, tolikéž máti její, první manželka má milá 
paní Anastazie z Liběchova, což jest kolikomu kšaftem svým dala a odkázala a poručila, 
kterýmžkoli osobám, ježto bych na toho ještě za živnosti své nespravil, to táž dcera má po 
smrti mé aby byla povinna tomu každému takové daní a odkázání vyplniti 
 
 
 
s takovou zvláště výminkou jestliže by ona Eva dcera má bez dětí obojího pohlaví smrtí 
z tohoto světa sešla a zemřela, tehdy ihned po smrti její polovice toho všeho statku 
v tomto kšaftu napřed i níže jmenovaného aby přišlo a připadlo na Evana jinak Vaniše, 
Václava a Vojtěcha, bratry mé vlastní a na jiné dědice mužského pohlaví, v kteréhožto 
polovici statku prve psaného budou se moci aneb bude moci s jedním komorníkem 
pražským ku pravému právu dědicky uvázati, ten držeti a jeho užívati jako svého vlastního 
dědičného. Pakli by jí Evě dceři mé Pán Bůh všemohoucí dítě neb děti dáti ráčil, tehdy to 
dítě neb děti obojího pohlaví toho všeho odkázání a nápadu, jak se napřed píše, užíti mají, 
a kdež při sobě Václava, bratra svého tu na Břvech od některého času mám, toho dcera 
má jakožto strýce svého jídlem a pitím i jinými potřebami do smrti jeho aby opatrovala, 
nouzemi trpěti nedala, a když by toho na ní požádal, co jsem jemu podle listu hlavního 
dlužen, aby mu zaplatila, pakli by toho při ní chtěl nechati aneb se o to pak jinak 
narovnali. A poněvadž na mne list s úrokem má, bez pochyby, že ode mne jakožto bratra 
a od ní jakožto tety své přirozené úroků aneb té lichvy bráti nebude. Strany svrchků 
a nábytků, koní, klisen, ovec, sviní, husí, slepic a jiné všeho, což by se po smrti mé ve 
dvoře břevském i také žepském, koní, obilí všelikterakého najíti a vyhledati mohlo, našlo 
a vyhledalo, o ty takové svršky a nábytky Eva dcera má s paní Dorotou manželkou mnou 
milou rovně a spravedlivě aby se na dva rozdělily, a bude-li chtíti paní Dorota manželka 
má tu svou polovici z těch dobytků v těch dvořích zůstaviti a jich tu nechati, neb je do 
dvoru žepského sehnati i také jich tu užívati aneb jinak se s nimi pryč odebrati, kdež by se 
jí kolvěč vidělo a zdálo, toho vůli míti 
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má a nemá se jí v tom od nižádného žádná překážka dáti, pakli by toho všeho v žepském 
dvoře nechati chtěla, mají tu všelijakými potřebami při zemi, od sena i slám z téhož dvora, 
což dobytku náleží, na vychování každého času vydávati, také pastev s tím dobytkem 
jejím, dokudž by je tu ve dvoře žepském měla, bráněno aby jí nebylo. Neb za to prosím 
Evy dcery své, aby jí paní Dorotě manželce mé milé v tom ničemž žádná překážka nedála 
a jiným činiti nedopouštěla, pod skutečným trestáním. A jestliže by ona paní Dorota 
manželka má milá ten dobytek svůj ve dvoře žepském měla a chovati dala, tehdy aby jí ze 
Břví z každého varu půl mlata do dvoru žepského na ten dobytek, pokudž by je tu měla, 
na vychování a opatrování vydáváno bylo, poněvadž jsem nemálo ovec i několiko krav jí 
náležitých k sobě přijal, kteréž jsou v těch dvořích zůstaly a v těch letech toho více přibýti 
musilo. Co se paní Doroty z Květnice, manželky mé nejmilejší, kteráž mne v nemoci 
a v nedostatcích mých všelijakých dobře, jakž na ctnou manželku náleželo, opatrovala 
a v nemoci upřímně živiti mi se pomohla, dotýče, i pro tu lásku a upřímnost, kteréž jsem 
k ní měl, takto jí v tom opatření a ta vůle má konečná jest, jakož jsem jí věna jejího listem 
hlavním na pergameně svého jmění podle vůle kanceláře pražské pět set kop grošů 
českých ujistil a obvěnil, i takové věno z téhož listu, až jestliže by vůle její byla jí ukazuji 
a převozuji na ves celou Sobín, na dvůr v Žepích a dvory kmetcí s platem v Žepích, což tu 
v těch obou vesnicích mám, s dědinami, lukami, rybníkem sobínským, s druhým menším 
za hozovými71 s okrajky téhož rybníku, i s těmi rybníčky v Žepích, tak na tom na všem, což 
k těm vesnicím a k tomu všemu přísluší, pakli by toho při témž ujištění listovním téhož 
věna zanechala, toho vůli má. A jakož mám a držím podle listů a majestátů 
 
 
 
některé vesnice v kraji slánském, totiž Brandýs72, Holousy, Drchkov a ve vsi Vyšínku tak, 
jakž týž listové a majestátové to v sobě všecko šíře obsahují, ukazují a zavírají, takové 
vesnice i lidi s důchody a platy na nich, koně, vinice ta se k Břvem zanechává a k užívání 
pozůstavuje tytéž paní Dorotě manželce mé nynější ihned po smrti mé postoupení a v moc 
její, aby všecko k jejímu skutečnému dědictví a užívání uvedeno bylo tak, aby to táž paní 
Dorota manželka má měla, držela a toho všeho užívala k ruce své, pokudž se jí zdáti 
a líbiti bude, do živosti své aneb proměnění stavu vdovského vdáním svým, a pakž by ji 
Pán Bůh neuchoval aneb že by se vdala a stav svůj proměnila, tehdy ty vesnice napřed 
položené s věny, platy a důchody i s tou vinicí na toho neb na ty, komuž bych to s dobrou 
vůlí dal, právo své a životy, kterýž na tom mám podle těch majestátů, kteréž na to mám, 
převedl, přijíti a připadnouti má plným právem, v kteréž se bude moci též s jedním 
komorníkem pražským uvázati, to držeti a toho užívati jako svého vlastního, pakli by po 
smrti mé až v nadřečeném, jakýmž pak koli způsobem ty vesnice k výplatě přišly, což by 
koli a jakákoli suma za výplatu těch vesnic přišla a paní Dorotě manželce mé milé ty 
vesnice že by tím způsobem z držení a užívání vyšly, tehdy tu sumu za dotčenou výplatu 
přišlou bude moci místo těch vsí také užívati do živosti své aneb do změnění vdáním stavu 
svého vdovského, a pakžby umřela aneb se vdala, tak ihned ta suma za často psanou 
výplatu přijatá přijíti a připadnouti má na ty aneb na toho, komuž bych z dobré vůle ty 
vesnice s dobrou vůlí dal a odkázal, na ně neb na něho práva, spravedlnost svou i s těmi 
životy převedl, kterýžto nápadníci těch vesnic, přišlo-li by k jakémužkoli o ně soudu, budou 

                                                 
71  Nepřečtené slovo. 
72  Nyní Brandýsek. 
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aneb bude povinní aneb povinen paní Dorotu manželku mou v tom ve všem podle dotče-
ných majestátů zastati a zaopatřiti. A podle těch listů majestátů i jiných spravedlivosti, jakž 
to zapotřebí pozná, skutečně brániti, pakli by toho neučinili a toho tak k sobě přijíti 
nechtěli aneb věčně ze strany soudů obmeškali, tehdy aby toho mého dání a těch vesnic 
neužili. Však ona paní Dorota manželka má milá 
 

B 14 
 
po smrti mé při Evě dceři mé buď na Břvech, aneb v Praze v domě mém aby byla, chova-
jíc sobě děvečku neb dvě, jídlem a pitím poctivě jako za mně v dostatku, aby chována na 
náklad dcery mé a opatrována byla, a to až do živosti její aneb stavu vdovím proměnění, 
a jakž by stav svůj změnila, tak ihned směna její věny dotýčených pět set kop grošů 
českých, i což bych jí výše nad věno její dal, odkázal a poručil, aby jí dáno a vyplaceno 
bylo, s kterýmžto věnem, dobytky, svini i s jinými věcmi jejími všelikými bude se mocti 
odebratiti a obrátiti, kdež by se jí koli vidělo a zdálo, však o věnu svém a jiných věcech, 
což by jí náleželo, bude mocti řediti a kšaftovati, komuž se jí líbiti a zdáti bude. Zato jich 
zvláštně obou, totiž manželky i také dcery mé, prosím, že spolu ve vší lásce a svornosti 
budou, příčin sobě k nevolem aby nedávaly jedné proti druhé, na odpory nenastupovaly, 
poněvadž dcera má to dobře ví i také vskutku poznala, že jest námi dobrou a volnou 
netoliko macechu a máteř měla, jí že jest v ničemž neopouštěla, za těmi příčinami a dob-
rodiní jejího aby se jí také v zármutku a v těžkostech jejích odplacovala a všelikterak dobře 
činila, a předešle jest jí ode mne malý řetízek, potom ten větší řetěz zlatý, konvička 
stříbrná vnitř i zevnitř pozlacená daná, to aby při ní i ještě, což bych jí více dal a odkázal, 
zůstalo. Kdež také mám a držím ves Hořelic s podacím kostelním, s dvěma krčmami, 
kterouž jsem s povolením pana Kristofera z Lobkovic [n]a Bílině a Kosti od pánů mistrů 
koleje císaře Karla v pěti stech kopách groších českých na groších joachimstalských73 
vyplatil, na kteroužto zástavu od téhož pána z Lobkovic žádného opatření kromě samé 
držení a užívání nemám. I jestliže bych sobě toho za živnosti své nevykoncoval a 
 
 
 
k místu od pana nepřivedl, tehdy tolikéž dcera má bude moci na to nastoupiti a sobě to, 
pokudž náleží, k místu přivésti, přivlastniti podle libosti své nebo též tu ves s platy 
a důchody s podacím kostelním, se dvěma krčmami a s jejím se vším příslušenstvím 
dávám, připojuji a přivlastňuji ji Evě dceři mé podle jiných vesnic k Břvům tak, jak se 
nahoře píše, aby to též držela a toho užívala jako svého vlastního. Také sobě tuto výminku 
pozůstavuji, jestli bych co komu listem pod pečetí neb jiných na svědomí, též také ústně 
před dobrými lidmi hodnověrnými buď za zdravého života, neb na smrtelné posteli 
služebníkům svým neb komukoli jinému dal, odkázal neb poručil do sumy pěti set kop 
grošů českých, též na klenotech a svrškách, to všecko Eva dcera má aneb držitel břevský 
s jeho příslušenstvím bude dáti a vyplniti povinen, jakž bych koli o tom listem pod pečetí 
svou neb ústně tak, jakž se nadpisuje, poručil a nařídil. A jakož jsem dvůr žepský a tak, 
což tu mám od pana Jiříka Zejdlice z Šenfleldu za jistou sumu peněz, jakž smlouva trhová 
mezi námi ukazuje, koupil, potom se toho na soudu zemském na témž panu Jiříkovi 
Zejdlicovi dosoudil, že jest mi povinen takovou ves Žepy podle též smlouvy a přísudku ve 
dsky zemské vložiti. A nad to jest pro dosti na učinění té výpovědi a do desk vložený Žepů 
ode mne zatížen, na kterémžto zatykači až posadav ode mne se drží. I jestliže bych za 

                                                 
73  Jáchymovské tolary. 
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živnosti své jej k tomu nepřivedl, aby mi to od dotčeného pana Jiříka Zejdlice podle též 
výpovědi ve dsky vloženo bylo, tehdy Eva dcera má, bude-li chtíti na to nastoupiti a 
k němu se s to domlouvati, bude míti toho vůli. Toto sobě taky v moci pozůstavuji, jestliže 
bych toto zřízení a poslední vůli svou 
 

B 15 
 
na díle neb na všem změniti, zrušit aneb jiný kšaft udělati kdykoli buď za zdravého života, 
neb na smrtelné posteli chtěl, že toho moc a vůli mám, a toto řízení předešlé proti 
poslednějším žádné moci nemá míti. Při tom prosím Jich Milosti pánů úředníků vyšších 
i menších desk zemských království74 Českého, když by koli po smrti mé s tímto kšaftem a 
s listem mocným královským dcera má neb manželka má i kdožbykoli jiný ke dskám 
zemským přišly neb přišel, a toho požádaly neb požádal, aby ve dsky zemské to obé 
vloženo a vepsáno bylo, že tak učiniti ráčíte. 
Toho na svědomí pečeť svou vlastní s jistým mým vědomím s celým a plným přiznáním, 
k tomuto kšaftu jisté a konečné poslední vůli mé dal jsem přivěsiti a pro lepší jistotu 
připrosil jsem urozených pánů pana Václava Zajíce z Házmburku a na Strakonicích, dědič-
ného Truksasa75 království Českého a nejvyššího mistra převorství též českého, pana Jana 
nejmladšího z Lobkovic a na Krakovci a urozených a statečných rytířů pana Mikuláše 
Miřkovského z Tropčic a na Miřkově, císaře Jeho Milosti hejtmana Menšího Města pražské-
ho a pana Jana Jablonského z Jablonné Jeho Milosti arciknížete Ferdinanda dvořenína, že 
jsou také pečeti své vedle mé k témužto kšaftu a poslední vůli mé sobě beze škody na 
svědomí dali přivěsiti. 
Jenž jest dán a psán léta od narození syna Božího tisícího pětistého šedesátého druhého 
ve čtvrtek dne svatého Jiří rytíře. 
 
 
 
 
 

                                                 
74  V zápise uvedeno zkratkou: kráí. 
75  Truksas (něm.) = stolník. 
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Mocný list císaře Maxmiliana II. opravňující Dorotu Prunarovou 
z Vratu, manželku majitele Litovic, k sepsání závěti a určení 
poručníků (1588) 
 

D 22 
 
Bude doplněno. 
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Mocný list císaře Rudolfa II. opravňující majitele Litovic  
Jindřicha Prunara k sepsání závěti a určení poručníků (1584) 
 

G 14 
 
V středu po svatém Františku MDLXXXVIII. 
 
My Rudolf druhý z Boží milosti volený římský císař po všecky časy rozmnožitel říše 
a uherský, český, dalmatský, charvátský král a arcikníže rakouské, markrabě moravský, 
lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě oznamujeme tímto listem všem, že jsem 
poníženě prošený od poctivého Jindřicha Prunara, obyvatele Starého Města pražského, 
věrného našeho milého, abychom jemu list náš mocný dáti ráčili, na kterýž by všecek 
a všelijaký statek svůj, kterýž koli má a míti bude, poručiti a jej zříditi mohl, k jehožto 
pokorné prosbě nakloněný jsouce a s dobrým rozmyslem naším, jistým vědomím mocí 
královskou v Čechách svolili jsme k tomu a tímto listem svolujeme. Vůli naši jistou a moc 
plnou témuž Jindřichovi Prunarovi dávajíce a toho dopouštějíce, aby on všecken a všelijaký 
statek svůj movitý i nemovitý, dědičný neb zápisný, kterýž má aneb ještě míti bude, bez 
statků lenních a manských, i na kterýchž nám nápadové spravedlivě náležejí, odkázati neb 
poručiti mohl a moc měl za zdravého života neb na smrtelné posteli, komuž se jemu 
kolivěk a kdykolivěk zdáti a líbiti bude. A také aby mohl a moc měl zdělati poručníky statku 
svého a dětí svých, kteříž se jemu užiteční zdáti a viděti budou, a to bez naší, budoucích 
 
 
 
našich, králů českých i jiných všech lidí všelijaké překážky. Však to zdědíc listem pod svou 
pečetí a tří nebo čtyř pánů neb dobrých urozených lidí pečeťmi na svědomí, kteréžto 
zřízení, dání, odkázání též i poručníků zdělání statku svrchu psaného Jindřicha Prunara tak, 
jakž se svrchu píše, tolikéž má moc a pevnost míti, jako by to dskami zemskými zapsáno 
a potvrzeno bylo, bez umenšení, protož přikazujeme větším i menším úředníkům desk 
zemských království českého nynějším i budoucím věčným našim milým, když kolivěk od 
nadepsaného Jindřicha Prunara neb od poručníků jeho požádáni budete, abyste ten kšaft 
a zřízení, kteréž by o statku svém na tento náš mocný list císařský udělal, jej ve dsky 
zemské i s tímto listem vložiti a vepsati rozkázali bez zmatků a všelijaké odpornosti, jináče 
nikoliv nečiníce. Tomu na svědomí pečeť naši císařskou k tomuto listu přivěsiti jsme 
rozkázati ráčili. Dán na hradě našem pražském ve středu po neděli postní od léta Božího 
tisícího pětistého osmdesátého čtvrtého a království našich římského devátého, uherského 
dvanáctého a českého též devátého. 
Rudolf. 
Ad man datum Sacra Caha M Chri proprium[?] 
Ozvald z Šenfeldu 
Srb. …76 
 

                                                 
76  Poslední řádky jsou zřejmě písařské poznámky provázející vydanou listinu, v deskách zemských do 

nich zasahují pozdější juxty. 
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Závěť majitele Litovic Jindřicha Prunara (1588) 
 

G 14 
 
Juxty na straně předcházející zápisu závěti: 
Léta devadesátého sedmého v pondělí po svatém Brikcí Anna na onen čas Srnovcová a již 
Pichlpergerová z Varvažova někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského manželka 
uvázala se s Janem Skálou z Třebska komorníkem při dskách zemských v dědiny a dědictví téhož 
někdy Jindřicha Prunara, totižto v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, v ves Litovice s dvory 
kmetcími s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, v Pticích dvůr kmetcí s platem, v Dobro-
vízi plat z dědiny, kteráž slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky 
i s rybami a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, s platy peněžitými, kurmi, vejci, robo-
tami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi osedlými i neosedlými aneb 
z těch gruntů zběhlými a sirotky, i se vší zvolí s plným panstvím. A to pro nevydání již Anně na 
onen čas Srnovcové a již nyní Pichlpergerové z Varvažova od Benedikta jinak Beneše Finka 
a Martina Carchesia měšťanů Starého [Města pražského] jakožto od poručníků mocných 
otcovských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na list mocný 
královský učiněným nařízených, již toliko samých pozůstávajících na místě Jana Jeronýma syna po 
témž někdy Jindřichovi Prunarovi pozůstalého z téhož výš psaného statku. 
 
Léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po svatým Martině Martin Carchesius měštěnín Starého 
Města Pražského vložil vizu na tento odpor naproti psaní kšaftu někdy Jindřicha Prunara měštěnína 
Starého Města pražského, kterémuž Salomena Kropáčová a Mandalena manželka Jakuba Melcara 
odpírají, tak aby v ničemž opravován, přetrhován ani zase z desk vymazován nebyl. Vyznání všech 
úředníků.77 
 

                                                 
77  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Ve jméno svaté a nerozdílné trojice jediného Pána Boha na věky požehnaného Amen. 
Já Jindřich Prunar měštěnín Starého Města pražského znamenaje veliké nebezpečenství 
a těžkosti, v nichž těchto posledních časů ke dni soudnému se schylujících pro naše hříchy, 
kterýmiž Pána Boha den ode dne čím dále vždy více k trestání zasloužilému pobouzíme, 
postaveni jsme. A před očima našima v skryté tajnosti zůstává, kdy kterého času a věku 
Pán Bůh všemohoucí nás smrtelné lidi předně nemocí navštěvovati a potomně prostřed-
kem smrti časně k sobě do věčného blahoslavenství svého z tohoto bídného a plačtivého 
údolí přijíti by ráčil. Jakož pak i já také toho nevěda dne ani hodiny smrti zvláště v této 
nemoci své na sebe očekávání. A protož prv, nežli by mne Pán Bůh všemohoucí z tohoto 
světa povolati ráčil, umyslil jsem sobě jsa ještě z daru jeho božské milosti zdravého 
rozumu a paměti dobré užívaje kšaft, pořízení a poslední vůli svou udělati a dáti napsati. 
Však předně a přede všemi věcmi duší mou milou, kterouž jsem od spasitele a vykupitele 
mého milého Krista Ježíše přijal, zase v jeho svaté ruce poroučím se, to jsa 
 
Juxta: 
Léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po památce všech svatých. Salomena Kropáčová a Manda-
lena manželka Jakuba Melcara měštky Starého Města Pražského sestry vlastní někdy Jindřicha 
Prunara měštěnína téhož Starého Města pražského i na místě Jana Jeronýma syna po témž Jindři-
chovi Prunarovi pozůstalého a let nemajícího jakožto jeho krevní a nejbližší přítelkyně odpírají 
tomuto kšaftu téhož Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského ve dsky zemské 
vloženému, v kterémž napsáno jest, že jest umyslil sobě jsa ještě z daru božské milosti zdravého 
rozumu a paměti dobře užívaje kšaft, pořízení a poslední vůli svou udělati a dáti napsati atd., jakož 
má list mocný od nejjasnějšího a nejnepřemožitelnějšího knížete a pána pana Rudolfa druhého 
z Boží milosti římského císaře, po všecky časy rozmnožitele říše a uherského, českého, dalmatské-
ho, charvátského krále, arciknížete rakouského, markrabí moravského, lucemburského a slezského 
knížete a lužického markrabí, pána pana našeho nejmilostivějšího, jímžto Jeho Milost císařská mocí 
svou královskou v Čechách jemu toho dopouštěti a povoliti ráčí, aby všecken a všelijaký statek svůj 
movitý i nemovitý, dědičný neb zápisný, kterýž má anebo míti bude, bez statků lenních a man-
ských a na kterýchž Jeho Milosti nápadové spravedlnosti náležejí, odkázati nebo poručiti mohl 
a moc měl za zdravého života neb na smrtelné posteli, komuž se jemu kolivěk a kdykolivěk zdáti 
a líbiti bude, a také aby mohl a moc měl zdělati poručníky statku svého a dětí svých, kteříž se jemu 
užiteční zdáti a viděti budou, a to zřídiž listem pod svou pečetí a tří nebo čtyř pánů neb dobrých 
urozených lidí pečeťmi na svědomí. A takové zřízení, dání, odkázání, též i poručníků zdělání statku 
jeho, aby tu moc a pevnost měl, jakoby to dskami zemskými zapsáno a utvrzeno bylo, bez umen-
šení. Tak jakž týž list mocný pod Jeho Milosti císaře římského jakožto krále českého s pečetí 
visutou a podepsáním ruky vlastní Jeho Milost jemu daný, jenž jest dán na hradě Pražském ve # 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 24  67 
 

 
nepochybné důvěrnosti, že odpustí mi hříchy mé, i pro zásluhy své a nevinnou smrt svou, 
kterouž pro lidské pokolení na kříži hořce podstoupiti jest ráčil, k sobě mezi své anděly 
a vyvolené Boží přijíti ráčí. Tělo pak mé, kteréž v hrobu odpočívati a příští syna Božího 
k věčnému blahoslavenství očekávati bude, to žádám, aby v kostele svatého Havla 
v Starém Městě pražském poctivým a křesťanským způsobem položeno a pochováno bylo. 
Dále pak jakož mám list mocný od nejjasnějšího a nejnepřemožitelnějšího knížete a pána 
pana Rudolfa druhého z Boží milosti voleného římského císaře, po všecky časy 
rozmnožitele říše a uherského, českého, dalmatského, charvátského krále atd., arciknížete 
rakouského, markrabí moravského, lucemburského a slezského knížete a lužického 
markrabí atd. pána pana mého nejmilostivějšího, jímžto jeho milost císařská s mocí svou 
královskou v Čechách mně toho dopouštěti a povoliti ráčí, abych všecken a všelijaký statek 
svůj movitý i nemovitý, dědičný neb zápisný, kterýž mám neb ještě míti budu, bez statků 
lenních a manských i na kterýchž Jeho Milosti nápadové spravedlivě náležejí, odkázati neb 
poručiti mohl a moc měl za zdravého života neb na smrtelné posteli 
 
Pokračování juxty: 
středu po neděli postní Oculi léta Božího tisícího pětistého osmdesátého čtvrtého to vše v sobě šíře 
obsahuje a zavírá. Podle takového Jeho Milosti císařské jakožto krále českého milostivého povolení 
o dědictví a statku svém, kterýž od Pána Boha z štědrosti své hojné sobě propůjčený má, s dobrým 
jeho rozmyslem a zdravým uvážením že zřizuje a jej Janovi Jeronýmovi synu svému i jiným dětem, 
kteréž by mu ještě Pán Bůh s manželkou jeho dáti ráčil, s jistými dole položenými výminkami po 
jeho smrti a prv nic že odkazuje a poroučí, a to jmenovitě tento, jako tvrz Litovice, dvůr poplužní 
s poplužím78, ves Litovice se dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem79, ve 
Pticích dvůr kmetcí s platem80, v Dobrovízi plat z dědiny, kteráž slove Posvátná, s dědinami, luka-
mi, zahradami, lesy, potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, 
s platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s podacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, 
s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými a neb z těch gruntů zběhlými, i se vší zvolí a plným panství 
i se vším k tomu příslušenstvím, v témž právě, mezech a hranicích, v nichž to nadepsané dědictví 
a statek jeho záleží a jakž jest to všecko od urozených pána pana Abundusa Šlika z Holíče hraběte 
z Pasounu a z Lokte, poručníka dítěte svých a někdy paní Anežky hraběnky odtudž z Pasounu 
manželky jeho, a panny Barbory Šlikové hraběnky odtudž z Pasounu a z Lokte, dcery a dědičky 
pozůstalé po někdy urozeném pánu panu Albrechtovi Šlikovi z Holíče hraběti z Pasounu někdy 
dobré paměti pan otec jeho Šebestian Prunar pravým trhem koupil tak, jakž zápis v dskách 
zemských v kvaternu trhovém zeleném81 léta padesátého devátého v středu po přenesení svatého 
Václava to šíře ukazuje, kteréžto jmenované dědictví po smrti téhož pana otce jeho na něho 
jakožto syn a a dědice jeho právem nápadným že jest přišlo a on jeho posavad vydrživ léta zemská 
v pokojném držení a užívání byl a do vůle Boží zůstal. * 
 

                                                 
78  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
79  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s platem. 
80  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr k. s platem. 
81  DZV 13. 
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komuž se mně kolivěk a kdykolivěk zdáti a libiti bude, a tak abych mohl a moc měl zdělati 
poručníky statku mého a dětí mých, kteříž se mně užiteční zdáti a viděti budou. A to zřídiž 
listem pod mou pečetí a tří nebo čtyř pánů neb dobrých urozených lidí pečeťmi na 
svědomí a takové zřízení, dání, odkázání82 i poručníků zdělání statku mého aby tu moc 
a pevnost mělo, jako by to dskami zemskými zapsáno a utvrzeno bylo, bez umenšení tak, 
jakž týž list mocný pod Jeho Milosti císaře římského jakožto krále českého s pečetí visutou 
a podepsáním ruky vlastní Jeho Milosti mně daný, jenž jest dán na hradě Pražském 
v středu po neděli postní Oculi léta Božího tisícího pětistého osmdesátého čtvrtého, to vše 
v sobě šíře obsahuje a zavírá. I podle takového Jeho Milosti císařské jakožto krále českého 
milostivého povolení o dědictví a statku svém, kterýž od Pána Boha z štědroty své hojně 
sobě propůjčený mám, s dobrým mým rozmyslem a s zdravým uvážením zřizuji a jej 
Janovi Jeronýmovi synu mému i jiným dětem, kteréž by mi ještě Pán Bůh s manželkou 
mou dáti ráčil, s jistými dole položenými výminkami po mé smrti a prve nic odkazuji a po-
roučím, a to jmenovitě tento, jako tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, ves Litovice se 
dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, ve Pticích dvůr kmetcí s 
 
Pokračování juxty: 
* 
všecky a všelijaké svršky a nábytky, na čemž ti koliv jsou a po smrti jeho nalezeny budou, buď na 
listech, majestátech, právech i jiných spravedlnostech všelijakých statků jeho pozemskému přinále-
žejících, nic ovšem nevyměňujíc, a to k dotčeného syna jeho Jana Jeronýma i jiných dětí jeho, 
pokudž by byly, dědičnému vládnutí, užívání a s ním jako s svým vlastním učinění. Však poněvadž 
na tento čas jiných dětí neměl než tohoto jediného syna Jana Jeronýma a ten ještě věku mladého 
jest a let svých dospělých nemá, takže takovým statkem a dědictvím svým jemu od něho tímto 
kšaftem odkázaným vládnouti a jeho spravovati nemůže. Protož nad ním Janem Jeronýmem 
synem svým, ano také dal-li by jim spolu Pán Bůh více dítek mužského nebo ženského pohlaví, též 
nad vším tímto statkem odkázaným, nařídil a ustanovil plným právem mocné a otcovské poručníky 
jeho zvláště milé pány a přátele, kteréž jest k sobě vždycky upřímné a věrné každého času 
v všelijakých jeho potřebách bez ostýchání a všelikterakého strachu skutečnou radou i pomocí býti 
poznal, a to slovutné pana Benedikta jinak Beneše Finka, pana Jana Horského z Grinfeldu a pana 
Martina Carchesia měštěníny Starého a Nového měst pražského, a to do rozumných, dospělých 
a zřízením zemským vyměřených let dotčeného syna jeho nebo jinších dětí jeho, pokudž by je 
měli. Tak aby dotyční mocní otcovští poručníci na místě a k ruce synu jeho Janovi Jeronýmovi 
i jiným, byly-li by, buďto všickni tři aneb kteříž by tehdáž pospolu býti mohli, hned po smrti jeho ve 
všecken nadepsaný statek po něm zůstalý a nahoře kšaftovaný vkročili a v něj buďto sami o své 
újmě nebo s komorníkem pražským od desk zemských v týž statek všelijaký movitý i nemovitý, nic 
ovšem nevymiňujíc, však bez úročení, se uvázali a jej až do let svrchu jmenovaného syna jeho 
a nebo jiných dětí spolu jich, dal-li by jich jim Pán Bůh více, 
 

                                                 
82  Slovo odkázání vepsáno dodatečně nad řádek. 
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platem, v Dobrovízi plat z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, 
lesy, potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, s platy 
peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, 
s lidmi i sirotky osedlými i neosedlými a neb z těch gruntů zběhlými, i se vší zvolí a plným 
panstvím, i se vším k tomu příslušenstvím v témž právě, mezech a hranicích, v nichž to 
nadepsané dědictví a statek můj záleží a jakž jest to všeckno od urozených pána pana 
Abundusa Šlika z Holíče hraběte z Pasounu a z Lokte, poručníka dítěte svého a někdy paní 
Anežky hraběnky odtudž z Pasounu manželky jeho, a panny Barbory Šlikovny hraběnky 
odtudž také z Pasounu a z Lokte, dcery a dědičky pozůstalé po někdy urozeném pánu 
panu Albrechtovi Šlikovi též z Holíče hraběti z Pasounu někdy dobré paměti pan otec můj 
Šebestian Prunar pravým trhem koupil tak, jakž zápis ve dskách zemských v kvaternu 
trhovém zeleném83 léta padesátého devátého v středu po přenesení svatého Václava to 
šíře ukazuje, kteréžto jmenované dědictví po smrti téhož pana otce mého na mne jakožto 
syna a dědice svého právem nápadným jest přišlo. A já jeho posavad 
 
Pokračování juxty: 
zřízením zemským vyměřených drželi, spravovali a opatrovali, kterýžto všelijaký statek movitý 
i nemovitý na témž koliv náležející od nižádného jiného pečetě ani popisován býti nemá než od 
nich samých poručníků, jakož také oni žádným počtem jak synu jeho Janovi Jeronýmovi aneb 
dětem jejich budoucím, dal-li by je jim Pán Bůh, tak nižádnému jinému povinni býti nemají 
a nebudou. Nebo že se jim nade všecky lidi smrtelné důvěřuje, že se v tom ve všem, jakž na věrné 
mocné otcovské poručníky náleží, podle přípovědí své jemu na žádost jeho učiněné, také účinně 
a věrně pro odplatu Boží zachovají. Kteřížto poručníci mocní otcovští, když tak na místě a k ruce 
syna jeho neb jiných dětí, dal-li by jim je Pán Bůh, způsobem nahoře psaným toho všeho statku 
v držení vejdou, že jest vůle jeho poslední konečná tato, aby tíž poručníci manželce jeho milé Anně 
Srnovcové z Varvažova pro její věrné a poslušné k němu chování a jeho v šetření i v nemoci této 
opatrování z tohoto statku vydali povinni byli předně na hotové sumě pět tisíc kop míšeňských, 
a to takto: V roce po smrti jeho pořád zběhlém pět set kop míšeňských a tak dále každého roku po 
pěti stech kopách míšeňských až do vyplnění vší jmenované sumy těch pěti tisíc kop míšeňských, 
kterážto suma, jestliže by jí od pánů poručníků na místě syna jeho nebo jiných dětí, kteréž by ještě 
spolu míti mohli, na ty termíny, jakž se klade, vyplněna nebyla, tehdy má míti moc v statek ten 
všecek s komorníkem pro jednu každou sumu povinovanou se uvázati a tak dlouho jej držeti, až jí 
taková suma zadžalá vyplněna bude, kteréž jak by jí dána byla, povinna bude též uvázání zase 
propustiti.  
Druhé že i tomu chce, pokudž a jak dlouho by dotčená manželka jeho Anna na vdovské stolici 
seděla a stavu svého zase neproměnila, aby páni poručníci jí každého roku polovici všech a všeli-
jakých užitků z statku toho pozemského v tom upřímně se chovajíce vydali a propustili a dále nic 
také pod uvázáním s komorníkem v týž statek způsobem svrchu psaným 
 

                                                 
83  DZV 13. 
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vydržená léta zemská v pokojném držení a užívání jsem a do vůle Boží zůstávám. Item 
všecky a všelijaké svršky a nábytky, na čemž ti koliv jsou a po smrti mé nalezeny budou 
buď na listech, majestátech, právech i jiných spravedlnostech všelijakých k statku mému 
pozemskému přináležejících, nic ovšem nevyměňujíc, a to k dotčeného syna mého Jana 
Jeronýma i jiných dětí mých, pokudž by byly, dědičnému vládnutí, užívání a s ním jako 
vlastním učinění. Však poněvadž na tento čas jiných dětí nemám než tohoto jediného syna 
Jana Jeronýma a ten ještě věku mladého jest a let svých dospělých nemá, tak že takovým 
statkem a dědictvím svým jemu ode mne tímto kšaftem odkázaným vládnouti a jeho 
spravovati nemůže, protož nad ním Janem Jeronýmem synem mým, ano také dal-li by 
nám spolu Pán Bůh více dítek mužského nebo ženského pohlaví, též nade vším statkem 
tímto odkázaným nařizuji a ustanovuji plným právem mocné otcovské poručníky mně 
zvláště milé pány a přátele, kteréž jsem k sobě vždycky upřímné a věrné každého času ve 
všelijakých mých potřebách bez ostýchání a všelikterakého strachu skutečnou radou 
i pomocí býti poznal a znám, a to slovutné: pana Benedikta jinak Beneše Finka, pana 
 
Pokračování juxty: 
s kteroužto předně sumou i s týmž užitkem bude mocti činit jakožto s svým vlastním a nic méně, 
pokudž tak za vdovství svého polovic užitků přijímati a bráti bude a statku synu jejímu vlastnímu 
náležitého dotýkati se bude, i k tomu jí dovoluje, aby pánům poručníkům v opatrování téhož statku 
nápomocna byla a dohlídala, čehož při vůli její zanechává, a jak se dále páni poručníci s ní o to 
urovnají, jakož žádná pochybnost není, že dobré přátelské, křesťanské a otcovské srozumění 
a srovnání mezi nimi bude. 
Třetí i v tom že jest vůle jeho, aby Jan Jeroným syn jeho, nemaje na ten čas jiných dětí více, při 
máteři své Anně z Varvažova manželce jeho dosud, dokudž by buď do jiných zemí pro vyučení se 
jiným řečem a zážitkům dán býti nebo službám poctivým se hoditi nemohl, zůstal, kdež jiné naděje 
k ní manželce své jakožto věrné máteři není, než že jej jakožto vlastní krev svou předně ke cti 
a chvále Boží, též ke všemu jinému dobrému a počestnému vésti bude a však i v tom, pokudž by 
jaká potřeba nastávala, pánů poručníků nepobíhala. Za takové pak chování a opatrování jeho, 
pokudž se samé stravy toliko dotýče, páni poručníci povinni budou jí každého týhodne, pokudž při 
ní bude a jinam by se nedostal, po dvou kopách míšeňských dávati, na čemž také přestati moci 
bude. 
Paní Mandaleně manželce pana Jakuba Melcara, sestře jeho s dětmi jejími obojího pohlaví s nápa-
dem z umrlého na živé odkazuje pět set kop míšeňských, aby jim z statku jeho od pánů poručníků 
na místě syna jeho neb jiných dětí jeho, pokudž by byly, vydány byly na tyto termíny, v roce po 
jeho smrti padesáte kop a potom každého roku po padesáte kopách míšeňských až do vyplnění 
všech těch pěti set kop míšeňských, kdež věří, že na tom zůstanou a také přestati povinni jsou, 
poněvadž to statek jeho vlastní a jeden každý s svým vlastním vůli má činiti, co a jak má se dobře 
líbí, a to tolikéž pod uvázáním s komorníkem v statek ten, jestliže jim který termín vypravován 
nebyl.  
Hleď více přenecha list při znamení tomto #. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 24  71 
 

 
LXXXVIII. 
 

Jana Horského z Grinfeldu a pana Martina Carchesia měštěníny Starého i Nového Měst 
pražských. A to do rozumných, dospělých a zřízením zemským vyměřených let dotyčného 
syna mého nebo jiných dětí mých, pokudž bychom je měli. Tak aby dotyční mocní otcovští 
poručníci na místě a k ruce synu mému Janovi Jeronýmovi i jiným, byli-li by, buďto všickni 
tři, neb kteříž by tehdáž pospolu býti mohli, hned po smrti mé ve všecken nadepsaný 
statek po mně zůstalý a nahoře kšaftovaný vkročili a do něj buďto sami o své újmě, nebo 
s komorníkem pražským od desk zemských v týž statek všelijaký movitý i nemovitý, nic 
ovšem neměníce, již však bez úročení, se uvázali a jej až do let svrch jmenovaného syna 
mého a nebo jiných dětí spolu našich, dal-li by jich nám Pán Bůh více, zřízením zemským 
vyměřených drželi, spravovali a opatrovali, kterýžto všelijaký statek movitý i nemovitý na 
čemž koliv náležející od nižádného jiného pečetěn ani popisován býti nemá, než od nich 
samých poručníků, jakož také oni žádným počtem jak synu mému Janovi Jeronýmovi 
a neb dětem našim budoucím, dal-li by je nám Pán Bůh, tak nižádnému jinému povinni 
býti nemají 
 
Juxta nahoře nad zápisem: 
Léta osmdesátého devátého v pátek po Na nebe vstoupení Krista Jan Horský z Grinfeldu v tomto 
kšaftu z dílu psaném jmenovaný přiznal se před úředníky pražskými, že84 od toho poručenství 
upouští a jeho dále v ničem užíti nežádá. 
 

Juxta nad zápisem, dokončená na stránce dole: 
Léta 89 v středu po památce seslání ǂ 
ǂ ducha svatého Jakub Melcar měštěnín Starého Města pražského vložil vizu na odvržení svrchu 
psané Jana Horského z Grinfeldu tak, aby v ničemž opravováno, přetrhováno ani zase z desk 
vymazováno nebylo. Vyznání všech úředníků.85 
 

Juxta po straně zápisu (dokončení je na listu G 18 nahoře): 
Léta MDLXXXVIII86 v pondělí po svatém Diviši Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu 
a Martin Carchesius, měštěníni Starého a Nového Měst pražských mocní otcovští poručníci od 
někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na mocný list královský 
učiněným a ve dsky zemské vloženým zřízeni na místě a k ruce synu jeho Janu Jeronýmovi s To-
mášem komorníkem od desk zemských uvázali se v statek téhož někdy Jindřicha Prunara. Totižto 
v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, ves Litovice se dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva 
dvory kmetcí s platem, ve Pticích dvůr kmetcí s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, která slove 
Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými 
v nich, s mlýnem u Litovic, s platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s poddacím kostelním 
v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů 
zběhlými, i se vší zvolí, s plným panstvím87, a to podle kšaftu téhož někdy Jindřicha Prunara, 
měštěnína Starého Města pražského na mocný list Jeho Milosti císařské jakožto krále českého 
učiněného a v dsky zemské vloženého tak, jakž týž kšaft plněji svědčí 
 

Juxta dole pod zápisem: 
Léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po svatém Martině Martin Carchesius měštěnín Starého 
Města pražského vložil vizu na tento odpor naproti psaný, kdež se odpírá uvázání komorníkem od 
Salomeny Kropáčové a Mandaleny manželky Jakuba Melcara tak, aby v ničemž opravován, 
přetrhován ani z desk zemských zase vymazován nebyl. Vyznání všech úředníků.88 
                                                 
84  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
85  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
86  1588. 
87  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
88  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Druhé pak sestře jeho Salomeně Kropáčové též s dětmi jejími týmž způsobem jako Mandaleně 
a dětem jejím sto kop míšeňských že odkazuje. Janovi Prunarovi strýci svému, synu pozůstalému 
po někdy Kašparovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského, aby páni poručníci, když by 
k poctivému oženění přišel a živnost vésti chtěl, padesáte kop míšeňských vydali. Nad to výše 
a přede všemi věcmi aby páni poručníci na místě syna jeho všecky a všelijaké dluhy, jimiž by lidem 
spravedlivě dlužen byl a se ukázati mohli, jednomu každému zaplatili a zase, co by jemu lidé dlužni 
byli, to zvyupomínali nebo podle práva jich se dosuzovali. A jakož také všickni sešlého i mladého 
věku lidé smrti každého času poddáni jsou a ji jako zápasem nosí, protož také i v tom že jest jeho 
konečná poslední vůle, kdyby koliv Pán Bůh Jana Jeronýma syna jeho buďto v brzku, neb v pro-
dlouženém času po jeho smrti před dojitím let právních, nebo také bez dědiců a pořízení prostřed-
kem smrti z tohoto světa pojíti ráčil tak, že by žádného dědice mužského ani ženského pohlaví po 
něm nezůstalo, a to by se stalo, že by Anna manželka jeho ještě nevdaná aneb také vdaná byla, 
tehdy aby po smrti jeho neb jich často psané dědictví jeho a neb jim tímto kšaftem od něho 
odkázané i s tou vší a všelijakou jemu a neb jim svědčící spravedlností, svršky a nábytky, na čemž 
by koliv náležejí a jakými koli jmény jmenovány býti mohou, nic ovšem nevymiňujíc, zcela 
a zaúplna připadlo na pana Benedikta jinak Beneše Finka, měštěnína Starého Města pražského 
a švagra jeho milého, též paní Annu z Vratu manželku jeho, tetu a krevní přítelkyni jeho a děti 
jejich obojího pohlaví, kteréž nyní mají aneb na potom míti budou, a to plným právem a dědičně, 
v kterýž se s komorníkem od desk zemských vyžádaným uvázati, s ním činiti a jeho užívati jakožto 
svého vlastního dědičného, o něm říditi a kšaftovati jakž se jim koli dobře vidělo, líbilo a zdálo, 
moci budou a mají jako o svém vlastním, bez překážky každého člověka k témuž statku právo 
a spravedlnost se míti pravícího. Toho pak ještě že patrně dokládá, kdyby k tomu přišlo, že by on 
nadepsaného syna svého Jana Jeronýma aneb jiné děti, ježto by je jim Pán Bůh dáti ráčil, 
živobytím přečkal a tudy z poručenství nad týmž synem aneb jinými i také z užívání polovice statku 
jeho od manželky jeho za živobytí téhož syna jeho a jejího, též jiných, sešlo. On pak pro některé 
příčiny a případnosti, jakž se to často mezi lidmi přichází, jiného kšaftu a pořízení neučinil, tehdy 
nicméně toho všeho při tomto nápadu na pana Beneše Finka a Annu manželku jeho, též děti, jich 
svědčícím, jakž nahoře obšírně položeno jest, zcela a zaúplna zanechává bez proměny. 
A jakž týž kšaft jehož, jest datum léta od narození syna Božího MDLXXXVIII ve čtvrtek po památce 
Povýšení svatého kříže90, ve dsky zemské vložený v kvaternu trhovém černém kropenatém léta 
MDLXXXVIII v středu po svatém Františku G 15 to vše v sobě obsahuje a zavírá. Právě nadepsané 
Salomena Kropáčová a Mandalena manželka Jakuba Melcara sestry vlastní i na místě Jana 
Jeronýma syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi pozůstalého jakožto krevní a nejbližší přítelky-
ně jeho že dotčený kšaft někdy Jindřicha Prunara jest nepořádný z příčin těchto: 
Předně, že dotčený kšaft někdy Jindřicha Prunara s mocným listem Jeho Milosti císaře se nesrov-
nává, neb mocný list dán jest Jindřichovi Prunarovi obyvateli Starého Města Pražského a kšaft činí 
Jindřich Prunar měštěnín Starého Města pražského, ježto obyvatelem v městě býti anebo 
měštěnínem veliký jest rozdíl. V mocném listu Jeho Milosti císaře doloženo zřídíc to pod svou 
pečetí, pak aby Jindřich Prunar pečeť měl tu a takovou, kteréž by při kšaftu a kšaftech v svých 
vlastních nebo jiných potřebách užívati, jakž v tomto království Českém obyčej jest, právo 
a spravedlnost měl, tomu ony sestry z počátku psané i na místě téhož sirotka odpírají. Též 
v mocném Jeho Milosti císaře listu napsáno, že Jeho Milost císař ráčí přikazovati větším i menším 
úředníkům desk zemských království Českého, kdyžkoli věk od nadepsaného Jindřicha Prunara neb 
od poručníků jeho požádáni budou, aby ten kšaft zřízení, kteréž by o statku svém na ten 
 

                                                 
89  Tímto číslem, stejným jako předchozí list, je označen celý dodatečně vložený dvojlist s juxtami. 

Základní text pokračuje až na dalším listu označeném G 18. 
90  V zápise uvedeno zkratkou: povýšení s. †. 
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Jeho Milosti mocný list udělal, ve dsky zemské vložiti a vypsati rozkázali, ale v žádosti Jindřicha 
Prunara v tom kšaftu obsažené pány úředníky desk zemských království Českého větší …nutí, 
v čemž veliké téhož kšaftu s mocným listem Jeho Milosti císaře nesrovnání. 
Druhé, kdež v témž kšaftu někdy Jindřicha Prunara jest i to napsáno, že o dědictví a statku 
nařizuje a jej Janovi Jeronýmovi synu svému odkazuje a poroučí a nížeji téhož dědictví Benedikta 
jinak Beneše Finka a Annu z Vratu manželku jeho a děti jich obojího pohlaví zavazuje, a to jmeno-
vitě tento, dokládajíc mezi jinými dědinami v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, ve Ptíčích dvůr 
kmetcí s platem, a jakž by to všecko otec jeho Šebestian Prunar trhem koupil a po smrti jeho na 
něj, jakožto syna a dědice jeho právem nápadním …toho vydrženo léta zemská že v pokojném 
držení a užívání jest. Ježto Šebestian Prunar a po smrti jeho Jindřich Prunar syn jeho v Hostivici ani 
v Ptíčích žádných dvorů jest nikdy nedržel a dsky v tom artikuli dotčeného kšaftu na dva dvory 
s platem v Hostivici ani na dvůr s platem v Pticích se nevztahují, a tak odkazuje a poroučí týmž 
kšaftem dědiny, k nímž nikdy spravedlivosti neměl, jich v držení nebyl, což býti nemůže. Ale že jest 
někdy Šebestian v Hostivici dva dvory kmetcí s platy a ve Ptíčích dvůr kmetcí s platem trhem koupil 
a jemu v dsky zemské vloženy jsou a po smrti Šebestiana Prunara Jindřich Prunar syn jeho jich 
v držení …, týž kšaft i v tom artikuli s těmi dskami zemskými, na něž se týž kšaft vztahuje, také …, 
tolikéž jméno vlastní Benedikta jinak Beneše Finka, kterýž za předního mocného otcovského poruč-
níka i také za jednoho nápadníka v tom kšaftu jest položen, jest proměněno, nebo týž Fink (a ne 
Benedikt) v Starém Městě pražském za měštěnína byl přijat a tak zapsaná jména, aby se Benedikt 
jinak Beneš jmenovati mohl a jméno jeho křtěné Benedikt jinak Beneš býti mělo, jest neprokázal, 
a tak ten kšaft na žádného Benedikta jinak Beneše Finka, který měštěnínem Starého Města praž-
ského byl, se nevztahuje. Martin Carchesius druhý otcovský poručník má své jméno a příjmí Martin 
Carchesius jinak Kraus a s tím … kšaft srovnán není. 
Třetí, v témž kšaftu nad dotčeným Janem Jeronýmem synem téhož někdy Jindřicha Prunara nade 
vším statkem tím synu jeho odkázaným, nařízeni a ustanoveni jsou mocní otcovští poručníci týž 
Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu a Martin Carchesius měštěníni Starého a Nového 
Měst pražských, aby oni buďto všickni tři nebo kteříž by tehdáž pospolu býti mohli v ten … po něm 
zůstalý vkročili a nebo se v něj s komorníkem pražským uvázali a jej do let syna …zeli, s tím 
doložením, však bez úročení. Že ten všelijaký statek movitý i nemovitý od žádného jiného pečetěn 
ani popisován býti nemá, než od nich samých poručníků … žádným počtem synu jeho ani žádnému 
jinému povinni býti nemají. A jakž v těch artikulích v dotčeném kšaftu o tom šířeji napsáno jest. 
Ježto takovým způsobem poruční… nařízení není s dobrým a užitečným téhož sirotka, protože 
nadepsaní poručníci a žádní …jíce statků pozemských ani takového důkladu, aby vedle toho tento 
statek sirotčí pozemský … dobrému držeti, spravovati a opatrovati mohli, ale chtěli by, vejdouc 
toho v držení bez … pořádného popisu, bez zaručení, aby toho, co téhož statku jest, žádný nic 
povědom býti nemohl, … kterýmžto způsobem statek dotčený netoliko spuštěn, ale i v dluhy 
zaveden by byl, a v těch … by se sirotek (kterýž nyní v třetím létě věku svého jest) svých let došel, 
aby mu nic na … …ských závad shromažďováno ani přichováváno nebylo, a poručníci jsouc 
s výminkou … totiž s nějakou přípovědí, v kteréž se, co jsou připověděli, nepronesli, aby toliko své 
z těch … živení měli a sirotka, když by k létům přišel, odbyli, jak by se jim vidělo, sirotek … zprávy 
o té přípovědi, ani co po otci jeho zůstalo, aby nevěděl, čeho od poručníků žádati, … zaúmyslnosti 
jich na statku škody, co učiněno nebo zmrháno, neměl svého na čem postíhati … nahrazení 
dostati, nebo týž kšaft na větším díle na opatření poručníků toliko se vztahuje … dobré sirotčí. 
Čtvrté, jakož po Janovi Jeronýmovi synu Jindřicha Prunara, kdyby po dojití let … také bez dědiců 
prostředkem smrti z tohoto světa pojat byl, téhož dědictví i s tou se vší … jakou spravedlivostí, 
svršků, nábytků, nic ovšem nevyměňujíc, zcela a zaúplna … téhož Benedikta jinak Beneše Finka 
a Annu z Vratu manželku jeho a děti jich obojího pohlaví, kteréž nyní mají neb na potom míti 
budou, a to plným právem a dědičně týmž … nařízen, i s tím doložením, kdyby byl Jindřich Prunar 
syna svého Jana Jeronýma … přečkal a jiného kšaftu neučinil, že i po témž Jindřichovi Prunarovi 
též Beneš Fink 
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manželka jeho, též děti jich při tom nápadu zůstaveny by býti měli. Ježto toho času, když se ten 
kšaft spisoval, on někdy Jindřich Prunar byl jest na paměti a rozumu nedostatečný a nezpůsobný 
a té možnosti při něm nebylo, aby o synu i také statku svém též i takový nápad, jakž v tom kšaftu 
napsáno mohl a uměl tak poroučeti a psáti dáti, a poněvadž jest Benedikt jinak Beneš Fink toho, 
když tento kšaft se skládal a spisoval, přítomný býval, a Matoušovi Carchesiovi písaři v kanceláři 
pražské (číž rukou psaný jest) bratru Martina Carchesia jednoho z těch mocných otcovských 
poručníků nařízeného, jaké výminky do toho kšaftu vloženy býti mají, zprávu dával, nemohl jest 
tehdy a neměl on Beneš Fink sebe a Annu z Vratu manželku svou i děti své za takové nápadníky 
statku pozůstalého po Janovi Jeronýmovi, kdyby před dojitím let pevných také bez dědiců a poříze-
ní prostředkem smrti z světa pojat byl, pokládati a do toho kšaftu dáti zapisovati. A kdyby z strany 
téhož nápadu i té jisté někdy Jindřicha Prunara vůle byla (čemuž se místa nedává), tehdy jest on 
Jindřich Prunar toho nařizovat nemohl, protože proti zřízení zemskému žádný otec o dědictví syna 
svého, na koho potomně po synu, když let spravedlivých došel a o něm neřídil, připadnouti by měl, 
říditi ani nad statkem jeho již potom let svých došlým nápadníky činiti a syna svého zavazovati 
nemá a nemůže. 
Páté, v tom jest ten kšaft podezřelý, že byv již napsaný opravován jest a písmo v něm z perga-
menu vystrouháno a na to místo vystrouhané, předně v tituli Jeho Milosti císaře, totiž: Českého, 
dalmatského, charvátského krále, a potom při zavírce Jiří Kapoun z Smiřic, při soudu nej. purkrab-
ství pražského rada že jest pečeť svou na svědomí vedle jeho k tomuto kšaftu přivěsiti dal, jest 
doloženo. O prvnějším kšaftu, kterýž jest on Jindřich Prunar o statku svém na mocný list královský 
učinil a jej k zpečetění na svědomí pečeťmi poctivých lidí přivedl, žádné zmínky učiněno není, ač by 
do konce mlčením pominut, a sumou, aby ten podpis jména Jindřicha Prunara, kterýž se v témž 
kšaftu nachází, měl býti psán od něho a jeho vlastní rukou, tomu z počátku psané sestry odpírají. 
 
Z kterýchžto příčin ten svrchu psaný kšaft, jsouc nepořádný, v ničemž svého místa míti nemá a oni 
Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu a Martin Carchesius, měšťané Starého a Nového 
Měst pražských, mocní otcovští nad Janem Jeronýmem synem někdy Jindřicha Prunara, měštěnína 
Starého Města pražského, též nade vším statkem jeho v kšaftu jeho na mocný list Jeho Milosti 
císaře učiněným zapsání poručníky, téhož mocného otcovského poručenství ani Benedikt jinak 
Beneš Fink a Anna z Vratu manželka jeho i dítky jich obojího pohlaví, totiž Jakub, Lidmila a Marta 
nyní živi let nemající, kteréž v tom kšaftu Jindřicha Prunara zejména jmenované nejsou, po smrti 
Jana Jeronýma syna někdy Jindřicha Prunara často psaného dědictví jeho tím kšaftem jemu 
odkázaného i se všemi a všelijakou jemu svědčící spravedlností, svršků a nábytků, na čem ti koliv 
náležejí a jakýmž koli jménem jmenováni býti mohou, nic ovšem nevyměňujíc, zcela a zaúplna, 
kdyby týž Jan Jeroným před dojitím let právních nebo také bez dědiců a pořízení prostředkem 
smrti z tohoto světa pojat byl, toho nápadu  nařízeného, tolikéž Anna Srnovcová z Varvažova 
manželka někdy Jindřicha Prunara. Též Jan Prunar, strýc někdy Jindřicha Prunara, syn pozůstalý 
po někdy Kašparovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského odkázání toho v ničemž užíti 
nemají a moci nebudou. Nýbrž ten všecken a všelijaký statek někdy Jindřicha Prunara, nepořízený 
a nekšaftovaný zůstává a Janovi Jeronýmovi synu po něm pozůstalému náleží. A ony Salomena 
Kropáčová a Mandalena Melcarová sestry vlastní někdy Jindřicha Prunara, nejbližší krevní přítelky-
ně téhož Jana Jeronýma sirotka (upustivše každá z nich, totiž Salomena Kropáčová, též Jan, 
Šebestian, Dorota Kropáčové z Krymlova i na místě Anny sestry 
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své let nemající děti též Salomeny Kropáčové, kteříž v tom kšaftu zejména jmenováni nejsou, 
tolikéž i Mandalena manželka Jakuba Melcara a při tom Jakub Melcar měštěnín Starého Města 
pražského na místě Jana, Šebestiana, Martina, … a Doroty synů a dcer svých let nemajících, od 
toho, což jim v témž kšaftu odkázaného svědčí a toho v ničem užíti nežádajíc) k poručenství nad 
týmž sirotkem a statkem jemu náležitým (zaručili jej) i také k nápadu (uměl-li by však on Jan 
Jeroným dříve dojíti let spravedlivých též bez dědiců a neb bez pořízení … práva a zřízení 
zemského, právo a spravedlivost lepší nežli kdo jiný, chtí před pány Jich Milostmi a vladykami na 
plném soudu zemském když jim toho potřebí bude, prokázati. Vyznání všech úředníků. 
 
♣ Léta Páně MDLXXXXIII91 v středu den početí Panny Marie Benedikt jinak Beneš Fink a Martin 
Carchesius přijali za uvázání od Petra Fetra komorníka při dskách zemských … Anně Srnovcové 
z Varvažova někdy manželce Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského v dědiny 
a dědictví téhož někdy Jindřicha Prunara92, totižto v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, v ves 
Litovice s dvory kmetcími s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, ve Ptíčích dvůr kmetcí 
s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, 
potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými, s mlýnem u Litovic, s platy peněžitými, kurmi, 
vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými 
i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí a s plným panstvím i se vším k tomu příslu-
šenstvím. A to pro nevydání jí Anně Srnovcové z Varvažova od nich Benedikta jinak Beneše Finka 
a Martina Carchesiusa měštěnínů Starého Města pražského jakožto poručníkův mocných otcov-
ských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na list mocný Jeho 
Milosti císařské jakožto krále českého učiněným nařízených, již toliko samých pozůstávajících na 
místě Jana Jeronýma syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi pozůstalého, z téhož statku výš 
psaného za léto devadesáté první při času svatého Michala Archanděla pět set kop míšeňských 
jednoho termínu. Též pro nevydání jí svrchu psané Anně Srnovcové za léto devadesáté druhé při 
času svatého Michala Archanděla pěti set kop míšeňských druhého termínu. Též pro nevydání jí 
často psané Anně Srnovcové za léto devadesáté třetí nyní minulé při témž času svatého Michala 
Archanděla pěti set kop míšeňských třetího termínu nedalého a nevyplaceného93 nedalých a neza-
placených. A to vedle artikule v témž kšaftu Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského 
doloženého a do desk zemských vepsaného, jakž týž kšaft do kvaternu trhového černého 
kropenatého léta LXXXVIII v středu po svatém Františku G XV zapsaný plněji svědčí a to vše 
v sobě šířeji obsahuje a zavírá. K tomu v škodách a nákladech tu, kdož původ vedl, plným právem. 
Vyznání téhož komorníka.94 Slíbil za komorníka Jan Ostrovec z Malovic a na Vlašimi. Útraty 
komorníka i s původem II kopy grošů.  
 
+ Léta devadesátého čtvrtého v pátek den svatého Šťastného Anna Srnovcová manželka někdy 
Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského v tomto kšaftu naproti psaném a uvázání 
vedle jí… vyměření tím kšaftem vyšlého jmenovaná přiznala se před úředníky pražskými, že95 jest 
vedle … a vyměření jí od manžela jejího vzala a přijala za … to jest za rok devadesátý první, též za 
rok devadesátý druhý, … za rok devadesátý třetí, každého roku při času svatého Michala 
archanděla po pěti stech kopách míšenských k zaplacení pojištěných, totiž … set kop míšeňských. 
Škod pro to vynaložených dvaceti čtyř kopy míšeňské, a to od Benedikta jinak Beneše Finka a Mar-
tina Carchehia mocných otcovských poručníků od téhož někdy Jindřicha Prunara měštěnína Staré-
ho Města pražského manžela svého týmž kšaftem jeho nařízených, z kteréžto sumy patnácti set 
kop míšenských … termínu a s škodami na to vynaloženými, ona z počátku psaná Anna Srnovcová 
z Varvažova je svrchu psané poručníky kvituje a propouští úplně a docela. A tuto kvitanci učinil 
a vykonal jest na místě a jménem jí Anny Srnovcové Daniel Pichlperger z Pichlpergu 
                                                 
91  1593. 
92  Slova měštěnína Starého Města pražského v dědiny a dědictví téhož někdy Jindřicha Prunara dopsána 

stejnou rukou na okraji stránky. 
93  Slova nedalého a nevyplaceného dopsána stejnou rukou na okraji stránky. 
94  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
95  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
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a nebudou, nebo se jim nade všecky lidi smrtelné důvěřuji, že se v tom ve všem, jakž na 
věrné mocné otcovské poručníky náleží, podle přípovědi své mně na žádost mou učinění 
a věčně pro odplatu Boží zachovají. Kteřížto poručníci mocní otcovští, když tak na místě 
a k ruce syna mého neb jiných dětí, dal-li by je nám Pán Bůh, způsobem nahoře psaným, 
toho všeho statku v držení vejdou, jest v tom vůle má poslední konečná tato, aby tíž 
poručníci manželce mé milé Anně Srnovcové z Varvažova pro její věrné a poslušné ke mně 
chování a mně ušetření i v nemoci této opatrování z tohoto statku vydati povinni byli, 
předně na hotové sumě pět tisíc kop míšenských, a to takto: v roce po smrti mé pořád 
zběhlém pět set kop míšeňských a tak dále každého roku po pěti stech kopách míšeňských 
až do vyplnění vší jmenované sumy těch pěti tisíců kop míšeňských, kterážto suma, jestliže 
by jí od pánů poručníků na místě syna mého nebo jiných dětí, kteréž bychom ještě spolu 
míti mohli, na ty termíny, jakž se klade, vyplněna nebyla, tehdy má míti moc v statek 
s komorníkem pro jednu každou sumu povinovanou se uvázati ♣ a tak dlouho jej držeti, až 
jí taková suma zadržalá vyplněna bude. Kteráž jakž by jí dána byla, povinna bude též 
uvázání zase pro- 
 
Dokončení juxty (začíná před dodatečně vloženým dvojlistem s jinými juxtami): 
a to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá. K tomu v nákladech, kdož původ vedl, plným právem. 
Vyznání téhož komorníka. Slíbil za komorníka Daniel Švík[?] z Lukonos a na Roztylech. 
 

Jiná juxta: 
Léta osmdesátého osmého v pátek po památce Všech svatých Salomena Kropáčová a Mandalena 
manželka Jakuba Melcara měštky Starého Města pražského, sestry vlastní někdy Jindřicha Prunara 
měštěnína téhož Starého Města pražského i na místě Jana Jeronýma, syna po témž Jindřichovi 
Prunarovi pozůstalého a let nemajícího, jakožto jeho krevní a nejbližší přítelkyně, odpírají tomu 
uvázání, kteréž jsou léta tohoto atd. osmdesátého osmého v pondělí po svatém Diviši Benedikt 
jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu a Martin Carchesuis měšťané Starého a Nového Měst 
pražských, mocní otcovští poručníci od někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražské-
ho kšaftem na mocný list královský učiněným a ve dsky zemské vloženým zřízení na místě a k ruce 
synu jeho Janovi Jeronýmovi s Tomášem komorníkem od desk zemských učinili v statek téhož 
někdy Jindřicha Prunara, totižto: v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím96, ves Litovice se dvory 
kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem97, ve Ptíčích dvůr kmetcí s platem98, 
v Dobrovízi plat z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, 
rybníky i s rybami a násadami všelijakým i v nich, s mlýnem u Litovic, s platy peněžitými, kurmi, 
vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými 
i neosedlými a neb z těch gruntů zběhlými, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, 
a to podle kšaftu téhož někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského na mocný list 
Jeho Milosti císaře jakožto krále českého učiněného a ve dsky zemské vloženého tak, jakž týž kšaft 
plněji svědčí99 a to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá. K tomu v nákladech, kdož průvod vedl, plným 
právem a jakž též 
 

Dokončení juxty z předchozí strany: 
manžel její jsouce k tomu dskami zemskými obzvláštně zmocněný tak, jakž táž moc v kvaternu 
památném papouškovém100 léta [15]94 G 29 plněji svědčí101. 
                                                 
96  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
97  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s platem. 
98  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s platem. 
99  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
100  DZV 169. 
101  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
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pustiti. Druhé i tomu chci, pokudž a jak dlouho by dotčená manželka má Anna na vdovské 
stolici seděla a stavu svého zase neproměnila, aby páni poručníci jí každého roku polovici 
všech a všelijakých užitků z statku toho pozemského v tom upřímně se chovajíce vydali 
a propustili, a dále nic, také pod uvázáním s komorníkem v týž statek způsobem svrchu 
psaným, s kteroužto předně sumou i s týmž užitkem bude moci činiti jakožto s svým 
vlastním a nic méně, pokudž tak za vdovství svého polovici užitků přijímati a bráti bude 
a statku synu jejímu vlastnímu náležitého dotýkati se bude, i k tomu jí dovoluji, aby 
pánům poručníkům v opatrování téhož statku nápomocna byla a dohlížela, čehož při vůli 
její zanechávám. A jak se dále páni poručníci s ní o to urovnají, jakož žádná pochybnost 
není, že dobré přátelské křesťanské a otcovské srozumění a srovnání mezi nimi bude. 
Třetí i v tom jest vůle má, aby Jan Jeroným syn můj, nemaje na ten čas jiných dětí více, 
při máteři své Anně z Varvažova manželce mé dotud, dokudž buď do jiných zemí pro 
vyučení se jiným řečem a jazykům dán býti, nebo k službám poctivým se 
 
Dokončení juxty z předchozí strany: 
uvázání ve dskách zemských při kšaftu Jindřicha Prunara ve dsky zemské vložené v kvaternu 
trhovém černém kropenatém léta MDLXXXVIII v středu po sv. Františku G 15 to v sobě šíře 
obsahuje a zavírá, pravě nadepsané Salomena Kropáčová a Mandalena manželka Jakuba Melcara 
sestry vlastní i na místě Jana Jeronýma syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi pozůstalého, 
jakožto krevní a nejbližší přítelkyně jeho, že dotčené uvázání místa svého míti nemůže a nemá 
z příčin těchto: 
Předně, že dotčený kšaft někdy Jindřicha Prunara, vedle kteréhožto uvázání jest učiněno, nesrov-
nává se s mocným listem Jeho Milosti císaře, neb mocný list / / hleď všech pěti příčin v hlavním 
odporu slovo od slova zcela a zaúplna, kteréž k tomuto odporu též náležejí až do těchto slov v páté 
příčině položených (tomu z počátku psané sestry odporují,) / / jakož pak i kšaftu téhož Jindřicha 
Prunara, že jest nepořádný a místa svého míti nemá. Ony Salomena Kropáčová a Mandalena 
manželka Jakuba Melcara i na místě Jana Jeronýma syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi 
pozůstalého a let nemajícího odpor dskami zemskými jsou učinily a k němu i pohnaly. 
Z kterýchžto příčin dotčeného uvázání nadepsaní Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu 
a Martin Carchesius měšťané Starého i Nového Měst pražských mocní otcovští poručníci od někdy 
Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na mocný list královský učiněným 
a ve dsky zemské vloženým zapsaným v ničemž užíti nemají. A to ony Salomena Kropáčová 
a Mandalena manželka Jakuba Melcara i na místě Jana Jeronýma syna Jindřicha Prunara před pány 
Jich Milostmi a vladykami na plném soudu zemském102, když jim toho potřebí bude, prokázati 
chtějí. Vyznání všech úředníků.103 
 

                                                 
102  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. z. 
103  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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G 19 

 
hoditi nemohl, zůstal, kdež jiné naděje k ní manželce mé jakožto k věrné matce nejsem, 
než že jej jakožto vlastní krev svou předně ke cti a chvále Boží, též ke všemu jinému 
dobrému a poctivému vésti bude. A však i v tom, pokudž by jaká potřeba nastávala, pánů 
poručníků nepobíhala za takové pak chování a opatrování jeho, pokudž se samé stravy 
toliko dotýče, páni poručníci povinni budou jí každého týhodne, pokudž při ní bude a jinam 
by se nedostal, po dvou kopách míšeňských dávati, na čemž také přestati moci bude. 
Item paní Mandaleně manželce pana Jakuba Melcara sestře mé s dětmi jejími obojího 
pohlaví s nápadem z umrlého na živé odkazuji pět set kop míšeňských, aby jim z statku 
mého od pánů poručníků na místě syna mého neb jiných dětí mých, pokudž by byly, 
vydány byly na tyto termíny: v čase po mé smrti padesáte kop míšeňských a potom 
každého roku po padesáti kopách míšeňských až do vyplnění všech těch pěti set kop 
míšeňských, kdež věřím, že na tom přestanou, a tak přestati povinni jsou, poněvadž to 
statek můj vlastní a jeden každý o svém vlastním vůli má činiti, co a jak mu se dobře líbí. 
A to tolikéž pod uvázáním s komorníkem v statek ten, jestliže by jim který termín vypravo-
ván nebyl. Druhé pak 
 
Juxta: 
Léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po Všech svatých Mandalena manželka Jakuba Melcara od 
osoby své a Jakub Melcar měštěnín Starého Města pražského sice o sobě … deskách zemských na 
místě Jana, Šebestiana, Martina, Alžběty a Doroty, synů a dcer svých let nemajících104, kteříž se 
zejména v tomto kšaftu napřed psaném nejmenují, přiznali se před úředníky pražskými, že105 od 
tohoto odkázání dětem jeho s nápadem z umrlého na živé pěti set kop míšenských kšaftem tímto 
někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského odkázaných, dobrovolně se odříkají, 
od něho upouštějí tak, že téhož odkazu na místě svrchu psaných dětí svých v ničemž užíti nechce, 
nechtí a nežádají. Vyznání všech úředníků.106 
+ ona Mandalena od osoby své a ona Jakub Melcar107 
 
Další juxta: 
♠ Jan Prunar měštěnín Starého Města pražského v tomto kšaftu naproti psaném jmenovaný přiznal 
se před úředníky pražskými, že108 jest vzal a přijal padesáte kop míšeňských jemu týmž kšaftem od 
někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského odkázaných, a to od Anny Pichlper-
gerové, na onen čas Prunarové z Varvažova jakožto od Jeho Milosti císaře nad synem a sirotkem 
po někdy Jindřichovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského skrze relaci o to ke dskám 
zemským učiněnou nařízené poručnice, z kterýchžto L kop míšeňských touž Annu Pichlpergerovou 
a budoucí její109 kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.110 
 

                                                 
104  Slova let nemajících dopsána nad juxtu. 
105  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
106  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
107  Dopsaný text patří na nenalezené místo, zřejmě do předchozí juxty. 
108  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
109  V zápise uvedeno zkratkou: a b. j. 
110  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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sestře mé Salomeně Kropáčové též s dětmi jejími týmž způsobem jako Mandaleně a dětem 
jejím sto kop míšeňských odkazuji. 
Item Janovi Prunarovi strýci mému, synu pozůstalému po někdy Kašparovi Prunarovi 
měštěnínu Starého Města pražského, aby páni poručníci, když by k poctivému oženění 
přišel a živnost vésti chtěl, padesáte kop míšeňských vydali. 
Nad to výše a přede všemi věcmi aby páni poručníci na místě syna mého všecky a všeli-
jaké dluhy, jimiž bych lidem spravedlivě dlužen byl a se ukázati mohli, jednomu každému 
zaplatili i zase, co by mi lidé dlužni byli, ty zvyupomínali nebo podle práva jich se 
dosuzovali. A jakož také všickni sešlého i mladého věku lidé smrti každého času poddaní 
jsme a ji jako za pasem nosíme. A protož také i v tom jest má konečná poslední vůle, když 
by koliv Pán Bůh Jana Jeronýma syna mého buďto v brzkém, neb prodlouženém času po 
mé smrti před dojitím let právních nebo také bez dědiců a pořízení prostředkem smrti 
z tohoto světa pojíti ráčil, tak že by žádného dědice mužského ani ženského pohlaví po 
mně  
 
Juxta nad zápisem: 
Léta aj VI prvního v středu po neděli Invocavit požene z list spatkem  
 
Juxta vedle zápisu: 
Léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po Všech svatých Salomena Kropáčová v tomto kšaftu 
naproti psaném jmenovaná sama od osoby své a Jan, Šebestian, Dorota Kropáčové z Krymlova111 
i na místě Anny sestry své let nemající děti též Salomeny Kropáčové, kteříž v tomto kšaftu naproti 
psaném zejména jmenováni nejsou, stoje osobně při dskách zemských přiznali se před úředníky 
pražskými, že112 od tohoto odkázání kšaftem tímto od někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého 
Města pražského jednoho sta kop míšenských jim společně odkázaných dobrovolně upouštějí 
a jeho se odříkají, takže téhož odkázání jednoho sta kop míšeňských ona svrchu psaná Salomena 
Kropáčová od osoby své a oni svrchu psaní bratři a sestra i na místě sestry své let nemající, 
v ničemž užíti nechtějí a nežádají. Vyznání všech úředníků.113 
 
Další juxta vedle zápisu a pod zápisem: 
Léta atd. LXXXXI v pátek po svatém Jakubu apoštolu paní Anna Srnovcová z Varvažova někdy 
manželka Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského s Tomášem komorníkem od desk 
zemských uvázala se v dědiny a v dědictví téhož někdy Jindřicha Prunara, totižto tvrz Litovice, dvůr 
poplužní a poplužím, ves Litovice se dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, 
v Ptíčích dvůr kmetcí s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, 
zahradami, lesy, potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, 
s platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici, i posudným, s lojem, 
s lidmi i sirotky osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí a plným panstvím 
i se vším k tomu příslušenstvím. A to pro nevydání jí Anně Srnovcové z Varvažova od poručníků 
mocných otcovských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na 
list mocný Jeho Milosti císařské jakožto krále českého učiněném nařízených již toliko samých 
zůstávajících. 
 

                                                 
111  Slova Kropáčové z Krymlova dopsána dodatečně nad juxtu. 
112  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
113  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Poslední juxta na straně G 19 dole: 
Léta devadesátého prvního v středu den svatého Linharta Anna Srnovcová z Varvažova … uvázání 
též listu obranném114 po něm vyšlým jmenovaná přiznala se před úředníky pražskými, že115 jest 
vedle téhož kšaftu a vyměření jí od manžela jejího …děla, že léta osmdesátého devátého již 
minulého pět set kop míšenských a za termín svatého Michala archanděla …ranný vyšlý 
vynaloženými, a to od Beneše Finka a Martina Carchesia mocných otcovských poručníků, z kteréžto 
sumy těch pěti set kop grošů obojího termínu jí náležité, též z pokuty jí přisouzené i také nákladů 
vynacházejících 
 
[Tři nečíslované, později vložené listy s juxtami] 
 
Léta šestnáctistého třetího v středu po sv. Vítu Anna Pichlpergerová na onen čas Prunarová 
z Varvažova jakožto vlastní mátě sirotka Jana Jeronýma syna svého a poručnice od nejjasnějšího 
knížete a pána pana Rudolfa druhého z Boží milosti voleného římského císaře, uherského a české-
ho krále jakožto krále českého z plnosti moci Jeho Milosti císařské nad týmž sirotkem Janem 
Jeronýmem a statkem po někdy Jindřichovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského  
pozůstalým zřízená, jakž zaručení téhož poručenství v kvaternu trhovém popelatém116 léta 
MDLXXXXIX v pondělí po svatém Janu Křtiteli pod literou B.XXVI zapsané plněji svědčí, na místě 
a k ruce téhož sirotka odpírá tomu kšaftu a řízení od někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého 
Města pražského na list mocný Jeho Milosti královské učiněnému a ve dsky zemské do kvaternu 
trhového černého kropenatého léta tisícího pětistého osmdesátého osmého v středu po svatém 
Františku G XV vloženému. V tom toliko artikuli, kdež týž někdy Jindřich Prunar v témž řízení svém 
toho jest doložil: a jakož času také všichni sešlého i mladého věku lidé smrti každého času poddaní 
jsme a ji jako za pasem nosíme. A protož také v tom jest má konečná poslední vůle, kdyby koliv 
Pán Bůh Jana Jeronýma syna mého buďto v brzkém, nebo prodlouženém čase po mé smrti před 
dojitím let právních nebo také bez dědiců a pořízení prostředkem smrti z tohoto světa pojíti ráčil, 
tak že by žádného dědice mužského ani ženského pohlaví po mně nezůstalo, a to by se stalo, že 
by Anna manželka má ještě nevdaná aneb také vdaná byla, tehdy aby po smrti jeho neb jich často 
psané dědictví jeho jemu neb jim tím kšaftem od něho odkázané i s tou vší a všelijakou jemu neb 
jim svědčící spravedlností, svršky a nábytky, na čemž ty koliv náležejí a jakýmkoliv jménem 
jmenovány býti mohou, nic ovšem nevyměňujíc, zcela a zaúplna připadlo na pana Benedikta jinak 
Beneše Finka měštěnína Starého Města pražského, švagra mého milého, též paní Annu z Vratu 
manželku jeho, tetu a krevní přítelkyni mou, děti jejich obojího pohlaví, kteréž mají aneb potom 
míti budou, a to plným právem a dědičně, v kteréž se s komorníkem od desk zem- 
 

                                                 
114  Slova též listu obranném dopsána pod juxtou. 
115  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
116  DZV 129. 
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ských vyžádaným uvázati, s ním činiti a jeho užívati jakožto svého vlastního dědičného, o něm říditi 
a kšaftovati, jakž by se jim koli dobře líbilo a zdálo, moci budou a mají jako o svém vlastním bez 
překážky každého člověka k témuž statku právo a spravedlnost se míti pravícího. Tak, jakž týž 
artikul v tom kšaftu jeho někdy Jindřicha Prunara a zřízení doložené to v sobě šíř obsahuje a 
zavírá. Pravě ona z počátku psaná Anna Pichlpergerová z Varvažova poručnice, že týž kšaft 
a zřízení v tom artikuli jakožto nepořádné žádného průchodu a místa svého míti nemůže a nemá 
z příčin těchto: 
Jedné, že ten artikul v témž kšaftovním jeho někdy Jindřicha Prunara pořízení doložený jest proti 
zřízení zemskému a práva Jana Jeronýma syna a dědice po témž někdy Jindřicha Prunara 
pozůstalého dědickému, nebo zřízení zemské o tom vyměřuje, že žádný otec dědictví od syna 
svého odříci nemůže, ovšem tehdy o dědictví syna svého, když by to již po smrti otcově na syna 
přišlo, na koho by potomně, když by syn k létům spravedlivým přišel, statku svého dědičného 
v držení a užívání vešel, a bez dědiců skrze smrt z tohoto světa sešel, připadati mělo říditi ani 
statku jeho již potom let svých došlého nápadníkům po smrti jeho činiti a dědictví syna svého 
zavazovati nemůže. 
Druhé. Kdyby téhož někdy Jindřicha Prunara taková celá a dokonalá vůle byla a on nápad statku 
po synu svém Janovi Jeronýmovi, když by let svých došel, o něm neřídíc bez dědiců umřel, na 
téhož Benedikta jinak Beneše Finka měštěnína Starého Města pražského, též někdy Annu z Vratu 
manželku jeho a děti jejich obojího pohlaví převozovati mohl, jakož nemohl; tehdy poněvadž jest 
on Benedikt jinak Beneš Fink jsouce od téhož někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města 
pražského týmž kšaftem vedle někdy Jana Horského z Grinfeldu (kterýžto Jan Horský z Grinfeldu 
léta atd. 89 v pátek po Nanebevstoupení Krista Pána přiznal se před úředníky pražskými, že od 
téhož poručenství upouští a jeho dále v ničemž užíti nežádá) a Martina Car- 
 
 
 
chesia měštěnínů Starého a Nového Měst pražských za mocného otcovského poručníka nad týmž 
Janem Jeronýmem synem jeho, též nade vším statkem jemu týmž kšaftem odkázaným ustanovil 
a zřídil, a to do rozumných dospělých a zřízením zemským vyměřených let dotyčného sirotka. Na 
ten způsob, aby se v tom ve všem, jakž na věrné mocné otcovské poručníky podle přípovědi jejich 
učiněné, také upřímně a věrně pro odplatu Boží zachovali, jakožto tím kšaftem obšírněji vymezeno 
jest. Vedle kteréhožto kšaftu tak jsou se nezachovali, protož Jeho Milost císařská z bedlivého 
a spravedlivého uvážení svého císařského, poněvadž se to ze zprávy Commisařů Jeho Milosti 
císařské světle a patrně našlo, že nadepsaní poručníci Benedikt jinak Beneš Fink a Martin Carche-
sius jsou zle neužitečně na škodu a záhubu toho sirotka hospodařili a hospodaří, a ne tak, jakž 
nařízení a kšaft nadepsaného Jindřicha Prunara ukazuje a jakž jest jim od něho toho důvěřeno, 
o čemž by bylo prodlouženě vypisovati, dlužíce se na škodu a záhubu téhož sirotka, na lichvy 
a ještě nad lichvy židovské (čehož jim ten kšaft ani povolení soudu zemského nepropůjčuje) a ty 
sumy vydlužené, na kteréž ty lichvy jdou, až posavad nezaplacené zůstávají. A tak kdyby se mělo 
takovým nerozšafným spravováním dlouho hospodařiti, dosti málo nebo nic tomu sirotku by se 
nedochovalo. Protož, aby to k nápravě přivedeno býti mohlo a ten statek náležitě témuž sirotku 
k dobrému opatřen býti mohl, ráčil jest z mocnosti Jeho Milost císařská jakožto král český již 
jmenovaných poručníků Benedikta jinak Beneše Finka a Martina Carchesiusa takové poručenství 
otcovské kšaftem před jmenovaného Jindřicha Prunara sníti a složiti a též poručenství vlastní 
máteři výše jmenovaného sirotka Anně Pichlpergerové na onen čas Prunarové z Varvažova dáti 
a na ní převésti ráčil. Jakž relaci o to k dskám zemským 
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učiněná a do kvaternu relací modrého léta Páně 1599 v pondělí po svatém Janu Křtiteli Božím P 23 
vložena a vepsaná to v sobě šíř obsahuje a zavírá. 
A tak nezachovavši se on Benedikt jinak Beneš Fink vedle téhož kšaftu jeho někdy Jindřicha 
Prunara jako i druhý poručník Martin Carchesius často jmenovaný a téhož mocného poručenství 
neřídivši tak, jakž jim to od téhož Jindřicha Prunara svěřeno bylo, jak oni oba dva škodlivým 
hospodařením z téhož poručenství se vyvedli, tak a i on Benedikt jinak Beneš Fink, kterýž jest byl 
správou téhož poručenství a statku spravování sirotčího sám na sebe zatáhl, sám to řídil 
a spravoval, předně sám sebe tak o tom i dědice své i téhož nápadu a kšaftovaného opatření jest 
zbavil. 
Z kterýchžto obou příčin týž kšaft jeho někdy Jindřicha Prunara v tom nadepsaném samém toliko 
artikuli, co se toho nápadu, kdyby Jan Jeroným syn jeho před dojitím let, bez dědice z světa sešel, 
na koho statek přijíti měl dotýče, jakožto nepořádný místa a průchodu míti nemůže a nemá. A on 
Benedikt jinak Beneš Fink z Kolburyku měštěnín Starého Města pražského švagr někdy Jindřicha 
Prunara, kterýž kšaftu někdy Jindřicha Prunara tím titulem z Kolburyku položen není. Anna z Vratu 
manželka jeho, teta a krevní přítelkyně téhož Jindřicha Prunara, kdyby živa byla, a jí se odpsati 
mohlo, Jan a Samuel synové téhož Benedikta jinak Beneše Finka vlastní s nadepsanou Annou 
z Vratu, manželkou jeho společný již toliko sami živi zůstávající let nemající, téhož kšaftu v tom 
artikuli a nápadu jim po smrti Jana Jeronýma Prunara svědčícího v ničemž užíti nemohou a nemají. 
Nýbrž týž kšaft v tom artikuli a zřízení téhož nápadu  
 
 
 
minouti a nápad statku témuž Janovi Jeronýmovi od otce jeho Jindřicha Prunara odkázaného, 
kdyby před dojitím let skrze smrt z tohoto světa sešel, při nejbližších krevních jeho přátelích, došel-
li by pak let svých spravedlivých, jemu jakožto jeho vlastní dědictví v moci dědické aneb toho, 
komu by on pořádně zřídil a statek svůj dal, zůstati má. A to chce ona z počátku psaná Anna 
Pichlpergerová na onen čas Prunarová atd. před pány Jich Milostmi a vladykami na plném soudu 
zemském větším, když jí toho potřeba bude, provésti a prokázati. Vyznání všech úředníků. 
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nezůstalo. A to by se stalo, že by Anna manželka má ještě nevdaná, aneb také vdaná byla. 
Tehdy, aby po smrti jeho neb jich často psané dědictví mé jemu a neb jim tímto kšaftem 
ode mně odkázané i s tou vší a všelijakou jemu neb jim svědčící spravedlností, svršky 
a nábytky, na čemž ti koliv náležejí a jakýmkoli jménem jmenováni býti mohou, nic ovšem 
nevymiňujíc, zcela a zaúplna připadlo na pana Benedikta jinak Beneše Finka měštěnína 
Starého Města pražského a švagra mého milého, též paní Annu z Vratu, manželku jeho, 
tetu a krevní přítelkyni mou a děti jejich obojího pohlaví, kteréž nyní mají neb na potom 
míti budou. A to plným právem a dědičně, v kteréž se s komorníkem od desk zemských 
vyžádaným uvázati, s ním činiti a jeho užívati jakožto svého vlastního dědičného, onen 
říditi a kšaftovati, jakž se jim koli dobře viděti líbilo a zdálo, moci budou a mají jako 
o svém vlastním bez překážky každého člověka, k témuž statku právo a spravedlnost se 
míti pravícího. Toho pak ještě patrno dokládání, kdyby i k tomu přišlo, že bych já nade-
psaného syna mého Jana Jeronýma a neb jiné děti, ježto by je nám Pán Bůh dáti ráčil, 
živobytím přečkal. A tudy z poručenství nad týmž synem mým a neb jinými 
 
Dokončení juxty ze strany G 19 dole: 
na místě syna po tomž někdy Jindřichovi Prunarovi z téhož statku výš psaného za léto osmdesáté 
deváté již minulé při času svatého Michala archanděla jednoho termín pět set kop míšeňských. Též 
pro nevydání jí svrchu psané Anně Srnovcové za léto devadesáté již minulé při témž čase svatého 
Michala Archanděla druhého termínu pět set kop míšenských. A to vedle artikule v témž kšaftu 
jeho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského doloženého a do desk zemských 
vepsaného tak, jakž týž kšaft do kvaternu trhového černého kropenatého léta MDLXXXVIII 
v středu po svatém Františku G XV zapsaný plněji svědčí a to vše v sobě šířeji obsahuje a zavírá. 
K tomu v škodách a nákladech to, kdož původ vedl plným právem. Vyznání téhož komorníka.117 
Slíbil za komorníka Albrecht Brykner z Brukšejna a na Sedci. Útraty komorníka II kopy grošů. 
 
Další juxta vedle textu a pod textem (pokračuje na další straně): 
Léta MDLXXXXI ve čtvrtek po památce Proměnění Krista Pána Benedikt jinak Beneš Fink a Martin 
Carchesius měšťané Starého Města pražského, mocní otcovští poručníci nad Janem Jeronýmem 
sirotkem a statkem po někdy Jindřichovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského pozůstalým 
kšaftem jeho na list mocný královský učiněným a ve dsky zemské vloženým zřízení, kteříž v níže 
psaném uvázání s komorníkem zejména jmenováni nejsou (poněvadž Jan Horský z Grinfeldu 
v témž kšaftu jmenovaný, kterýž tolikéž mocným otcovským poručníkem podle nich od téhož 
někdy Jindřicha Prunara nad dotčeným synem a statkem jeho týmž kšaftem nařízen byl, léta 
osmdesátého devátého v pátek po Nanebevstoupení Krista Pána přiznal se před úředníky 
pražskými, že od téhož poručenství upouští a jeho dále v ničemž užíti nežádá), odpírají tomu 
uvázání s komorníkem, kteréž se jest stalo léta MDLXXXXI v pátek po svatém Jakubu apoštolu 
Páně od Anny Srnovcové z Varvažova  
 
Celá juxta pod textem: 
Manželka někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského v tomto kšaftu naproti 
psané upsala a přijala za dva termíny rozdílné jmenovitě pět set kop grošů, totižto za termín 
svatého Michala archanděla léta devadesátého, též minulého, tolikéž pět set kop míšenských i se 
všemi náklady na uvázání a list od někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského, 
manžela svého, týmž kšaftem jeho nařízených z počátku psaná Anna z Varvažova atd. je svrchu 
psané poručníky kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.118 
 
                                                 
117  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
118  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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i také z užívání polovice statku mého od manželky mé za živobytí téhož syna mého a jejího 
též jiných sešlo, já pak pro některé příčiny a případnosti, jakž se to často mezi lidmi 
přichází, od mého kšaftu a pořízení neučinil, tehdy nic méně toho všeho při tomto nápadu 
na pana Beneše Finka a Annu manželku jeho též děti jich svědčícím, jakž nahoře obšírně 
položeno jest, zcela a zaúplna zanechávám bez proměny. Při tomto pak dání a odkázání 
toto sobě vymiňuji, předně chtěl-li bych komu ještě něco z statku mého mimo předešlé 
odkazy obzvláštně dáti a odkázati, buď ústně před dobrými lidmi, aneb listem pod pečetí 
mou, to aby tak pevné a mocné bylo, jakož bych to tímto listem byl učinil aneb dskami 
zemskými ujistil. Druhé, jestliže by mi se také vědělo a zdálo kdykolivěk tento kšaft můj 
buď v některém artikuli změniti, aneb o všem jej zrušiti, to též abych bez překážky všech 
lidí učiniti mohl. Pak-li bych ho nezměnil, chci, aby tento ve všech artikulích, punktech 
a klauzulích svých 
 
Pokračování juxty z předchozí strany: 
někdy manželky Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského s Tomášem komorníkem od 
desk zemských v dědiny a v dědictví téhož někdy Jindřicha Prunara, totižto tvrz Litovice, dvůr 
poplužní s poplužím, ves Litovice se dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, 
v Ptíčích dvůr kmetcí s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, 
zahradami, lesy, potoky, rybníky i s rybami a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, 
s platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici, i posudným, s lojem, 
s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými, i se vší zvolí a plným panstvím 
i se vším k tomu příslušenstvím. A to pro nevydání jí Anně Srnovcové z Varvažova od poručníků 
mocných otcovských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského kšaftem na 
list mocný Jeho Milosti císařské jakožto krále českého učiněném, nařízených již toliko samých 
zůstává jejich na místě syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi pozůstalého, z téhož statku výš 
psaného za léto osmdesáté deváté již minulé při času svatého Michala archanděla jednoho termínu 
pět set kop míšenských. Též pro nevydání jí svrchu psané Anně Srnovcové za léto devadesáté již 
minulé při času svatého Michala archanděla druhého termínu pět set kop míšenských. A to vedle 
artikule v témž kšaftu jeho Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského doloženého a do 
desk zemských vepsaného. Tak jakž by týž kšaft do kvaternu trhového černého kropenatého léta 
MDLXXXVIII v středu po svatém Františku G XV zapsaný plněji svědčí a to vše v sobě šíře 
obsahoval a zavíral. K tomu ve škodách a nákladech tu, když by původ vedl, plným právem 
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Dodatečně vložené tři listy list s dokončením juxty z předchozích stran: 
tak, jakž též uvázání do nadepsaného kvaternu trhového černého kropenatého léta tisícího pěti-
stého devadesátého prvního v pátek po svatém Jakubu podle téhož kšaftu učiněné a zapsané to 
v sobě šíř obsahuje a zavírá. Pravě z počátku psaný Benedikt jinak Beneš Fink a Martin Carchesius 
mocní otcovští poručníci sami zůstávající nad dotčeným Janem Jeronýmem sirotkem a statkem po 
témž někdy Jindřichovi Prunarovi zůstalým zřízení, poněvadž jest dotčený Jan Horský z Grinfeldu 
od téhož poručenství upustil, že též uvázání s komorníkem místu a průchodu svého míti nemá, 
moci nebude. A to z příčin těchto: 
Jedné, že též uvázání s komorníkem jest samo o sobě zatmělé a nejistého rozumu v dvojí příčině. 
Jedné že do téhož uvázání toho doloženo jest, že uvazuje se pro nevydání jí Anně Srnovcové 
z Varvažova od poručníků mocných otcovských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého 
Města pražského kšaftem na list mocný Jeho Milosti císařské jakožto krále českého učiněném 
nařízených již toliko psaných zůstávajících na místě syna po témž někdy Jindřichovi Prunarovi 
pozůstalého z téhož statku výš psaného za léto osmdesáté deváté již minulé při času svatého 
Michala archanděla jednoho termínu pět set kop míšeňských. Též pro nevydání jí svrchu psané 
Anně Srnovcové za léto devadesáté již minulé při témž čase svatého Michala archanděla druhého 
termínu pět set kop míšenských, jakž týž artikul v témž uvázání plněji svědčí. Ale když by to 
poručníci mocní otcovští od téhož někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského 
týmž kšaftem jeho na list mocný Jeho Milosti císařské, jakožto krále českého učiněným nařízení 
býti, jak jich jmen 
 
 
 
křtěných zejména jest nedoložila, tak ani kteří by sami zůstávající a kolik by jich mělo a zdali by 
který z těch poručníků, kteréž jest týž někdy Jindřich Prunar dotčeným kšaftem svým nad týmž 
sirotkem a statkem zřídil, buď prostředkem smrti z tohoto světa sešel, aneb který se z nich téhož 
mocného otcovského poručenství odepsal a od něho ustoupil, toho nic v témž uvázání doloženo a 
zejména jmenováno i tak vysvětleno není. 
V druhé příčině, že Jan Jeroným syn po témž někdy Jindřichovi Prunarovi zůstalý zejména křtěným 
jménem v témž uvázání jmenován není. Ježto v dotčeném kšaftu téhož někdy Jindřicha Prunara 
toho světle doloženo jest, že nad Janem Jeronýmem synem svým, též nade vším statkem nařizuje 
a ustanovuje mocné otcovské poručníky, a to nadepsané Benedikta jinak Beneše Finka, Jana 
Horského z Grinfeldu a Martina Carchesia měštěníny Starého a Nového Měst pražských a tak, jakž 
zatmělost, tak i nesrovnání též uvázání s dotčeným kšaftem se nachází. 
Druhé, že témuž kšaftu od téhož někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského na 
týž list mocný královský učiněnému léta osmdesátého osmého ve čtvrtek po památce Všech 
svatých Salomena Kropáčová a Mandalena manželka Jakuba Melcara měštky Starého Města 
pražského, sestry vlastní někdy Jindřicha Prunara měštěnína téhož Starého Města pražského i na 
místě Jana Jeronýma syna po témž Jindřichovi Prunarovi pozůstalého a let nemajícího, jakožto 
jeho krevní a nejbližší 
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přítelkyně jsou odpor dskami zemskými učinily, protož že by dotčený kšaft někdy Jindřicha Prunara 
nepořádný býti měl, a toho nepořadu položily tyto příčiny: 
Předně, že by dotyčný kšaft někdy Jindřicha Prunara s mocným listem Jeho Milosti císařské se 
nesrovnával, neb mocný list že by dán byl Jindřichovi Prunarovi obyvateli Starého Města pražského 
a kšaft že by činil Jindřich Prunar měštěnín Starého Města pražského, ježto obyvatelem v městě 
anebo měštěnínem veliký rozdíl že by býti měl. Item v mocném listu Jeho Milosti císařské že by 
doloženo bylo zřídíc to pod svou pečetí, pak aby Jindřich Prunar pečeť měl a takovou, kteréž by při 
kšaftu a kšaftích vších vlastních nebo jiných potřebách užívati, jakž v tomto království Českém 
obyčej jest, právo a spravedlnost měl, tomu ony sestry z počátku psané i na místě téhož sirotka že 
odpírají. Též v mocném listu Jeho Milosti císařské že by napsáno bylo, že Jeho Milost císařská ráčí 
přikazovati větším i menším úředníkům desk zemských království českého, kdyžkolivek od nade-
psaného Jindřicha Prunara neb o poručníků jeho požádáni budou, aby ten kšaft a zřízení, kteréž by 
o statku svém na ten Jeho Milosti mocný list udělal, ve dsky zemské vložiti a vepsati rozkázali. Ale 
že by v žádosti Jindřicha Prunara v tom kšaftu obsažené páni úředníci desk zemských království 
Českého větší pominuti byli, v čemž veliké téhož kšaftu nesrovnání s listem mocným jest. 
Druhé, kdež v témž kšaftu někdy Jindřicha Prunara jest i toto napsáno, že o dědictví a statku svém 
řizuje a jej Janovi Jeronýmovi synu svému odkazuje a poroučí a nížeji téhož dědictví na Benedikta 
jinak Beneše Finka a Annu z Vratu manželku jeho a děti jich obojího pohlaví nápad nařizuje, a to 
jmenovitě tento: dokladujíc mezi jmenovanými dědinami v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, 
v Ptíčích dvůr kmetcí s platem a jakž by to všecko otec jeho Šebestian Prunar pravým trhem koupil 
a po smrti otce jeho na něj jakožto syna a dědice jeho právem nápadným přišlo a on toho vydr-
žené léta zemská že v pokojném držení a užívání jest. Ježto Šebestian Prunar ani po smrti jeho 
Jindřich 
 
 
 
Prunar syn jeho v Hostivici ani v Ptíčích žádných dvorů že by někdy neměl a nedržel. A dsky v tom 
artikuli dotčeného kšaftu na dva dvory s platem v Hostivici ani na dvůr kmetcí s platem v Ptíčích že 
se nevztahují. A tak že odkazuje a poroučí týmž kšaftem dědiny k nímž by nikdá práva a spravedl-
nosti neměl, jichž by v držení nebyl, což by býti nemohlo. Ale že jest někdy Šebestian Prunar 
v Hostivici dva dvory kmetcí s platy a ve Ptíči dvůr kmetcí s platem trhem koupil a jemu tak ve 
dsky zemské vloženy že by byly. A po smrti Šebestiana Prunara Jindřich Prunar syn jeho jich 
v držení ve vše týž kšaft i v tom artikuli s těmi dskami zemskými na témž se týž kšaft vztahuje, tak 
že srovnán není. Tolikéž jméno vlastní Benedikta jinak Beneše Finka. kterýž za předního mocného 
otcovského poručníka i tak za jednoho nápadníka v tom kšaftu jest položen, že by proměněno 
bylo, nebo týž Beneš Fink a ne Benedikt že by v Starém Městě pražském za měštěnína přijat a tak 
zapsaný a toho jména aby se Benedikt jinak Beneš jmenovati mohl a jméno jeho křtěné Benedikt 
jinak Beneš býti mělo, že jest nepokázal. A tak ten kšaft na žádného Benedikta jinak Beneše Finka, 
který by měštěnínem Starého Města pražského byl, že se nevztahuje. Item Martin Carchesius 
druhý mocný otcovský poručník že má své jméno a příjmí Martin Carchesius jinak Kraus a tím 
tolikéž ten kšaft že srovnán není. 
Třetí, že by v témž kšaftu nad dotčeným Janem Jeronýmem synem téhož někdy Jindřicha Prunara, 
též nade vším statkem tím synu jeho odkázaným nařízeni a ustanoveni byli mocní otcovští 
poručníci Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu a Martin Carchesius, měšťané Starého 
a Nového Měst pražských, aby oni buď všickni tři, nebo kteříž by tehdáž pospolu býti mohli, v ten 
statek po něm pozůstalý vkročili anebo se v něj s komorníkem pražským uvázali a do let syna jeho 
drželi s tím doložením, však bez úročení. Item že ten všelijaký statek movitý i nemovitý od 
žádného jiného pečetěn ani popisován býti nemá než od nich samých poručníků a že ten žádným 
počtem synu jeho ani žádnému jménem povinni býti nemají. 
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A jakž v těch artikulích v dotčeném kšaftu o tom šířeji napsáno jest, ježto takovým způsobem 
poručníků těch nařízení že by nebylo s dobrým a užitečným téhož sirotka, proto že nadepsaní 
poručníci a žádný z nich nemajíce statku pozemského ani takového důkladu, aby vedle toho tento 
statek sirotčí pozemský sirotku k dobrému držeti, spravovati a opatrovati mohli, ale chtěli by 
vydání toho v držení beze všelikého pořádného popisu, bez zaručení, aby toho, což téhož statku 
jest, žádný nic povědom býti nemohl, kterýmžto způsobem statek dotčený netolik opuštěn, aby 
i v dluhy zaveden že by byl. A v těch letech, nežli by sirotek (kterýž by toho času v třetím létě věku 
svého byl) svých let došel, že by mu nic na splacení otcovských závad shromážděno ani přichová-
váno nebylo. A poručníci (jsouc s výminkou učiněni, totiž s nějakou přípovědí, v kteréž se, co jsou 
připověděli, nepronesli) že by toliko své z toho statku požívání měli a sirotka, když by k letům 
přišel, odbyli, jak by se jim vidělo, sirotek nemaje žádné zprávy o té přípovědi ani co po otci jeho 
zůstalo, aby nevěděl, čeho od poručníků žádati, a bylo-li by zaúmyslnosti jich na statku škody co 
učiněno nebo zmrháno, neměl svého na čem postíhati a odkud nahrazení dostati, nebo týž kšaft na 
větším díle na opatření poručníků toliko že by se vztahoval a ne na dobré sirotčí. 
Čtvrté, jakož by po Janovi Jeronýmovi synu Jindřicha Prunara, kdyby před dojitím let právních 
nebo také bez dědiců prostředkem smrti z tohoto světa pojat byl, téhož dědictví i s tou se vší 
a všelijakou spravedlností, svršků, nábytků, nic ovšem nevyměňujíc, jej zcela a zaúplna nápad na 
téhož Benedikta jinak Beneše Finka a Annu z Vratu manželku jeho a děti jejich obojího pohlaví, 
kteréž nyní mají neb na potom míti budou, a to plným právem a dědictvím týmž kšaftem nařízen 
byl i s tím doložením, kdyby byl Jindřich Prunar syna svého Jana Jeronýma věčnosti přečkal a jiné-
ho kšaftu neučinil, že i po témž 
 
 
 
Jindřichovi Prunarovi týž Beneš Fink a Anna manželka jeho, též děti jich při tom nápadu zůstaveni 
býti by měli. Ježto toho času, když se ten kšaft spisoval, že by on někdy Jindřich Prunar na paměti 
a rozumu nedostatečný a nezpůsobilý býti měl a to mocnosti při něm nebylo, aby o synu i také 
statku svém, též i takový nápad, jakž v tom kšaftu napsáno, mohl a uměl, tak poroučeti a psáti 
dáti. A poněvadž by Benedikt jinak Beneš Fink toho, když tento kšaft se skládal a spisoval, přítom-
ný býval a Matoušovi Carchesiovi písaři v kanceláři pražské (číž rukou psaný jest) bratru Martina 
Carchesia, jednoho z těch mocných otcovských poručníků nařízeného, jaké výminky do toho kšaftu 
vloženy býti mají, spraven dávati měl, že by nemohl tehdy a neměl on Benedikt Fink sebe a Annu 
z Vratu manželku svou i děti své za takové nápadníky statku pozůstalého po Janovi Jeronýmovi, 
kdyby před dojitím let právních také bez dědice a pořízení prostředkem smrti z světa pojat byl, 
pokládati a do toho kšaftu dáti zapisovati. A kdyby z strany téhož nápadu i ta jistá někdy Jindřicha 
Prunara vůle byla (čemuž že se místa nedává), tehdy že by on Jindřich Prunar toho nařizovati 
nemohl, protože proti zřízení zemskému žádný otec o dědictví syna svého na koho potomně po 
synu, když by let spravedlivých došel a o něm neřídil, připadnouti měl, říditi ani nad statkem jeho 
již potom let svých došlým nápadníky činiti a syna svého zavazovati že nemá a nemůže. 
Páté, že by i v tom ten kšaft podezřelý býti mohl, že by byv již napsaný opravován a písmo v něm 
s pergamenu vystrouháno a na to místo vystrouhané předně v tituli Jeho Milosti císařské, totiž 
českého, dalmatského, charvátského krále, a potom při zavírce Jiří Kapoun z Smiřic při soudu 
nejvyššího purkrabství pražského radil, 
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že jest pečeť svou na svědomí vedle jeho k tomu kšaftu přivěsiti dal, doloženo bylo. Item 
o pravějším kšaftu, kterýž by on Jindřich Prunar o statku svém na mocný list královský učinil a jej 
k zpečetění na svědomí pečeťmi poctivých lidí přivedl, žádné zmínky že by učiněno nebylo, nýbrž 
dokonce mlčením pominut a sumou aby ten podpis jména Jindřicha Prunara, kterýž se v tomž 
kšaftu nachází, měl býti psán od něho a jeho vlastní rukou, tomu že z počátku psané sestry 
odpírají. 
Z kterýchžto příčin ten svrchu psaný kšaft, že by nepořádný jsouc v ničemž svého místa neměl, 
a oni Benedikt jinak Beneš Fink, Jan Horský z Grinfeldu a Martin Carchesius měštěnínové Starého 
a Nového Měst pražských mocní otcovští nad Janem Jeronýmem synem někdy Jindřicha Prunara 
měštěnína Starého Města pražského, též nade vším statkem jeho v kšaftu jeho na mocný list Jeho 
Milosti císařské učiněným zapsaní poručníci. A oni Benedikt jinak Beneš Fink a Anna z Vratu man-
želka jeho i dítky jich obojího pohlaví, totiž Jakub, Lidmila a někdy Marta, tehdáž živí let nemající, 
kteříž v tom kšaftu Jindřicha Prunara zejména jmenováni nejsou, po smrti Jana Jeronýma syna 
někdy Jindřicha Prunara často psaného dědictví jeho tím kšaftem jemu odkázaného i se vší 
a všelijakou jemu svědčící spravedlností, svršku a nábytku, na čem ti koli záležejí a jakými koli 
jménem jmenováni býti mohou, nic ovšem nevyměňujíc, zcela a zaúplna, kdyby týž Jan Jeroným 
před dojitím let právních neb také bez dědice a pořízení prostředkem smrti z tohoto světa pojat 
byl, toho nápadu nařízeného, tolikéž Anna Srnovcová z Varvažova manželka někdy Jindřicha Pru-
nara, též Jan Prunar strýc někdy Jindřicha Prunara, syn pozůstalý po někdy Kašparovi Prunarovi 
měštěnínu Starého Města pražského, odkázání toho v ničemž užíti neměli a moci že nebudou, 
a jakž týž odpor dále v těch příčinách plněji svědčí a to v sobě šíř obsahuje a zavírá. K kterémužto 
odporu nadepsané osoby pohnány jsou. A tak poněvadž témuž kšaftu 
 
 
 
dotčený odpor učiněn a k němu pohnáno jest a to vše na slavném soudu zemském království 
Českého na spravedlivém vyřízení zůstává až posavad. Protož dokavadž o týž odpor, k němuž ona 
Anna z Varvažova jako i dotčení poručníci pohnána jest, spravedlivým soudem konec učiněn a týž 
kšaft téhož někdy Jindřicha Prunara spravedlivým nálezem Jich Milosti na témž soudu zemském 
stvrzen nebude, dotud také oni z počátku psaní poručníci jí Anně Srnovcové z Varvažova vydáním 
týž sumy, totiž za léto osmdesáté deváté již minulé při času svatého Michala archanděla jednoho 
termínu pět set kop míšeňských, též za léto devadesáté již minulé při témž času svatého Michala 
archanděla druhého termínu pět set kop míšeňských, pro kteréž se též uvázání stalo, povinni 
nejsou. 
Z kterýžto příčin svrchu psaných Anna Srnovcová z Varvažova někdy manželka Jindřicha Prunara 
měštěnína Starého Města pražského takového uvázání s komorníkem od desk zemských vyšlým 
užíti nemá. A to oni z počátku psaní poručníci chtí před pány Jich Milosti a vladykami na plném 
soudu zemském, když jim toho potřebí bude, prokázati. Vyznání všech úředníků.119 
 

                                                 
119  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Juxta napsaná vedle a pod předchozí juxtou: 
Léta atd. devadesátého šestého v středu po svaté Lucii Benedikt jinak Beneš Fink a Martin 
Carchesius přijali za uvázání od Jana Hollara komorníka při dskách zemských Anně Srnovcové 
z Varvažova, že ona někdy manželka Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského 
v dědiny a dědictví téhož někdy Jindřicha Prunara, totižto v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, 
v ves Litovice s dvory kmetcími s platem, ve Ptíčích jeden dvůr kmetcí s platem, v Dobrovízi plat 
z dědiny, která slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky i s rybami 
a násadami všelijakými v nich, s mlýnem u Litovic, s platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, 
s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými neb 
z těch gruntů zběhlými, i se vší zvolí a s plným panstvím, a to pro nevydání jí Anně Srnovcové 
z Varvažova od Benedikta jinak Beneše Finka a Martina Carchesia měštěnínů Starého Města praž-
ského jakožto od poručníků mocných otcovských od něho Jindřicha Prunara měštěnína Starého 
Města pražského kšaftem na list mocný Jeho Milosti císaře jakožto krále českého učiněným 
nařízených již toliko samých zůstávajících na místě Jana Jeronýma syna po tom někdy Jindřichovi 
Prunarovi pozůstalého, z téhož statku výš psaného za léto 94 při 
 

G 21 
 
stále a neporušitelně bez proměny tak zůstal a průchod svůj měl. A protož Jich Milosti 
pánů úředníků menších desk zemských s pilností prosím, kdykoliv po mé smrti kšaft tento 
můj ke dskám zemským přinesen bude, že jej pro odplatu Boží stvrditi a do desk zemských 
vložiti poručiti ráčí. Tomu na vědomí a pro lepší toho jistotu i důvěrnost pečeť mou vlastní 
jistým mým vědomím dal jsem přivěsiti k tomuto listu mému kšaftovnímu. A pro lepší toho 
jistotu dožádal jsem se urozených pana Jiřího Kapouna z Smiřic při soudu nejvyššího 
purkrabství pražského rady, pana Benjamina Kutovce z Úrazu a na Hlubočepích Její Milosti 
císařové jakožto králové české a měst v království Českém hofrychtýře a pana Jana Chlí-
venského z Ryzenska a na Vlkavě, že jsou také pečeti své na svědomí podle mé dali jim 
beze škody přivěsiti k tomužto listu mému kšaftovnímu. A jenž jest dán a psán léta od 
narození syna Božího tisícího pětistého osmdesátého osmého v pátek po památce Povýšení 
svatého kříže. 
Jindřich Prunar 
Jiří Kapoun z Smiřic 
Benjamin Kutovec z Úrazu 
Jan Chlívenský z Ryzenska 
 
Dokončení juxty: 
svatého Michala archanděla pěti set kop míšenských jednoho termínu, též pro nevydání jí svrchu 
psané Anně Srnovcové za léto 95 při témž času svatého Michala archanděla pěti set kop 
míšenských druhého termínu. Též pro nevydání často psané Anně Srnovcové za léto 96 nyní 
minulé při témž času svatého Michala archanděla pěti set kop míšenských placení přišlých nedalých 
a nezaplacených. A to vedle artikule v témž kšaftu Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města 
pražského doloženého a do desk zemských vepsaného tak, jakž týž kšaft plněji svědčí120 a to vše 
v sobě šířeji obsahuje a zavírá. K tomu v škodách a nákladech tu, kdež původ povede, plným 
právem. Vyznání téhož komorníka.121 Útraty komorní 2 kopy grošů českých.  
Jiřík Košetický z Horek, registrátor …pozitor při deskách zemských 
 
 

                                                 
120  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
121  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
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Lidmila Vřesovcová ze Štampachu a na Hostivici prodala  
Rubínovský dvůr a chalupu v Hostivici  
Jiljímu Štampachovi ze Štampachu (1591) 
 

O 5 
 
[1591.] 
V pátek den svaté panny Brigidy. 
[…] 
 

O 7 
 
Lidmila Vřesovcová z Štampachu a na Hostivici přiznala se před úředníky pražskými, že122 
dědictví své ve vsi Hostivici, totiž dvůr, jenž slove Rubínovský, s chalupou, na které nyní 
sedí Tomáš Krejčí, s dědinami, lukami, platy, vejci, slepicemi, s jiným vším a všelijakým 
k témuž dvoru a chalupě příslušenstvím i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panst-
vím123, tak a takovým plným právem, v týchž mezech a hranicích, v nichž se dědictví záleží 
a jakž toho někdy Hendrich starší Štampach z Štampachu otec její v držení a užívání byl, 
a také tak, jakž smlouva zpečetěná mezi stranami o to učiněná plněji svědčí124 a v sobě 
šíře obsahuje a zavírá, prodala jest Jiljímu 
 
 
 
Léta MDLXXXXI. 
 
Štampachovi z Štampachu a jeho dědicům a budoucím125 za sumu dvě stě kop grošů čes-
kých126 úplně a docela zaplacených a jemu toho dědictví svrchu psaného ihned dědicky 
postoupila. Zpraviti má ona sama prodávající před každým člověkem právem zemským 
a zvláště před věny a sirotky, jakž země za právo má neb míti bude, třetinou výš. Pak-li by 
nezpravila, tehdy úředníci pražští mají zvésti jej kupujícího na dědiny zprávčí všecky, 
kteréž má neb míti bude, třetinou výš, jménem pokuty a nákladů beze všeho půhonu 
jakožto v právě stanném.127 
 

                                                 
122  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
123  V zápise uvedeno zkratkou: se vší zvolí, s plným panstvím. 
124  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
125  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. b. 
126  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
127  V zápise uvedeno zkratkou: Pak-li by nezpravila ut forma. 
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Lidmila Vřesovcová ze Štampachu a na Hostivici prodala dva dvory 
v Rozlezlých Třebčicích Fridrichovi Doupovcovi z Doupova (1591) 
 

[C 19] 
 
MDLXXXXI. 
[…] 
Ve čtvrtek po svaté Barboře. 
[…] 
 

C 20 
 
Lidmila Vřesovcová rozená ze Štampachu a na Hostivici přiznala se před úředníky pražský-
mi, že128 dědictví své, totiž dvůr jménem Khostlův, též dvůr jménem Havlovský ve vsi Roz-
lezlých Třebčicích129 i se vším stavením k týmž dvorům přináležejícím, 
 
 
 
též se zahrádkou, štěpnicí, jinými zahrádkami, tudíž s dědinami, kterýchž osm lánů jest, 
s lukami, chmelnicí, z kteréž předešle plat Fridrichovi Doupovcovi z Doupova vycházel, 
s poustkou v nově vystavěnou, s rybníkem obecním, v kterémž pánu tři díly náležejí, též tři 
lidi osedlé s dvory kmetcími s platem130, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů 
zběhlými, s vdovami, sirotky i se vší spravedlností jich kromě v smlouvě vymíněných, též 
s platem v krčmě Třeb… cizopanské, z ní se věčně jedna kopa míšeňská platu stálého 
dává, s jiným vším a všelijakým k témuž dvoru poustce s příslušenstvím, i se vší zvolí, 
s planým panstvím, také v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž to 
nadepsané dědictví záleží, a také tak, jak jest toho všeho sama v držení a užívání byla a jí 
po Hendrichovi Štampachovi otci jejím se to dostalo, a také tak, jakž smlouva trhová 
zpečetěná o to mezi stranami učiněná téhož léta a dne ve dsky zemské vložena plněji 
svědčí131 a vše šíř obsahujíc zavírá, žádného práva panství ani které zvláštnosti sobě, 
dědicům a budoucím svým132 na tom na všem, když náleží, nepozůstavujíce, prodala 
Fridrichovi Doupovcovi z Doupova na Vilímově, Žerotíně a Vraném, dědicům a budoucím 
jeho133 za sumu dva tisíce devět set kop grošů úplně a docela zaplacených a jemu toho 
nadepsaného dědictví jest ihned dědicky postoupila. Zpraviti má ona sama prodávající 
před každým člověkem právem zemským, zvláště před věny a sirotky, jakž země za právo 
má, čímž má neb míti bude, třetinou výš. Pak-li by nezpravila, tehdy úředníci pražští mají 
zvésti jej kupujícího na dědiny zprávčí všecky, kteréž má neb míti bude, tak jakožto 
v právu stanném plným právem.134 
 

                                                 
128  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
129  Nyní část obce Veliká Ves na Chomutovsku. 
130  V zápise uvedeno zkratkou: z d. kspl. 
131  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
132  V zápise uvedeno zkratkou: s. d. a b. s. 
133  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. j. 
134  V zápise uvedeno zkratkou: Pak-li by nezpravila, ut forma. 
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David Jiljí Štampach ze Štampachu a Lidmila Vřesovcová 
ze Štampachu vzájemně směnili dva dvory v Hostivici (1592) 
 

J 25 
 
[1593.] V úterý po svaté Prýšce [?]. 
[…] 
 
David Jiljí Štampach ze Štampachu a v Hostivici z jedné a Lidmila Vřesovcová z Štampachu 
na Kystře a Hostivici z strany druhé přiznali se před úředníky pražskými, že135 jsou mezi 
sebou on David Jiljí Štampach a Lidmila Vřesovcová i s dědici svými takovouto směnu 
o dědiny jich učinili. Předkem on David Jiljí Štampach jí Lidmile Vřesovcové z Štampachu 
i budoucím jejím136 postoupil jest dědictví svého, totižto dvoru dědičného řečeného 
Rubínovského, kteréhož tu ve vsi Hostivici v držení a užívání jest, toliko stavení a chalupy 
při témž dvoře, k tomu jednoho kusu dědiny nad strouhou mlýnskou, vedle popluží jí 
Lidmily Vřesovcové ležícího, se vší zvolí, s plným panstvím, v témž plném právě, v týchž 
mezech a hranicích, v nichž to nadepsané dědictví záleží, tak, jakž jest toho všeho sám 
v držení a užívání byl, žádného práva panství ani které zvláštnosti tu sobě, dědicům 
a budoucím svým137 dáleji na tom všem nepozůstavujíce. A proti tomu zase ona Lidmila 
Vřesovcová z Štampachu jemu Davidovi Jiljímu Štampachovi z Štampachu a jeho dědicům 
a budoucím138 postoupila jest a tolikéž tímto zápisem vkladu postupuje dědictví svého, 
dvoru svého též tu ve vsi Hostivici toliko stavení samého, s stodolou, s štěpničkami a zah-
rádkou u téhož dvora s kusem dědiny sedmdesáte záhonů za týmž dvorem a stodolou 
ležícím, kteréžto dědiny kousek chmelnicí vysázen jest, na kterémžto dvoře někdy Jindřich 
jinak Jindra Mašek bydlel, se vší zvolí, s plným panstvím, v týchž mezech a hranicích, 
v nichžto nadepsané dědictví záleží a ve svém okrsku 
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zůstává tak, jakž jest sama toho všeho v držení a užívání byla, žádného práva panství ani 
které zvláštnosti na tom na všem sobě ani budoucím jejím139 nepozůstavujíce. Ona Lidmila 
Vřesovcová z Štampachu jemu Davidovi Jiljímu Štampachovi a jeho dědicům a budou-
cím140 výš psané dědictví a dědiny jest směnila a jich dědicky postoupila a ve dsky zemské 
vložila. A též zase on svrchu psaný David Jiljí Štampach jí Lidmile Vřesovcové svrchu psané 
dědictví své jest směnil a touto směnou dědicky ve dsky zemské vložil a postoupil. Zpraviti 
mají jedna strana druhé právem zemským před každým člověkem, zvláště před věny 
a sirotky, jakž země za právo má, čímž má neb míti bude, třetinou výš. A tuto směnu na 
místě a jménem jí Lidmily Vřesovcové z Štampachu učinil a vykonal jest Natanael Ropal 
z Ryfmperku jsouce k tomu od též Lidmily Vřesovcové dskami zemskými zmocněn tak, jakž 
táž plná moc v kvaternu památném fialovém141 léta atd. LXXXXII v pátek po svatém 
Martinu N XIX plněji svědčí a v sobě síř obsahuje a zavírá. 
 
                                                 
135  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
136  V zápise uvedeno zkratkou: b. j. 
137  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. s. 
138  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. a b. 
139  V zápise uvedeno zkratkou: b. j. 
140  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. a b. 
141  DZV 168. 
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Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice Janu Ottovi z Losu (1539) 
 

A 21 
XLI. 
[…] 
V pátek142 po sv. Mikuláši. 
 
Martin Chrt z Ertína z jedné a Jan Otta z Losu z strany druhé přiznali se před úředníky 
pražskými, že143 jsou mezi sebou takovouto smlouvu učinili, kteráž slovo od slova takto 
napsaná stojí:144 
Léta MDXXXVIIII145 dne apoštolů sv. Šimonise a Judy stala se smlouva a trh celý a doko-
nalý mezi Martinem Chrtem z Ertína prodávajícím z jedné a Janem Ottou z Losu a na Niž-
burce kupujícím z strany druhé, a to taková, že jest on Martin jemu Janovi prodal dědictví 
své, totiž tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, ves celou a dvory kmetcí s platem, 
v Hostivici dva člověky, v Hořejších Ptíčích jednoho člověka, což jest tu všudy se jemu na 
díle od někdy Zikmunda Chrta dostalo, nic ovšem nevymiňujíc, 
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s dědinami, lukami, lesem u Ptíčů146, s rybníky i s tím novým rybníkem v nově zdělaným, 
s mlýnem, u Hostivice s kostelním podacím, s kurmi, vejci, robotami, poplatky i se vší zvolí 
a panstvím, což k tomu přináleží, se dvěma sady u tvrze Litovic ležící, a to jmenovitě za 
půl sedma tisíce kop míšeňských, kdež pak on Jan Otta hned jest přijal jistých dluhů na 
sebe i jinak zaplatil jmenovitě tři tisíce a tři sta kop a ostatek sumy má on Martin jemu 
Janovi do tří let pořád zběhlých čekati od svatého Jiří nyní minulého tři tisíce a dvě stě kop 
míšeňských. Proti tomu zase on Jan má jemu Martinovi úroka úročiti ze sta kop … kop 
míšeňských. A zase na tom dědictví na všem jistotu dskami udělati, nedal-li by kdy kterého 
úroka buďto při sv. Havlu, neb při Jiří a neb sumy nezaplatil, tehdy on Martin dědici 
a budoucími svými bude se moci uvázati s jedním komorníkem pražskými v nadepsané 
dědiny a ty dotud držeti a jich užívati, dokudž by suma v zápisu jmenovaná aneb úrokové 
dány a zaplaceny nebyly se všemi škodami a náklady.147 Však když by ta tři léta, jakž se 
nadpisuje, vyšly, tu hned on Otta jemu Martinovi po pěti stech kopách platiti má s celým 
úrokem, jakž zřízením zemským vyměřeno jest, až do vyplacení tří148 tisíc dvou set kop 
míšeňských pod těmi pokutami, jakž se nadpisuje. Než toto jest mezi nimi znamenitě 
vymíněno, jestliže by Pán Bůh na Martina Chrta smrt dopustiti ráčil, čehož Pane Bože … 
dříve … vyšlých, když on Otta sumu jemu Martinovi v zápisu jmenovanou by dáti a vyplniti 
měla paní Eliška manželka jeho Martinova pro věno své sedm set kop míšeňských na téhož 
pana Ottu sáhla, tehdy se bude moci na té sumě hojiti, kterouž zase bu- 
 

                                                 
142  V zápise uvedeno zkratkou: V pak. 
143  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
144  Následují dva řádky zcela zaškrtaného textu. 
145  1539. 
146  V zápise zkomoleno: u pcztú. 
147  Následují necelé tři řádky zcela zaškrtaného textu. 
148  Nad slovo tří je vepsáno další, nečitelné slovo. 
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míti bude se všemi škodami a náklady, které by on Otta skrze to vzal. Což se platu 
komorního v Hořejších Ptíčích dotýče, ten on Martin má odtud snésti. Pak-li by prosoudil 
a nesvedl, tehdy on Otta má sobě při posledních penězích za to vyrážku učiniti podle 
uznání spravedlivého. Však přišlo-li by k tomu a on Otta měl po vyjití těch let sumu dáti 
a vyplniti, tehdy on Martin, bude-li chtíti všecku sumu149, vyzdvihnouti má a povinen bude 
věno manželky své, totiž sedm šest kop míšeňských z těch dědin snésti a statek očistiti. 
Což se platu komorního na Vyšehrad dotýče, totiž tří kop míšeňských, ty on Otta na časy 
budoucí s dědici a budoucími svými vydávati povinen bude z toho statku. A on Martin týž 
statek má zpravovati, čímž má neb míti bude, třetinou výš a zvláště před věny a sirotky, 
jakž země ta právo má. Stalo se dne a léta svrchu psaného. Kdež pak my svrchu psaní 
Martin Chrt z Ertína a Jan Otta z Losu pečeti své vlastní přitiskli jsme k této naší smlouvě 
dobrovolně. 
 
Díl Martina Chrta z Ertína. 
Léta Božího MDXXXIIII já Zikmund Chrt z Ertína tento díl druhý kladu v pondělí den mistra 
Jana Husi. 
Litovice tvrz s dvorem, s štěpnicemi, s vinicí, s dědinami se všemi, kteréž k též tvrzi při-
náležejí, kromě čtyři kopy záhonů, kteréž jsem ke Břvom ukázal, neb jsou od starodávna 
ke Břvom byly, s obilím se vším, což jest na tom popluží litovském, krom toho, kteréž jsem 
ke Břvem položil, totiž polovici ječmene, polovici hrachu, polovici pohanky, polovici  
Hleď víc tohoto dílu přecha X listů pod sp.  
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# chlupaté pšenice, toto obilí budeme povinni společně skliditi, této pšenice mlácené 
patnáct strychů ke Břvem přidávám, s koňmi, vozy, se všemi nádobami, s krávami se 
všemi, což po těch šticích150 zůstanou, které jsem ke Břvem položil, ovec polovici, jalového 
dobytka polovici, sviní, prasat, husí, slepic všecky, které jsou koli na tom dvoře, a tak se 
všemi nábytky, cožkoli tu jest na té tvrzi i ve dvoře, po té výmince, což ke Břvem položeno 
jest. A i s těmi penězi za jablka, aby měl jim čeledi splatiti ten, kdož bude míti Litovice. 
A se vsí Litovice i s těmito lidmi: Mráz platí při svatém Jiří dvě kopy osm grošů, při svatém 
Havlu tolikéž, při vánocích půl druhé kopy, slepice čtyři, kance, při svatém Jakubu  
 
 
 

                                                 
149  Následuje řádek zcela zaškrtaného textu. 
150  Stück (něm.) = kus. 
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půl kopy vajec, robot sedm dní. Uhňavý platí při svatém Jiří dvě kopy osm grošů, při 
svatém Havlu tolikéž, při vánocích čtyřicet grošů, slepice čtyři, vajec půl kopy, robot sedm 
dní. Říha platí při svatém Jiří dvacet grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepice dvě, robot dva 
dni, konopí trhati jeden den, též z krčmy platí při svatém Jiří padesát pět grošů, při svatém 
Havlu tolikéž, robot dva dni, konopí trhati den. Marek platí při svatém Jiří XXX grošů dvě 
kopy, při svatém Havlu tolikéž, slepic šest tři kopy, při vánocích půl druhé kopy, slepice 
čtyři, vajec čtyřicet, sedm dní robot. Kovář platí při svatém Jiří třicet čtyři grošů, při svatém 
Havlu tolikéž, slepic šest, tři dni konopí trhati a tak dále, co má dělati do dvora, jak 
registra ukazují. Havel platí při svatém Jiří XLV grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepic šest, 
robot dva dny, jeden den konopí trhati. Vávra platí při svatém Jiří151 dvě kopy osm grošů, 
při svatém Havlu152 tolikéž, při vánocích dvě kopy dvacet grošů, slepice čtyři, vajec půl 
kopy, robot sedm dní, než když mu se ta dědina břevská odejme, nebude platiti při váno-
cích než jednu kopu XX grošů. Vondrák platí při svatém Jiří dvě kopy  
Hleď víc převcha VII listů před + 
 

B 9 
 
+ osm grošů, při svatém Havlu tolikéž, při vánocích půl druhé kopy, slepice čtyři, kance, 
při svatém Jakubu vajec půl kopy, sedm dní roboty. Též k tomu dílu veliký rybník litovský 
i s těmi se všemi okrajky okolo něho i s ohradou břevskou, což tím rybníkem na ten čas se 
vytopuje, pod tím rybníkem mlýn, louku velikou pod týmž rybníkem litovským a louční 
roboty všecky, což jí tu jest v Litovicích, a rybníček pod Salomenou. A k témuž dílu 
průhon, o kterýž máme smlouvu s paní Košateckou, aby sobě mohl rybníček udělati bez 
překážky toho, kdož bude míti Břve, tak na ten způsob, kdož ten rybník bude dělati, aby 
po té straně od loučky paní Košatecký, což by se tu lidem paní Košatecké zatopilo, sám to 
oddal a tak, jakž druhá cedule ukazuje. A z velikého rybníka litovského třetí groš ke Břvem 
přidávám, když si bude spouštěti v postě, potom aby na něm nic více neměl ten, kdož 
bude míti Břve. A též k tomu dílu podací v Hostivici i se dvěma člověky, kteréž tu máme 
v Hostivici, totiž Jíra platí v Hostivici při svatém Jiří dvě kopy XII grošů, při svatém Havlu 
tolikéž, slepic šest, kámen loje přepouštěného při svatém Havlu, při vánocích půl druhé 
kopy. A Zápotočník platí při svatém Jiří dvě kopy, při svatém Havlu tolikéž, slepice dvě. 
Též k tomu dílu kladu v Hořejších Ptíčích Jana Zajíčka, kterýž platí při svatém Jiří půl osmé 
kopy, při svatém Havlu tolikéž, slepic patnáct, deset kop vajec, patnácte dní robot. Též 
k tomu dílu tito lesové v Ptíčích, mlýnská, Johanovská, oltáře, Žákový i s tím kusem lesů, 
kterýž máme od prelátů hradu Pražského i s tou  
 
 

                                                 
151  V zápise uvedeno zde i na některých dalších místech zkratkou: s. J. 
152  V zápise uvedeno zde i na některých dalších místech zkratkou: s. H. 
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porostlinou, kteráž jest od Hořejšího dvoru. Též k tomu dílu dvanácte lžic stříbrných 
a síťky ptačí k tomu dílu. Což se pak tenat dotýče, těch společně nechávám. Ty z toho 
domu, v kterémž paní stará má býti do své smrti, hákovnice, kteréž jsou naše, i s těmi, 
kteréž jsou v Berouně, při tomto dílu nechávám. A těchto dluhů na splacení, toho dílu kdož 
jej ujme, aby je zaplatil, nechávám Jiříkovi Smolíkovi pět set a paní Lucii dvě stě, 
Bukovskému půl druhého sta i s úrokem, ty máme mu dáti při svatém Havlu, Elsířovi sto 
kop, též při svatém Havlu mají dány býti, Zlatě Kambu [?] šedesáte kop též při svatém 
Havlu placení, Hanušovi Smolíkovi půl druhého sta kop, staré paní, jak smlouva jest, tak jí 
každý na svém dílu ujisť svůj díl, co na koho přijde. Což se Salomeniného dluhu dotýče, 
toto na ten dluh jí okazuji u Jíry v Hostivici XX kop a u Jana Zajíčka v Hořejších Ptíčích 
X kop, aby jí od nich dány byly, pak-li jí co více přes ten dluh ostane, to jí společně 
zaplatíme. A to také dluhové drobní jsou, kteřížto z tohoto dílu zaplaceni býti mají. Panu 
Hromádkovi půl osmé kopy XXV grošů, Žákovi mlynáři za slámu dvě kopy, knězi z Hosti-
vice za oves a za duch půl čtvrté kopy deset grošů, Vávrovi řezníkovi, kterýž byl v Hostivici 
u Jíry, dvě kopy, kováři v Litovicích toho nevím, co jest mi dlužno, Jakubovi krejčímu 
Kanhovi také nevím, co jest mi dlužno,153 než kdež se s těmi třemi počty [?], co jim dlužno 
bude, to jim společně zaplatíme, neb neslušné, aby jim mnoho dlužno bylo. A kdožkoli 
Břve míti bude, ať má vůli na [...?], chce-li na Litovicích býti do roka, až se bytem opatří. 
Což se pak sirotka dotýče  
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Litovského, toho při obou nás nechávám na ten způsob, byla-li by mu jaká potřeba, 
abychom154 mu společně zjednali. A když mu počet uděláme a co na koho přijde témuž 
sirotku dáti, dej mu anebo se s ním o svůj díl smluv. A také při komžkoli bude chtěti býti, 
toho ať má vůli. A kdož bude míti Břve, ten má vůli vzíti dědinu břevskou zdejšímu 
Vávrovi, kterýž drží v nájmě od dvora břevského a nebude platem z ní. A na tyto drobné 
dluhy svrchu dotčené dávám sto kop u pana Jeronýma Božického na tomž dluhu, kterýž 
jest nám dlužen. A kdož bude míti Břve, ten ať má vůli sobě vzíti zde v Litovicích nevod, 
kterých chce. A což se pak dotýče věna nebožtíka bratra našeho, kdež jeho manželka 
z něho nás společně pohání, na to budeme povinni společně nakládati. Pak-li by na nás 
Pán Bůh dopustiti ráčil, že bychom prosoudili, to spolu povinni budeme platiti. Což se pak 
našich žen dotýče, každý na svůj díl hned při rozdílu věno jí udělej, abychom potom mezi 
sebou nesnázi neměli, nebo bratrova žena má své věno na Břvech, obě mé ženy první ani 
tato svého věna neměly nikdy, protož ujmeš-li Litovice, věno mi převeď, pak-li Litovic 
neujmeš, není potřeba věna převozovati. A též k tomuto dílu přidávám plat na Loskotovi 
v Dobrovízi, kterýž platí při vánocích půl třetí kopy a šest slepic. A zase z Litovic aby 
daroval komorní plat na Vyšehrad děkanovi, totiž při svatém Jiří půl druhé kopy, při 
svatém Havlu tolikéž a jest jeden úrok zadržalý svatojiřský, kdož tento díl míti bude, ten to 
sprav, neb jest ten plat od starodávna dáván z Litovic. A též  
 
 
 

                                                 
153  Slova Jakubovi krejčímu Kanhovi také nevím, co jest mi dlužno dopsána na okraji stránky. 
154  V zápisu se zde i na dalších místech používá tvar: abychme. 
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k tomu dílu loňské dva stožce sena a třetí otavy na ptických loukách dávám, než co jest 
letošního. Kterému dílu louky jsou okázané a na těch lukách sena jsou, při těch rozdílech 
sena zůstaňte. Což se pak letošního zelí, řepy, cibule, doje i másla, sýrů i také těch 
dobrých potřeb, kteréž k jídlu náleží, o to se společně rozdělme, když toho čas přijde. Což 
jsme se pak letos obilí zdlužili, totiž u pana Jeronýma ve XX strychů žita, u Bernarta 
Podvinského deset strychů žita, to společně zaplaťme aneb každý o své polovici smluv se. 
A což se pak sirotků dotýče aneb sirotčích peněz anebo lidí zběhlých přes těchto XXX kop, 
kteréž jsem Salomeloně okázal, to při každém dílu samo v sobě zůstaň. A což se pak 
našich žen dotýče, co kdo po svých vzal, aby jeden druhému, poněvadž otec náš takové 
peníze sobě jest přijal, co by se slušně našlo, a za ně statky kupujíce i opravoval, to aby 
jeden druhému buďto zato statku postoupil, co by se za dosti té sumy bylo, nebo dluhy 
nést přijal. Vzal jsem po nebožce Mandaleně z Kravska manželce své tři sta kop grošů 
a nebožka paní Anna z Herrensdorfu odkázala dětem mým Bohuslavovi a Janovi jakožto 
bába jich půl druhého sta kop grošů a ty jest všecky otec náš k sobě přijal. Po této ženě 
Ofce vzal jsem sto kop grošů, z těch jsem vynaložil teď při svatém Jiří nyní minulém za 
naše dluhy čtyřiceti půl druhé kopy grošů, těch aby mi zase polovici navrátil. Jestliže bych 
pak čeho touto pamětí svou pominul a nepoložil, buď že by nám kdo dlužen býti měl, 
anebo my komu aneb jakž bych na čem jak ho nepoložil, tehdy jsem jistě toho zaúmysla 
neučinil, než co mi se koli zapomněl. U každé chci všecky po příteli anebo po přátelích, 
v čemž 
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bych šťasten byl rád k nápravě přivésti bez všelijakých těžkostí. A také jsem té naděje do 
bratra svého, že tolikéž učiní nebo v pravdě bratra svého v ničehož žádného oklamání 
nežádám a tolikéž se od něho naději. Dána cedule dne a léta nahoře psaných, protož já 
svrchu psaný Zikmund Chrt přitiskl jsem svou přirozenou pečeť k těmto řezaným cedulím 
a připrosil jsem urozených vladyk pana Jana Ottu z Losu a na Nižburce a pana Petra 
Šatného z Brodce, že jsou pečeti své sobě bez škody podle mne přitiskli k těmto řezaným 
cedulím. 
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Dohoda mezi Annou Andělkou z Ejstebna a bratry Martinem 
a Zikmundem Chrty ze Rtína o pozemcích v Hostivici dotčených 
stavbou rybníka (1540) 

 
H 2 

 
[MD]XLIII.155 
V středu před svatým Blažejem jinak před hromnicemi. 
 
Jakož jest se byla předešle smlouva přátelská stala mezi urozenou paní paní Annou Anděl-
kou z Ejstebna a na Hradišti manželkou dobré paměti urozeného pána pana Václava 
Bezdružického z Kolovrat atd. z jedné a urozenými vladykami někdy panem Zikmundem, 
též panem Martinem bratry vlastními Chrty z Ertína a na Litovicích z strany druhé, a to 
o oddání některých dědin a luk, za to kdež jest jim táž paní Anna dopustila dělati hráz 
k rybníku po svých gruntech nad cestou neb na cestě sobínské tak, jakž týž smlouvy 
sepsané a specietience o tom o všem v sobě, i kterak ta smlouva v jistém času ve dsky 
zemské měla jest vložena býti, šíře ukazuje. Ale že pro některé nevole, kteréž jsou potom 
mezi nimi vzešly, ta smlouva jest až posavad ve dsky zemské nevešla a v tom i v někte-
rých jiných věcí tak jsou byli mezi sebou vedle té smlouvy nevykonali. Tu potom léta 
běžného MDXL ve středu po svatém Bonifáci obě dvě strany, jakožto urozená paní paní 
Anna Andělka z Ejstebna svrchu psaná a též i pan Martin Chrt živý pozůstalý bratr po panu 
Zikmundovi o to jsou se k přátelskému jednání, a co nebylo vedle předešlé smlouvy jistě 
vykonáno, i to, co jest potom na těžkost mezi týmiž stranami po udělání toho rybníka 
vzniklo, s některými pány přáteli svými sjeli a vydavše z obou stran k tomu přátelskému 
jednání po těch přátelích, jakožto nás Jana Purkrabího z Donína a na Roztokách, Viléma 
z Valdštejna na Lomnici, Pyrama Kapouna z Svojkova, též od strany druhé Jindřicha Karla 
ze Svárova na Popovicích v huti, Oldřicha Žďárského ze Žďáru a v Červeném Újezdci 
a Kundrata Šonka [?] z Hetestorfu[?] a na […?], kdež my již psaní smlouvci slyšíce jich 
z obou stran obtíženi a toho při sobě pilně rozvažujíc pováživše oběma stranám zdání své, 
oznámili jsme, kdež pak strany slyšíce naše předložení, toho jsou na nás k mocné výpovědi 
přistáli, a protož my svrchu psaní smlouvcové na takové mocné na nás přistání mezi týmiž 
stranami vypo- 
 

                                                 
155  1543. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 42  110 
 

 
H 3 

 
vídáme předkem, aby ta předešlá smlouva mezi nimi o tu směnu učiněná v své celosti 
zůstala, a jak se dále strany níže o ty nesnáze mezi nimi vzniklé, a v čem se smlouvy dosti 
nedbalo, zachovati mají, o tom jest dole šíře poznamenáno, kterážto předešlá smlouva, jak 
se o ní nahoře píše, mezi týmiž stranami učiněná takto slovo od slova vypsána a zpečetěna 
jest. 
Léta od narození Božího MDXXXIII156 v úterý po slavném hodu Narození nejblahoslavenější 
Panny Marie matky Boží stala se jest smlouva podle změny cedulí těchto vyřezaných v dole 
šíře artikulů sepsaných dobrovolná, přátelská, celá a dokonalámezi urozenou paní paní 
Annou Andělkou z Ejstebna a na Hradišti urozeného pána pana Václava Bezdružického 
z Kolovrat a na Košátkách, nejvyššího sudího dvorského království Českého, purkrabí 
vyšehradského Jeho Milosti paní manželkou z strany jedné a urozenými vladykami panem 
Zikmundem a panem Martinem bratřími vlastními Chrty z Ertína a na Litovicích z strany 
druhá, a to taková, jakož jest byla různice a půhonové mezi paní Její Milostí a nebožtíkem 
panem Bohuslavem Chrtem z Ertína otcem jich, a to o obec pod Stobohy[?] a o loučku pod 
kopci, ty předkem všecky půhonové mají již mezi nimi minouti z obou stran a takto jsou se 
o ty o všecky závady přátelsky smluvili, a to na takový způsob, že svrchu jmenovaní bratři 
vlastní Chrtové z Ertína mají nadepsané paní Její Milosti postoupiti ty louky pod kopci 
a vedle té loučky pod kopci jiné své dědičné loučky okrajných dědin od té cesty sobínské 
dolů vedle dědin jich všecky, kteréž mají loučky okrajní v tom údolí, též v rybníčku svého 
dědičného postoupili i postupují a vody naň jít brániti nemají, aby na ten rybníček také 
předně jíti mohla, když svůj rybník … … a také pod rybníčkem ty všecky okrajky louky, 
kteréž vedle dědin jich, toho všeho postupují, což tu kolivěk louček dědičných i okrajných, 
mají dáti a dávají svrchu psané paní Její Milosti i dědicům a budoucím jejím, což jest těch 
bratří z Ertína již dotčených dědičného, tu potom dali všech těch louček a brázdu v jich 
dědinách mají pluhem dáti vyhnati naskrze, pokudž jich gruntové jsou, neb jich lidé od té 
cesty sobínské a z oné strany k Sobínu tu tu od toho konce počíti brázdy hnáti doleva až 
do Její Milosti paní gruntů obmezeního zeleného a v též brázdě 
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mají se mezníci vkopati a vsaditi hned a zase též panu Zikmundovi a panu Martinovi 
bratřím vlastním Chrtům z Ertína i jich dědicům a budoucím táž paní Anna157 Andělka Její 
Milost má dopustiti a dáti nad jistou sobínskou hráz na svých gruntech aneb na a cestě 
sobínské, kdyžkoli budou chtíti a pod tou hrází poltrubího u toho rybníčka má býti 
svobodně k té potřebě toho rybníka, kteréž oni páni Chrtové mají dělati, a také svobodu 
míti mají kámen lámati na ty hráze pod Stobohy, co by ho k tarasu potřebovali k témuž 
rybníku již jmenovanému, a to aby strouhu hluboko opatřili často jmenovaní páni bratři, 
a cožbykoli tou hrází novou zatopili týmž rybníkem aneb zatopiti nejvíc mohli na Její Milosti 
paní gruntech, pokudž mezníci vysazeni jsou a ukazují buď loučky krajní, neb dědiny, to 
mají často jmenovaní bratři z Ertína slušně zase oddati v slušném místě i za loučky 
krajních dědin, dědiny týž za jiné dědiny dobré dědiny, a také což by člověku svému 
jménem Syronín[?] tu v Hostivici za tu loučku slušně páni bratři oddati, kteráž jest pod 
rybníkem, místo toho paní Její Milost mu taky to… člověku svému oddati za jich člověka 
loučku. A což by více louček krajních zatopeno bylo lidem, to mají to mají taky sami oddati 
slušně dobrými dědinami týž tíž bratři Chrtové z Ertína, kteréž by loučky okrajní zatopili, 
a neboližto dědiny samé paní Její Milosti a také jestliže by kdyžkoli často jmenovaná paní 
Její Milost neb budoucí její dělali by nový rybníček pod touž cestou sobínskou, hráz na 
svých gruntech, což by tou hrází aneb tím rybníkem zatopeno bylo, pánům Chrtům bratřím 
z Ertína neb jich budoucím na jich gruntech které dědiny aneb lidem jich, má se také 
slušně oddati zase dědinami. Toto také týž bratři často jmenovaní i jich budoucí mají pod 
touž jich novou hrází, když se udělá, strouhu udělati slušně. A tyto smlouvy z obou stran 
s jich dobrou vůlí zapsané slíbili sobě obojí všemu tomu dost učiniti, nic sobě ku pomoci 
neberouc a ve dsky zemské dáti tuto smlouvu slovo od slova zapsati a vložiti konečně. Ten 
úterý po svaté panně Kateřině nejprv příští a pro lepší toho paměť a jistotu z obou stran 
pečeti své vlastní dali jsme přitisknouti k těmto cedulím vyřezaným prosivše urozených 
vladyk Bucka Osovského z Adlaru[?] a pana Jetřicha Reichla z Reichu a pana Jana Zlého 
kněze z Velikého …[?] 
 

                                                 
157  Slovo Anna připsáno na okraj stránky. 
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a pana Bucka Statenského z Vacovic[?], že jsou také pečeti své přitiskli na svědomí jim 
bez škody, jenž jsou psané léta a dne, jakož se svrchu píše. 
Dále pak když jest sobě paní to stvrzovati ráčila, jakž o tom v té smlouvě již psané šíře 
postaveno jest, co by tu koli touž novou hrází svrchu psaní páni bratři z Ertína týmž rybní-
kem zatopili na gruntech paní, že to slušně těm lidem jejím zase oddati mají, a tomu že 
jest se dosti nestalo, nežli že jest za živosti pana jejího těm lidem, kterýmž tak tím 
rybníkem zatopeno bylo, Její Milosti paní dědinami oddáno i od toho jest již paní pustiti 
ráčila a toho oddání na předložení na se, což jí tu prve zatopeno jest, zanechává, však že 
za to on pan Martin Chrt aneb kdož by toho statku v držení byl, budou povinni paní 
vydávati vždycky každé spuštění toho rybníka jeden džber kaprů, a to až do smrti paní 
a nic dále, také kdež v též smlouvě o tom napsáno jest, že oni páni bratři z Ertína svému 
člověku Jírovi v Hostivici za tu louku pod rybníkem oddati mají, a tak neoddavše a louka až 
po dnes pány jest postoupena nebyla, a protož aby on pan Martin neb jeho budoucí tak 
učinili a hned se s člověkem svým o to smluvil a té louky aby paní bez prodlení hned 
postoupil, však ten člověk, poněvadž již lukám klizení přišlo jest a on si jinde neopatřil, aby 
letos toliko tuto nynější trávu mohl sobě posíci a pobrati, než paní potom hned otavu 
letošní má sobě dáti kliditi a tak budoucně požívati. Také kdež v té smlouvě svrchu psané 
jest o tom postaveno, kterak mají oni bratři vodu na ten rybníček od nich paní Její Milosti 
postoupený svobodně pouštěti, a k tomu jest ještě nepřišlo, o tom jest námi takto 
smluveno a vypovědíno, že on pan Martin nebo budoucí jeho má hned pohloubiti toho 
splavu, jak nyní udělán byl, o jednu dobrou dlaň z hloubky, aby svobodně na rybník paní 
tím splavem voda jíti mohla, pokudž by ten rybník paní nenašel, než když by paní rybník 
pln byl a té vody nepotřeboval, tehdy pan Martin neb jeho budoucí budou moci sobě tomu 
splavu přihraditi a vodu sobě na rybník, jakž potřebu toho uznají, držeti, však beze škody 
gruntům paní a pokud mezníky vymezen jest, a splav aby opatřen byl, aby se škoda vodou 
na gruntech paní nedála. Též mostek přes tu strouhu, kudy voda splavem pod cestou 
sobínskou 
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jde, o ten mostek má pan Martin neb budoucí držitelé jeho toho rybníka na budoucí časy 
dělati, aby volně lidé bez překážek mohli přes něj jíti, též tu cestu pod rybníkem, kdež se 
bahní, budou, držitelé toho rybníka budoucně povinni opatrovati a opravovati neb drnami 
vykládati tak, aby lidé mohli tou cestou svobodně jeti nevyjíždějíc aneb se vyhýbajíc pro 
neopatrování té cesty na dědiny neb louky paní. Což se pak poltrubí dotýče, k tomu jest se 
paní dobrovolně podvoliti ráčila, jakž nyní jest to poltrubí, aby ještě více nad to jednoho 
lokte z šíři okolo kameny mezními toto poltrubí do těch mezníků přiděláno bylo, však 
kdyby se koli ten rybník spouštěl, bude moci pan Martin nebo jeho budoucí za těmi svými 
mezníky to podtrubí oplésti, a jakž rybník se sloví, tehdy hned ten plot zase vymoci 
a vyprázdniti a odtud vykliditi mají, aby paní v tom žádné těžkosti ani škody na trávě 
neráčila míti. A také kdyby koli on pan Martin neb budoucí jeho ten rybník často jmenova-
ný spustiti chtěli, buď na podzim, neb v postě, tehdy vždycky prv mají o tom paní neb její 
budoucí napřed oznámiti tři neb čtyři neděle, a tak aby paní a dědicové a budoucí mohli 
seno i otavu beze škody skliditi. Což se pak strouhy dotýče, o kteréžto v smlouvě první 
zmínka jest, ta má udělaná býti od pana Martina neb budoucích jeho, pokudž se paní za 
potřebné zdáti bude, aby se jí ty louky pod rybníkem nebahnily, a to budoucně. Také 
k tomu se jest pan Martin dobrovolně podvolil i s potomními držiteli toho rybníka svrchu 
psaného, aby paní tu od polí svých vedle toho rybníku pásti dobytky své dáti mohla, však 
beze škody toho člověka jeho pana Martina, kterémuž jest tu okrajky toho rybníka dopustil 
sobě loučku dělati, a té pastvy budoucně nemá paní neb jejím potomkům zapovědíno býti 
ani také dobytka do rybníka vzíti neb …jíti. Což se pak kamene lomení v té hoře v Jenečku 
dotýče, v to sobě strany nemají ukrajovati jedna druhé v grunty jeho. Než každý na svých 
gruntech dej lámati, pokudž mu se líbí. A což jsou kamene od té hory čeleď paní Její 
Milosti panu Martinovi pobrali bez vědomosti paní, to také pan Martin té čeledi prominul 
jest a dále z toho žádného více míti nemá. Toto také mezi nimi vymíněno jest, že tato 
smlouva, jakž tuto 
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mezi nimi sepsána jest, má od nich všeckna slovo od slova ve dsky zemské vložena býti, 
a to mezi tímto časem a svatým Matějem nejprv příštím, aneb což nejdřív budou se moci 
obě dvě strany k tomu uprázdniti. A to tu sobě řekly oboustranně všecko zdržeti bez 
přerušení a my svrchu psaní smlouvci a mocní obermanové pro budoucí k této smlouvě 
pečetě naši vlastní dali jsme přitisknouti, na svědomí však bez škody naší. Stalo se léta 
a dne, jak se nahoře píše. 
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Bratři Martin a Zikmund Chrtové ze Rtína se dělí o majetek po otci: 
dílčí cedule pro Břve (1534) 
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Léta MDXLIII.158 
V pondělí před svatou pannou Barborou. 
 
Léta božího MDXXXIIII159 já Zikmund Chrt z Ertína tento díl první kladu v pondělí den 
mistra Jana Husi. 
Břve tvrz pustou s dvorem, s chmelnicí, s štěpnicí, s dědinami se všemi, kterýž na ten čas 
k ní přináležejí, i ty čtyři kopy záhonů úhoru, které leží podle rokle z jedné strany a z druhé 
podle litovské dědiny, neb jsou od starodávna k Břvi ty čtyři kopy záhonů byly, s lidmi se 
všemi, kteří jsou tu ve Břvech, totiž s těmito: Žehnák platí při sv. Jiří I kopu XVIII grošů 
a při svatém Havlu totéž, slepic X, I kopu XIIII vajec, při vánocích IIIƔ kopy, VII slepic. 
Martin platí při svatém Jiří I kopu XIIII grošů a při svatém Havlu tolikéž, slepic X, vajec 
I kopu, XIIII vajec, při vánocích LV grošů, slepice dvě. Janek platí při svatém Jiří I kopu 
XIIII grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepic X, vajec I kopu XIIII vajec, z krčmy platí při 
svatém Jiří XX grošů, při svatém Havlu tolikéž, roboty II dny, slepice dvě. Též tu ve Břvech 
dávají VI sekáčů, což ti ssekají za den na lukách, to mají shrabati a ssušiti. A též s rybníky 
i s těmito: starý břevský, nový břevský, nad tím novým rybníkem malý rybníček, který 
slove Slaník, též Nekejcov i s tím novým dílem, které se dělá u Sobína, nad tím Nekej-
covem malý rybníček, který slove Nový rybníček. A též přidávám k Břvům Sobín ves celou 
s těmito lidmi: Jíra Marků platí při svatém Jiří I kopu, při svatém Havlu tolikéž. Marek platí 
při svatém Jiří II kopy, při svatém Havlu tolikéž. Kudyvida platí při svatém Jiří IƔ kopy a při 
svatém Havlu tolikéž. Čečan platí při svatém Jiří LII grošů a při svatém Havlu tolikéž. 
Kopanský platí při svatém Jiří Ɣ kopy grošů, při svatém Havlu tolikéž. Petr platí při svatém 
Jiří I kopu, při svatém Havlu tolikéž. A z té vsi dávají společně slepic XXXIX, vajec V kop. 
A též k tomu dílu louku velikou pod Sobínem okrojek okolo chejnského rybníku. A též 
k tomu dílu v Dolejších Ptíčích, což tu koli máme, a s lidmi těmito: Blažek platí při svatém 
Jiří IIƔ kopy XV grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepic IX, vajec II kopy, robot XIII dní. 
Sahanková platí při svatém Jiří I kopu, při svatém Havlu tolikéž, slepic VI, vajec I kopu, 
robot VI dní. Machový platí při svatém Jiří I kopu IIII grošů, při svatém Havlu tolikéž, 
slepic VIII, vajec II kopy, robot VI dní, při vánocích II kopy, slepice dvě. A Pišvajc platí 
svatém Jiří XX grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepice III, vajec XL, robot III dny. Na 
Maršovi toliko člověčenství. A též tu ve Ptíčích oba rybníky, okolo nich louky i tu louku 
velikou za Blažkem. Item tito lesové  
 

                                                 
158  1543. 
159  1534. 
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lesové k tomuto dílu vyjma pliji160 kamennou v Suchém, potoky všecky, což jich kolivěč ke 
Pticům jest. A kolečka všecka rybníkářská, k tomu troje káry rybníkářské při tomto dílu ať 
zůstanou. K tomu ať má vůli vzíti sobě nevod, který chce. A tyto svršky k tomuto dílu 
kladu: koflík stříbrný, stůl černý, s tím koně tři, kteří se v sadu pasou, na ně nádobí bez 
chomoutu, k tomu ať má vůli vůz vzíti, který chce, krávy IIII ať má vůli vybrati sobě, které 
chce, ovec polovici, jalového dobytka polovici, sviní, prasat a husí polovici. A obilí tuto 
ječmene polovici, hrachu polovici, chlupaté pšenice polovici (toto obilí budeme povinni 
společně kliditi), též polovice pohanky. A též k tomu dílu trojí hony ovsa povybrosku161, 
ten, který tuto díl vezme, ten sobě oves sám skliď. Taky k tomu dílu přidávám patnáct 
strychů pšenice mlácené od titiech162. A k tomuto dílu z velikého rybníku litovského třetí 
groš přidávám, když se bude spouštěti v postě, potom aby na něm nic více neměl ten, 
kdož tento díl vezme. A což se průhonu dotýče, o kterémž máme smlouvu s paní 
Košateckou, kterýž jsem položil k Litovicím, ten aby sobě mohl dělati bez překážky tohoto, 
a to na takový způsob, cožkoli tu potom dále Kudyvidovi se zatopí, ten zase Kudyvidovi 
vydej, kdož tento díl míti bude, i také lidem sobínským tak, jakž smlouva naše ukazuje 
s paní Košateckou. A to takto od zeleného mezeního má se brázda hnáti až k cestě 
sobínské a v těch mezích mají sazeni býti mezníci, i což se tu koli tou mezí odžene 
sobínským, tento sám vydej od tohoto dílu, než což se bude z druhé strany dělati od 
hrázky paní Košatecké, ten to sám vydej, kdož Litovice míti bude, i Jírovi z Hostivice ten 
palouček pod malým rybníčkem. A také toto znamenitě vymíněné jest, že ten, kdož Břve 
míti bude, i s budoucími svými bude povinný, když by ten rybníček na průhonu udělán byl, 
vodu dolů pouštěti z nového rybníka břevského k potřebě toho rybníčka, pak-li by toho 
neujmul ten, kdož by Břve držel, i s budoucími svými, tehdy má propadnouti tomu, kdož 
by Litovice držel, i budoucím jeho, padesáte kop míšeňských tolikrát, kolikrát by nechtěl 
zaúmysla vody dolů pustiti, však proto aby sobě z nového rybníka přes míru vody 
nestahoval. A těchto dluhů na splacení tohoto dílu, kdož jej ujme, aby je zaplatil, 
Bernartovi Podvinskému VII set kop, Bukovskému IƔ sta kop i s úroky, ty máme mu dáti 
při svatém Havlu, Elsířovi I sto kop též při svatém Havlu, mají býti dány platy […?] LX kop, 
ty při svatém Havlu placeni Hanušovi Smolíkovi, IƔ sta kop, staré paní, jak smlouva jest, 
tak jí každý na svém díle ujisť svůj díl, co na koho přijde. A což se pak Salomeniného 
dluhu dotýče, toto na ten dluh ukazuji u Jíry v Hostivici XX kop, u Jana Zajíčka v Hořejších 
Pticích X kop, aby jí od nich dány byly, pak-li by jí co více přes ten dluh ostane, to jí 
společně zaplatíme. A tito taky dluhové drobní jsou, kteříž z tohoto dílu zaplaceni býti mají 
panu Hromadovi VIIƔ kop 
 
 
 

                                                 
160  Nejasný výraz. 
161  Nejasný výraz. 
162  Nejasný výraz. 
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XXI grošů, Žákovi mlynáři za slámu II kopy, knězi z Hostivice za oves a za dneh163 
IIIƔ kopy X grošů, Vávrovi řezníkovi, který byl v Hostivici u Jíry, II kopy, kováři litovskému 
toho nevím, co jest mu dlužno, Jakubovi krejčímu Kantovi také nevím, co jest jim 
dlužno164, než když se s těmi tými počty, co jim dlužni budeme, to jim společně zaplaťme, 
neb neslušné, aby jim mnoho dlužno bylo. A na tyto drobné dluhy svrchu dotčené dávám 
I kopu u pana Jeronýma Božického na tom dluhu, kterýž jest nám dlužen. A kdožkoli tento 
díl vezme, ten měj vůli býti v Litovici na věži do roka, až se bytem opatří. A což se pak 
sirotka litovského otcovského,165 toho při nás obou dvou nás nechávám a na ten způsob, 
byla-li by mu jaká potřeba, abychom mu společně zjednali, a když mu počet udělání že na 
kohož přijde, témuž sirotku dej mu a nebo se s ním o svůj díl umluv a taky při komžkoli 
bude chtíti býti, tohoť má vůli. A kdož tento díl míti bude, měj vůli Vávrovi litovskému 
odníti dědinu, kterouž drží od zdejšího popluží. A také k tomuto dílu přidávám plat komorní 
v Chabech a zase plat komorní aby z tohoto dílu166 splacoval k svaté Kateřině jeptiškám, 
totiž při svatém Jiří I kopu, při svatém Havlu tolikéž, a není žádného úroku zadržalého. 
A což se pak dotýče věna nebožtíka bratra našeho, kdež jeho manželka z něho nás pohání, 
společně na tom budeme povinni nakládati. Pak-li by na nás Pán Bůh dopustiti ráčil, že 
bychom prosoudili, to spolu budeme povinni platiti. A což se pak našich žen dotýče, každý 
na svůj díl hned při rozdílu věno jí udělej, abychom potom mezi sebou nesnáze neměli, 
nebo bratrova žena má své věno na Břvech, ale mé ženy první ani tato svého věna neměly 
nikdyž, protož ujmeš-liž Litovice, věno mi převeď, pak-li Litovic neujmeš, není potřeby 
věna převozovati. A co se letošního sena dotýče, při cedulí dílčích najde se, která louka 
kterému dílu jest, při těch lukách sena zůstaňte krom těch dvou stohů loňských a třetí 
otavy, který jsem k Litovicům položil, to při Litovicích ostaň. A což se pak letošního zelí, 
řepy, cibule, dojů i másla, sýru a tak těch drobných potřeb, kteréž k jídlu náleží, o to se 
společně rozdělme, když toho čas přijde. A což se tenat dotýče, těch nechávám společně, 
týž toho domu, v kterémž paní stará má býti do své smrti. A což jsme se pak letos obilí 
zdlužili, totiž u pana Jeronýma ve XX strychu žita, u Bernarda Podvinského týž X strychů 
žita, to společně zaplaťme anebo každý o svém polovici smluv se s nimi. A což se pak 
sirotků dotýče aneb sirotčích peněz anebo lidí zběhlých, přes těchto XXX kop, které jsem 
Salomeně ukázal, to při každém dílu samo v sobě zůstaň. A což se pak našich žen dotýče, 
co kdo po své vzal, aby jeden druhému, poněvadž otec náš takové peníze k sobě jest 
přijal, což by se slušně našlo, a za ně statky kupujíce i opravoval, to aby  

 

                                                 
163  Nejasný výraz. 
164  Slova Jakubovi … Kantovi také ne víc, co jest jim dlužno dopsána dodatečně na okraji stránky. 
165  Tím je míněn Bohuslav Litovský ze Svinař, který v DZV 1 děkuje Martinu Chrtovi ze Rtína z poručen-

ství. 
166  Slovo dílu dopsáno dodatečně na okraji stránky místo jiného přeškrtnutého slova v textu. 
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jeden druhému buďto za to statku postoupil, co by za dosti té sumy bylo, nebo dluhy na 
se přijal. A vzal jsem po nebožce Mandaleně z Kravska manželce své III sta kop grošů. 
A nebožka paní Anna z Herrrensdorfu odkázala dětem mým Bohuslavovi a Janovi jakožto 
bába jich IƔ sta kop grošů a ty jest všecky otec náš k sobě přijal. A po této ženě Ofce vzal 
jsem I sto kop grošů, z těch jsem vynaložil teď při svatém Jiří nyní minulém za naše dluhy 
XLIƔ kop grošů167, těch aby mi zase polovici navrátil. A jestliže bych pak čeho touto 
pamětí svou pominul a nepoložil, buď že by nám kdo dlužen býti, a nebo my komu, aneb 
jakž bych na čem z něho nepoložil, tehdy jsem jistě toho úmysla neučinil, než což mi se 
koli rozumem ukáži, chci všecko po příteli anebo po přátelích v jednom s jistou byl rád 
k nápravě přivésti bez všelijakých těžkostí a také jsem té naděje do bratra svého, že 
tolikéž učiní nebo v pravdě brát svého v ničemž žádného oklamání nežádám a tolikéž se od 
něho naději. Dána cedule dne a léta nahoře psaných, protož já svrchu psaný Zikmund Chrt 
přitiskl jsem svou přirozenou pečeť k těmto řezaným cedulím a připrosil jsem urozených 
vladyk pana Jana Ottu z Losu a na Nižboru a pana Petra Šatného z Brodce atd., že jsou 
pečeti své sobě bez škody podle mne přitiskli k těmto řezaným cedulím. 
 
 
 
Bratři Martin a Zikmund Chrtové ze Rtína se dělí o majetek po otci: 
dílčí cedule pro Litovice (1534) 

 
Léta Božího MDXXXIIII168 já Zikmund Chrt z Ertína tento díl kladu druhý v pondělí den 
svatého mistra Jana Husi. 
Litovice tvrz s dvorem, s štěpnicemi, s vinicí, s dědinami se všemi, kterýž k té tvrzi při-
náležejí kromě IIII kop záhonů, které jsem ke Břvem ukázal, neb jsou od starodávna ke 
Břvem byly, s obilím se vším, což jest na tom popluží litovském, krom toho, kteréž jsem ke 
Břvem položil, totiž polovici ječmene, polovici hrachu, polovici pohanky, polovici chlupaté 
pšenice, toto obilí budeme povinni společně kliditi, této pšenice mlácené XV strychů ke 
Břvem přidávám, s koňmi, vozy, se všemi nádobami, s krávami se všemi, což po těch 
šticích169 zůstanou, které jsem ke Břvem položil, ovec polovici, jalového dobytka polovici, 
sviní, prasat, husí, slepic všecky, které jsou koli na tom dvoře, a tak se všemi nábytky, 
cožkoli tu jest na té tvrzi i ve dvoře, po té výmince, což ke Břvem položeno jest. A i s těmi 
penězi za jablka, aby měl jim čeledi splatiti ten, kdož bude míti Litovice. A se vsí Litovice 
i s těmito lidmi:170 
 

                                                 
167  Slova z těch jsem vynaložil teď při svatém Jiří nyní minulém za naše dluhy XLII kop grošů dopsána 

dodatečně na okraji stránky. 
168  1534. 
169  Stück (něm.) = kus. 
170  Dílčí cedule pro Litovice je opsána rovněž v kvaternu DZV 41, kde je většina placených částek vypsána 

slovy. V tomto kvaternu DZV 42 převažují údaje psané římskými číslicemi, přičemž je používána 
rovněž značka pro polovinu, která je v přepisu nahrazena značkou Ɣ. 
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Mráz platí při svatém Jiří171 II kopy VIII grošů, při svatém Havlu172 tolikéž, při vánocích 
IƔ kopy, slepice IIII, kance, při svatém Jakubu Ɣ kopy vajec, robot VII dní. Uhňavý platí 
při svatém Jiří II kopy VIII grošů, při svatém Havlu tolikéž, při vánocích XL grošů, slepice 
IIII, vajec Ɣ kopy, robot VII dní. Říha platí při svatém Jiří XX grošů, při svatém Havlu 
tolikéž, slepice II, robot II dni, konopí trhat173, též z krčmy platí při svatém Jiří LV grošů, 
při svatém Havlu též, robot II dni, konopí trhat den. Marek platí při svatém Jiří II kopy, při 
svatém Havlu III kopy, při vánocích IƔ kopy, slepic IIII, vajec XL, VII dní robot. Kovář platí 
při svatém Jiří XXXIIII grošů, při svatém Havlu též, slepic VI, III dni konopí trhat a tak 
dále, co má dělati do dvora, jak registra ukazují. Havel platí při svatém Jiří XLV grošů, při 
svatém Havlu tolikéž, slepic VI, robot II dni, I den konopí trhat. Vávra platí při svatém Jiří 
II kopy VIII grošů, při svatém Havlu též, při vánocích II kopy XX grošů, slepice IIII, vajec 
Ɣ kopy, VII dní robot, než když mu se ta dědina břevská odejme, nebude platiti při 
vánocích než 1 kopu XX grošů. Vondrák platí při svatém Jiří II kopy VIII grošů, při svatém 
Havlu totéž, při vánocích IƔ kopy, slepice IIII, kance, při svatém Jakubu vajec Ɣ kopy, 
VII dní roboty. Též k tomu dílu veliký rybník litovský i s těmi se všemi okrajky okolo něho 
i s ohradou břevskou, což tím rybníkem na ten čas se vytopuje, pod tím rybníkem mlýn, 
louku velikou pod týmž rybníkem litovským a louční roboty všecky, což jí tu jest v Litovi-
cích, a rybníček pod Salomenou. A k témuž dílu průhon, o kterýž máme smlouvu se paní 
Košateckou, aby sobě mohl rybníček udělati bez překážky toho, kdož bude míti Břve, tak 
na ten způsob, aby kdož ten rybník bude dělati, aby po té straně od loučky paní 
Košatecké, což by se tu lidem paní Košatecké zatopilo, sám to oddal a tak, jakž druhá 
cedule ukazuje. A z velikého rybníka litovského třetí groš ke Břvem přidávám, když si bude 
spouštěti v postě, potom aby na něm nic více neměl ten, kdož bude míti Břve. A též 
k tomu dílu podací v Hostivici i se dvěma člověky, kteréž tu máme v Hostivici, totiž Jíra 
platí v Hostivici při svatém Jiří II kopy XII grošů, při svatém Havlu tolikéž, slepic VI, kámen 
loje přepouštěného při svatém Havlu, při vánocích IƔ kopy. A Zápotočník platí při svatém 
Jiří II kopy, při svatém Havlu též, slepice II. Též k tomu dílu kladu v Hořejších Ptíčích Jana 
Zajíčka, kterýž platí při svatém Jiří VIII kop, při svatém Havlu též, slepic XV, X kop vajec, 
XV dní robot. Též k tomu dílu tito lesové v Ptíčích, mlýnská, Johanovská, oltáře, Žákový 
i s tím kusem lesů, kterýž máme od prelátů hradu Pražského i s tou poro- 
 
 

                                                 
171  V zápise uvedeno zde i na dalších místech zkratkou: s. J. 
172  V zápise uvedeno zde i na dalších místech zkratkou: s. H. 
173  Oproti jinému opisu v DZV 41 zde chybí: jeden den. 
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stlinou, kteráž jest od Hořejšího dvoru. Též k tomu dílu XII lžic stříbrných a síťky ptačí 
k tomu dílu. Což se pak tenat dotýče, těch společně nechávám. Týž toho domu, v kterémž 
paní stará má býti do své smrti, hákovnice, kteréž jsou naše, i s těmi, kteréž jsou 
v Berouně, při tomto dílu nechávám. A těchto dluhů na splacení, toho dílu kdož jej ujme, 
aby je zaplatil, nechávám Jiříku Smolíkovi V set a paní Lucii II stě, Bukovskému, IƔ sta 
i s úrokem, ty máme mu dáti při svatém Havlu, Elsířovi I sto kop, týž při svatém Havlu 
mají dány býti, Zlatě Kambu [?] LX kop též při svatém Havlu placení, Hanušovi Smolíkovi 
IƔ sta kop, staré paní, jak smlouva jest, tak jí každý na svém dílu ujisť svůj díl, co na koho 
přijde. Což se Salomeniného dluhu dotýče, toho na ten dluh jí ukazuji u Jíry v Hostivici 
XX kop a u Jana Zajíčka v Hořejších Pticích X kop, aby jí od nich dány byly, pak-li jí co více 
přes ten dluh ostane, to jí společně zaplaťme. A to také dluhové drobní jsou, kteřížto 
z tohoto dílu zaplaceni býti mají. Panu Hromádkovi VIIƔ kop XXV grošů, Žákovi mlynáři za 
slámu II kopy, knězi z Hostivice za oves a za duch IIIƔ kopy X grošů, Vávrovi řezníkovi, 
kterýž byl v Hostivici u Jíry, II kopy, kováři v Litovicích toho nevím, co jest mi dlužno, 
Jakubovi krejčímu Kanhovi tak nevím, co jest mi dlužno, než kdež se s těmi třemi počty 
[?], co jim dlužno bude, to jim společně zaplatíme, neb nesluší, aby jim mnoho dlužno 
bylo. A kdož koli Břve míti bude, ať má vůli na [...?], chce-li na Litovicích býti do roka, až 
se bytem opatří. Co se pak sirotka dotýče Litovského, toho při obou nás nechávám na ten 
způsob, byla-li by mu jaká potřeba, abychom mu společně zjednali, a když mu počet 
uděláme a co na koho přijde témuž sirotku dáti, dej mu anebo se s ním o svůj díl smluv. 
A také při komžkoli bude chtěti býti, toho ať má vůli. A kdož bude míti Břve, ten má vůli 
vzíti dědinu břevskou zdejšímu Vávrovi, kterýž drží v nájmě od dvora břevského a nebude 
platem z ní. A na tyto drobné dluhy svrchu dotčené dávám 1 sto kop u pana Jeronýma 
Božického na tomž dluhu, kterýž jest nám dlužen. A kdož bude míti Břve, ten ať má vůli 
sobě vzíti zde v Litovicích nevod, kterých chce. A což se pak dotýče věna bratra174 našeho, 
kdež jeho manželka z něho nás společně pohání, na to budeme povinni společně nakláda-
ti. Pak-li by na nás Pán Bůh dopustiti ráčil, že bychom prosoudili, to spolu povinni budeme 
platiti. 
 

                                                 
174  V jiném opisu v DZV 41 psáno takto: věna nebožtíka bratra. 
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Což se pak našich žen dotýče, každý na svůj díl hned při rozdílu věno jí udělej, abychom 
potom mezi sebou nesnázi neměli, nebo bratrova žena má své věno na Břvech, obě mé 
ženy první ani tato svého věna neměly nikdy, protož ujmeš-li Litovice, věno mi převeď, 
pak-li Litovic neujmeš, není potřeba věna převozovati. A též k tomuto dílu přidávám plat 
na Loskotovi v Dobrovízi, kterýž platí při vánocích IIƔ kopy a VI slepic. A zase z Litovic aby 
daroval komorní plat na Vyšehrad děkanovi, totiž při svatém Jiří IƔ kopy, při svatém Havlu 
totéž a že jest jeden úrok zadržalý svatojiřský, kdož tento díl míti bude, ten to sprav, neb 
jest ten plat od starodávna dáván175 z Litovic. A též k tomu dílu loňské dva stožce sena 
a třetí otavy na ptických loukách dávám, než co jest letošního. Kterému dílu louky jsou 
okázané a na těch lukách sena jsou, při těch rozdílech sena zůstaňte. Což se pak letošního 
zelí, řepy, cibule, doje i másla, sýrů i také těch dobrých potřeb, kteréž k jídlu náleží, o to 
se společně rozdělme, když toho čas přijde. Což jsme se pak letos obilí zdlužili, totiž 
u pana Jeronýma ve XX strychů žita, u Bernarta Podvinského X strychů žita, to společně 
zaplaťme aneb každý o své polovici smluv se. A což se pak sirotků dotýče aneb sirotčích 
peněz anebo lidí zběhlých přes těchto XXX kop, kteréž jsem Salomeloně okázal, to při 
každém dílu samo v sobě zůstaň. A což se pak našich žen dotýče, co kdo po svých vzal, 
aby jeden druhému, poněvadž otec náš takové peníze sobě jest přijal, co by se slušně 
našlo, a za ně statky kupujíce i opravoval, to aby jeden druhému buďto zato statku 
postoupil, co by se za dosti té sumy bylo, nebo dluhy nést přijal. Vzal jsem po nebožce 
Mandaleně z Kravska manželce své III sta kop grošů a nebožka paní Anna z Herrensdorfu 
odkázala dětem mým Bohuslavovi a Janovi jakožto bába jich IƔ sta kop grošů a ty jest 
všecky otec náš k sobě přijal. Po této ženě Ofce vzal jsem I sto kop, z těch jsem vynaložil 
teď při svatém Jiří nyní minulém za naše dluhy XLII kop grošů, těch aby mi zase polovici 
navrátil. Jestliže bych pak čeho touto pamětí svou pominul a nepoložil, buď že by nám kdo 
dlužen býti měl, anebo my komu aneb jakž bych na čem jak ho nepoložil, tehdy jsem jistě 
toho zaúmysla neučinil, než což mi se koli zapomněl. U každé chci všecky po příteli anebo 
po přátelích, v čemž 
 

L 8 
 
bych šťasten byl rád k nápravě přivésti bez všelijakých těžkostí. A také jsem té naděje do 
bratra svého, že tolikéž učiní nebo v pravdě bratra svého v ničehož žádného oklamání 
nežádám a tolikéž se od něho naději. Dána cedule dne a léta nahoře psaných, protož já 
svrchu psaný Zikmund Chrt přitiskl jsem svou přirozenou pečeť k těmto řezaným cedulím 
a připrosil jsem urozených vladyk pana Jana Ottu z Losu a na Nižburce a pana Petra 
Šatného z Brodce, že jsou pečeti své sobě bez škody podle mne přitiskli k těmto řezaným 
cedulím. 
 
 
 

                                                 
175  Slovo dáván dopsáno dodatečně na okraji stránky. 
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Kniha DZV 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
černý 

 
1545–1547 
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Kryštof a Albrecht Ottové z Losu prodali Litovice  
Albrechtu Šlikovi z Holíče (1546) 
 

D 24 
 
XLVI. 
 
V pátek před176 svatým Bonifácem. 
Kryštof a Albrecht bratři vlastní a nedílní Ottové z Losu svým a na místě jiných bratří svých 
mladších let nemajících jménem z jedné a Albrecht Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte 
z strany druhé přiznali se před úředníky pražskými, že177 jsou mezi sebou takovouto 
smlouvu uznali, kteráž slovo od slova takto napsaná stojí: 
Léta Božího tisícího pětistého XLVI178 v úterý po matce Boží hromnic stala se smlouva celá 
a trh mezi urozeným pánem panem Albrechtem Šlikem hrabí z Pasouna a z Holíče atd. 
z jedné a urozenými vladykami panem Kryštofem Ottou z Losu a bratřími jeho z strany 
druhé skrze nás Zikmunda Údrckého z Údrče krále Jej Milosti úředník při dskách zemských 
a Ctibora Načeradského z Bučí jakožto prostředky od obojích stran vydané, a to taková 
smlouva a trh, že oni páni z Ottové prodali jsou Litovice tvrz s dvorem poplužním, ves 
Litovice, dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, v Ptíči dvůr kmetcí 
s platem, v Dobrovízi plat z dědin té, kteráž slove Posvátná, s dědinami, lukami, 
zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem v Litovicích, 
 
Juxta vlevo: 
MDXLVI v pátek Bonifácem Kryštof a Albrecht bratři vlastní Ottové z Losu svým a na místě jejich 
bratří svých let nemajících jménem před úředníky pražskými, že179 podle této smlouvy a na tuto 
smlouvu od Albrechta Šlika hrabí z Pasounu a z Lokte atd. vzali a přijali všecku sumu jim touto 
smlouvou náležitou, to jest vší sumy tři tisíce půl čtvrta sta kop grošů, z kterýchžto …180 nadepsaní 
bratři jej Albrechta kvitují a propouštějí úplně a docela. Vyznání všech úředníků.181 
 
 
 

                                                 
176  V zápise uvedeno zkratkou: pd. 
177  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
178  1546. 
179  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
180  Nejspíše částka uvedená římskými číslicemi a dalšími značkami. 
181  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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platy peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s posudným, s lojem, s lidmi osedlými i neosed-
lými neb z těch dědin zběhlými, se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, k tomu 
se všemi svršky a nábytky ve dvoře na Litovicích s hospodářství příslušejícími, též s rybami 
a nápady všelijakými v rybnících, nevody a jiné všecky potřeby k lovení rybníků náležité, 
šaty ložní, čelední ve dvoře Litovicích a s tím se vším, což registra vydaná odtudž paměť 
od týchž pánů Ottů v sobě ukazují a nic sobě tu víc nepozůstavujíc, krom výminek dole 
psaných, to všecko prodali jsou nadepsanému panu Albrechtovi hrabí a dědicům jeho za tři 
tisíce a za půl čtvrta sta kop grošů českých182, kteréž v litoměřických p. hrabě měti ráčí, 
má hned, jakž mu nadepsaný statek ve dsky zemské vložen bude také panem Ottou 
dskami zemskými odevzdati tak, aby oni páni Ottové hned při svatém Jiří z té sumy 
náležité úrok bráti mohli a na druhého půl druhého tisíce kop grošů českých má pan hrabě 
také hned jistotu na témž statku Litovicích zapsati, jim tu sumu od svatého Jiří nejprve 
příštího v plném roce anebo ve dvou nedělích potom i s úrokem obyčejným z té sumy 
přišlým dáti a zaplatiti, půl druhého sta kop grošů českých ty hotové peníze dáti má a na 
dvě stě kop grošů českých jistotu také dostatečnou jim pánům Ottům od svatého Václava 
nejprve příštího úplném roce dáti a zaplatiti udělati má i s úrokem, však oni páni Ottové 
nadepsaní toto sobě přitom vymiňují nejprve Špačka krčmáře v Litovicích, však tak kdyby 
zase ten grunt osadil, člověkem hodným panu hraběti a také jakož jsou v Litovicích dva 
sirotci kovářovi pachole a dceruška, z těch dvou sobě jednoho vzíti vůli pozůstávají, item 
žita jednu kopu strychů, ovsa také jednu kopu strychů sutého sobě vzíti pozůstávají, 
kterýžto statek oni páni Ottové jemu p. hraběti o suchých dnech postních nejprve příštích 
ve dsky zemské vložiti mají a pan hrabě také hned při tom času jim pánům Ottům sumy 
svrchu psané odevzdati a ujistiti má tak, jakž nahoře dotčeno, a zpraviti mají oni 
předávající před každým člověkem dědinami zejména těmito Nižburkem zámkem s jeho 
příslušenstvím s vším a všelijakým, hutí havířem pod týmž zámkem a jinými dědinami a 
statkem svým, kterýž mají neb míti budou, právem zemským, třetinou výš. Toho na 
svědomí my smluvci svrchu psaní pečeti naše přitiskli jsme k této smlouvě, však sobě i 
dědicům našim bez škody. Stalo se léta a dne svrchu psaného. 
 

                                                 
182  V zápise uvedeno zde i níže zkratkou: g. č. 
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Nejasný zápis ke sporu mezi Šebestianem z Veitmile, Jetřichem 
Bezdružickým z Kolovrat, Janem z Valdštejna a Jindřichem z Plavna 
o Břve (1546) 
 

F 17 
 
XLVI. 
[…] 
 
 
 
V pondělí den svatého Františka.183 
 
Vedle toho usnesení, kteréž jest učinil Šebestian z Veitmile na Chomutově i na místě 
Jetřicha Bezdružického z Kolovrat184 na Jich Milosti pány a vladyky na plném soudu 
zemském, kterak jsou se Jan starší z Valdštejna na Újezdě, Jetřich Bezdružický z Kolovrat 
a on Šebestian z Veitmile uvázali komorníkem pražským podle znění zápisu, kterýž jim 
Ofka z Krásného dvoru na II tisíce kop grošů, na II stě kop grošů a na XVI kop grošů, vše 
českých, učinila a jim v též sumě práva svého na dědinách Jeronýma z Božic postoupila na 
Břvech tvrzi pusté, na dvoru poplužním s poplužím185, na vsi celé tudíž a na dvorech 
kmetcích a krčmou s platem186, na Sobínu na vsi celé na dvorech kmetcích s platem187, na 
Ptíči Dolejší na dvory kmetcí s platy188 postoupila189 tak, jakž týž … … že on Jan 
z Valdštejna sám tu úrok drží a jemu Šebestianovi … …190 jeho upírati měla na svém dílu … 
a splatiti a naň dáti sem … … proti tomu od Jana z Valdštejna jest mluveno, že jest … … 
učinil zápis Hendrychovi svaté římské říše purkrabí v Míšni hraběti z … a z Plavna 
nejvyššímu kancléři království Českého na  sumu … … pod uvázání úředníkem, a když … 
se týž Hendrych z Plavna nejvyšší kancléř … pro nedodání sumy šesti set kop grošů v týž 
statek Břve uvázal, že sám tomu uvázání všichkni tři odpor učinili i … pohnali191 a ti když 
přes týž odpor a půhon list obranný po témž uvázání vyšel nejvyššího kancléře byl … … 
a škody do… musel jest to své nedání a takové uvázání sám on Jan z Valdštejna … a on 
Šebestian z Veitmile a Jetřich 
 

                                                 
183  Zápis je proveden velmi nedbalým, těžko čitelným rukopisem. 
184  Slova i na místě Jetřicha Bezdružického z Kolovrat dopsána dodatečně na okraji stránky. 
185  V zápise uvedeno zkratkou: dru pop. s pop. 
186  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. a krčmu s platem. 
187  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s platem. 
188  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
189  Slovo postoupila dopsáno dodatečně na okraji stránky. 
190  Slova Šebestianovi … … dopsána dodatečně na okraji stránky. 
191  Slova i … pohnali dopsána dodatečně na okraji stránky. 
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Bezdružický z Kolovrat toho … … spolu svým … … a tak … nejvyšší kancléř jemu … od 
něho sumu … …statek postoupil a na to ukázal … zápisy podle toho žádaje … … 
K tomu zase od Šebestiana z Veitmile i na místě Jetřicha Bezdružického z Kolovrat jest 
mluveno, že jemu Janovi … … povinni na všem, a to proto, že jest zápis nejvyššího 
kancléře … … učiněný poslednější nežli jich, a protož jsou oni nebyli povinni toho zápisu … 
a splaco… … podle zřízení zemského starší zápisové předkem … … list mají a tak ne oni 
jeho Hendrycha z Plavna nejvyššího kancléře, ale on jest je měl … … on Jan z Valdštejna 
jsa v držení … … sám o své újmě … … a zápis na sebe od nejvyššího kancléře sám přijal… 
… jest toho na škodu jich učiniti nemohl a tak jest že … pořízení na tu sumu žádnou … … 
… Jich Milosti a vladyky na plném soudu zemském … … … že Jan starší z Valdštejna  
 
 
 
sám od sebe sumu Hendrychovi z Plavna nejvyššímu kancléři království Českého, to jest 
šest set kop grošů českých podle zápisu jeho dal i zápis … … od téhož Hendrycha z Plavna 
 jich Šebestiana z Veitmile a Jetřicha Bezdružického z Kolovrat … … Relátorové Adam ze 
Šternberka na Zelené hoře purkrabí … z pánů a Jan z … na … z vladyk. 
 
Juxta: 
MDXLVIII [?] v úterý [?] po svatých Šimonidisi a Judovi komorník Zikmund Žibřid od Jana 
Vladislava a Ludvíka … Nového Města pražského bratří vlastních Bezdružických z Kolovrat jakožto 
nápadníků statku po někdy Jetřichovi Bezdružickém z Kolovrat, strýci jich, u Voršily z Vliněvsi 
jakožto poručnici kšaftem a držitelkyni statku po někdy Janovi starším z Valdštejna byl na … 
učinění … pánů Jich Milostí a vladyk na plném soudu zemském na téhož někdy Jana z Valdštejna 
učiněné. Vyznání téhož komorníka.192 
 
Další juxta: 
MDXLVIIII [?] v sobotu před svatým Janem Křtitelem božím bratři Bezdružičtí z Kolovrat v této 
smlouvě jmenovaní a zapsaní od též … vypustili … a pouštějí. 
 
 

                                                 
192  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 46  127 
 

 

Jetřich Bezdružický z Kolovrat dal plnou moc Ctiborovi Sluzskému 
z Chlumu, aby ho zastupoval ve sporu o Břve (1546) 
 

F 19 
 
Ve čtvrtek po svatém Františku. 
 
Jetřich Bezdružický z Kolovrat atd. přiznal se před úředníky pražskými, že193 jest dal plnou 
moc a vůli a tímto zápisem dává Ctiborovi Sluzskému z Chlumu Václavovi z Pečtínovce, 
aby oni oba spolu neb jeden z nich mohli a moc měli mohl a moc měl při jeho Jetřicha, 
kteréž má podle Šebestiana z Veitmile a Jana staršího z Valdštejna na dědinách Jeronýma 
Božického z Božic na Břvích na tvrzi pusté na dvoru poplužním s poplužím s jejím  
 
 
 
se vším příslušenstvím dskám zemským se správou do též sumy toliko v škodách a nákla-
dech a dotčenou správu učiniti. Též také sumu, již jest témuž Jetřichovi podle mých věři-
telů a … za Petra Vencelika úředníky pražskými menšími desk zemských přisouzenou 
vyzdvihnouti, z ní kvitovati, zpráv na dědinách jeho Jetřicha, totiž na Plotěném Újezdě 
s jeho příslušenstvím, učiniti, a když by témuž Jetřichovi milost od Jich Milosti krále aneb 
od pánů Jich Milostí a vladyk z plného soudu zjednána byla, k ní poručníka aneb poručníky 
dskami zemskými udělati i také tak, jakž týž Ctibor o tom o všem širší zprávu dá, že jest 
jeho Jetřicha plná, celá a dokonalá vůle. Vyznání všech úředníků.194 
 

                                                 
193  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
194  V zápise uvedeno zkratkou: v. všech ú. 
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Kniha DZV 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
zelený 

 
1550–1552 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
tělný 

 
1554–1556 
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Vyrovnání mezi Uršulou z Vliněvsi a jejími synovci  
bratry Janem a Bernhartem z Valdštejna,  
které se týká rovněž Břví (1555) 
 

E 21 
 
Léta Páně tisícího pětistého padesátého pátého v sobotu po svatém Stanislavu stala se 
smlouva přátelská, celá a dokonalá námi Janem starším z Lobkovic a na Zbiroze a Točníku 
nejvyšším hofmistrem království Českého a Volfem z Vřesovic a na Doubravské hoře nej-
vyšším písařem téhož království a krále Jeho Milosti v témž království zřízené komory 
prezidentem, a to mezi urozenou paní paní Voršilou z Vliněvsi a na Újezdě195 manželkou 
pozůstalou po někdy urozeném pánu panu Janovi z Valdštejna a na Újezdě z jedné a uro-
zenými pány panem Janem a panem Bernhartem bratřími vlastními z Valdštejna z strany 
druhé, a to taková, jakož jest dobré paměti pan Jan z Valdštejna pan manžel paní a vlastní 
strýc pana Jana a pana Berharta bratří z Valdštejna kšaft na mocný list Jeho Milosti králov-
ské učinil a tím kšaftem paní Uršilu manželku svou nejvyšší poručnicí zřídil statku svého 
všeho a všelijakého, kterýž měl jest v užívání do smrti její aneb stavu jejího vdovského 
proměnění zanechal, jakž týž kšaft a vůle v něm nebožtíka pana Jana to vše v sobě šíře 
obsahuje a zavírá, a pány pana Jana a pana Bernharta bratry z Valdštejna strýce své 
nápadníky svého statku sdělal, kdyby paní Uršilu manželku jeho živnosti přeželali aneb že 
by stav svůj vdovský změnila, aby statek po panu Janovi strýci jich pozůstalý na ně 
připadl, jakž týž kšaft také o tom šíře vysvětluje. A poněvadž se tomu vyrozumělo, že by 
paní tak, jakž jest tato léta čeládka svévolná, radši své což by koli statku měla opatrovati 
chtěla a páni bratři pan Jan a pan Bernhart k čemuž spravedlnost mají a což jim náleží, 
raději by prve než potom toho užívati by chtěli. S jich oba stran dobrou vůlí a na nás toho 
mocné přestání takto jsme se o statek Újezd s jeho příslušenstvím a o to, což jest jeho koli 
po dluzích zůstalo a paní Uršila k sobě přijala, narovnali a mezi nimi vypovídáme. Předně 
povinna jest a má statku Újezda, Ostrého a Dlažkovic, ve vsi Velemíně, ve vsi …, ve vsi 
Hrušovce, ve vsi …, ve vsi Liběchovicích196, což tu držela a v užívání byla s jich se vším 
příslušenstvím a což tu tak týmž kšaftem nebožtíka pana Jana z Valdštejna manžela svého 
daným k užívání obsáhla docela a užívala toho všeho s obilím, což jeho na poli i ve stodole 
anebo 
 
 
 

                                                 
195  Nyní Bílý Újezd, u Velemína v Českém středohoří. 
196  Zápis se z velké části netýká Hostivice, některé názvy vsí nebyly přečteny ani dohledávány. 
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anebo mláceného jest, konečně postoupiti má ve čtvrtek po památce slavného hodu 
Seslání ducha svatého nejprv příštího tak, jakž Jich Milosti páni a vladyky z plného soudu 
zemského k této smlouvě své milostivé povolení jsou dáti ráčili, aby ve dsky zemské 
vložena byla. Víc paní povinná bude a jest postoupiti panu Janovi a panu Bernhartovi 
bratřím z Valdštejna všech těch svršků a nábytků i klenoty, což jest z poručení a rozkazu 
Jich Milostí pánů a vladyk z plného soudu zemského komorníkem sepsati páni dali, jakž 
jakž táž registra to v sobě ukazují kromě těch svršků a nábytků, což jest v domích 
v jednom v Starém Městě pražském v Caletné ulici ležící bylo a v druhém na Hradčanech 
v táž registra sepsáno těch paní pánům vydati a postoupiti povinna nebude. I též zlatých 
hotových peněz, kteréž v registřích popsané jsou, deset česel stříbrných zapoví jedné, 
kterou bude chtíti, zbroje na dvě osoby i s brněním, i též toho řetězu zlatého a jiných věcí, 
což jí kšaftem odkázáno, také pánům povinna postoupiti a dáti nebude, než k svému 
vlastnímu jmění to schovati a jí to zůstati má. Na dům v Starém Městě pražském v Caletné 
ulici ležící paní se potahovati nemá, nýbrž jakoukoli páni pan Jan a pan Bernhart bratři 
podle toho kšaftovního nápadu k němu právo a spravedlnost mají po panu Janovi strýci 
svém nebo po komžkoli, paní jim v tom vkročovati nemá. Paní Uršila pánům bratřím 
z Valdštejna těchto svršků a nábytků a Újezdě má nechati mimo to, což v rejstřích 
komorničích popsáno. Item šest koní dělných i s nádobím …, vozy dva, třetí fasank, item 
čtyři pluhy i s železy, nákolesníky tři, dvoje brány a k těm vozům potřeby hospodářské, 
řetězy … váhy. Item ovec všech půl třetího sta, kravského pohlaví malého i velkého třiceti. 
Item husí a slepic spotřebu hospodářskou. Item pivovarného nádobí všeho. Item kotlů 
kuchyňských malých i velkých devět. Item tři rožně. Item mís cínových šest. Item 
spalešné[?] misky čtyři. Item talířů cínových dvanáct, ubrusy čtyři, ručníky čtyři, stoly čtyři, 
almary tři. Item loží šest. Item tři truhly. Jiné moci pobrati a s tím obrátiti, kdež se jí zdáti 
a viděti bude, bez překážky pánů bratří z Valdštejna těch třiceti strychů žita, v kteréž se 
paní vzdlužila, povinni zaplatiti budou. Což jest pak paní Uršila více k sobě statku přijala 
jako Břve, Všejany s jich příslušenstvím, hotové peníze a sumy všecky a všelijaké a ty 
takové statky s povolením Jich Milostí pánů a vladyk z plného soudu zemského prodala 
a zase v dluzích a závadách, kterýž jest nemalý počet byl, vydala za dobré paměti pana 
Jana z Valdštejna manžela svého, jakž pak paní jest těch všech dluhů výše podala, kteréž-
to z registru pánů z Valdštejna majíc sobě podaná přehlídli jsou a jim místo dali. I což 
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tu koli z takového příjmu sumy peněz za též statky i jinak po těch všech dluzích a záva-
dách od paní Uršily zaplacených po témž někdy panu Janovi z Valdštejna zůstalo, ty 
všecky sumy za paní zaplatí a je k sobě i se všemi užitky schovati má, neb jí takové sumy 
svrchu položené za … její a užívání toho statku páni bratři pouštějí a nechávají tak, že ji 
z toho upomínati ani na to nastupovati nemají s dědici a budoucími svými na časy budoucí, 
ale ona paní Uršila bude moci takovou sumu svou po dluzích a závadách zaplacení za ní 
z … dáti neb odkázati a s ní činiti jako svou vlastní, co se jí zdáti a viděti bude, kteréžto 
sumy půl dvanácte sta kop grošů českých vyhledalo se z výš psaných registrů. Co se pak 
toho trojího půhonu … … a Skály dotýče, jakž jest paní Uršila pohnána byla od Zikmunda 
Berstorfa a někdy Jakuba z Klenče, i poněvadž jest naděje, že ten půhon mine, toho se při 
tom na ten čas zanechává, než bylo-li by o touž věc podle pořádku práva na paní Uršilu 
nastoupeno, v tom jí páni z Valdštejna zastoupiti mají. Co se statečku poplatného dotýče 
v Újezdě, který paní za své peníze koupila, tense paní zůstavuje na ten způsob, aby jej 
paní mohla odbýti i prodati, hodným člověkem robotným zas osaditi, kterýž by pánům 
povinné platy z téhož gruntu spravovati mohl, a tu sumu, zač prodán bude, paní bude 
moci k svému užitku obrátiti, jak se jí bude viděti, bez překážky pánů bratří. Dříví u Labe 
tesané a světnice, kteréž jest paní již prodala, toho páni z Valdštejna také pobrati těm 
osobám pěti mají. Než jiné dříví, což jeho koli plaveného na Újezdě jest, to pánům zůstati 
má. Tito lidé a sirotci paní Uršile i s jich spravedlnostmi se zůstávají a páni z Valdštejna se 
na ně potahovati nemají. Dolhu[?] starého s ženou s dětmi. Item Annu Uršilu dcery 
Vlčkové z Újezda. Item Mikoláše podruha s ženou, dětmi. Item Jakuba Popelku. Item Lízu 
starou a Káču němou dceru Součkovou. Co se statku Břví se vším příslušenstvím dotýče, 
ten statek paní Uršila z Vliněvsi podle smlouvy mezi ní a panem Zikmundem z Údrče 
učiněné s těmi zprávami, pokudž táž smlouva to v sobě šíř obsahuje a zavírá, ve dsky 
zemské vložiti má témuž panu Zikmundovi bez překážky pánů bratří z Valdštejna.197 Item 
poněvadž jest paní úroky svatojiřské nyní minulé vybrala a vlnu prodala, z té příčiny aby 
paní čeledi až do postoupení zaplatila. Co se těch čtyř set kop grošů českých, které od paní 
Elišky ze Smiřic pannám šlechtičnám sestrám dotčených pánů z Valdštejna odkázané jsou, 
dotýče, ty oni páni z Valdštejna pannám sestrám svým dáti povinni jsou, zaplatiti i s uží-
váním mají, a těch pak čtyř set kop grošů, kteréž také od paní Elšky z Smiřic jim pánům 
bratřím z Valdštejna odkázané jsou, ty sobě z toho statku dotčení páni bratři, kterýž jim 
postoupen jest, zaplatiti mají. A tak často jmenovaní paní Uršila z Vliněvsi a pan Jan a pan 
Bernhart bratři z Valdštejna ani dědicové a potomci jejich o ty statky, hotové peníze, 
svršky, klenoty po někdy panu Janovi z Valdštejna a paní Elišce ze Smiřic všelijaké 
pozůstalé, a což touto smlouvou mezi nimi smluveno jest, pokudž tato smlouva to vše 
v sobě obsahuje a zavírá, na sebe se navracovati ani ani sebe z toho viniti nemají a moci 
míti nebudou nyní ani v časy budoucí. Než toto jest znamenitě vymíněno, jestliže by se 
jaké závady po témž panu Janovi z Valdštejna neb paní Elšce ze Smiřic našly a vyhledaly, 
kteréž by ony samy, pro kteréž by paní Uršila z Vliněvsi viněna byla, v tom ve všem oni 
pan Jan a pan Bernhart bratři z Valdštejna ji zastoupiti mají a povinni budou, aby ona 
skrze to žádné škody neměla. A to jsou sobě připověděli, jako na ctné paní a pány náleží, 
všemu tomu, cožkoli touto naší smlouvou a mocnou výpovědí smluveno a vypověděno, 
dosti učiniti a začíti. A protož my z počátku jmenovaní smlouvci pečeti své na svědomí 
k těmto smlouvám přitisknouti jsme dali. Stalo se léta a dne svrchu psaného. Tato 

                                                 
197  Postoupení Břví Zikmundovi Údrckému z Údrče je zapsáno v DZV 86 na listu J 19. Zpráva o prodeji 

nebyla nalezena. 
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smlouva jest ve dsky zemské památné vložena a vepsána s povolením pánů Jich Milostí 
a vladyk z plného soudu zemského tak, jakž relací v kvaternu relací království Českého Jich 
Milostí pánů a vladyk z plného soudu léta atd. padesátého pátého v sobě plněji svědčí, 
obsahuje a zavírá. 
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Abund Šlik z Holíče a příbuzní prodali Litovice Šebastianu Prunarovi 
(1559) 
 

J 22 
 
Ve středu po přenesení svatého Václava dědice českého. 
 
Abundus Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte, poručník dítěte svého a někdy Anežky 
hraběnky odtudž z Pasounu manželky své, a panna Barbora Šlikovna hraběnka odtud také 
z Pasounu a z Lokte dcera a dědička pozůstalá po někdy Albrechovi též z Holíče hraběti 
z Pasounu a z Lokte z jedné a Šebestian Prunar měštěnín Starého Města pražského z stra-
ny druhé přiznali se před úředníky pražskými, že198 jsou mezi sebou takovouto smlouvu 
učinili, kteráž slovo od slova takto napsána: 
Léta Božího tisícího pětistého padesátého devátého v neděli družebnou stala se jest 
smlouva dobrovolná a trh celý a dokonalý mezi Lorencem Šlikem z Holíče hrabětem 
z Pasounu a z Lokte a na Nejdeku a Kryštofem Jindřichem z Kolovrat a na Všesulově 
[smluvený] mezi urozeným pánem panem Abundusem Šlikem z Holíče hrabětem z Pasou-
nu na místě dcery své let nemající panny Anežky jakožto poručníkem jejím a urozenou 
pannou pannou Barborou Šlikovnou z Holíče hraběnkou z Pasounu z jedné a slovutným 
panem Šebestianem Prunarem měštěnínem Starého města Pražského z strany druhé, a to 
taková smlouva a trh, že on pan Abundus Šlik a panna Barbora Šlikovna prodali jsou dě-
dictví své Litovice tvrz s dvorem poplužním, ves Litovice dvory kmetcí s platem, v Hostivici 
dva dvory kmetcí s platem, ve Ptíči dvůr kmetcí s platem, Dobrovízi plat z dědin té, která 
jest  
 
Juxta vedle textu: 
Léta tisícího pětistého padesátého devátého v středu po sv. Tiburcí přiznala se před úředníky 
pražskými, že199 jest podle této smlouvy a na tuto smlouvu vzala a přijala od Šebestiana Prunara 
měštěnína Starého Města pražského nad. sumu pět set šest set osmdesáte půl osmé kopy grošů 
českých200, z kterýchžto šesti set osmdesáti půlosmé kopy grošů českých ona panna Barbora 
Šebestiana Prunara kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.201 
 
Juxta vedle textu a dole: 
Léta atd. padesátého devátého … před svatým … Abundus Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte 
poručník dítěte svého a někdy Anežky hraběnky odtudž z Pasounu manželky své přiznal se před 
úředníky pražskými, že202 vzal a přijal podle této smlouvy a na tuto smlouvu od Šebestiana Prunara 
měštěnína Starého Města pražského … … kop grošů českých, z kterýchžto deseti set kop grošů 
českých on Abundus Šlik atd. jeho Šebestiana Prunara kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání 
všech úředníků.203 
 
 
 
 
 
                                                 
198  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
199  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
200  V zápise uvedeno zde i v dalších juxtách zkratkou: g. č. 
201  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
202  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
203  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, mlýnem u Litovic, s platy 
peněžitými, kurmi, vejci, robotami, s podacím kostelním v Hostivici,204 s posudným, 
s lojem, s lidmi osedlými i neosedlými i zběhlými, se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným 
panstvím, k tomu se všemi svršky a nábytky ve dvoře na Litovicích s hospodářství 
příslušejícími, též i s rybami a násadami všelijakými v rybnících, nevody a jiné všecky 
potřeby k lovení rybníků, náležité šaty ložní čelední ve dvoře Litovicích i s tím se vším, což 
regista vydaná od téhož pana Abunduse Šlika a panny Barbory Šlikovny [v sobě obsahují], 
nic sobě ani dědicům a budoucím svým tu více nepozůstavujíce, to při všecko prodaly jsou 
nadepsanému panu Šebestianovi Prunarovi, dědicům a budoucím jeho, za tři tisíce tři sta 
sedmdesáte pět kop grošů vše českých, za kteréžto dědictví a statek již dotyčný pan 
Šebestian panu hraběti ihned při Actum smlouvy této díl jeho a právě polovici jmenované 
sumy, to jest půl druhého tisíce sto osmdesáte půl osmé kopy grošů vše českých jest 
zaúplna a docela vyplnil a dal, druhou pak polovici a díl nadepsané sumy, též půl druhého 
tisíce sto osmdesáte půl osmé kopy grošů českých205 nahoře psané panně hraběnce takto 
týž pan Šebastian vyplniti má: nejprve při času svatého Jiří nejprve příštího neb dvě 
neděle potom jí panně Barboře hraběnce šest set osmdesáte půl osmé kopy grošů českých 
dáti a ostatek pak, to jest tisíc kop grošů českých, když mu půl léta od svatého Havla 
nejprve příštího aneb od svatého Jiří též potom příštího od ní panny hraběnky napřed 
věděti dáno bylo, vyplniti a dodati má i s úrokem obyčejným z té sumy tisíc kop grošů 
českých přišlým. Pak-li by tomu týž pan Šebestian dosti neučinil a takové sumy na též 
roky, jak se nadpisuje jí panně hraběnce nevyplnil a nedal, tehdy ona panna Barbora 
hraběnka bude se moci s jedním komorníkem pražským v dědiny v této smlouvě 
jmenované uvázati a to všecko držeti a užívati dotud a tak dlouho, dokudž by často psaný 
pan Šebestian neb dědicové a budoucí jeho takové sumy i s úrokem  
 
Juxty vedle textu: 
Léta atd. padesátého devátého ve čtvrtek po svatém Jeronýmu Barbora Šlikovna z Kolovrat a na 
Skočicích p., že jest podle z Holíče hraběnka z Pasounu a z Lokte a na Žitenicích přiznala se před 
úředníky pražskými, že206 jest podle této smlouvy a na tuto smlouvu vzala a přijala od Šebestiana 
Prunara měštěnína Starého Města pražského, to jest půl třetího sta kop grošů českých, z kterýchž-
to půl třetího sta kop grošů českých ona Barbora hraběnka jeho Šebestiana Prunara kvituje a pro-
pouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.207 
 
Léta atd. šedesátého v pátek po svatém Stanislavu Václav z Roupova a na Žitenicích  přiznal se 
před úředníky pražskými, že208 jest podle této smlouvy a na tuto smlouvu209 jsouc od manželky své 
k tomu dskami zmocněný ujal a přijal podle této smlouvy a na tuto smlouvu od Šebestiana Prunara 
měštěnína Starého města Pražského to jest pět set dvacet pět kop grošů pražských českých, 
z kterýchžto pěti set kop dvaceti pěti kop grošů pražských českých i ze všech úroků z sumy podle 
smlouvy vzešlých a na tu sumu na sumu jištěnou210 přišlých on Václav z Roupova jej Šebestiana 
Prunara kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.211 
 

                                                 
204  Slova s podacím kostelním v Hostivici zapsána dodatečně na okraji stránky. Plná moc Barbory Šlikové 

z Holíče k doplnění těchto slov je uvedena na listu K 9. 
205  V zápise uvedeno zde i níže zkratkou: g. č. 
206  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
207  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
208  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
209  Slova a na tuto smlouvu zapsána dodatečně pod juxtou. 
210  Slova na sumu jištěnou zapsána dodatečně pod juxtou. 
211  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Juxta dole: 
Léta atd. šedesátého v úterý po svatém Vítu Václav z Roupova a na Žitenicích přiznal se před 
úředníky pražskými, že212 jest podle této smlouvy a na tuto smlouvu jsouc od manželky své dskami 
k tomu zmocněný ujal a přijal na sumu jištěnou od Šebestiana Prunara měštěnína Starého Města 
pražského to jest jedno sto kop grošů pražských českých, z kterýchžto jednoho sta kop grošů 
přažských českých jest on Václav z Roupova jej Šebestiana Prunara kvituje a propouští úplně 
a docela. Vyznání všech úředníků.213 
 

J 23 
 
na ten tisíc kop grošů českých přišlým nedal a nevyplnil. Než když by dána a zaplacena 
byla, bude povinna ihned zase jemu panu Šebestianovi neb dědicům a budoucím jeho214 
toho všeho, več by se tak uvázala, bez umenšení a odpornosti postoupiti, a totiž pod 
pokutou uvázání s komorníkem pražským. Kterýžto statek on pan hrabě a panna Barbora 
hraběnka jemu panu Šebestianovi od datum smlouvy této v tém dni pořád zběhlém 
postoupiti a v moc jeho uvésti, též ve dsky zemské vložiti a jeho takovou správou opatřiti 
mají. Předkem co se polovici a dílu jeho pana Abundusa dotýče, že to má při urozeném 
pánu panu Jáchymovi Šlikovi z Holíče hraběti z Pasounu a z Lokte na Rabštejně a Ostrově 
a Jeho Milosti císařské a koruny české německých lén hejtmanu a komory zřízené 
v království Českém presidentu atd. objednati, aby pán deskami zemskými se přiznati ráčil, 
že ten nadepsaný statek a dědictví na díl jeho pana Abundusa, jak dotčeno, čímž má aneb 
míti bude třetinou výš, jakž země za právo má. A co se druhého dílu panny hraběnky 
nadepsané dotýče, též ten díl urozený pán pan Václav z Roupova a já Kryštof Jindřich 
z Kolovrat spolu s ním rukou nerozdělnou, čímž máme neb míti budeme, třetinou výš, 
jakož země za právo má, zpravovati a k té zprávě též dskami zemskými přiznati se máme. 
A to pak jest při tom znamenitě vymíněno, jestiže by se jaké berně neb jiné závady na 
témž statku, kteréž by oběma jim panu Abundusovi a panně hraběnce k svědomí náležely, 
našly a vyhledaly, že on pan Šebestian bude moci sobě, což by na díl panny hraběnky 
bylo, to na pozůstalé sumě vyraziti, a poněvadž panu hraběti na sebe jistotu na dvoře na 
dvě stě kop grošů českých týž pan Šebestian udělati má, bude moci též sobě, což by na díl 
pana hraběte ňákých takových závad přišlo, na té sumě, když by ji vyplniti a dáti měl, 
poraziti. Kteroužto smlouvu trhovou my nadepsaní smlouvci pečeťmi našimi jsme, však 
nám a dědicům našim bez škody, zpečetili. A pro lepší toho jistotu on pan Šebestian 
dožádal jest se urozených pana Václava Pecinovského z Pecinovce215 a pana Jana doktora 
Kunštáta z Pomberku, že jsou podle nás k této smlouvě pečeti své též, však sobě beze 
škody, přitiskli. Stalo se léta a dne svrchu psaného. 
 
Juxta vedle textu: 
Léta atd. šedesátého prvního v pondělí po Křížovi … Václav z Roupova a na Žitenicích přiznal se 
před úředníky pražskými, že216 podle této smlouvy a na tuto smlouvu vzal a přijal ostatní smlouvu 
sto a dvaceti pět kop grošů českých i … na tu sumu … jsouc od manželky své zmocněn, a to od 
Šebestiana Prunara měštěnína Starého Města pražského, z kterýchžto jednoho sta a dvaceti pěti 
kop grošů ostatních on Václav z Roupova jej Šebestiana kvituje a propouští úplně a docela. 
Vyznání všech úředníků.217 

                                                 
212  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
213  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
214  V zápise uvedeno zkratkou: neb d. a b. jeho. 
215  Správně má být: Václav Peclinovský z Peclinovce. 
216  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
217  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 53  144 
 

 

Barbora z Holíče dala plnou moc Lorenci Šlikovi z Holíče,  
aby do zápisu o prodeji Litovic Šebestianu Prunarovi doplnil  
podací právo ke kostelu v Hostivici (1559) 
 

 [K 9] 
 
Léta padesátého devátého. 
V středu po sv. Tiburcí. 
 
Panna Barbora z Holíče hraběnka z Pasounu a z Lokte dcera a dědička pozůstalá po někdy 
Albrechtovi Šlikovi odtudž z Holíče hraběte z Pasouna a z Lokte přiznala se před úředníky 
pražskými, že218 dala plnou moc a vůli a tímto zápisem dává Lorencovi Šlikovi odtud z Holí-
če hraběti z Pasounu a z Lokte na Nejdeku císaře Jeho Milosti hejtmanu Starého Města 
pražského, aby on na místě a jménem jejím mohl a moc měl do trhu a vkladu, kterýž jest 
Abundis Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte atd. Šebestianovi Prunarovu měštěnínu 
Starého Města pražského tvrz Litovice s jejím příslušenstvím trhem kladl, do téhož vkladu 
podle dotčeného Habundisa Šlika kostelní podací v Hostivici doložiti tak, jakž týž Lorenc 
Šlik přijdouc ke dskám zemským o tom širší zprávu dá, že jest její paní Barbory k tomu ke 
všemu celá, pravá a dokonalá vůle. Vyznání všech úředníků.219 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
219  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Kniha DZV 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový památný 
žlutý 

 
1561–1563 
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Barbora z Holíče hraběnka z Pasounu a z Lokte dala plnou moc 
manželovi Václavovi z Roupova a na Žitenicích, aby převzal 
od Šebestiana Prunara její peníze za prodej Litovic (1560) 
 

D 23 
 
Ve čtvrtek po svatém Stanislavu. 
 
Barbora z Holíče hraběnka z Pasounu a z Lokte a na Žitenicích přiznala se před úředníky 
pražskými, že220 jest dala plnou moc a vůli a tímto zápisem dává Václavovi z Roupova a na 
Žitenicích manželu svému, aby on mohl a moc měl na místě a jménem jejím podle 
smlouvy trhové mezi Abundusem Šlikem z Holíče hrabí z Pasounu a ní Barborou Šlikovnou 
hraběnkou z Pasounu 
 
 
 
Léta atd. šedesátého. 
 
z jedné a Šebestianem Prunarem měštěnínem Starého Města pražského strany druhé 
učiněné o tvrz Litovice s jejími příslušenstvími, jakž táž smlouva v kvaternu památném 
modrém221 léta atd. padesátého devátého J 22 plněji svědčí, podle též smlouvy všecku 
sumu jí náležitou vyzdvihnouti a z ní kvitovati, a bylo-li by potřebí, i po právu jíti a o právo 
až na vrch dovésti, jakž týž Václav z Roupova přijdouc k dskám zemským o tom o všem 
širší zprávu dá, že jest její Barbory z Holíče hraběnky z Pasounu v tom ve všem a k tomu 
ke všemu plná celá a dokonalá vůle. Vyznání všech úředníků.222 
 
 
 

                                                 
220  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
221  DZV 53. 
222  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Kniha DZV 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
bílý 

 
1561–1563 
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Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zastavili Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1562) 
 
Léta atd. šedesátého druhého. 
 

H 17 
 
V pondělí před svatými Třemi králi. 
 
Jan a Zdislav Abdon bratři vlastní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauze z jedné a Eva 
Štampachová z Údrče strany druhé přiznali se před úředníky pražskými, že223 jsou mezi 
sebou takovou smlouvu učinili, kteráž slovo od slova takto napsaná stojí. 
Léta tisícího pětistého šedesátého v úterý po svatém Florianu, jinak po neděli, kteráž slove 
Jubilate, stala se jest smlouva přátelská 
 
Juxta: 
Léta šedesátého druhého v pondělí po svatých Třech králích Zdislav Abdon Bezdružický z Kolovrat 
doložil se na prázdné místo k přiznání k této smlouvě naproti psané. Vyznání všech úředníků.224 
 
 
 
celá a dokonalá skrze mě Albrechta Kapouna z Svojkova a na Hlušicích purkrabí hradu 
Pražského mezi urozenými pány panem Janem, panem Zdislavem Abdonem bratřími vlast-
ními a nedílnými Bezdružickými z Kolovrat a na Kornhauze z jedné a urozenou paní Evou 
z Údrče, dcerou pana Zikmunda Údrckého atd. a pana Hendricha Štampacha z Štampachu 
Jeho Milosti arciknížete Ferdinanda firšnajdra225 manželkou z strany druhé, a to taková, že 
jsou svrchu psaní páni bratři z Kolovrat oba společně zastavili vesnice tyto a dvory kmetcí 
s platem svrchu psané paní Evě z Údrče, jejím dědicům a budoucím, totižto ves Hostivic 
dvory poplužní s poplužími a dvory kmetcí s platem, ves Malý Jeneček a dvory kmetcí 
s platem,226 tvrz pustou Hradiště, dvůr pustý Hradiště a dvory pusté kmetcí s platem, dvůr 
Nejdek pustý, s dědinami a z těch některých dědin s obilím a s jinými platy, s lukami 
a z těch některých luk s platy, potoky, vodotočinami, rybníky, haltýři, štěpnicemi, zahrada-
mi, vrbinami, porostlinami, chmelnicemi, poustkami, to vše, což jsou tu nadepsaní páni 
z Kolovrat sami měli drželi a užívali a což jest Jeho 
 

                                                 
223  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
224  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
225  Firšnajdr = kráječ, služebný, který byl hostům při ruce k porcování masa a při konečném rozmístění 

pokrmů po stole. 
226  Slova ves Malý Jeneček a dvory kmetcí s platem, jsou vepsána dodatečně na okraji stránky. 
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Milost císařská pán náš nejmilostivější jim pánům bratřím z desk manských vymazati pro-
pustiti a do desk zemských k dědictví vložiti a vepsati rozkázati dáti ráčil tak, jakž relací 
a zápisové týmiž dskami zemskými učinění a dvorskými propuštění to vše šíř v sobě 
obsahují a zavírají, s lidmi osedlými i neosedlými i jinými lidmi z těch gruntů zběhlými, též 
i s vdovami, sirotky a se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, nic ovšem sobě tu 
a při tom nevymiňujíc ani nepozůstavujíc a jí paní Evě z Údrče, jejím dědicům a budoucím 
toho všeho na způsob dole psaný k držení a užívání postupují, a to od datum smlouvy této 
do dvou let pořád zběhlých, na kteréžto vesnice, lidi a platy s tím se vším příslušenstvím 
ona paní Eva týmž pánům bratřím z Kolovrat panu Janovi a panu Zdislavovi Abdonovi 
půjčila jest sumy jisté tří tisíc sedmi set kop vše míšeňských, kteroužto sumu třech227 tisíc 
sedm set paní Eva z Údrče takto vyplniti a v některých dluzích je paní zastoupiti má 
předkem, jakož jest pan Hendrich Štampach manžel též paní Evy pánům z Kolovrat prve 
půjčil na Hradiště tvrz pustou a na ves Malý Jeneček se vším jeho příslušenstvím 
 
 
 
dvanácte set kop míšeňských na tolařích na list hlavní zástavní s rukojmími, ten list od 
manžela svého vyvaditi[?] pánům z Kolovrat navrátiti a sobě v té zástavě ty dědiny a ten 
statek sumou jsou očistiti a na sebe k zaplacení těch dvanácte set kop míšeňských jest 
místo pánů z Kolovrat přejala. Item u pana Petra Šatného z Brodce atd. má též pány 
z Kolovrat a v patnácti stech kopách míšeňských taky zastoupiti a na sebe přejíti. Item 
u pana Jetřicha Reichla z Reichu ve třech stech kopách míšeňských též zastati a zastoupiti 
dotčené pány z Kolovrat jest povinna a takovou sumu k zaplacení přijíti má a dotčeným 
pánům z Kolovrat hned při dokonání této smlouvy a ujištění toho všeho zápisem dskami 
zemskými paní Eva z Údrče dáti a vyplniti má sedm set kop míšeňských. A tak ta přede-
psaná suma od paní Evy pánům u Kolovrat, což se na ten statek půjčuje, těch tři tisíce 
sedm set kop míšeňských vyplněna a zaplacena jest. Proti tomu páni z Kolovrat paní Evě 
z Údrče a jejím dědicům a budoucím zápisem dskami zemskými takovou sumu tři tisíce 
sedm set kop míšeňských na těch vesnicích a tom statku ujistiti a zapsati ma- 
 

                                                 
227  Slova tří tisíc sedmi set kop vše míšeňských, kteroužto sumu třech jsou vepsána dodatečně na okraji 

stránky. 
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jí s tím opatřením, byla-li by ona neb její budoucí z toho právem jakýmkoli vyvedena, aby 
se mohla v jiný statek a dědiny pánů z Kolovrat, kteréž mají neb míti budou, s jedním 
komorníkem pražským uvázati, ten držeti a jeho užívati dotud, dokudž by jí toho všeho 
z čehož by tak právem aneb jinak vyvedena byla, zase dáno a postoupeno nebylo i s nák-
lady. Toto jest taky smluveno, k čemu jsou páni z Kolovrat dobrovolně přistoupili, poně-
vadž se jim pánům z Kolovrat taková půjčka dobrého přátelství a k pohodlí jich pro svedení 
těch dluhů a závad od paní Evy činí, že jí paní Evě toho všeho mezi tímto časem a těmi 
dvěma léty k dědičnosti doprodati a k tomu jsou pány z Kolovrat dvě osoby zejména tyto 
zvolili Fridricha Míčana z Klinštejna z Potok a na Pátku a pana Hendrycha Kurcpacha 
z Trachmburku z Milíče a na Ronově, tolikéž také paní Eva tyto dvě osoby jmenovala pana 
Jiříka Horu z Ocelovic a na Libkovicích a pana Ctibora Sluzského z Chlumu a na Tucho-
měřicích, na kterýchž toho mocně přestali, což by výše paní Eva za ves Hostivic, za ves 
Jeneček, za pustou tvrz Hradiště, za pustý dvůr Nejdek s jich se vším příslušenstvím dodati 
měla, však takové 
 
 
 
 
jednání a toho statku k dědičnosti dokoupení, kdyžkoli budou chtíti jedna i druhá strana, 
mají sobě den voliti a jmenovati a těch pánů a přátel se dožádati, aby přijali a je strany 
dokonale o to smluvili. Co se dotýče té zástavy, kdež jest nejvyššímu panu písaři království 
Českého228 panu Volfovi z Vřesovic atd. ve vsi Hostivici od pánů z Kolovrat listem 
zástavním v půl třetí sta kop grošů českých dva krčmáře Kalenda a Baša s platy peněžitými 
z nich zastavené a půl léta k výplatě té napřed věděti jest od pánů z Kolovrat témuž panu 
písaři dáno. I jestliže by rozuměti bylo, že by to dáno téhož půl léta k výplatě napřed 
vědění nepostačilo, tehdy páni bratři Bezdružičtí z Kolovrat povinni budou před svatým 
Havlem nejprve příštím druhého půl léta napřed pořádně věděti panu písaři dáti. A když by 
koli ty krčmy a lidé k výplatě přišli, paní Eva z Údrče, její dědici a budoucí mají těch půl 
třetího sta kop grošů českých nejvyššímu panu písaři zemskému položiti, 
 

                                                 
228  V zápise uvedeno zkratkou: krai czieo.  
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takovou závadu sobě očistiti a ty krčmáře s těmi platy, jako i jiné lidi v moc svou v pod-
danost i s těmi platy a důchody z nich uvésti, neb jest toliko panu písařovi holý plat a ty 
krčmy, aby se do nich z Jenče pivo bralo, zastaveno. A když ona paní Eva ty krčmy a lidi 
s platem tím vyplatí a k prodeji přijde, tehdy ta suma těch půl třetího sta kop grošů 
českých k prvnějším sumám přiražena i také do toho trhu pojata býti má. I což se koli 
v této smlouvě píše, slíbili jsou sobě to všecko, jakož to na ctné pány z Kolovrat a jí paní 
Evu náleží, bez přerušení zdržeti. Toho na svědomí já svrchu psaný smlouvce pečeť svou 
vlastní k této smlouvě dal … přitisknouti a pro lepší toho jistotu oni z počátku psaní pan 
Jan a pan Zdislav Abdon bratři vlastní a nedílní Bezdružičtí z Kolovrat pečeti své vlastní též 
k této smlouvě i také paní Eva z Údrče podle mě dali jsou přitisknouti a v ní se svýma 
rukama podepsali, kteroužto jednu smlouvu jedna229 každá strana za sebou zpečetěnou 
a stvrzenou má. Stalo se léta a dne svrchu psaného. 
 

Jan Bezdružický  
z Kolovrat 
rukou svou 

Zdislav Abdon 
Bezdružický z Kolovrat 

rukou svou 

Eva z Údrče 
rukou svou 

 

                                                 
229  Slova se svýma rukama podepsali, kteroužto jednu smlouvu jedna jsou dopsána dodatečně na okraji 

stránky. 
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Při prodeji dvora v Kněževsi byl zanamenán také plat hostivickému 
faráři z jednoho lánu polí (1561) 
 

P 12 
 
Anežka Vimberková z Jertína230 z jedné a Ctibor Sluzský z Chlumu na Tuchoměřicích strany 
druhé přiznali se před úředníky pražskými, že231 jsou mezi sebou takovouto smlouvu učini-
li, kteráž slovo od slova takto napsána stojí. 
Léta Páně tisícího pětistého šedesátého prvního v pátek po svatém Janu Křtiteli Božím 
stala se smlouva přátelská celá a dokonalá mezi urozenými paní Anežkou Vimberkovou 
z Ertína a v Kněževsi z jedné a panem Ctiborem Sluzským z Chlumu a na Tuchoměřicích 
z strany druhé, a to taková, že jest prodala nadepsaná paní Anežka již psanému Ctiborovi 
dvůr svůj [ve] Velké Kněževsi ležící s dědinami, kteréž jest měla a držela sobě tu nic 
nepozůstavivši ani dědicům svým a budoucím svým, k tomu dvůr kmetcí s platem, na 
kterémž Havel Paprle sedí, což jest tu od někdy pana Václava Holana z Jiljíova poručníka 
dětí a statku někdy pana Jana Holana z Jiljíova koupila, v týchž mezích a hranicích, 
 
 
 
v nichž to dědictví záleží, a což jest tu někdy pan Jan Holan měl a držel, ovšem sobě tu nic 
nepozůstavujíc ani nevymiňujíc, a to za půl třetího sta čtyřiceti kop grošů vše českých232, 
kterážto suma od pana Ctibora jí paní Anežce takto dána a vyplněna býti má. Před 
a nejprv hned při postoupení toho dvora pan Ctibor Sluzský již psané paní Anežce dáti má 
dvě stě patnácte kop grošů vše českých a ostatek sedmdesáte pět kop grošů českých dáti 
a dodati jí má konečně, když mu ve dsky zemské to dědictví vloží od datum tohoto vkladu 
ve čtyřech nedělích pořád zběhlých, s touto znamenitou výminkou, jakož jest někdy pan 
Jan Holan od Křtěna poddaného svého ten dvůr za jistou smlouvu koupil a na tom dvoru 
sirotkům téhož Křtěna dětem jest jich spravedlnosti ještě zůstalo jedno sto dvaceti pět kop 
grošů českých, kteréžto peníze po pěti kopách grošů českých při každých vánocích jim se 
kladou, a již těch peněz jest zadrženo od paní Anežky dvaceti pěti kop grošů českých, ty 
že on pan Ctibor povinen jest a má při vánocích nejprve příštích dvaceti pět kop grošů 
českých těch peněz zadržalých položiti a z nich má dáno býti k záduší tuchoměřickému pět 
kop grošů českých, Janovi pekaři půl druhé kopy grošů českých, ano i ještě nalezly-li by se 
jaké dluhy spravedlivé toho Křtěnka, že by lidem dlužen zůstal, zaplatiti, ostatek pak, což 
by hotových peněz týchž sirotků zůstalo, povinen bude je pan Ctibor vydati dětem někdy 
pana Jana Holana, jestliže by statkem svým vládli, aneb poručníku, když by statkem jich 
vládl, a ostatek po pěti kopách grošů českých každý rok při času vánocech klásti tak, aby 
týchž sirotkům jich spravedlnost dána a dochována byla, když by ti sirotci k létům přišli, 
aby své kde najíti mohli. Také paní Anežka přidati má panu Ctiborovi tři koně ty, kteříž na 
ten čas v tom 
 

                                                 
230  Predikát je zde v oznámení a v textu smlouvy zapsán odlišně. 
231  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
232  V zápise zde i na dalších místech uváděno zkratkou: gr. vše č. 
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dvoře jsou, dvě krávy, deset slepic, víc pluh, brány a též mají všecka obilí ozim i jař skliditi, 
což ho k tomu dvoru vseto jest, a paní Anežka má takového obilí jeden díl a pan Ctibor 
dva vzíti a o ně je tak poděliti. Staň to také znamenitou výminkou, co se toho lánu dotýče, 
z kteréhož jest platu do Menšího Města pražského k záduší čtyřiceti dva groše české 
ročního a do Hostivice jeden strych žita a jeden strych ovsa faráři, ten se v tento prodej 
nepojímá. Však k tomu sobě oba dva paní Anežka a pan Ctibor pomáhati mají, aby při tom 
dvoru panu Ctiborovi ten lán, poněvadž jest od starodávna, jakž paměť lidská strhnouti 
může, vždycky byl zůstal, a jestliže by panu Ctiborovi zůstal, tehdy pan Ctibor paní Anežce 
dvaceti pět kop grošů českých přidati povinen bude za ten lán nad sumu svrchu psanou. 
Jestliže by pak jináč to objednáno o ten lán býti nemohlo a paní Anežka toho lánu z držení 
vyšla a pan Ctibor jej od pánů Pražanů že by koupil anebo že by více platu z něho jim 
platiti se podvolil, tehdy paní Anežce těmi dvaceti pěti kopami grošů českých povinen 
nebude, s tímto doložením, že paní Anežka povinna bude sobě to jednati při tomto soudu 
nejprve před tím, aby jí ten dvůr i s tím člověkem, což jest od pana Václava Holana 
jakožto poručníka koupila a místo věna svého to přijala, aby jí ve dsky zemské to vloženo 
bylo, a když jej ve dskách zemských233 míti bude, tehdy povinna jest ihned jej panu 
Ctiborovi i dědicům a budoucím jeho234 ve dsky zemské vložiti a zpravovati třetinou výš, 
jakž země za právo má, a to jsou sobě připověděli, jako na ctné dobré rytířské lidi náleží, 
všemu tomu dosti učiniti. Toho na potvrzení a dosti tomu učinění a budoucí paměť paní 
Anežka nemajíc pečeti své dožádala se pana Jana Vimberka z Náměti[?] manžela svého, 
že jest na místě jejím pečeť svou přitiskl k těmto smlouvám a pan Ctibor též pečeť svou 
vlastní k těmto smlouvám přitisknouti dal a dvě smlouvy v jednostejná slova sepsati 
a zpečetiti, jenž jedna každá strana jednu má, aby se jedna i druhá strana k sobě věděla 
jak chovati, léta a dne svrchu psaného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
233  Slovo zemských dopsáno dodatečně na okraji stránky. 
234  V zápise uvedeno zkratkou: i d. a b. jeho. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 56  157 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha DZV 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
popelatý 

 
1563–1564 

 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 56  158 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 56  159 
 

 

Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat prodali Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1564) 
 

[B 18] 
 
V pondělí po svatém Janu Křtiteli Božím. 
 
Jan a Zdislav Abdon bratři vlastní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauze z jedné a Eva 
z Údrče, manželka Hendricha Štampaca ze Štampachu firšnajdra235 Jeho Milosti arciknížete 
Ferdinanda z strany druhé přiznali se před úředníky pražskými, že236 
 

B 19 
 
že jsou mezi sebou takovouto smlouvu učinili, kteráž slovo od slova takto napsána stojí: 
Léta Božího tisícího pětistého šedesátého třetího v středu … svatého Jana Křtitele páně 
stala se jest smlouva přátelská dobrovolná a trh celý a dokonalý skrze nás, Albrechta 
Novohradského z Kolovrat a na Kralovicích, Zikmunda Údrckého z Údrče a na Břvech mezi 
urozenými pány panem Janem a panem Zdislavem Abdonem bratřími vlastními Bezdružic-
kými z Kolovrat a na Kornhauze z jedné a urozenou paní Evou z Údrče pana Hendrich 
Štampacha z Štampachu Jeho Milosti arciknížete Ferdinanda firšnajdra manželkou z strany 
druhé, a to taková smlouva a trh. Jakož jsou nadepsaní páni bratři z Kolovrat léta atd. 
šedesátého v úterý po svatém Florianu, jinak po neděli, kteráž slove Jubilate, zastavili 
v jisté sumě a na jistý způsob, podle smlouvy mezi nimi učiněné, a ihned v držení uvedli 
touž paní Evu ves Hostivic, pustý dvůr Nejdek, ty časy manství, tvrz pustou Hradiště, ves 
Malý Jeneček dědictví s jich se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž táž smlouva a list 
pod pečetí pánů bratří z Kolovrat paní Evě od pánů bratří s podepsáním ruky jejich na to 
vydaný to v sobě všecko šíře obsahují a zavírají. Potom Jeho Milost císařská to svrchu 
psané manství skrze relaci svou v kvaternu relací Jeho Milosti císařské a královské pánů 
Jich Milosti a vladyk z plného soudu zemského léta atd. šedesátého v pondělí po svatém 
Bartoloměji B 21 pánům bratřím z Kolovrat z desk manských propustiti a v dsky zemské 
k dědictví podle pořádku království tohoto zapsati poručiti ráčil, na kterémžto dědictví již 
často psaní páni bratři z Kolovrat podle též předešlé smlouvy a listu pod pečetí jich paní 
Evě z Údrče vydaného dva tisíce 
 
Juxta vedle textu: 
Léta atd. šedesátého třetího v pondělí po svatém Janu Křtiteli Božím Jan a Zdislav Abdon bratři 
vlastní Bezdružičtí z Kolovrat na Kornhauze přiznali se před úředníky pražskými, že237 jsou podle 
této smlouvy a na tuto smlouvu vzali a přijali všecku sumu jim podle této smlouvy náležící, a to od 
Evy Štampachové ze Štampachu z Údrče, kteréžto sumy jim náležící, poněvadž jest se jim všemu 
zadosti stalo, oni Jan a Zdislav Abdon bratři z Kolovrat ji Evu Štampachovou kvitují a propouštějí 
úplně a docela. Vyznání všech úředníků.238 
 

                                                 
235  Firšnajdr = kráječ, služebný, který byl hostům při ruce k porcování masa a při konečném rozmístění 

pokrmů po stole. 
236  V zápise uvedeno zkratkou: p. 
237  V zápise uvedeno zkratkou: p. 
238  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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čtyři sta kop grošů pražských českých jsou zápisem dskami zemskými zaplatili a ujistili, 
jakž týž zápis v kvaternu větším zápisném bílém239 léta LXII240 v sobotu o suchých dnech 
postních G III šíř v sobě obsahuje a zavírá, a po témž zápisu něco pánům z Kolovrat od 
paní Evy jest výše připůjčeno, i také na opravu a prostavění vynaloženo, při kteréžto 
předešlé smlouvě zápisu dskami učiněného zástavy a správy v nich postavené listu pod 
pečeťmi s rukama jich vlastníma podepsání téhož jest datum léta atd. šedesátého ve 
čtvrtek den Památky těla Božího toho všeho sečtení mezi pány bratřími učiněného se paní 
Eva z Údrče a budoucí svými zanechává a zůstavuje. I poněvadž v té předešlé smlouvě 
i také zápisu to se nachází, že jsou se páni bratři z Kolovrat a paní Evě, jejím dědicům 
a budoucím v tom zavázali, že to nadepsané dědictví a ten statek svůj ku pravém právu 
dědickému mají doprodati. Protož my svrchu jmenovaní Albrecht Novohradský z Kolovrat 
a Zikmund Údrcký z Údrče s jich obou stran dobrou vůlí takto jsme páni bratři z Kolovrat 
s paní Evou z Údrče o to dokonale smluvili a narovnali, že často jmenovaný pan Jan a pan 
Zdislav Abdon bratři z Kolovrat to nahoře psané dědictví všecko, totižto tvrz a ves Hostivic, 
dvory poplužní s poplužími a dvory kmetcí s platem, ves Malý Jeneček a dvory kmetcí 
s platem, tvrz pustou Hradiště, dvůr pustý Hradiště, ves pustou Hradiště a dvory kmetcí 
s platem, dvůr Nejdek pustý, s dědinami ornými i neornými a z těch některých dědin 
s obilím a jinými platy, s lukami a též z těch některých luk s platy do vůle vrchního pána 
a držitele týchž lidí a těch vesnic tolikéž jinopanských lidí, s potoky, vodotočinami, rybníky 
s okrajky, s potrubími, haltýři, s štěpnicemi, zahradami, vrbinami, porostlinami, chmelnice-
mi, poustkami, se dvěma krčma- 
 

B 20 
 
mi v Hostivici a s pustým krčmištěm v Hradišti, se dvěma kameny loje na tom gruntu, kdež 
někdy Koleda seděl, horami, doly, pahrbky, kamenicemi, s průhony, s obcemi, to vše, což 
jsou tu nadepsaní páni z Kolovrat sami měli, drželi a užívali, s lidmi osedlými i neosedlými 
i jinými lidmi z těch gruntů zběhlými, též i s vdovami a sirotky, též se všemi těch lidí 
a sirotků spravedlnostmi a také to všecko, což jest od dotčené Hostivice, Nejdku a toho 
manství jakýmžkoli způsobem odcizeno a odtrženo, tolikéž jak registra od nich pánů 
z Kolovrat jí paní Evě k dotčenému trhu vydána, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným 
panstvím, nic … sobě tu a při tom dědicům a budoucím svým nevymiňujíc ani dále 
pozůstavujíc jí paní Evě z Údrče i jejím dědicům a budoucím předešle postoupivši v moc 
její dědicky uvedli i s výplatou toho lánu dědiny, který jest od Hostivice do Litovic 
zastaven, se vším právem a všelikterakou spravedlivostí doprodali a touto smlouvou 
konečně ku pravému právu dědickému zpupnému na ní a dědice a budoucí její, to všecko 
i s výplatou toho lánu … a … doprodávají, takže ona paní Eva k prvnějším sumám, což na 
tom zapsaného dskami zemskými jest i jinak na prostavění vynaložila a půjčila, pánům 
bratřím z Kolovrat přidati a dodati má půl osma sta kop grošů českých tak, jakž by se o tu 
záplatu těch půl osma sta kop grošů českých, kdyby ta vykonaná i jak zaplacená býti měla, 
dále snesli a mezi sebou narovnali. Kterýžto předepsaný statek všecken zaúplna i s výpla-
tou často psaného lánu i s tím, což jest i odtud odcizeno aneb odtrženo, bez umenšení 
páni bratři z Kolovrat jí paní Evě, dědicům i budoucím jejím ve dsky zemské od datum 
smlouvy této v tém dni pořád zběhlém klásti a vykonati v tom se sobě upřímně, pokudž 
náleží, zachovati mají a jsou povinni. 
 

                                                 
239  DZV 87. 
240  1562. 
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Co se zprávy dotýče, poněvadž v předešlé smlouvě, v zápisu dskami i v listu jich pánů 
bratří učiněném jest toho něco do starého, za zprávu se při tom ve své moci zůstavuje 
a zanechává. Přišlo-li by kdy k jaké nezprávě, tehdy paní Eva s dědici a budoucími svými 
již užíti má, nadto mnoho psaní páni bratři z Kolovrat ten statek jí paní Evě ve třech tisících 
půl třetím stu kopách grošů českých ve dsky zemské klásti se zprávou obyčejnou podle 
zřízení zemského, jak se nadpisuje, mají a jsou povinni. I což se koli v této smlouvě píše, 
slíbili jsou sobě to všecko, jako na ctné pány a šlechetnou paní náleží, bez přerušení 
zdržeti. Toho na svědomí pečeti naše vlastní my napřed psaní smlouvci k této smlouvě 
jsme přitiskli jest pro lepší toho jistotu, též oni páni bratři i také paní Eva tolikéž pečeti jich 
vedle našich k těm smlouvám jsou přitisknouti dali, kteréž jsou dvě v jednostejná slova 
sepsané a jedné každé straně pod týmiž pečeťmi jedna jest vydána. Stalo se léta a dne 
svrchu psaného. 
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Kniha DZV 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
zeleně zlatý třetí 

dílčích cedulí 
 

1659–1663 
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Kvatern památný  
karafiátový čtvrtý  

cedulí dílčích  
 

1685–1689 
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Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro litovický díl (1688) 
 
1689 L 14  
 
V sobotu po neděli Exaudi, to jest 27. dne měsíce Máje. 
 
Ve jméno nejsvětější a nerozdílné trojice Boha otce, Boha syna, Boha ducha na věky 
požehnaného Amen. 
 
Já Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, paní na Skočicích, 
známo činím touto dílčí cedulí, obecně přede všemi a zvláště tu, kdež náleží; tak, jakož 
jsou na nás, Polixenu Lidmilu hraběnku Šternberkovou, Marii Maximilianu Hýsrlovou, 
Johannu Eusebii hraběnku Carreto Millessimovou, Theresii Eleonoru hraběnku Ugartovou 
a Annu Kateřinu hraběnku Magnovou, vše rozené vlastní sestry hraběnky ze Žďáru, vedle 
jistého mezi vysoce urozenými pány pány Jiřím Adamem a Maximilianem Quidobaldem 
vlastními pány bratry hrabaty z Martinic (:titul:) jakožto syny a dědici po dobré paměti 
vysoce urozeném pánu p. Maximiliánovi Valentinovi sv. Římské říše hraběti z Martinic 
(:titul:) pozůstalými z jedné a námi svrchu jmenovanými sestrami, hraběnkami ze Žďáru 
pod datum 30. dne měsíce Máj léta pominulého 1686 o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice z strany druhé, též mezi teď výš jmenovanými pány hrabaty z Martinic 
a jistými v Míšni v saské zemi241 
 
 
 
se nacházejícími přáteli Žďárskými ze Žďáru obšírněji rozepsanými tituly pod datum 
21. dne měsíce Septemb.242 a 1. Octob.243 léta 1686 stalého a od J. M. cís. a král. dne 
12. měsíce 9mb.244 téhož 1686 léta nejmilostivěji ratificirovaného narovnání, jakž takové 
narovnání ve dskách zemských v kvaternu památném růžovém šestém245 léta 1687 dne 
16. měsíce January246 pod lit. R2 vloženo a vepsáno, to v sobě šířeji obsahují a zavírají, 
výše jmenované panství a statky přišly, a my do nich se vším a všelijakým k nim od 
starodávna náležejícím příslušenstvím, s komorníkem od úřadu královských desk zem., ku 
pravému dědickému právu, jako i co se při tom manského vynacházelo, od úřadu král. 
desk dvorských společně uvedení jsme, jakž týž uvedení s komorníkem od desk zemských 
ku pravému právu dědickému v Registřích starostových práv vedení druhých 
popelatých247, léta 1687 dne 5. Febr.248 pod lit. L.27 a uvedení od král. desk dvorských a 
přijetí léna v kvaternu velkém novém bílém památném král. desk dvorských Folio 98, 99 to 
v sobě šířeji obšírněji a zavírají, a my téhož panství a statků s jich příslušenstvím až 
dosavad v pořádném bono et justo titulo společném držení a užívání zůstáváme. 
Že na pohledávání toho při mně, jakožto z nás sester hraběnek ze Žďáru sestře nejstarší 
od 
                                                 
241  V přepisu vynechána německy psaná poznámka z roku 1703 na kraji této a následující stránky. 
242  Září. 
243  Říjen. 
244  Listopad. 
245  DZV 398. 
246  Leden. 
247  DZV 116. 
248  Únor. 
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L 15 

 
nejmladší sestry, paní Anny Kateřiny hraběnky Magnové, jsem opáčené panství a statky 
Kladno, Červený Újezdec a Litovice šacovati dala, na pět dílů spravedlivě rozdělila a jim 
paním sestrám mým, by jedna každá z nich, začnouce od nejmladší, sobě jeden díl vzaly, 
do desk zemských, s povolením J. M. C. rad a pánů úředníků pražských menších desk zem. 
v král. Českém na svůj náklad kdykoliv bez překážky jedné každé z nás vložiti a vepsati 
daly a mně jednoho kteréhokoliv dílu zanechaly, přednesla tak, aby jedna každá z nás dílu 
svého bez dalších nějakých zaneprázdnění, jak nejlépěji možná, pokojně užívati mohla, 
a mohly, což činím, a tak  
k čtvrtému dílu kladu 
 
Tvrz Litovice 
od kamene vystavěná a šindelem přikrytá, v které někdy několik pokojů bývalo, nyní však 
sýpky z nich zdělané jsou, a k sypání obilí se užívají, sklepy povrchní a podzemní, ve 
 400 kopách 
Tvrz v Velké Jenči 
bývala někdy dobře vystavěná, nyní ale pustá zbořená jest, klade se toliko ve 
 200 kopách 
Dvorů poplužních 
 
 
 
1ní dvůr litovský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém světnice, 

komory, maštale a chlívy pro všelijaké dobytky, stodola o čtyřech mlatech a kolna pro 
vozy ve 400 kopách 

2hý dvůr břevský, ačkoliv pustý a toliko zdi, kde stával, se nachází, poněvadž ale pole, 
louky a jiné příležitosti k němu od starodávna patřící se nacházejí (:o čemž dále:), 
zůstává samo místo pro sebe 

3tí dvůr jenečský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém ratejna, 
komora, kuchyně, maštale a chlívy pro všelijaké dobytky a stodola o 3 mlatech, klade 
se ve  400 kopách 

 
V nich chování dobytka 
krav dojných  chovati se může nyní jest 

ve dvoře litovském 35 23 
 břevském 20 0 
 jenečském 40 23 
 Suma 95 46 

z přítomných užitků po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě činí 141 kop 
 
jalového hovězího 

ve dvoře litovském 30 20 
 břevském 15 0 
 jenečském 34 24 
 Suma 79 44 
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z přítomných po 1 kopě a z nepřítomných po ½ kopě činí 61 kop 30 gr. 
Suma užitek dobytka hovězího 202 kop 30 gr. 
 
Dobytka svinského 
sviň plemenic 

ve dvoře litovském 10 8 
 břevském 6 0 
 jenečském 15 10 
 Suma 31 18 

z přítomných po 16 gr. a z nepřítomného po 8 gr. činí 6 kop 32 gr. 
 
jalového svinského 

ve dvoře litovském 30 24 
 břevském 30 0 
 jenečském 40 27 
 Suma 100 51 

z přítomných po 8 gr. a z nepřítomných po 4 gr. činí 10 kop 4 gr. 
Suma užitek dobytka svinského 16 kop 36 gr. 
 
Potahu volského 

ve dvoře litovském 10 10 
 břevském 8 0 
 jenečském 15 15 
 Suma 33 25 

 
 
 
z přítomného po 2 kopách a z nepřítomného po 1 kopě činí 58 kop 
 
Drůbež pernatá 
ve dvoře litovském chovati se může nyní jest 
       kohout indián 1 1 
  slepic 5 5 
 břevském indián 1 0 
  slepic 5 0  
 jenečském indián 1 1 
  slepic 5 5 
  Suma 18 12 
ve dvoře litovském houser 1 1 
  husí 5 5 
 břevském houser 1 0 
  husí 5 0 
 jenečském houser 1 1 
  husí 5 5 
  Suma 18 12 
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ve dvoře litovském kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 břevském kačer 1 0 
  kachen 5 0 
 jenečském kačer 1 1 
  kachen 5 5 
  Suma 18 12 
ve dvoře litovském kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 

L 16249 
  
 břevském kohout 1 0 
  slepic 20 0 
 jenečském kohout 1 1 
  slepic 20 20 
   Suma 63 42 
 
Z této drůbeže šafářky povinny jsou dávati aneb platiti, vypouštěje kohouty, housery 
a kačery, z každé krůty po 5 mladých aneb za každou po 27 kr., z každé husy po 
5 mladých aneb za každou po 15 kr., z každé kachny po 6 mladých aneb za každou po 
7 kr., z každé slepice po 4 kuřatech anebo za každé po 3 kr., po 2 kapouních aneb za 
každého po 12 kr., po 1 kopě vajec anebo za každou po 15 kr., za prach a peří z pod-
škoubek husích, každá po 2 str. činí užitku té drůbeže z přítomné úplně a z nepřítomné 
toliko polovici počítaje 85 kop 42 gr. 6 d. 
Suma chování dobytka činí 362 kop 49 gr. 6 d. 
a v platu běžném po 25 kopách každou kopu počítajíce vynáší 9 070 kop 21 gr. 3 d. 
 
Při nich rolí orných 
při dvoře litovském vyměřeno 6 ¾ lánu 35 ½ provazce, mezi nimi jest osetých ¼ lánu 
 
 
 
45 provazců zůstává neosetých, 6 ¼ lánu 38 ½ provazce osetých po 500 kopách 
a neoseté po 400 kopách počítaje vynáší 2 823 kop 41 gr. 6 2/16 d. 
při břevském podobně vyměřeno 3 ¼ lánu 38 ¼ provazce, mezi nimi jest osetých 2 lány 
45 provazců, zůstává neosetých 1 lán 41 ¾ provazce, oseté po 500 kopách a neosetých 
po 400 kopách počítaje činí 1 604 kop 10 gr. 
při jenečském tím způsobem vyměřeno 8 ¼ lánu 36 ¼ provazce, mezi nimi jest osetých 
3 ½ lánu 24 provazců, zůstává neosetých 4 ¾ lánu 12 ¼ provazce, osetý po 500 kopách 
a neosetý po 400 kopách počítaje činí 3 738 kop 1 gr. 1 ¾ d. 
 Činí 8 165 kop 53 gr. 14/16 d. 
 
zarostlých 
při dvoře jenečském vyměřeno 9 ¾ lánu 46 ¾ provazce, lán po 300 kopách počítaje činí 
 2 998 kop 2 gr. 5 11/16 d. 

Pole orná a zarostlá 11 163 kop 55 gr. 6 9/16 d. 

                                                 
249  Označení listu se opakuje, chyba písaře. 
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Luk 
při dvoře litovském vyměřeno 27 provazců 
 břevském ¼ lánu 17 provazců 
 jenečském 38 ½ provazce 
při vsi Hřebči 4 ½ provazců 
 Všech ½ lánu 39 provazců 
 

L 17  
 
ty se zanechávají při užitku dobytčím. 
 
Lesů 
při dvoře litovském vyměř. 711 2/16 provazce, provazec po 5 kopách počítaje 
 3 555 kop 37 gr. 3 ½ d. 
při vsi Libečově polovici lesa slove Chrbin se přidává, totiž 1 627 provazců, provazec po 
6 kopách počítaje 9 762 kop 
 Činí 2 338 2/16 provazců 
 13 317 kop 37 gr. 3 ½ d. 
 
Hájů 
při vsi Hřebči vyměřeno 292 ½ provazce, provazec tak, jak se prodává, po 2 kopách 
počítaje, vynáší 585 kop 
 
Suma lesy a háje 13 902 kop 37 gr. 3 ½ d. 
 
N.250 V lesích litovských a Chrbinách má vrchnost vůli na srny a zajíce honiti i je také 

stříleti dáti, podobně dříví z nich prodávati, střílení ale chovné a vysoké zvěře k fořtu 
J. M. cís. křivoklátskému patří. 

 
Rybníků kaprových spravených 
pod Litovicí, slove Litovský 1 drží násady 150 kop 
 Čekal 2ý 60 kop 
 Kala 3tí 80 kop 
 Nekejcov 4tý 50 kop 
u Břví, Břevský slove 5tý 50 kop 
 
 
 
v vsi Sobíně  6tý 50 kop 
  Činí 440 kop 
Po 12 kopách každou kopu počítaje, vynáší 5 280 kop 
 
pustých 
pode vsí Velkou Jenčí 1 drží násady 60 kop 
Po 6 kopách každou kopu počítaje činí  360 kop 

                                                 
250  N. = poznámka. 
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Rybníků výtažních spravených 
u vsi Hřebeč nade mlýnem Hořej. 1 drží 20 kop 
 nad Dolejším mlýnem 2hý 18 kop 
   38 kop 
po 6 kopách každou kopu počítajíc, činí 228 kop 
 
pustých 
u vsi Litovic, pod haltýři 1 drží 40 kop 
 nad sádkami 2ý 16 kop 
 Čížek 3tí 10 kop 
u vsi Velký Jenči, nad vsí 4tý 30 kop 
 nad ním 5tý 20 kop 
 podobně 6tý 30 kop 
 pod tvrzí 7mý 20 kop 
 vedle něho 8mý 20 kop 
   180 kop 
 

L 18 
 
po 3 kopách každou kopu počítaje vynáší  540 kop 
Suma rybníci 6 408 kop  
 
Sádek aneb haltýřů 
u Litovic v sadě velkém, do kterých voda pramenitá jde 4 
haltýř z dříví sroubený 1 
u Břví pod rybníkem bývalý, nyní však spuštěný 2 
ty se zanechávají ku pomoci rybníků 
 
Štěpnic 
při Litovicích tři v 1 000 kopách 
u Břví jedna v 600 kopách 
při vsi Velké Jenči jedna ve 100 kopách 
 
Pivovar 
při vsi Velké Jenči, od kamene vystavěný a šindelem přikrytý, s pánví a jinými potřebami 
k várkám, sladovnou a hvozdem ve 400 kopách 
 
Vinopalna 
při témž pivovaře od kamene vystavěná a šindelem přikrytá, se dvěma kotly vinopalnými 
a jinými k pálení páleného 
 
 
 
potřebami, světnicí a komorou ve 200 kopách 
 
Chmelnice 
při Litovicích skrovná a dobře vysazená, která k užitku pivovarskému se přiráží. 
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Lom kamene zdícího  
při vsi Velké Jenči, dobrý opukový jeden ve 100 kopách 
 
Ovčínů 
1ní  břevský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 200 kopách 
2hý  jenečský, podobně takový ve 150 kopách 
 
Chování dobytka v nich 
V ovčíně Břevském zimovati se může samopanských bahnic, bez kmene mistrového 
a čeledního dobytka, 700 kusů a nyní jest 618 kusů, z každé přítomné po 16 gr. a z nepří-
tomné po 8 gr. užitku počítaje, vynese v platu běžném 4 393 kop 20 gr. 
v ovčíně jenečském zimuje se jalového dobytka, podobně samopanského, 600 kusů, 
z každého po 8 gr. užitku počítaje, vynese v platu běžném  2 000 kop 
Suma užitek ovčínů 6 393 kop 20 gr. 
 

L 19  
 
Mlýnů panských 
1ní  při vsi Litovici od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 150 kopách 
2ý  při vsi Hřebči podobně od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, klade se ve 
  100 kopách 
 
Platy do důchodu 
ze mlýna litovského po sražení čtvrtého dílu ročně užitku přichází platu peněžitého 12 kop 
51 gr. 3 d. a v platu běžném po 25 kopách činí 321 kop 25 gr. 5 d. 
ze mlýna hřebečského podobně po srážce čtvrtého dílu 9 kop a v platu běžném činí 
 225 kop 
Suma užitek panských mlýnů 546 kop 25 gr. 5 d. 
 
selských poddacích 
při vsi Hřebči jest a náleží Václavovi Semotamkovi jeden, z kteréhož do důchodu platí 
ročně 3 kopy a v platu běžném po 25 kopách 75 kop 
 
1ní vesnice Litovice úroků platí 
Jan mladý Jára svatojiřského  2 kopy 45 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 45 gr.  
   5 kop   30 gr. 
 
 
 
 slepice úroční 4 
 kuře 1 
 vajec 40 
 roboty ženní 7 dní 
 
Jan Cvekl svatojiřského  2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr.  
   5 kop  
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 slepice úroční 4 
 kuře 1 
 vajec 40 
 roboty ženní 7 dní 
 
Jiřík Nedbal svatojiřského  2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr.  
   5 kop  
 slepice úroční 4 
 kuře 1 
 vajec 40 
 roboty ženní 7 dní 
 
Matěj Es svatojiřského  2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr.  
   5 kop 
 slepice úroční 4 
 kuře 1 
 vajec 40 
 roboty ženní 7 dní 
 
Bartoloměj Vlček svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 50 gr.  
   1 kopa 20 gr. 
 slepice úroční 2 
 roboty ženní 2 dny 
 

[L 20] 
 
Jakub Vobrouček svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr.  
   1 kop 40 gr. 
 slepic úročních 6 
 roboty ženní 2 dny 
 
Šimon Hruška svatojiřského  2 kopy 45 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 45 gr.  
   5 kop 30 gr. 
 slepice úroční 4 
 kuře 1 
 vajec 40 
 roboty ženní 7 dní 
 
Jan starý Jára svatojiřského  1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy 
 slepic úročních 6 
 roboty ženní 3 dny 
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Matouš Sobotka svatojiřského  45 gr. 
 svatohavelského 45 gr.  
   1 kopa 30 gr. 
 slepic úročních 6 
 
Suma úroků přítomných  32 kop 30 gr. 
slepic úročních  40 po 6 gr. 4 kopy 
kuřat 5 po 4 gr. 20 gr. 
vajec 3 kopy 20 po 2 d. 57 gr. 1 d. 
roboty ženní 42 dní po 6 gr. 4 kopy 12 gr. 
 41 kop 59 gr. 1 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítajíce vynáší 2 099 kop 17 gr. 1 d. 
 
 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do téhodne 3 dny začnouce ráno, potřebnou a jakoukoliv 
robotu buď potažní, nebo ruční bez úplatku vykonati tak, jak k čemu nařízení jsou. 
 
Hospoda panská bývala, nyní není vystavěná, nýbrž pustá, šenk piva jest zatím ve dvoře 
panském, v kterém ročně piva vydává okolo 65 sudů po 1 kopě užitku 65 kop 
páleného na sud bere se po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žedl., činí 22 kop 17 gr. 1 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 4 kopy 38 gr. 4 d. 
užitek v postě daných herynků 3 kopy 
 Užitek z toho šenku 94 kop 55 gr. 5 d. 
 
v platu běžném po 25 kopách kopu počítajíc vynáší 2 373 kop 12 gr. 6 d. 
 
2há ves Břví úroku platí 
vdova Kozáka svatojiřského  1 kopa 18 gr. 
 svatohavelského 4 kopy 48 gr.  
   6 kop 6 gr. 
 slepic úročních 17 
 

L 21 
 
Martin Hošek svatojiřského  1 kopu 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopu 30 gr.  
   3 kopy 
 slepic úročních 6 
 vajec 1 kopu 
 
Tomáš Vošenáček svatojiřského  45 gr. 
 svatohavelského 45 gr.  
   1 kop 30 gr. 
 slepic úročních 6 
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Suma úroků z přítomných 10 kop 36 gr. 
slepic úročních  29 po 6 gr. 2 kopy 54 gr. 
vajec úročních 1 kopa po 2 d. 17 gr. 1 d. 
 13 kop 47 gr. 1 d. 
v platu stálém vynáší  689 kop 17 gr. 1 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská v též vsi vystavěná není žádná, šenk piva ale od starodávna jest na 
gruntu Tomáše Vošenáčka a vydává ročně piva okolo 25 sudů po 1 kopě užitku 25 kop 
páleného na sud bere po 4 žejdl. a platí žejdl. po 6 kr., činí 8 kop 34 gr. 2 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 1 kopu 47 gr. 1 d. 
 
 
 
užitek jemu v postě daných herynků 1 kopa 
 36 kop 21 gr. 3 d. 
a v platu běžném vynáší 908 kop 55 gr. 5 d. 
 
3tí ves Velká Jeneč platí úroků 
Jiřík Noháč svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
Vavřinec Beránek svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
Tomáš Zábranský svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
Pavel Holub svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
Václav Blýr svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
Martin Mařík svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
Martin Noháč svatojiřského 48 gr. 
 svatohavelského 48 gr. 
  1 kopa 36 gr. 
 

[L 22] 
 
Jan Noháč svatojiřského 2 kopy 4 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 4 gr. 
  4 kopy 8 gr. 
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Matěj Kácl svatojiřského 4 kopy 
 svatohavelského 4 kopy 
  8 kop 
Václav Procházka svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
Jiřík Čermák svatojiřského 22 gr. 
 svatohavelského 22 gr. 
  44 gr. 
Jan Macek svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
  4 kopy 
Suma úroků z přítomných 41 kop 58 gr. 
a v platu stálém kopu po 50 kopách počítaje vynáší 2 098 kop 20 gr. 
 
z pustých 
Hrochovský svatojiřského 6 kop 30 gr. 
 svatohavelského 6 kop 30 gr. 
  13 kop 
Fialovská svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 
 
 
Ledvinkovská svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
Vondráčkovská svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 
Suma úroků z pustých 19 kop 30 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje 487 kop 30 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská vystavěná obšírně od kamene, šindelem a došky přikrytá, klade se ve 
 300 kopách 
šenkýř z ní platí nájmu ročního 51 kop 25 gr. 5 d. 
piva vydává ročně okolo 90 sudů po 1 kopě užitku 90 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdl. a platí po 6 kr. žejdl., činí 30 kop 51 gr. 3 d. 
dává také z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 6 kop 25 gr. 5 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 5 kop 
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a v platu běžném vynáší  4 592 kop 51 gr. 3 d. 
 
Krám masný při též hospodě jest jeden, platí se z něho ročně 10 zl., na míšeňské činí 
 8 kop 34 gr. 2 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 214 kop 17 gr. 1 d. 
 
4tá ves Malá Jeneč úroků platí: 
Havel Vondra svatojiřského 3 kopy 
 svatohavelského 3 kopy 
  6 kop 
 slepic úročních  12 
 
vdova Nedbalka svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepic úročních  4 
 
Suma úroků z přítomných 11 kop 
slepic úročních  16 po 6 gr. 1 kopa 36 gr. 
 12 kop 36 gr. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 630 kop 
 
z pustých 
Kozlovský svatojiřského 1 kopa 36 gr. 
 
 
 
 svatohavelského 1 kopa 36 gr. 
 slepice úroční 4 po 6 gr. 24 gr. 
 vajec 20 po 2 d. 5 gr. 5 d. 
  3 kopy 41 groš 5 d. 
 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 92 kop 22 gr. 6 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
5tou ves Sobín úroku platí 
Jan Čtrnáctý svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční 2 
 vajec 30 
 
Václav Mls svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 4 kopy 20 gr. 
  5 kop 20 gr. 
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 slepice úroční 6 
 vajec 1 kopa 
 
Jiřík Čert svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 
Vít Kapalín svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepice úroční 12 
 vajec 2 kopy 
 

L 24 
  
Vilím Kalous svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 
  3 kopy 30 gr. 
 slepice úroční  9 
 vajec 1 kopa 30 
 
vdova Pospíšilová svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
  4 kopy 
 slepice úroční  9 
 vajec 1 kopa 30 
 
vdova Koutná svatojiřského 1 kopa 5 gr. 1 d. 
 svatohavelského 3 kopy 35 gr. 1 d. 
  4 kopy 40 gr. 2 d. 
 slepice úroční 3 
 vajec 30 
 
Suma úroků z přítomných 24 kop 30 gr. 2 d. 
slepic úročních 41 po 6 gr. 4 kopy 6 gr. 
vajec 7 kop po 2 d. 2 kopy 
 30 kop 36 gr. 2 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 1 530 kop 14 gr. 2 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jinší, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, jest ale šenk  
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piva od starodávna na gruntě Jana Čtrnáctého a vydává piva okolo 60 sudů po 1 kopě, 
užitku 60 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdl., činí 20 kop 34 gr. 2 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 4 kopy 17 grošů 1 d. 
užitek herynků jemu v postě daných 2 kopy 
 Užitek hospody 86 kop 51 gr. 3 d. 
 
a v platu běžném vynáší 2 171 kop 25 gr. 5 d. 
 
6tou ves Hřebeč úroků platí 
Jiřík Beránek svatojiřského 2 kopy 56 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 56 gr. 
  5 kop 52 gr. 
 slepice úroční 4 
 roboty ženní 3 dny 
 
Josef Procházka svatojiřského 3 kopy 5 gr. 3 d. 
 svatohavelského 3 kopy 5 gr. 1 d. 
  6 kop 10 gr. 4 d. 
 slepice úroční 3 
 roboty ženní 5 dní 
 
Matěj Kotrman svatojiřského 2 kopy 20 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 20 gr. 
  4 kop 40 gr. 
 slepice úroční 3 
 roboty ženní 3 dny 
 

L 25 
  
Jiřík Jirátko svatojiřského 2 kopy 20 gr. 3 ½ d. 
 svatohavelského 2 kopy 20 gr. 3 ½ d. 
  4 kopy 41 gr. 
 slepice úroční 3 ½  
 roboty ženní 2 ½ dne 
 
Jiří Jaroš svatojiřského 2 kopy 32 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 32 gr. 
  5 kop 4 gr. 
 slepice úroční  3 
 roboty ženní 2 ½ dne 
 
Václav Čihák svatojiřského 1 kopa 50 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 50 gr. 
  3 kopy 40 gr. 
 slepice úroční  2 
 roboty ženní 2 dny 
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Jan Primas svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 slepice úroční  1 
 roboty ženní 2 dny 
 
Jiřík Benda svatojiřského 3 kopy  
 svatohavelského 3 kopy 
  6 kop 
 slepice úroční  2 
 roboty ženní 1 ½ dne 
 
 
 
Suma úroků z přítomných 37 kop 47 gr. 4 d. 
slepic úročních  21 ½ po 6 gr. 2 kopy 9 gr. 
robot ženních 21 ½ dne po 6 gr. 2 kopy 9 gr. 
  42 kop 5 gr. 4 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 2 104 kop 38 gr. 4 d. 
 
z pustých 
Bendovský svatojiřského 1 kopa 40 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 40 gr. 
  3 kopy 20 gr. 
 slepice úroční 2 ½  
 roboty ženní 2 ½ dne 
 
Cardovský svatojiřského 4 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 4 kopy 30 gr. 
  9 kop 
 slepice úroční 1 
 roboty ženní 3 dny 
 
Suma úroků z pustých 12 kop 20 gr. 
slepic úročních 3 ½ po 6 gr. 21 gr. 
robot ženních  5 ½ dne po 6 gr. 33 gr. 
  13 kop 14 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 330 kop 50 gr. 
 

L 26 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská sice není žádná vystavěná, šenk piva ale od starodávna jest na gruntu 
Šandovým a vydává ročně piva okolo 20 sudů po 1 kopě užitku 20 kop 
páleného na sud bere po 4 žejd. a platí po 6 kr., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 1 kopa 25 gr. 5 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 1 kopa 30 gr. 
užitek té hospody 29 kop 47 gr. 1 d. 
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a v platu běžném vynáší 744 kop 38 gr. 4 d. 
 
7mou ves Stelčoves úroků platí 
Pavel Kytka svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
 slepic úročních 9 
 vajec  1 kopa  45 
 
 
 
Šimon Šedivý svatojiřského 5 kop 30 gr. 
 svatohavelského 5 kop 30 gr. 
 item za 6 záhonů polí 12 gr. 
  11 kop 12 gr. 
 slepic úročních 6 
 vajec  2 kopy 
 
Petr Topič svatojiřského 38 gr. 
 svatohavelského 38 gr. 
  1 kopa 16 gr. 
 slepice úroční ½  
 vajec  30 
 
Suma úroků z přítomných 22 kop 28 gr. 
slepic úročních 15 ½ po 6 gr. 1 kopa 33 gr. 
vajec 4 kopy 15 po 2 d. 1 kopa 12 gr. 6 d. 
 25 kop 13 gr. 6 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 1 261 kop 32 gr. 6 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní jak se jim poručí robotovati 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, zůstává ale od starodávna šenk piva na gruntu 
Pavla Kytky a vydává ročně piva okolo 34 sudů po 1 kopě užitku 34 kop 
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páleného bere na sud po 4 žejd. a platí po 6 kr., činí 11 kop 39 gr. 3 d. 
dává také z každého sudu do důchodu šrutký po 5 kr., činí 2 kopy 25 gr. 5 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 2 kopy 
 50 kop 5 gr. 1 d. 
v platu běžném vynáší 1 252 kop 8 gr. 4 d. 
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Regalia 
Z vůle v provozování horní i polní myslivosti na tomto dílu klade se ve 1 500 kop míš. 
 
Summarum tohoto čtvrtého dílu činí 77 341 kop 13 gr. 3 1/16 d. 
 
Z toho se sráží onera tyto  
k špitálu sv. Pavla do Starého Města pražského ze dvora Štěpákovského selského platí se 
ročně úroku 14 zl. 
klášteru sv. Mikoláše do téhož Starého Města pražského z téhož dvora ročně 16 zl. 20 kr. 
panu faráři kladenskému desátku z gruntu Hoškovského prv selského, nyní z polí dílem 
k panskému připojených na zrně: žita 6 str. 2 v. po 1 zl. 6 zl. 30 kr. 
 
 
 
 ovsa 6 str. 2 v. po 30 kr. 3 zl. 15 kr. 
klášteru sv. Jakuba v Praze nařízené Fundati věčné a ročně přicházejí 70 zl. 
 Summa toho onus 110 zl. 5 kr. 
na míšeňské činí 94 kop 21 gr. 3 d. 
vynese Capitalu šest ze sta počítaje 1 572 kop 39 gr. 
po kteréhožto Capitalu z hořejší summy sražení, zůstane tohoto dílu summa  
 75 768 kop 34 gr. 3 1/16 d. 
na zlaté rýnské činí  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 
Co který díl bráti a druhému vydati má, to Extract při Conclusy jedné každé dílčí cedule 
ukazuje. 
 
Tyto následující Artikule a výminky pro zachování mezi námi sestrami na časy budoucí 
lásky a svornosti sesterské, tuto sepsané a poznamenané jsou, abychom tak a ne jináče 
bez všelijakého jich protření k sobě se dle znění jich, ve všem zachovati hleděly a povinny 
byly, totiž: 
Předně toto se mezi námi sestrami 
 

L 28 
 
znamenitě vymiňuje, kde jsou až posavad, kteříkolivěč lidé poddaní naši obojího pohlaví 
před rozebráním těchto od nás sester dílů v kterémkoliv dílu usedlí, byť z jiných dílů rození 
byli, ti při tom dílu, kde zastiženi jsou, se všemi dětmi jich obojího pohlaví zůstávati mají, 
a měl-li by který z nich jakou spravedlnost anebo jaký jiný dluh v kterémkoliv dílu, ta jemu 
bez odpornosti vydána a dluh zaplacený býti má. 
Za druhé, co se sirotků všelijakých, též zběhlých lidí našich obojího pohlaví poddaných 
dotýče, ti se při těch gruntech, na kterýchž jsou zrozeni neb z nich zběhlý, zůstávají 
a zanechávají, však byli-by který sirotek před tímto rozdělením ženatý aneb vdaný a již 
osazený na jiném gruntu kteréhokoliv dílu, aneb že by ještě dosazen býti měl, ten a takový 
odtud hýbán býti nemá. S dětmi svými všelijakými, nýbrž měl-li by jakou spravedlnost na 
tom gruntu, na kterém se zrodil, ta aby mu přece šla a vydávaná byla. Našel-li by se ale 
takový, který někde jinde krom gruntů našich osazený a tam by propuštěný nebyl, na toho 
bude mocti z nás sestra ta, jejího gruntu a dílu jest, sáhnouti, jako na svého dědičného 
pod- 
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daného a nevyhoštěného člověka, a jsou-li kteří lidé buď mužského, neb ženského pohlaví 
před těmito díly od nás listy zhostními z těchto dílů jinam do poddanosti propustili a to se 
předně by prokázalo, při tom zůstane a z nás žádná na něho více se potahovati mocti 
nebude. 
Naproti tomu: 
Za třetí, kteříkoliv a odkudkoliv lidé cizopanští od jich vrchnosti na grunty těchto statků 
vyjednaní a buď že již ženatí, osedlí, neb neženatí a neosedlí jsou, ti mají tu, kde zastiženi 
budou, v poddanosti zůstati, a kteří by ženiti se chtěli a již ženské osoby k stavu 
manželskému v kterémkoliv dílu zamluvené měli, nemá jim v tom překáženo, nýbrž též 
osoba ženská k manželstvu do kteréhokoliv dílu propuštěna býti; a jakož  
Za čtvrté, na těchto statcích v dílech učiněných lidé poddaní po rodičích, bratřích, 
sestrách a přátelích svých rozdílné spravedlnosti a nápady mají, těch a takových má jeden 
každý v kterémkoliv, by vedle knih purkrechtních a v nich se nacházejícího zapsání se 
vynašlo, každoročně při držení soudů až do vyplacení sumy 
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toho užíti a vrchnost jedna každá k tomu dopomoci; poněvadž ale 
Za páté často se přitrefuje, že lidé poddaní z tohoto světa prostředkem smrti časně 
scházejí, po sobě žádných dědiců nepozůstavují, jiní zase z pouhé svévolnosti nad 
vrchností svou zrazují, z gruntů odcházejí, a mnohé ženského pohlaví osoby nepamatujíce 
na přikázání Boží k zmrhání své poctivosti přicházejí, a po těch a takových nápady na 
vrchnost připadají, při čemž i tuto se pozůstavuje, tak že jednoho každého dílu vrchnost 
i toho, co již v purkrechtu zapsáno se nachází, užíti mocti bude a má, dáleji 
Za šesté, pokudž bychom se jakých spravedlností, nápadů po předcích našich anebo kde 
a po komkoliv jiném nám patřícím, jak by ta koliv jmenována byla, a jakýmkoliv upsána 
býti mohla, ty a takové spravedlnosti společným nákladem my sestry hraběnky ze Žďáru 
dobývati, a jestli bychom co dobyly a obdržely, o to se spravedlivě rovným dílem poděliti 
máme. Naproti tomu, 
 
 
 
Za sedmé, jestliže by se jakékoliv závady na statcích těchto pozemských, o které tuto 
dělení se stalo, buď po předcích našich, anebo jiné dluhy se vynašly a vyhledaly, jak by ty 
koliv jmenované byly, ty budeme povinny všechny dílové od takových závad čistiti 
a pokudž by který díl to učiniti se spěčoval a potom někdo sám z svého dílu tuž závadu 
svésti musel, tehdy bude mocti zase toho, na tom kdo té učiniti nechtěl, třetinou výš, jak 
země za právo má, pohledávati beze všechne překážky na jeho vlastní náklad; 
Za osmé, co se dotýče obcí, lesů, dědin a luk, lidí poddaných ke všem dílům 
přináležejících, poněvadž při vyměření nic selského do panského pojato nebylo, toho všeho 
k jedné každé vesnici patřícího, tak jak jest jich před rozdělením od nich užíváno bylo, aby 
tíž lidé užívati, a k tomu volný a svobodný (:však bez zbytečných jich plundrování 
a odcizování:) přístup jezděním a chozením jim dopřán byl, a to bez překážky nás, dědiců 
a budoucích našich všelijaké. 
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Za deváté a jsouce věc potřebná, aby meze a hranice ke všem pěti dílům náležející 
obnovené byly, v tom všeckny společně se zavazujeme na takové hranice a meze buď 
samy osobně výjezd ihned po rozebrání dílů předsevzíti, anebo lidi z každé strany k tomu 
vypraviti, takové obnovení mezí a hranic vykonati dáti tak, aby každá z nás, jak daleko 
grunty k dílu jejímu se vytahují, věděti mohla a snad (:jakž se časem stává:) na druhých 
gruntech se nepotahovala a v užívání jich nějaké překážky nečinila. 
Za desáté, průhonů a pastev dobytka všelijakého, myslivosti všelijaké (:vymiňujíce tenat 
a náhonů:), těch abychom společně tak, jak jest jich před rozdělením užíváno bylo, spolu 
s dědici a budoucími našimi užívati a sobě jich zapovídati ani brániti nemohly, vymiňují se 
však myslivosti provozování, kteráž se na lidi poddané naše bez vůle a povolení nás sester 
nijakž míniti, rozuměti a vztahovati nemá. 
 
 
 
Za jedenácté, z polí, na pole, na louky, z luk do lesů, i z lesů, i kdežkoliv z nich, jakž jest 
prve od starodávna před tímto rozdělením ježděno, vezeno, též i chozeno bývalo, nemáme 
sobě, dědicům i budoucím našim, což by beze škody bylo, brániti, též také lidem 
poddaným našim nad to pak výšeji žádná z nás aby té moci neměla, jedna druhé, ani 
lidem našim poddaným i čeledi jich přistavné gruntů svých podle práva žádným 
vymyšleným způsobem zapovídati. 
Za dvanácté, co se toků starých, kudy jest se voda od starodávna vedla a vede na 
rybníky, rybníčky, sádky, mlýny, louky a kdekoliv jinam dotýče, těch aby jedna každá z nás 
beze všelijaké překážky volně ku potřebám svým užívati mohla, bez umenšení tak, jakž 
toho před rozdělením užíváno bylo. 
Za třinácté, i toho se mezi námi znamenitě vymiňuje, co se všeho všudy jakých rybníků, 
velkých i malých ke všem dílům náležejících dotýče, ty v svém zatopení i s okrajky, jak 
jsou předešle vždycky zůstávaly, tak i nyní a vždyckny v svém 
 

M 1  
 
zatopení zůstávati mají na časy budoucí, a poněvadž 
Za čtrnácté, rybníky kaprové i výtažní po letošním na zimu jich slovení budoucího jara 
1689 zase k nasazení přijíti mají, a k té potřebě plodu rozdílně po rybníčkách k přechování 
přes zimu dostatek se nachází, z toho tehdy plodu mají jak kaproví, tak výtažní rybníci 
náležitě nasazeni, a co by po nasazení jich plodu zbylo, takový prodán a peníze rovným 
dílem jednomu každému dílu odveden býti. 
Za patnácté, čeládka přístavní poddací zůstane do sv. Martina v službách svých, po vyjití 
pak toho času jeden každý buď mužského, neb ženského pohlaví tam, do kterého dílu 
náleží, po zaplacení jeho mzdy, kterou u hospodáře svého zasloužil neb zasloužila, odejíti 
mocti bude a má, čeleď pak dvorská, též poddací (:poněvadž teprve při vánocích naturalie 
placena bývá:) do toho času vánočního sloužiti bude, a po zaplacení jí každý do svého dílu, 
kde patří a poddanosti zavázán jest, odejde, kterýž jeden každý díl, v kterém slouží, co by 
za ten čas pro rata251 vyneslo, zaplatiti má a zdržovati mocti nebude. 
 

                                                 
251  Pro rata (lat.) = poměrně, poměrným způsobem. 
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Za šestnácté jest známo vůbec, že jeden každý díl k vaření piva pro svou a do hospod 
výstav potřebu nemá, na tak spěch míti a jej zhotoviti dáti nemůže, z té příčiny pivovar 
jenečský pro tři a kladenský pro dva díly tak dlouho, dokavadž jeden každý díl sobě 
pivovar svůj nepřipravil a v něm piva nevařil (:s čímž však každý díl dle možnosti co 
nejdříve pospíšiti povinen bude:) k vaření piva a výstav téhož pro vrchnost i k šenku do 
hospod rozdělují na ten však způsob, aby jednoho každého dílu, který v těch pivovařích 
pivo vařiti dáti chtíti bude, by v tom jedna i druhá strana obmeškána nebyla, vrchnost 
ječmeny na slady, časně do štoku sládkům odváděti, potřebné dříví k sušení udělaného 
sladu a k várkám dovážeti, chmel, smolu, sudovinu pro sudy opatřiti, slad do mlýnů i ze 
mlýnů na forách svého dílu dovážeti a zase přivážeti a sládkovi s podstarším, mládkem 
a hvozdy jeho službu jako i bednáři co by pro rata 
 

M 2 
 
na který díl peněžitě neb jiné ročně přišlo platiti, a kdyby na kotli pivovarském a jiných 
kusech oprávky anebo nového udělání potřeba bylo, to také na náklad společný spraviti 
povinna byla, mlato pak a kvasnice (:leda by se s židem, který z kvasnic pálené pálí 
a každému sudu piva po 4 žejdlících do hospod vydává, a do důchodu platí, v té příčině 
nějaká námluva stala:) bude mocti k svému užitku obrátiti. 
Za sedmnácté, co se dosavad vedle stálého s Trancksteuer Ambtem252 v Praze Tractatu 
platí, totiž z pivovarů obou a za pálení páleného per Paush ročně 832 zl. 24 kr., že ale nyní 
hospody k roztrhání přišly, bude mocti a má každá sestra z nás do svého dílu znovu s týmž 
Trancksteuer Ambtem Tractirovati, aby jeden každý díl věděl budoucně, co ročně 
odvozovati, však nemá s odváděním při času na něj přišlé a Tractirované quoty odkládati, 
nýbrž v času v Contractu s Trancksteuer Ambtem jmenovaném ji zapraviti, aby pro 
neodvedení jí snad 
 
 
 
druzí dílové, kteří by svou quotu zapravili, zapečetěním pivovara (:jak se častěji mnohým 
stává:) škody a obmeškání nenesly, z čehož by slušně dílu škodu trpícímu takový díl práv 
býti a jí vynahražovati povinen byl. Pokudž by ale všichni společně k té summě 832 zl. 
24 kr., dokud by sobě jeden každý díl pivovar, který by jej neměl, nevystavěl, 
concurirovati a jí odvozovati pro rata chtěl, při tom, jak se sneseno, zůstaveno býti má. 
Za osmnácté, do královské berni zemské, pokudž co vrchnost sama z vlastního měšce 
ještě restýruje, to z celé Massy všechny dílové též concurirovati povinni býti máme, 
neméně poněvadž se restýruje dosavad dobrý díl zadrželé Contribucí měsíčně, která pro 
předešlé staré zadržalé dluhy, jenž napřed placené byly, zapravena býti nemohla, bude 
jeden každý díl povinen lidi poddané své po rozdělení k tomu míti a přidržeti, by každý 
povinný Rest svůj, který by dlužen zůstal, písaři contribučnímu 
 

                                                 
252  Steueramt (něm.) = berní úřad, daňový úřad. 
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neprodleně odvedl a pořádnost při berni zaplacením státi se mohla, naproti tomu pak, co 
by při berni zemské vynahražení útrat vojenských všelijakých se vynašlo, ty zase k dobré-
mu všech dílů lidem poddaným proportionaliter přijíti mají, dále jednoho každého dílu 
vrchnost bude věděti při tým královským úřadě berničním na hradě Pražském ihned po 
přijetí dílu, kterak se ohlásiti, Separati žádati, a o to, z kolika osedlých by tak od nejprv 
příštího nového léta Contribuci platiti měla, vyrozuměti, a podle toho se říditi. 
Za devatenácté, nacházející se obilí na zrně a v slámě ve dvořích, na sýpkách, v stodo-
lách a v stozích jako i na dluzích za lidmi poddanými, neméně i dluhové peněžití, takové 
při jedné každé vesnici za poddanými i ve dvořích zůstanou, a od písařů důchodního a obil-
ného pořádně vykázané a od lidí přiznalé býti mají, kteréž po stálém přiznání a vyměření, 
kdyby buď obilí ve dvořích, anebo za poddanými, peněžité 
 
 
 
i obilné (:dadouce vzíti pruby z obilí v slámě, co by z mandele kterého zrna vynášelo a jak 
mnoho by po srážce z toho pro vychování čeledi dvorské, dobytka, budoucího jarního 
výsevku a pivovaru do nového budoucího potřeba bylo a po čem na obecném trhu kterého 
strych platí, sečtouce:) více nad jiné díly se nacházelo a převyšovalo, to aby týmž menším 
dílům buď penězi, jak by tehdáž na trhu obecném platilo, zaplatiti, anebo in natura obilím 
zapraviti, o slámu z téhož obilí letošního též se poděliti, to quantum však, které by v dílčích 
cedulích, v jedné neb druhé nad menší větší bylo, hotovými penězi srovnati, a tak se 
srovnati povinny byly, tuto se zavazují, což ihned při přijetí dílů vykonáno a narovnáno býti 
má. 
Za dvacáté, co se sladů, chmele, smoly při pivovařích jako i mobilií v zámku kladenském 
dotýče a do přijetí dílů se najde, to všeckno rovným dílem na pět dílů rozděleno a každé-
mu 
 

M 4 
 
dílu přišlý díl odveden bude a býti má, čehož všeho písařů interestirovaných poslední 
cedule, i co ve dvořích, mlýnech a hospodách panských, od hospodářských potřeb jest, 
Inventáře ukáží. 
Za dvacáté první. Kdyžbykoliv tyto cedule dílčí ode mne paním sestrám mým aneb od 
nich zplnomocněným odvedené byly, aby jich žádná za sebou nezdržovala, nýbrž 
neprodleně vezma sobě každá díl jeden, díl můj, co mně zanechají, odevzdaly, navrátily. 
Za dvacáté druhé: Jestliže by která z nás sester díl svůj, kterýžto se jí těmito dílčími 
cedulemi na díl dostane buď všeckem anebo na díle odprodati, změniti anebo zastaviti 
chtěla, tehdy v tom jedna každá z nás sester Ius Protomisios sobě zanechává; naposledy  
Za dvacáté třetí, kdyby se vyhledalo a našlo, že něco jak by to koliv jmenováno býti 
mohlo a zapomenutím z těchto dílčích cedulí vypuštěno bylo, a to nám sestrám náleželo, 
toho všeho společně rovným dílem užíti máme, 
 
Poznámka po straně u odstavce Za dvacété první…: 
Anno 1703 am Freitag nach dem Neuer Jahres Tag in dem 5. Jan. zu Hoch […?] Wohl. gebohrene 
Johanna Eusebia Barbora […?] Graffin zu Millesimo gebohrene Grafin von Sahrer reliqua vide sub 
R24. 
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kteréžto dílčí cedule jedna každá z nás svůj díl bude mocti s povolením J. M. cís. rad 
a pánů úředníků menších desk zemských i bez přítomnosti druhé strany buď sama, neb 
skrze svého plnomocníka, v též dsky zemské na svůj náklad vložiti a vepsati dáti. 
Na potvrzení toho a dokonalejší pevnost a stálost těchto dílů mají námi sestrami učiněných 
já napřed psaná Polixena Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, 
jakožto sestra nejstarší, pečeť mou k těmto cedulím dílčím jsem přitisknouti dala vědomě 
a v nich vlastní rukou se podepsala. A pro lepší toho vědomost dožádala jsem se níže 
psaných pánů svědků, že oni podobně podle mně na svědomí (:však jim a budoucím jejich 
beze škody:) vlastními rukami se podepsaly a pečeti své přitiskli. Datum těchto cedulí 
dílčích v zámku kladenském 3. dne měsíce November léta šestnáctistého osmdesátého 
osmého. 

Maximilian Norb. Krakovský Graf von Kollowrat 
Václav Vojtěch hrabě z Šternberka 

Polixena Lidmila hraběnka ze Šternberka, rozená hraběnka ze Žďáru 
 

M 5 
 
Extract dílů, co tak který po srážce všech onerů čisté sumy vynáší a jak mnoho 
jeden díl druhému tak, aby všeckny se srovnaly, dopláceti povinen bude.253 
 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d. 
 druhý 92 794 zl. 10 kr.  5 5/16 d. 
 třetí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 čtvrtý 88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 pátý 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 Společně 436 352 zl. 1 kr. 2 9/16 d. 
 
Sumu na pět rovných dílů rozdělíce, na jeden díl přichází 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
Na to mají: 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d., 
dodati mu přijde od dílu druhého  1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d., 
a tak bude míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl druhý má míti též 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.; 
má v dílu svém  92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d., 
má více nežli míti má o  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
 
 
 
z toho bude platiti povinen 
dílu prvnímu 1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d. 
třetímu 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d. 
pátému 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d. 
  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
a tak bude míti jako jiný 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 

                                                 
253  Odtud až na konec zápisu obsáhlá německy psaná poznámka po straně. 
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Díl třetí má  84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
a má míti 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d., 
tu poštu díl druhý jemu dáti povinen bude a tak bude míti jako jiný díl svých 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl čtvrtý má  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d., 
a má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.,  
má více o  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d.,  
tu poštu dodá dílu pátému, a tak bude míti jako jiní  
   87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 

M 6 
 
Díl pátý má  84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d., 
má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se  2 667 zl. 44 kr. 1 12/16 d. 
Na tu poštu díl druhý jemu dá 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d., 
 díl čtvrtý  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d., 
 id est 2 667 zl. 44 kr. 1 14/16 d. 
a tak bude též míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Tato cedule dílčí ve dsky zemské s povolením J. M. cís. rad a úředníků pražských menších 
desk zem. na výminku v ní též doloženou a žádost Anny Kateřiny hraběnky Magnové 
rozené hraběnky ze Žďáru do tohoto quaternu vložena a slovo od slova vepsána jest. 
 
Anno 1689 4. Juny až potud počet učiněn. 
Petr M. S. z Nedabylic m. p. Zl. Šmidl ze Šmidy m. p. 
 
 
 
Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro tachlovický díl (1688) 
 
 
1689 
 
Ve čtvrtek po hodu Božím seslání ducha svatého, to jest 3. června. 
 
Ve jméno nejsvětější a nerozdílné trojice Boha otce, Boha syna, Boha ducha svatého na 
věky požehnaného Amen. 
 
Já Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, paní na Skočicích, 
známo činím touto dílčí cedulí, obecně přede všemi, zvláště tu, kdež náleží; tak, jakož jsou 
na nás, Polexinu Lidmilu hraběnku Šternberkovou, Marii Maximilianu Hýsrlovou, Johannu 
Eusebii Caretto hraběnku Millessimovou, Theresii Eleonoru hraběnku Ugartovou a Annu 
Kateřinu hraběnku Magnovou, vše rozené vlastní sestry  
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Poznámka po straně této a následující stránky: 
Léta Páně 1689 ve středu po památce sv. Rocha, to jest 17. Aug., já Johanna Eusebia ovdovělá 
hraběnka z Millesimo rozená hraběnka ze Žďáru, na Pacově, Křivsoudově, Čechticích a Tachlo-
vicích, známo činím touto kvitancí všem vůbec a zvláště tu, kdež náleží, jakož na vysoce urozenou 
paní paní Polexinou Lidmilou hraběnkou Šternberkovou, rozenou hraběnkou odtud ze Žďáru a na 
Skočicích a Dobrý, paní sestrou mou nejmilejší, druhý díl panství Kladna, totiž Dobrá, a na mně 
zase pátý díl, totiž Tachlovice, dle dílčích cedulí jest přišel, podle kterých byla mně povinna vydati 
jmenovitě patnácte set čtyřicet jeden zlatý 28 kr. 2 8/16 d., jakž táž cedule dílčí v dskách zemských 
v kvaternu památným hřebíčkovým čtvrtým leta 1689 dne 2. Juny sub lit. M6 se nacházející to 
ukazuje. A poněvadž dotčená J. M. paní hraběnka Šternberková, paní sestra má nejmilejší, jest 
mně těch patnácte set čtyřicet jeden zl. rýn. 28 kr. 2 8/16 d. dala a hotovými penězi zaplatila. 
Pročež tuž J. M. paní hraběnku Šternberkovou, dědice a budoucí její, od sebe a budoucích mých 
z takového zaplacení touto quittancí mou v nejlepším způsobu právním kvituji, prázdna a svobodna 
činně […?] i na časy budoucí a věčně. S povolením cís. kr. rad, soudů, úředníků menších desk 
zemských i bez mé přítomnosti, co též dsky zemské […?] podle dílčích cedulí [… ?] a zapsáno býti. 
Na potvrzení toho sekrýt můj […?] kvitanci jsem přitiskla a v ní se vlastní rukou podepsala, 
neméně pro: seho [?] podstatu dožádala jsem se níže podepsaných pánů svědků, že jsou […?] 
sekryty své vedle mě […?] přitiskli a přitom se vlastními rukami na svědomí (:však sobě, dědicům 
a budoucím svým bez škody:) podepsali. Již jak datum v Praze 9. August léta 1689. 

Johanna hraběnka Millesimo, rozená hrab. ze Žďáru, vdova 
Zikmund Leopold Šmindl ze Šmidu [?] 

Adam Max. Chanovský z Dlouhé Vsi 
 

M 7 
 
hraběnky ze Žďáru, vedle jistého mezi vysoce urozenými pány, pány Jiřím Adamem 
a Maximilianem Quidobaldem vlastními pány bratry hrabaty z Martinic (:titul:) jakožto 
syny, a dědici po dobré paměti vysoce urozeném pánu panu Maximiliánovi Valentinovi 
sv. Římské říše hraběti z Martinic (:titul:) pozůstalými z jedné a námi svrchu jmenovanými 
sestrami, hraběnkami ze Žďáru, pod datum 30. dne měsíce Maji léta pominulého 1686 
o panství Kladno a statky Červený Újezdec a Litovice z strany druhé, též mezi teď výš 
jmenovanými pány hrabaty z Martinic a jistými v Míšni v saské zemi se nacházejícími 
přáteli Žďárskými ze Žďáru obšírněji rozepsanými tituly pod datum 21. Septemb. 
a 1. Octob. léta 1686 stalého a od J. M. cís. a král. 12. dne Novemb. téhož 1686 léta 
nejmilostivěji ratificirovaného narovná- 
 
 
 
ní, jakž takové narovnání ve dskách zemských v kvaternu památném růžovém šestém254 
léta 1687 dne 16. měsíce January pod lit. R2 vložené a vepsané, to šířeji v sobě obsahují 
a zavírají, výše jmenované panství a statky přišly, a my do nich se vším a všelijakým k nim 
od starodávna náležejícím příslušenstvím, s komorníkem od úřadu král. desk zemských, ku 
pravému dědickému právu, jako i co se při tom manského vynacházelo, od úřadů král. 
desk dvorských společně uvedeni jsme, jakž týž uvedení s komorníkem od desk zemských 
ku pravému právu dědickému na Registřích starostových práv vedení druhých popela-
tých255, léta 1687 dne 5. February pod lit. L27 a uvedení od král. desk dvorských a přijetí 
léna v kvaternu velkém novém bílém památném král. desk dvorských Folio 98, 99 to 
v sobě šířeji obsahují a zavírají, a my téhož panství a statků s jich příslušenstvím  

                                                 
254  DZV 398. 
255  DZV 116. 
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až dosavad v pořádném bono et justo titulo společným držení a užívání zůstáváme. 
Že na pohledávání toho při mně, jakožto z nás sester hraběnek ze Žďáru sestře nejstarší, 
od nejmladší sestry paní Anny Kateřiny hraběnky Magnové jsme opačně panství a statky 
Kladno, Červený Újezdec a Litovice šacovati dala, na pět dílů spravedlivě rozdělila a jim 
paním sestrám mým by jedna každá z nich, začínajíce od nejmladší, sobě jeden díl vzaly, 
do desk zemských s povolením J. M. cís. rad a pánů úředníků pražských menších týchž 
desk zemských v království Českém na svůj náklad kdykoliv bez překážky jedné každé 
z nás dílu svého, bez dalších nějakých zaneprázdnění, jak nejlépeji možná, pokojně užívati 
mohla, a mohly, což činím, a tak 
k pátému dílu kladu: 
 
 
 
Tvrz Tachlovice 
od kamene vystavěnou, v nově spravenou, šindelem pokrytou, v které několik čistotných 
pokojů málem spraviti by se mohlo, v 500 kopách 
 
Dvorů poplužních 
1ní dvůr tachlovský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém pro 

všelijaké dobytky maštale a chlívy, stodola o dvouch mlatech, ve 400 kopách 
2hý dvůr hostivický, též od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v němž ratejna, 

maštale a chlívy pro všelijaké dobytky a stodola o třech mlatech, ve 400 kopách 
3tí dvůr nučický, ačkoliv pustý a toliko místo, kde stával, se nachází, poněvadž ale pole, 

louky a jiné příležitosti k němu od starodávna patřící se nacházejí, 
 

M 9 
 

(:o čemž dále:), zůstává samo místo pro sebe. 
 
V nich chování dobytka 
krav dojných  chovati se může nyní jest 

ve dvoře tachlovském 25 23 
 hostivickém 30 22 
 nučickém 20 – 
 Suma 75 45 

z přítomných užitků po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě činí 120 kop 
 
jalového hovězího 

ve dvoře tachlovském 20 14 
 hostivickém 25 16 
 nučickém 15 – 
 Suma 60 30 

z přítomných po 1 kopě a z nepřítomných po ½ kopě činí 45 kop 
Suma užitek dobytka hovězího 165 kop 
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Dobytka svinského 
sviň plemenných chovati se může nyní jest 

ve dvoře tachlovském 7 6 
 hostivickém 7 6 
 nučickém 6 – 
 Suma 20 12 

z přítomných po 16 gr. a z nepřítomných po 8 gr. činí 4 kopy 16 gr. 
 
jalového svinského  

ve dvoře tachlovském 30 23 
  hostivickém 30 23 
  nučickém 30 – 
  Suma 90 46 

z přítomných po 8 gr. a z nepřítomných po 4 gr. činí 9 kop 4 gr. 
Suma užitek dobytka sviňského 13 kop 20 gr. 
 

M 10 
 
Potahu volského 
ve dvořích chovati se může nyní jest 

 tachlovském 5 5 
  hostivickém 15 15 
  nučickém 4 – 

z přítomných po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě činí 44 kop 
 
Drůbeže pernaté 
ve dvoře tachlovském 
           kohout indián 1 1 
  slepic 5 5 
 hostivickém indián 1 1 
  slepic 5 5  
 nučickém indián 1 0 
  slepic 5 0 
  Suma 18 12 
 
ve dvoře tachlovském  houser 1 1 
   husí 5 5 
 hostivickém  houser 1 1 
   husí 5 5 
 nučickém  houser 1 – 
   husí 5 – 
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  Suma 18 12 
 
 chovati se může nyní jest 
ve dvoře tachlovském  kačer 1 1 
   kachen 5 5 
 hostivickém  kačer 1 1 
   kachen 5 5 
 nučickém  kačer 1 – 
   kachen 5 – 
  Suma 18 12 
 
ve dvoře tachlovském kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 hostivickém  kohout 1 1 
   slepic 20 20 
 nučickém  kohout 1 – 
   slepic 20 – 
 Suma 63 42 
 
Z této drůbeže šafářky povinny jsou dávati aneb platiti vypouštějíce kohouty, hausery 
a kačery 
z každé krůty po 5 mladých anebo za jednu po 27 kr. 
z každé husi po 5 mladých anebo za každou po 15 kr. 
 

M 11 
 
z každé kachny po 6 mladých anebo za každou po 7 kr. 
z každé slepice po 4 kuřatech anebo za každé po  3 kr. 
po dvouch kapounech aneb za každého po 12 kr. 
po 1 kopě vajec aneb za každou kopu po 15 kr. 
za prach a peří z podškoubek husích každé po 2 zl. 
činí užitku té drůbeže úplně a z nepřítomné toliko polovici počítaje 85 kop 42 gr. 6 d. 
 
Suma chování dobytka činí 308 kop 2 gr. 6 d. 
a v platu běžném po 25 kopách každou kopu počítaje vynáší 7 701 kop 11 gr. 3 d. 
 
Při nich rolí orných 
při dvoře tachlovském vyměřeno 3 ¼ lánu 15 ¾ provazce, mezi nimi jest osetých 1 ¼ lá-
nu 40 provazců, zůstane neosetých 1 ¾ lánu 23 ¾ prov., osetý po 450 kopách a neosetý 
po 400 kopách počítaje vynáší  1 405 kop 45 gr. 5 ¼ d. 
hostivickém podobně vyměřeno 7 ¼  
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lánu 10 ¾ provaz., mezi nimi jest osetých 2 lány 18 provazců, zůstane neosetých 5 lánů 
40 ¾ provazců, osetý po 500 kopách a neosetý po 400 kopách počítaje činí 
 3 120 kop 58 gr. 1 ¾ d. 
nučickém vyměřeno 3 ¾ lánu 14 ¼ prov., mezi nimi jest osetých ½ lánu 10 ½ provaz., 
zůstane neosetých 3 ¼ lánu 3 ¾ provaz., osetý po 450 kopách a neosetý po 400 kopách 
m. počítaje, činí 1 557 kop 25 gr. 2 3/16 d. 
 Činí 6 084 kop 7 gr. 2 3/16 d. 
 
zarostlých 
při dvoře hostivickém vyměřeno 15 ½ provazce, lán po 300 kopách počítaje, činí 
 23 kop 25 gr. 1 ¾ d. 
 
Suma pole orný a zarostlý 6 107 kop 33 gr. 3 15/16 d. 
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Luk 
při dvoře tachlovském vyměřeno  ½ lánu 6 ¼ prov. 
 hostivickém ¼ lánu 43 ½ prov. 
 nučickém ¾ lánu ¼ prov. 
při vsi Zlejčině ¼ lánu 28 prov. 
  Činí všech 2 lány 30 prov. 
ty se zanechávají při užitku dobytčím 
 
Lesů 
při dvoře tachlovském vyměřeno  1 573 ¾ prov. 
 nučickém  418 ¼ prov. 
  Všech 1 992 prov. 
provazec tak, jak se prodati mohou, po 5 kopách počítaje vynáší  9 960 kop 
 
Hájů 
při dvoře tachlovském vyměřeno 215 prov. 
 hostivickém 326 ¼ prov. 
 
 
 
 nučickém  208 ½ prov. 
při vsi Zlejčině  30 prov. 
  Všech 779 ¾ prov. 
provazec tak, jak se prodává po 2 kopách, vynáší 1 559 kop 30 gr. 
suma lesy a háje   
  11519 kop 30 grošů 
Rybníků kaprových spravených 
u Tachlovic  1 drží  50 kop 
pod ním  2hý 20 kop 
 Činí 70 kop 
po 12 kopách každou kopu počítaje vynáší 840 kop 
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pustých 
u Hostivice pod Malou Jenčí 1 drží  50 kop 
po 6 kopách každou kopu počítaje činí 300 kop 
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Rybníků výtažních spravených 
pod Tachlovicí  1 drží 40 kop 
u Hostivice nad Zvoníčkem  2hý 20 kop 
u Nučic pod Mezouní  3tí 60 kop 
u Zlejčiny ve vsi   4tý 30 kop 
pod ním   5tý 40 kop 
vedle téhož   6tý 40 kop 
dolejší   7mý 60 kop 
u vsi Žep   8mý 40 kop 
 Činí 330 kop 
po 6 kopách každou kopu počítaje vynáší 1 980 kop m. 
 
pustých 
v Hostivici ve vsi   1 drží 10 kop 
Pátek slove   2hý 15 kop  
v Nučicích ve vsi   3tí 20 kop 
u Zlejčiny   4tý 80 kop 
 Činí 125 kop 
po 3 kopách každou kopu počítaje činí 375 kop 
 
 
 
Suma rybníci 3 495 kop 
 
Štěpnic 
při dvoře hostivickém 1 50 kop 
 nučickém 2há 100 kop 
 Činí 150 kop 
 
Lom kamene zdicího 
při vsi Hostivici dobrý tvrdý jeden ve 100 kopách 
 
Lom kamene vápenného 
při vsi Tachlovicích v rozdílných místech dobrého ve 600 kopách 
 
Ovčínů 
1ní tachlovský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 200 kopách 
2hý hostivický podobně takový 150 kop 
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Chování dobytka v nich 
v ovčíně tachlovském zavříti se může samopanských bahnic bez kmene mistrového a če-
ledního dobytka 600 kusů a nyní jest 557 kusů, z každé přítomné po 16 gr. a z nepřítomné 
po 8 gr. užitku počítaje vynese v platu běžném 3 856 kop 40 gr. 
v ovčíně hostivickém zimuje se samopanských bahnic 400 kusů, nyní jest toliko 263 kusů, 
z přítomných po 16 gr. a z nepřítomných po 8 gr. počítaje v běžném platu vynáší 
 2 210 kop 
 Suma užitek ovčínů 6 066 kop 40 gr. 
 
Mlýnů panských 
při vesnici Tachlovicích od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 100 kopách 
 
Platí se do důchodu 
z téhož mlýna tachlovského po sražení 
 
 
 
čtvrtého dílu ročně užitku přichází platu peněžitého 7 kop 42 gr. 6 d. a v platu běžném 
 192 kop 51 gr. 3 d. 
Suma mlýna panského per se  
 
selských poddacích 
pode vsí Tachlovicí jest Adama Holečka jeden, z kterého do důchodu platí ročně 10 kop m. 
a v platu běžném činí 250 kop 
pode vsí Hostivicí jest Václava Zvoníčka druhý, z kterého do důchodu platí ročně 25 kop 
a v platu běžném vynáší 625 kop 
 
Suma užitků selských mlýnů 875 kop 
 
Cihelna 
při dvoře tachlovském nachází se jedna ve 150 kopách 
 
Mýto 
ve vsi Hostivici na silnici rakovnic- 
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ké nachází se, které ročně užitku 85 kop 42 gr. 6 d. přináší a v platu běžném vynáší 
 2 142 kop 51 gr. 3 d. 
 
1ní vesnice Tachlovice úroků platí 
Jakub Houška svatohavelského  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční 4 
 
Jan Svoboda  svatojiřského 6 gr. 
 svatohavelského 6 gr. 
  12 gr. 
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Matouš Hluchý  svatohavelského 36 gr. 
 slepice úroční 1 ½ 
 
Václav Netušil svatojiřského 40 gr. 
 svatohavelského 40 gr. 
  1 kopa 20 gr. 
 slepice úroční 3 
 vajec 1 kopa 30 
 
Anna Činkarová svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 1 kopa 30 
 
Jakub Houška svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 
 
 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepic úročních 19 
 vajec 1 kopa 
 
Linhart Řezáč svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 30 
 
Jan Císař svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční 3 
 vajec 30 
 
Václav Bouška svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční 6 
 vajec 3 kopy 
 
Jarolím Špaček svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
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 slepic úročních 6 
 vajec 3 kopy 
 
Hlavsa na Kapounovým svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 15 gr. 
  2 kopy 45 gr. 
 slepice úroční 6 
 vajec 3 kopy 
 
vdova Čermačka svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční 3 
 
Suma úroků přítomných  25 kop 23 gr. 
slepic úročních  54 ½ po 6 kr.  5 kop 27 gr. 
vajec  14 kop po 2 d. 4 kopy 
 34 kop 50 gr. 
a v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 1 741 kop 30 gr. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do téhodne 3 dni začnouce ráno, potřebnou a jakoukoliv 
robotu, buď potažní, nebo ruční bez úplatku vykonati, tak jak k čemu nařízeni jsou. 
 
 
 
Hospoda panská není vystavěná, nýbrž náleží poddanému jménem Houškovi, na které 
panský šenk od starodávna zůstává, a vydává piva ročně okolo 85 sudů, po 1 kopě užitku 
činí 85 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí po 4 kr. žejdlík, činí 29 kop 8 gr. 4 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 6 kop 4 gr. 2 d. 
užitek v postě daných herynků přináší 2 kopy 
užitek té hospody 122 kop 12 gr. 6 d. 
v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 3 055 kop 21 gr. 3 d. 
 
 
2há ves Nučice úroků platí 
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Jan Hošek svatojiřského 51 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 18 gr. 
  2 kopy 9 gr. 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 15 
 roboty ženní 3 ½ dne 
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Jan Jančura svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
  20 gr. 
 roboty ženní 8 dní 
 
Jiřík Kozák svatojiřského 1 kopa 58 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 58 gr. 
  3 kopy 56 gr. 
 slepic úročních 7  
 
Kašpar Šafránek svatojiřského 59 gr. 
 svatohavelského 59 gr. 
  1 kopa 58 gr. 
 slepice úroční 4 
 
Václav Mělnický svatojiřského 54 gr. 
 svatohavelského 54 gr. 
  1 kopa 48 gr. 
 slepice úroční 4  
 
Matěj Hynek  svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 
 
 
Matěj Matouš svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 slepice úroční 1 ½  
 roboty ženní 2 dny 
 
Václav Sláma svatojiřského 3 kopy 
 svatohavelského 3 kopy  
  6 kop 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 30 
 roboty ženní 3 ½ dne 
 
Eliáš Čermák svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
   20 gr. 
 roboty ženní 3 dny 
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Václav Plachý svatojiřského 48 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 18 gr. 
  4 kopy 6 gr. 
 slepice úroční 3  
 vajec 20 
 roboty ženní 2 ½ dne 
 
Tomáš Krátký svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
 ze sadu 4 kopy 
  4 kopy 20 gr. 
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Martin Jirsa svatojiřského 7 gr. 
 svatohavelského 7 gr. 
  14 gr. 
 roboty ženní 2 dny 
 
Jan Horešovský svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 
Martin Mělnický svatojiřského 1 kopa 32 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 32 gr. 
  3 kopy 4 gr. 
 slepic úročních 6  
 vajec 1 kopa 
 roboty ženní 5 ½ dne 
 
Václav Hakl svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
 z polí panských 3 kopy 
  4 kopy 12 gr. 
 
Jiřík Havel svatojiřského 47 gr. 
 svatohavelského 47 gr. 
  1 kopa 34 gr. 
 slepice úroční 3  
 vajec 30 
 roboty ženní 4 dny 
 
Václav Hakl256 svatojiřského 36 gr. 
 

                                                 
256  Václav Hakl je v seznamu skutečně uveden dvakrát s různými platy. 
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 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 slepice úroční 3  
 vajec 30 
 
Václav Šafránek svatojiřského 1 kopa 16 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 16 gr. 
  2 kopy 32 gr. 
 slepic úročních 6  
 vajec 1 kopa 
 
Jiří Krejčí svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
Jan Tomášek svatojiřského 1 kopa 16 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 16 gr. 
  2 kopy 32 gr. 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 15 
 
Štěpán Krátký svatojiřského 48 gr. 6 d. 
 svatohavelského 48 gr. 6 d. 
  1 kopa 37 gr. 5 d. 
 slepice úroční 1 ½  
 vajec 15 
 
Jiřík Šafránek svatojiřského 48 gr. 
 svatohavelského 48 gr. 
  1 kopa 36 gr. 
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 slepice úroční 1 ½  
 vajec 15 
 roboty ženní 3 ½ dne 
 
Suma úroků z přítomných  48 kop 28 gr. 5 d. 
slepic úročních  45 po 6 kr. 4 kopy 30 gr. 
vajec  5 kop po 2 d. 1 kopa 25 gr. 5 d. 
roboty ženní  35 ½ dne po 6 groších 3 kopy 33 gr. 
a v platu stálém vynáší 2 889 kop 31 gr. 3 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní jak se jim poručí robotovati. 
 
Hospoda panská v té vsi vystavěna není žádná, šenk piva ale od starodávna jest na gruntu 
Václava Hakla a vydává ročně piva okolo 60 sudů po 1 kopě užitku 60 kop 
páleného na sud bere po 4 žejdl. a platí po 6 kr. žejdl., činí 20 kop 34 gr. 2 d. 
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dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 4 kopy 17 gr. 1 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 2 kopy 
užitek hospody 86 kop 51 gr. 3 d. 
v platu běžném vynáší 2 171 kop 25 gr. 3 d. 
 
3tí ves Jinočany úroků platí 
Martin Koutný svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
 slepice úroční 3  
 vajec 1 kopa 
 ovsa úročního 12 strychů 
 
Ondřej Kozák svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
 ovsa úročního 3 str. 3 věrtele 
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Duchoslav Kulhavý svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
 ovsa úročního 9 strychů 
 
Suma úroků přítomných 30 kop 
slepice úroční  3 po 6 gr. 18 gr. 
vajec  1 kopa po 2 d. 17 gr. 1 d. 
ovsa  24 strychů 3 věrtele po 30 gr. 12 kop 32 gr. 3 ½ d. 
 42 kop 57 gr. 4 ½ d. 
v platu stálém vynáší 2 148 kop 2 gr. 1 d. 
 
Hospoda panská vystavěná od kamene, šindelem a došky přikrytá, klade se ve 
 100 kopách m. 
hospodář z ní ročního nájmu platí 16 zl. a na míšeňské činí 13 kop 42 gr. 6 d. 
piva vydává okolo 56 sudů po 1 kopě 56 kop 
páleného na každý sud bere po 4 žejdl., platí po 6 kr. žejdl, činí 19 kop 12 gr. 
dává také z každého sudu do důchodu šrut- 
 
 
 
ky po 5 kr., činí 4 kopy 
užitek jemu v postu daných herynků činí 1 kopu 30 gr. 
užitek té hospody 94 kop 24 gr. 6 d. 
a na platu běžném vynáší  2 360 kop 21 gr. 3 d. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 77  205 
 

 
4tá ves Zlejčina úroků platí 
Jan Srb svatojiřského 2 kopy 55 gr. 
 svatohavelského 5 kop 5 gr. 
  8 kop 
 slepic úročních 8  
 vajec 1 kopa 
 
Jan Slanina svatojiřského 5 kop 20 gr. 
 svatohavelského 5 kop 40 gr. 
  11 kop 
 slepic úročních 6  
 vajec 30 
 
Matěj Čaban svatojiřského 2 kopy 55 gr. 
 svatohavelského 5 kop 5 gr. 
  8 kop 
 slepic úročních 6  
 vajec 1 kopa 
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Jiřík Matucha svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepic úročních 2  
 
Jan Bledý svatojiřského 1 kopa 18 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 18 gr. 
  3 kopy 36 gr. 
 slepic úročních 4  
 vajec 30 
 
Matěj Kubík svatojiřského 3 kopy 15 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 15 gr. 
  6 kop 30 gr. 
 slepic úročních 0  
 vajec 0 
 
Matěj Hudeček svatojiřského 3 kopy 15 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 15 gr. 
  6 kop 30 gr. 
 vajec 1 kopa 
 slepic úročních 8  
 
Matěj Čaban svatojiřského 3 kopy 15 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 15 gr. 
  6 kop 30 gr. 
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Suma úroků z přítomných 53 kop 
slepic úročních  40 po 6 kr. 4 kopy 
vajec  4 kopy 30 po 2 d. 1 kopa 17 gr. 1 d. 
 58 kop 17 gr. 1 d. 
 
 
 
po 50 kopách vynáší 2 914 kop 17 gr. 1 d. 
 
z pustých 
Štěrbovský jinak Dvořákovský 
  svatojiřského 15 kop 
 svatohavelského 15 kop 
  30 kop  
 slepic úročních 4  
 vajec 1 kopa 
 pšenice úroční 5 strychů 
 ječmene 5 strychů 
 žita  5 strychů 
 
Václav Bledý svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 3 kopy 
  4 kopy 
 slepic úročních 8  
 vajec 1 kopa 
 
Suma z pustých úroků 34 kop 
slepic úročních  12 po 6 groších 1 kopa 12 gr. 
vajec  2 kopy po 2 d. 34 gr. 2 d. 
pšenice osevní  5 str. po 1 zl. 30 kr. 6 kop 25 gr. 5 d. 
žita  5 str. po 1 kopě 5 kop 
ječmene  5 str. po 1 kopě 5 kop 
 52 kop 12 gr. 
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po 25 kopách počítaje vynáší 1 305 kop 
 
Tito poddaní jsou [povinni] jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná vystavěná, šenk piva ale od starodávna na gruntu Čabanovým 
zůstává, a vydává ročně piva 20 sudů, z každého po 1 kopě 20 kop 
páleného bere na sud po 4 žejd. a platí žejd. po 6 kr., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
šrutky do důchodu dává ze sudu po 5 kr. 1 kopa 25 gr. 5 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 
užitek té hospody 29 kop 17 gr. 1 d. 
Každou kopu po 25 kopách počítaje vynáší 732 kop 8 gr. 4 d. 
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5tá ves Žepy úroků platí 
 
 
 
Václav Čejka svatojiřského 57 gr. 
 svatohavelského 2 kopy  
  2 kopy 57 gr. 
 slepic úročních 8  
 vajec 40 
 
Kašpar Kučera svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 slepic úročních 4  
 vajec 20 
 
Jiřík Kozák svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 3 kopa 30 gr. 
  4 kopy 30 gr. 
 slepic úročních 10  
 vajec 1 kopa 10 
 
Lukáš Rohe svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy  
  4 kopy  
 slepic úročních 6  
 vajec 46 
 
Tomáš Kobyla svatojiřského 10 kop 
 svatohavelského 10 kop  
  20 kop 
 husí krmných 5 
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Suma úroků z přítomných 32 kop 29 gr. 
husí krmných  5 po 30 groších 2 kopy 30 gr. 
slepic úročních  28 po 6 groších 2 kopy 48 gr. 
vajec  2 kopy 56 po 2 d. 50 gr. 2 d. 
 38 kop 47 gr. 2 d. 
v platu stálém po 50 kopách vynáší 1 939 kop 24 gr. 2 d. 
 
z pustých 
Herzánkovský svatojiřského 3 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 30 gr. 
 slepic úročních ½ za  3 gr. 
  7 kop 3 gr. 
v platu běžném činí po 25 kopách 176 kop 15 gr. 
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Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná, jest ale šenk piva od starodávna na gruntu Němcovským 
a vydává ročně 40 sudů po 1 kopě 40 kop 
páleného bere na sud 4 žejdlíky a platí žejdl.  
 
 
 
po 6 kr. 13 kop 42 gr. 6 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky 5 kr., činí 2 kopy 51 gr. 3 d. 
užitek herynků v postě 2 kopy 
 58 kop 34 gr. 2 d. 
v platu běžném po 25 kopách vynáší 1 464 kop 17 gr. 1 d. 
 
Hospoda bělohorská panská od kamene prostranně vystavěná a šindelem přikrytá, v které 
světnice, komory, kolna pro vozy, maštale pro koně, sklep a lednice pro piva a kovárna, 
však bez nádobí, klade se ve 300 kopách 
šenkýř v ní zůstávající nájmu ročního platí 10 kop 17 gr. 1 d. 
vydává piva ročně okolo 80 sudů po 1 kopě užitku 80 kop 
pálenýho na sud bere po 4 žejdlících a platí žejdl. po 6 kr., činí 27 kop 25 gr. 5 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky 
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po 5 kr. 5 kop 42 gr. 6 d. 
užitek v postě daných herynků vynáší 3 kopy 
užitek hospody 126 kop 25 gr. 5 d. 
a v platu běžném po 25 kopách vynáší 3 160 kop 42 gr. 6 d. 
 
6tá ves Hostivice úroků platí 
Pavel Svoboda svatojiřského 6 kop 15 gr. 
 svatohavelského 6 kop 15 gr. 
  12 kop 30 gr. 
 slepice úroční 4  
 
Kryštof Václavek257 svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepic úročních 10 
 
Václav Kozel svatojiřského 22 gr. 
 svatohavelského 22 gr. 
  44 gr. 
 slepice úroční 2 ½   
 

                                                 
257  Správně má být: Kryštof Venclávek. 
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Jiřík Janeček svatojiřského 22 gr. 
 svatohavelského 22 gr. 
  44 gr. 
 
 
 
 vajec úročních 30 
 
Bartoň Čert svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepic úročních 2 
 vajec 10 
 
Jan Kozel svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop  
 slepic úročních 4  
 kuře 1 
 vajec 40 
 
Jakub Es svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepic úročních 2 
 vajec 10 
 
Matěj Hošek svatojiřského 6 kop  
 svatohavelského 6 kop  
  12 kop  
 slepic úročních 9  
 vajec 1 kopa 30 
 
Franc Vodař svatojiřského 3 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 30 gr. 
  7 kop  
 slepic úročních 11  
 vajec 1 kopa 
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vdova Matoušková svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 
Vavřinec Roztočil svatojiřského 26 gr. 
 svatohavelského 26 gr. 
  52 gr. 
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Jiřík Smrčka svatojiřského 21 gr. 
 svatohavelského 21 gr. 
  42 gr. 
 
vdova Matoušková258 svatojiřského 11 gr. 
 svatohavelského 11 gr. 
  22 gr. 
 
Suma úroků z přítomných 46 kop 24 gr. 
slepic úročních  45 po 6 groších 4 kopy 30 gr. 
kuře úroční  1 4 gr. 
vajec  5 kop 30 po 2 d. 1 kopa 34 gr. 2 d. 
 52 kop 32 gr. 2 d. 
v platu stálém po 50 kopách vynáší 2 626 kop 54 gr. 2 d. 
 
z pustých 
Kubovský svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop  
 slepic úročních 5  
 
 
 
 vajec 1 kopa 30 
 
Švehlovský svatojiřského 6 kop  
 svatohavelského 6 kop  
  12 kop  
 vajec 30 
 slepic úročních 5  
 
Smolíkovský svatojiřského 6 kop 
 svatohavelského 6 kop  
  12 kop  
 slepic úročních 5  
 
Suma úroků z pustých 34 kop 
slepic úročních  15 po 6 gr. 1 kopa 30 gr. 
vajec  dvě kopy po 2 d. 34 gr. 2 d. 
 36 kop 4 gr. 2 d. 
v platu běžném po 25 kopách vynáší 901 kop 47 gr. 1 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná, šenk piva ale od starodávna jest na gruntu Pavla Svobody 
a vydává ročně piva 100 sudů 

                                                 
258  Vdova Matoušková je v seznamu skutečně uvedena dvakrát. 
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po 1 kopě činí 100 kop 
páleného na sud bere po 4 žejdl. a platí žejdl. po 6 kr., činí 34 kop 17 gr. 1 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 7 kop 8 gr. 4 d. 
užitek jemu v postě daných herynků vynáší 3 kopy 
užitek hospody 144 kop 25 gr. 5 d. 
v platu běžném po 25 kopách počítaje vynáší 3 610 kop 42 gr. 6 d. 
 
Collatura 
Kostel farní tachlovský založení sv. Jakuba Velkého, apoštola Páně, s domem farním, 
školou a poustevnickou chalupou ve 200 kopách 
 
Kostel farní hostivický, též založení sv. Jakuba Velkého, apoštola Páně, od kamene vysta-
věný, při kterém fara a škola bývala, nyní však pustá a zbořená, ve 200 kopách 
 
Kostel filiální na Bílé Hoře založení sv. Martina v nově vystavěný a cihlou při- 
 
 
 
krytý, posavad bez ozdob vnitřních ve 100 kopách 
 
Při tom špitál vystavěný pro 6 osob lidí chudých, dosavad prázdný, šindelem přikrytý, ten 
se nyní nešacuje 
 Činí Collatura 500 kop 
 
Regalia 
Z vůle provozování horní i polní myslivosti na tomto dílu klade se ve 850 kopách 
 
Suma sumarum toho pátého dílu činí 75 798 kop 29 gr. 1 15/16 d. 
 
Z toho se sráží onera tyto 
Fundati kostelní tachlovské od dobré a vzácné paměti pána pana hraběte ze Žďáru pana 
bratra našeho 
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na věčnost po 6 kopách ročně nařízeno 7 zl. 
panu faráři tachlovskému z jistých panských polí při dvoře tachlovském dává se desátku 
v slámě, vedle letošního naklizení na zrně vynese: 
 pšenice 15 strychů po 1 zl. 30 kr. 22 zl. 30 kr. 
 žita 4 strychy 1 věrtel po 1 zl. 4 zl. 22 kr. 
 ječmene 26 strychů po 45 kr. 19 zl. 30 kr. 
 hrachu 1 strych 2 věrtele po 1 zl. 30 kr. 2 zl. 15 kr. 
 ovsa 30 strychů po 30 kr. 15 zl. 
item na zrně z týchž polí ke dvoru tachlovském náležejících 
 pšenice 6 strychů po 1 zl. 30 kr. 9 zl. 
 žita 6 strychů po 1 zl. 6 zl. 
 ječmene 6 strychů po 45 kr. 4 zl. 30 kr. 
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Fundati kostelu hostivickému podobně od dobré a vzácné paměti pána pana hraběte ze 
Žďáru pana bratra našeho na věčnost po 6 kopách ročně nařízeno na zlaté rýnské činí 
 7 zl. 
 
 
 
Klade se pro 6 osob lidí chudých, které do špitálu na Bílou Horu dané býti mají, na 
penězích ročně 36 zl. 24 kr. 
Za obilí a vážení vynáší 26 zl. 20 kr. 
Klášteru Matky Boží Sněžné v Praze nařízené Fundati věčně a ročně přichází 70 zl. 
Suma toho Onus 229 zl. 44 kr. 
na míšenské činí 196 kop 54 gr. 6 d. 
Vynese kapitálu 6 ze sta počítajíc 3 281 kop 55 gr. 
 
Po kteréhožto Capitalu z hořejší sumy sražení zůstává toho dílu suma 
 72 516 kop 34 gr. 1 15/16 d. 
na zlaté rýnské 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 
Co který díl bráti a druhému vydati má, to Extract při Conclusi jedné každé dílčí cedule 
ukazuje. 
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Tyto následující Artikule a výminky pro zachování mezi námi sestrami na časy budoucí 
lásky a svornosti sesterské, tuto sepsané a poznamenané jsou, abychom tak, a ne jináče 
bez všelijakého jich protržení k sobě se dle znění jich, ve všem zachovati hleděly a povinny 
byly, totiž: 
Předně toto se mezi námi sestrami znamenitě vymiňujeme, kde jsou až posavad, kteří–
koliveč lidé poddaní naši obojího pohlaví před rozebráním těchto od nás sester dílů, 
v kterémkoliv dílu usedlý, byť z jiných dílů rození byli, ti při tom dílu, kde zastiženi jsou, se 
všemi dětmi jich obojího pohlaví zůstati mají, a měl-li by který z nich jakou spravedlnost 
anebo jaký jiný dluh v kterémkoliv dílu, ta jemu bez odpornosti vydána a dluh zaplacený 
býti má. 
 
 
 
Za druhé, co se sirotků všelijakých, též zběhlých lidí našich obojího pohlaví poddaných 
dotýče, ty se při těch gruntech, na kterýchž jsou zrozeni neb z nich zběhli, zůstávují 
a zanechávají, však byl-li by který sirotek před tímto rozdělením ženatý aneb vdaný a již 
osazený na jiném gruntu kteréhokoliv dílu aneb že by ještě dosazen býti měl, ten a takový 
odtud hýbán býti nemá. S dětmi svými všelijakými, nýbrž měl-li by jakou spravedlnost na 
tom gruntu, na kterém se zrodil, ta aby mu přece šla a vydávaná byla. Našel-li by se ale 
takový, který někde jinde krom gruntů našich osazený a tam by propuštěný nebyl, na toho 
bude mocti z nás sestra ta, z čího gruntu a dílu jest, sáhnouti, jako na  
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svého dědičného poddaného a nevyhoštěného člověka, a jsou-li kteří lidé buď mužského, 
nebo ženského pohlaví před těmito díly od nás listy zhostnými z těchto dílů jinam do 
poddanosti propustiti a to se pořádně by prokázalo, při tom zůstane a z nás žádná na 
něho více se potahovati mocti nebude. Naproti tomu: 
Za třetí, kteříkoliv a odkudkoliv lidé cizopanští od jich vrchnosti na grunty těchto statků 
vyjednaní, a buď že již ženatí, osedlí, neb neženatí a neosedlí jsou, ti mají tu, kde zastiženi 
budou, v poddanosti zůstati, a kteří by se ženiti chtěli a již ženské osoby k stavu 
manželskému v kterémkoliv dílu zamluvené měli, nemá jim v tom překáženo, nýbrž táž 
osoba ženská k manželstvu do kteréhokoliv dílu propuštěna býti, a jakož  
 
 
 
Za čtvrté, na těchto statcích v dílech učiněných lidé poddaní po rodičích, bratřích, 
sestrách a přátelích svých rozdílné spravedlnosti a nápady mají, těch a takových má jeden 
každý v kterémkoliv by vedle knih purkrechtních a v nich se nacházejícího zapsání, co se 
vynašlo, každoročně při držení soudů až do vyplacení sumy toho užíti a vrchnost jedna 
každá k tomu dopomoci, poněvadž ale 
Za páté často se přitrefuje, že lidé poddaní z tohoto světa prostředkem smrti časně 
scházející po sobě žádných dědiců nepozůstavují, jiní zase z pouhé svévolnosti nad 
vrchností svou zrazují, z gruntů odcházejí, a mnoho ženského pohlaví  
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osoby nepamatujíce na přikázání Boží k zmrhání své poctivosti přicházejí, a po těch 
a takových nápady na vrchnost připadají, při čemž i tuto se pozůstavuje, tak že jednoho 
každého dílu vrchnost i toho, co již v purkrechtu zapsáno se nachází, užíti mocti bude 
a má. Dáleji 
Za šesté, pokudž bychom se jakých spravedlností, nápadů po předcích našich anebo kde 
a po komkoliv jiném nám patřícím jak by to koliv jmenováno bylo, a za kýmkoliv upsáno 
býti mohlo, ty a takové spravedlnosti společným nákladem my sestry hraběnky ze Žďáru 
dobývati, a jestli bychom co dobyly a obdržely, o to se spravedlivě rovným dílem poděliti 
máme. Naproti tomu, 
Za sedmé, jestliže by se jakékoliv záva- 
 
 
 
dy na statcích těchto pozemských, o které tuto dělení se stalo, buď po předcích našich, 
anebo jiné dluhy se vynašly a vyhledaly, jak by ty koliv jmenované byly, ty budeme 
povinny všechny dílové od takových závad očistiti, a pokudž by který díl to učiniti se 
vzpěčoval a potom někdo sám to z svého dílu tuž závadu svésti musel, tehdy bude mocti 
zase toho na tom, kdo to učiniti nechtěl, třetinou výš, jak země za právo má, pohledávati 
beze všechne překážky na jeho vlastní náklad 
Za osmé, co se dotýče občin, lesů, dědin a luk lidí poddaných ke všem dílům přináleže-
jících, poněvadž při vyměření nic selského do panského pojato nebylo, toho všeho k jedné 
kaž- 
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dé vesnici patřícího, tak jak jest jich před rozdělením od nich užíváno bylo, aby tíž lidé 
užívati, a k tomu volný a svobodný (:však bez zbytečného jich plundrování a odcizování:) 
přístup jezděním a chozením jim dopřán byl, a to bez překážky nás, dědiců a budoucích 
našich všelijaké. 
Za deváté a jsouce věc potřebná, aby meze a hranice ke všem pěti dílům náležející 
obnovené byly, v tom všeckny společně se zavazujeme, na takové hranice a meze buď 
samy osobně výjezd ihned po rozebrání dílů předsevzíti, anebo lidi z každé strany k tomu 
vypraviti, takové obnovení meze a hranic vykonati dáti tak, aby každá z nás, jak daleko 
grunty k dílu jejímu se vytahují, věděti mohla a snad (:jakž se časem stává:) na druhých 
gruntech se nepotahova- 
 
 
 
la a v užívání jich nějaké překážky nečinila. 
Za desáté. Průhonů a pastev dobytka všelijakého, myslivosti všelijaké (:vynímajíce tenat 
a náhonců:), těch abychom společně tak, jak jest jich před rozdělením užíváno bylo, spolu 
s dědici a budoucími našimi užívati a sobě jich zapovídati ani brániti nemohly, vymiňuje se 
však myslivosti provozování, kteráž se na lidi poddané naše bez vůle a povolení nás sester 
nijakž míniti, rozuměti a vztahovati nemá. 
Za jedenácté, z polí, na pole, na louky, z luk do lesů, i z lesů, i kdežkoliv jinde, jakž jest 
prve od starodávna před tímto rozdělením ježděno, vezeno, též i chozeno bývalo, nemáme 
sobě, dědicům a budou- 
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cím našim, což by beze škody bylo, brániti, též také poddaným lidem našim nad to pak 
výšeji žádná z nás aby té moci neměla, jedna druhé, ani lidem našim poddaným i čeledi 
jich přistavné gruntů svých podle práva žádným vymyšleným způsobem zapovídati. 
Za dvanácté, co se toků starých, kudy jest se voda od starodávna vedla a vede na 
rybníky, rybníčky, sádky, mlýny, louky a kdekoliv jinam dotýče, těch aby jedna každá z nás 
beze všelijaké překážky volně ku potřebám svým užívati mohla bez umenšení tak, jakž 
toho před rozdělením užíváno bylo. 
Za třinácté, rybníky kaprové i výtažní po letošním na zimu jich slovení, budoucího jara 
1689 zase k nasazení přijíti mají, a k té potřebě plodu rozdílně po rybníčkách k přechování 
na zimu 
 
 
 
dostatek se nachází, z toho tehdy plodu mají jak kaproví, tak vejtažní rybníci náležitě 
nasazeni, a co by po nasazení jich plodu zbylo, takový prodán a peníze rovným dílem 
jednomu každému dílu odvedené býti. 
Za čtrnácté i toho se mezi námi znamenitě vymiňuje, co se všech a všelijakých rybníků, 
velkých i malých ke všem dílům náležejících dotýče, ty v svém zatopení, jak jsou předešle 
vždycky zůstávaly, tak i nyní a vždycky v svém zatopení zůstávati mají na časy budoucí. 
Za patnácté, čeleď a přístavní poddací zůstane do sv. Martina v službách svých, po vyjití 
pak toho času jeden každý buď mužského, neb ženského pohlaví tam, do kterého dí- 
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lu náleží, po zaplacení jeho mzdy, kterou u hospodáře svého zasloužil neb zasloužila, odjíti 
mocti bude a má, čeleď pak dvorská též poddací, (:poněvadž teprve při vánocích 
Quartalites placena bývá:), do toho času vánočního sloužiti bude, a po zaplacení jí každý 
do svého dílu, kde patří a poddanosti zavázán jest, odejde, kteréž jeden každý díl, 
v kterém slouží, co by za ten čas pro rata vyneslo, zaplatiti má a zdržovati mocti nebude. 
Za šestnácté jest známo vůbec, že jeden každý díl k vaření piva pro svou a do hospod 
výstav potřebu nemá, na tak spěch míti a jej zhotoviti nemůže, z té příčiny pivovar 
jenečský pro tři a kladenský pro dva díly tak dlouho, dokavadž by jeden každý díl sobě 
pivovar 
 
 
 
svůj nepřipravil a v něm piva nevařil (:s čímž však každý díl dle možnosti co nejdříve 
pospíšiti povinen bude:) k vaření piva a výstav téhož pro vrchnost i k šenku do hospod se 
rozdělují na ten však způsob, aby jednoho každého dílu, který v těch pivovařích pivo vařiti 
dáti chtíti bude, by v tom jedna i druhá strana obmeškána nebyla, vrchnost ječmeny na 
slady časně do štoku sládkům odváděti, potřebné dříví k sušení sladu udělaného 
a k várkám dovážeti, chmel, smolu, sudovinu pro sudy opatřiti, slad do mlýnů i ze mlýnů 
na forách svého dílu dovážeti a zase přivážeti a sládkovi s podstarším, mládkem a hvoz- 
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dy jeho službu jako i bednáři co by pro rata na který díl peněžitě neb jiné ročně přišlo 
platiti, a kdyby na kotli pivovarském a jiných kusech oprávky, anebo nového udělání 
potřeba bylo, to také na náklad společný spraviti povinna byla, mlato pak a kvasnice (:leda 
by se s židem, který z kvasnic pálené pálí a k každému sudu piva po 4 žejdlících do hospod 
vydává a do důchodu platí, v té příčině nějaká námluva stala:) bude mocti k svému užitku 
obrátiti. 
Za sedmnácté, co se dosavad vedle stálého s Tranksteuerambtem v Praze Tractatu platí, 
(:totiž:) z pivovarů obouch a za pálení páleného per Paush ročně 832 zl. 24 kr., že ale nyní 
hospody k roztrhání přišly, bude mocti a má  
 
 
 
každá sestra z nás do svého dílu znovu s týmž Tranksteuerambtem Tractirovati, aby jeden 
každý díl věděl budoucně, co ročně odvozovati, však nemá s odváděním při času na něj 
přišlé a Tractirované quoty odkládati, nýbrž v času v Contractu s Tranksteuerambtem 
jmenovaném ji zapraviti, aby pro neodvedení jí snad druzí dílové, který by svou quotu 
zapravili, zapečetěním pivovaru (:jak se častěji mnohým stává:) škody a obmeškání 
nenesli, z čehož by slušně dílu škodu trpícímu váhavý díl, práv býti a jí vynahražovati 
povinen byl; pokudž by ale všichni společně k té sumě 832 zl. 24 kr. do- 
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kad by sobě jeden každý díl pivovar, který by jej neměl, nevystavěl, Concurirovati a jí 
odvozovati pro rata chtěl, při tom, jak se snesené zůstaveno býti má. 
Za osmnácté, do král. berně zemské, pokudž co vrchnost sama z vlastního měšce ještě 
restýruje, to z celé Massy všeckni dílové též Concurirovati povinni býti máme. Neméně 
poněvadž se restýruje dosavad dobrý díl zadrželé Contribucí měsíčně, která pro předešlé 
staré zadržalé dluhy, jenž napřed placené byly, zapravena býti nemohla, bude jeden každý 
díl povinen lidi poddané své po rozdělně k tomu míti a přidržeti, by každý povinný rest 
svůj, který by dlužen zůstal, písaři Contribučnímu neprodleně odvedl  
 
 
 
a pořádnost při berni zaplacením státi se mohla; naproti tomu pak a co by při berni 
zemské vynahražení útrat vojenských všelijakých se vynašlo, ty zase k dobrému všech dílů 
lidem poddaným proportionaliter přijíti mají, dále jednoho každého dílu vrchnost bude 
věděti při týmž král. úřadě berničním na hradě Pražském ihned po přijetí dílu svého, kterak 
se ohlásiti, Separati žádati a o to, z kolika osedlých, by tak od nejprv příštího Nového léta 
Contribuci platiti měla, vyrozuměti, a podle toho se říditi. 
Za devatenácté. Nacházející se obilí na zrně a v slámě ve dvořích, na sýpkách, 
v stodolách a v stozích  
 

N 4 
 
jako i na dluzích za lidmi poddanými, neméně i dluhové peněžití, takové při jedné každé 
vesnici za poddanými i ve dvořích zůstanou, a od písařů důchodního a obilného pořádně 
vykázáné a od lidí přiznalé býti mají, kteréž po stálém přiznání a vyměření, kdyby buď obilí 
ve dvořích, anebo za poddanými, peněžitě i obilné (:dadouce vzíti pruby z obilí v slámě, co 
by z mandele kterého zrna vynášelo a jak mnoho by po sražení z toho pro vychování 
čeledi dvorské, dobytka, budoucího jarního výsevku a pivovaru do nového budoucího 
potřeba bylo, a po čem na obecném trhu kterého strych platí, sečtouce:) více nad jiné díly 
se nacházelo, a převyšovalo, to aby týmž menším dílům buď penězi, 
 
 
 
jak by tehdáž na trhu obecném platilo, zaplatiti, aneb in natura obilím zapraviti, o slámu 
z téhož obilí letošního též se poděliti, to quantum však, které by v dílčích cedulích, v jedné 
neb druhé nad menší větší bylo, hotovými penězi srovnati a tak se urovnati povinny byly, 
tuto se zavazují, což ihned při přijetí dílů vykonáno a narovnáno býti má. 
Za dvacáté, co se sladů, chmele, smůly při pivovařích jako i mobilií v zámku kladenském 
dotýče a do přijetí dílů se najde, to všeckno rovným dílem na pět dílů rozděleno a každé-
mu dílu přišlý díl odveden bude a býti má, čehož  
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všeho písařů interestirovaných poslední cedule, i co ve dvořích, mlýnech a hospodách 
panských, od hospodářských potřeb jest, inventáře ukáží. 
Za dvacáté první. Kdyžbykoliv tyto cedule dílčí ode mne paním sestrám mým aneb od 
nich zplnomocněným odvedené byly, aby jich žádná za sebou nezdržovala, nýbrž 
neprodleně vezma sobě každá díl jeden, díl můj, co mně zanechají, odevzdaly, navrátily. 
Za dvacáté druhé. Jestliže by která z nás sester díl svůj, kterýžto se jí těmito dílčími 
cedulemi na díl dostane buď všecken, anebo na díle odprodati, změniti anebo zastaviti 
chtěla, tehdy v tom jedna každá z nás sester Ius Protomisios sobě zanechává. Naposledy  
 
 
 
Za dvacáté třetí, kdyby se vyhledalo a našlo, že něco jak by to koliv jmenováno býti 
mohlo a zapomenutím z těchto dílčích cedulí vypuštěno bylo a to nám sestrám náleželo, 
toho všeho společně rovným dílem užíti máme. 
Kteréžto dílčí cedule jedna každá z nás svůj díl bude mocti s povolením J. M. cís. rad 
a pánův úředníků menších desk zemských i bez přítomnosti druhé strany buď sama, neb 
skrze svého plnomocníka, v týž dsky zemské na svůj náklad vložiti a vepsati dáti. 
Na potvrzení toho a dokonalejší pevnost a stálost těchto dílů mezi námi sestrami 
učiněných já napřed psaná Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, jakožto sestra nej- 
 

N 6 
  
starší, pečeť mou k těmto cedulím dílčím jsem přitisknouti dala vědomě a v nich vlastní 
rukou se podepsala. A pro lepší toho vědomost dožádala jsem se níže psaných pánů 
svědků, že oni podobně podle mě na svědomí (:však jim a budoucím jejich beze škody:) 
vlastními rukami se podepsaly a pečeti své přitiskli.  
Datum těchto cedulí dílčích v zámku kladenském třetího dne měsíce Novembris léta 1688. 

Polexina Lidmila hraběnka z Šternberka, rozená hraběnka ze Žďáru 
Václav Vojtěch hrabě z Šternbergka 

Maxmilian Norbert Krakovský Graf von Kolowrat 
 
 
 
Extract dílů, co tak který po srážce všech onerů čisté sumy vynáší a jak mnoho 
jeden díl druhému tak, aby všeckny se srovnaly, dopláceti povinen bude. 
 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d. 
 druhý 92 794 zl. 10 kr.  5 5/16 d. 
 třetí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 čtvrtý 88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 pátý 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 Společně 436 352 zl. 1 kr. 2 9/16 d. 
 
Tu sumu na pět rovných dílů rozdělíce, na jeden díl přichází 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
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Na to mají: 
Díl první, jakž výšeji  86 241 zl. –  4 2/16 d., 
dodati mu přijde od dílu druhého  1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d., 
a tak bude míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 

N 7 
 
Díl druhý má míti též 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.; 
má v dílu svém  92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d., 
má více, nežli míti má, o  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
z toho bude platiti povinen 
dílu prvnímu 1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d. 
třetímu 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d. 
pátému 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d. 
  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
a tak bude míti jako jiný 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl třetí má  84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
a má míti 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d., 
tu poštu díl druhý jemu dáti povinen bude a tak bude míti jako jiný díl svých 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl čtvrtý má  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d., 
a má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.,  
 
 
 
má více o  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d.,  
tu poštu dodá dílu pátému, a tak bude míti jako jiní  
   87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl pátý má  84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d., 
má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se  2 667 zl. 44 kr. 1 12/16 d. 
Na tu poštu díl druhý jemu dá 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d., 
čtvrtý   1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d., 
 id est 2 667 zl. 44 kr. 1 14/16 d. 
a tak bude též míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Tato cedule dílčí ve dsky zemské s povolením J. M. cís. rad a úředníků pražských menších 
desk zem. na výminku v ní doloženou a žádost Johanny Euseby Caretto hraběnky 
Millesimový do tohoto kvaternu vložena a slovo od slova vepsána jest. 
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Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro doberský díl (1688) 

 
[O 5] 

1689. 
 
V pátek rozeslání apoštolů, to jest 15. měsíce července. 
 
Ve jméno nejsvětější a nerozdílné trojice Boha otce, Boha syna, Boha ducha na věky 
požehnaného Amen. 
 
Já Polixena Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, paní na Skočicích, 
známo činím touto dílčí cedulí obecně přede všemi zvláště tu, kdež náleží, tak jakož jsou 
na nás, Polexinu Lidmilu hraběnku Šternberkovou, Marii Maximilianu Hýsrlovou, Johannu 
Eusebii hraběnku Carretto Millesimovou, Theresii Eleonoru hraběnku Ugartovou a Annu 
Kateřinu hraběnku Magno- 
 

O 6 
  
vou, vše rozené vlastní sestry hraběnky ze Žďáru, vedle jistého mezi vysoce urozenými 
pány, pány Jiřím Adamem a Maximilianem Quidobaldem vlastními pány bratry hrabaty 
z Martinic (:tit.:) jakožto syny a dědici po dobré paměti vysoce urozeném pánu panu 
Maximilianovi Valentinovi sv. Římské říše hraběti z Martinic (:tit.:) pozůstalými z jedné 
a námi svrchu jmenovanými sestrami hraběnkami ze Žďáru pod datum 30. dne měsíce 
Maje léta pominulého 1686 o panství Kladno a statky Červený Újezdec a Litovice z strany 
druhé, též mezi teď výš jmenovanými pány hrabaty z Martinic a jistými v Míšni v saské 
zemi se nacházejícími přáteli Žďárskými ze Žďáru obšírněji rozepsanými tituly pod datum 
21. Septemb. a 1.  
 
 
 
Octob. léta 1686 stalého a od J. M. cís. a král. dne 12. měsíce Novemb. téhož 1686 léta 
nejmilostivěji ratificirovaného narovnání, jakž takové narovnání ve dskách zemských 
v kvaternu památném růžovém šestém259 léta 1687 dne 16. měsíce January pod lit. R.2 
vložené a vepsané, to v sobě šířeji obsahují a zavírají, výše jmenované panství a statky 
přišly, a my do nich se vším a všelijakým k nim od starodávna náležejícím příslušenstvím, 
s komorníkem od úřadu král. desk zem. ku pravému dědickému právu, jako i co se při tom 
manského vynacházelo, od úřadů král. desk dvorských společně uvedeni jsme, jakž týž 
uvedení s komorníkem od desk zemských ku pravému právu dědickému na Registřích 
starostových  
 

                                                 
259  DZV 398. 
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práv vedení druhých popelatých260 léta 1687 dne 15. Febr. pod lit. L.27 a uvedení od král. 
desk dvorských Folio 98, 99 to v sobě šířeji obsahují a zavírají, a my téhož panství a statků 
s jich příslušenstvím až dosavad v pořádném bono et justo titulo společném držení 
a užívání zůstáváme. Že na pohledávání toho při mně, jakožto z nás sester hraběnek ze 
Žďáru sestře nejstarší, od nejmladší sestry paní Anny Kateřiny hraběnky Magnové jsem 
opačně panství a statky Kladno, Červený Újezdec a Litovice šacovati dala, na pět dílů 
spravedlivě rozdělila a jim paním sestrám mým, by jedna každá z nich začnouce od 
nejmladší sobě jeden díl vzaly, do desk zem. s povolením J. M. cís. rad a pánů úředníků 
pražských menších desk zemských v král. Českém na svůj náklad  
 
 
 
kdykoliv bez překážky jedné každé z nás vložiti a vepsati daly, a jednoho kteréhokoliv dílu 
zanechaly předešlá tak, aby jedna každá z nás dílu svého, bez dalších nějakých 
zaneprázdnění, jak nejlépeji možná, pokojně užívati mohla, a mohly, což činím a tak 
k druhému dílu kladu 
 
Dvorů poplužních 
1ní dvůr Dobrá Hořejší od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém světnice, 

komora, maštale a chlívy pro všelijaký dobytky, kolna, stodoly o dvou mlatech 
a sýpky pro obilí v staré tvrzi, klade se ve  400 kopách 

2hý dvůr pozdeňský, ačkoliv pustý a toliko místo, kde stával, se nachází, poněvadž ale pole, 
louky a jiné příležitosti k němu od starodávna patřící 

 
O 8 

  
se nacházejí (:o čemž dále:), zůstává samo místo pro sebe 0 kop 
3tí dvůr pohořický, od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém ratejna, 

komory, kuchyně, sýpky pro obilí, maštale a chlívy pro všelijaký dobytek, kolna pro 
vozy a stodola o dvouch mlatech, klade se ve 400 kopách 

4tý dvůr hořejší přítocký, býval od kamene vystavěný, nyní však pustý jest, a toliko nové 
stodoly o dvouch mlatech od kamene vyzdvižené a šindelem přikryté jsou, klade se 
ve 100 kopách 

 
V nich chování dobytka 
krav dojných  chovati se může nyní jest 

ve dvoře dobrském 24 21 
 pozdeňském 15 0 
  pohořickém 10 1 
  přítockém 20 0 

 Suma 69 22 
z přítomných užitku po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě činí 91 kop 
 

                                                 
260  DZV 116. 
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jalového hovězího chovati se může nyní jest 

ve dvoře dobrském 25 21 
  pozdeňském 10 0 
  pohořickém 38 35 
  přítockém 15 0 
 Suma 88 56 

z přítomných po 1 kopě a z nepřítomných po ½ kopě činí 72 kop 
 
Suma užitek dobytka hovězího 163 kop 
 
Dobytka svinského 
sviň plemenic 

ve dvoře dobrském 6 4 
  pozdeňském 6 0 
  pohořickém 4 4 
  přítockém 5 0 
 Suma 21 8 

z přítomných po 16 gr. a z nepřítomných po 8 gr. činí 3 kopy 52 gr. 
 

O 9 
 
jalového svinského chovati se může nyní jest 

ve dvoře dobrském 23 23 
  pozdeňském 15 0 
  pohořickém 23 23 
 přítockém 15 0 
 Suma 76 46 

z přítomných po 8 gr. a z nepřítomných po 4 gr. činí 8 kop 8 gr. 
Suma užitek dobytka svinského 12 kop 
 
Potahu volského 

ve dvoře dobrském 5 5 
  pozdeňském 4 0 
 pohořickém 5 5 
 přítockém 5 5 
 Suma 19 15 

z přítomných po 2 kopách a z nepřítomného po 1 kopě činí 34 kop 
 
Hříbata  1½letá nachází se 2, z nichž jakožto z přítomných po 1 kopě činí 2 kopy 
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Drůbeže pernaté chovati se může nyní jest 
ve dvoře dobrském indián kohout 1 1 
  slepic 5 5 
 pozdeňském indián kohout 1 0 
  slepic 5 0 
 pohořickém indián kohout 1 1 
  slepic 3 3 
 přítockém indián kohout 1 0 
  slepic 4 0 
 Suma 21 10 
 
ve dvoře dobrském houser 1 1 
  husy 5 5  
 pozdeňském houser 1 0 
  husy 5 0 
 pohořickém houser 1 1 
  husy 5 5 
 přítockém houser 1 0 
  husy 4 0 
 Suma 23 12 
 

O 10 
 
 chovati se může nyní jest 
ve dvoře dobrském kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 pozdeňském kačer 1 0 
  kachen 5 0 
 pohořickém kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 přítockém kačer 1 0 
  kachen 4 0 
 Suma 23 12 
 
ve dvoře dobrském kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 pozdeňském kohout 1 0 
  slepic 20 0 
 pohořickém kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 přítockém kohout 1 0 
   slepic 15 0 
 Suma 79 42 
 
z této drůbeže šafářky povinny jsou dávati aneb platiti vypouštěje kohouta, housery 
a kačery 
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z každé krůty po 5 mladých aneb za každou po  27 kr. 
z každé husy po 5 mladých aneb za každou po  15 kr. 
z každé kachny po 6 mladých aneb za každou po  7 kr. 
z každé slepice po 4 kuřatech aneb za každé po  3 kr. 
po dvouch kapounech aneb za každého po 12 kr. a po 1 kopě vajec aneb za každou po 
 15 kr. 
za prach a peří z podškubek husích ze třech dvorův po 2 zl. 
a z jednoho 1 zl. 10 kr. činí užitku z té drůbeže, přítomné úplně a z nepřítomné toliko 
polovici počítaje 95 kop 1 gr. 2 d. 
 
Suma chování dobytka činí 306 kop 1 gr. 2 d. 
v platu běžném po 25 kopách každou kopu počítaje vynáší 7 650 kop 32 gr. 1 d. 
 

O 11 
  
Při nich rolí orných 
při dvoře dobrském vyměřeno 4 ¾ lánu 29 prov., mezi nimi jest osetých 1 ¼ lánu 
37 prov., zůstane neosetých 3 ¼ lánu 40 prov., osetý po 400 kopách a neosetý po 
300 kopách počítaje vynáší 1 614 kop 34 gr. 
pozdeňském podobně vyměřeno 1 lán 3 ¼ prov., kteréž neoseté zůstávají a lán po 
300 kopách počítaje vynáší 305 kop 4 gr. 4 1/16 d. 
pohořickém též vyměřeno 3 ¾ lánu 17 ¾ prov., mezi nimi jest osetých 1 ½ lánu 12 prov., 
zůstane neosetých 2 ¼ lánu 5 ¾ prov., osetý po 450 kopách a neosetý po 400 kopách 
počítaje činí 1 615 kop 6 gr. 1 ¾ d. 
přítockém tím způsobem vyměřeno 3 ½ lánu 2 ¾ prov., mezi nimi jest osetých ¾ lánu 
11 prov., zůstane neosetých 2 ½ lánu 39 ¾ prov., osetý po 400 kopách a neosetý po 
300 kopách počítaje 1 135 kop 1 gr. 3 15/16 d. 
Činí 4 669 kop 47 gr. 2 ¾ d. 
 
 
 
ladou ležících a dřívím zarostlých 
při dvoře dobrském vyměřeno 41 7/8 provazce, lán po 200 kopách počítaje činí 
 43 kopy 37 gr. 1 5/16 d. 
pozdeňském též vyměřeno 1 lán 31 ¾ prov., po 200 kopách počítaje činí 
 233 kop 2 gr. 2 10/16 d. 
pohořickém podobně vyměřeno ¼ lánu 10 ½ prov. po 300 kopách počítajíc vynáší 
 91 kop 24 gr. 2 10/16 d. 
přítockém tím způsobem vyměřeno 2 lány 43 prov.e, lán po 200 kopách počítaje vynáší 
  444 kop 47 gr. 3 ½ d. 
Činí 812 kop 51 gr. 3 1/16 d. 
Smma pole orná, ladou ležící a dřívím zarostlá 5 482 kop 38 gr. 5 13/16 d. 
 
Luk 
při dvoře dobrském vyměřeno  ½ lánu 34 ¾ prov. 
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 pozdeňském ¼ lánu 25 prov. 
 pohořickém  5 ¼ prov. 
 přítockém ½ lán 25 prov. 
všech 1 ½ lánu 42 prov. 
ty se netaxirují, nýbrž při užitku dobytčím zanechávají 
 
Lesů 
při dvoře Hořejší Dobré vyměřeno  1 177 ¾ provaz. 
 pozdeňském 1 084 ¼ prov. 
při vsi Kroučové 1 808 ¼ prov. 
  4 070 ¼ prov. 
provazec po 4 kopách počítaje vynáší 16 281 kop 
 
při dvoře přítockém vyměřeno 819 1/8 prov. 
při vsi Dolejší Dobré 1 160 prov. 
  1 979 1/8 prov. 
provazec po 5 kopách počítaje činí 9 895 kop 37 gr. 3 ½ d. 
 
 
 
Hájů 
při dvoře  Hořejší Dobré vyměřeno 304 ¾ prov. 
 pozdeňském 45 ½ prov. 
 pohořickém 42 ¾ prov. 
 přítockém 181 ½ prov. 
při vsi Dobré Dolejší 321 ¼ prov. 
 Družci 68 ¾ prov. 
 Doksy 351 prov. 
  1 315 ½ prov. 
provazec po 2 kopách počítaje vynáší 2 631 kop 
suma lesy a hájů 28 807 kop 37 gr. 3 ½ d. 
 
Notandum261 
V těchto lesích a hájů, které se při vsi Hořejší Dobré, Kroučové a Družci vynacházejí, má 
sice vrchnost vůli na srny a zajíce honiti, i je taky stříleti dáti jako i dříví z nich potřebovati 
 

                                                 
261  Notandum = poznámka. 
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a prodávati, střílení ale černé a vysoké zvěře k počtu J. M. Cís. Křivoklátskému patří. 
 
Rybníků kaprových spravených 
v vsi Hořejší Dobrý slove Volek  1 drží 50 kop 
v vsi Dolejší Dobrý Hrázský  2hý 100 kop 
 Žejdický 3tí 30 kop 
po 12 kopách každou kopu počítaje vynáší 2 160 kop 
 
pustých 
v vsi Doksy slove  Nohavice  1 drží 20 kop 
po 6 kopách každou kopu počítaje činí 120 kop 
 
Rybníků výtažních spravených 
u vsi Hořejší Dobrý slove Štědrý 1 drží 40 kop 
  Chožovský  2hý 40 kop 
u vsi Dolejší Dobrý Ovčácký  3tí 100 kop 
  Hluboký  4tý 50 kop 
u vsi Hořejšího Přítočna slove Dolejší 
 
 
 
  5tý 60 kop 
  Činí 290 kop 
po 6 kopách každou kopu počítaje vynáší 1 740 kop 
 
pustých 
u vsi Dobrý Dolejší v bažantnici 1 drží 20 kop 
item pod ní 3 po 20 kopách 60 kop 
vprostřed vsi Pozdni 1 30 kop 
u vsi Hořejšího Přítočna 1 30 kop 
 Činí 140 kop 
počítaje každou kopu po 3 kopách vynáší 420 kop 
 
Rybníků trdelních spravených 
ve vsi Hořejším Přítočně 1 drží násady kaprů jikrnatých mimo mlíčných 10 kusů, po 1 kopě 
každý kus počítaje činí 10 kop 
Suma rybníci 4 450 kop 
 
Štěpnic 
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při dvoře Hořejší Dobré  1a, klade se ve  30 kopách 
pohořickém 3 ve 100 kopách 
přítockém 1a ve 100 kopách 
 Činí 230 kop 
 
Chmelnice 
při vsi Pozdni nachází se špatné a skrovné dvě, ty se netaxírují 
 
Lom kamene štukového 
při vsi Doksy nachází se pěkný obšírný jeden, vychází ročně platu  132 kop 51 gr. 3 d. 
a v platu běžném po 25 kopách počítajíc vynáší 3 321 kop 25 gr. 5 d. 
 
Lom kamene mlýnského 
při též vsi Doksy nachází se a z něho ročně platu vychází  17 kop 8 gr. 4 d. 
v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 428 kop 34 gr. 2 d. 
 
Lom kamene vápenného 
 
 
 
při vsi Hořejší Dobré nachází se a klade se ve 600 kopách 
 
Lom kamene zdícího 
při vsi Pohořici dobrý opukový jeden, klade se ve 100 kopách 
 
Cihelna 
při vsi Hořejší Dobré se nachází, v které se cihly a vápno pálí, klade ve 150 kop 
 
Ovčínů 
1ní v Hořejší Dobré od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, ve 200 kopách 
2hý v Hořejším Přítočně, býval vystavěný, nyní jest však pustý, toliko zdi stojí 0 
 
Chování dobytka v nich 
V ovčíně Hořejší Dobré zimovati se může samopanského jalového bez 
 

O 15 
 
kmene a čeledního dobytka 400 kusů a nyní jest 306 kusů, z každého přítomného po 8 gr. 
a z nepřítomných po 4 gr. užitku počítaje vynáší v platu běžném 1 176 kop 40 grošů 
v ovčíně Hořejšího Přítočna zimovati se může samopanského jalového bez kmene 300 ku-
sů, nyní nejsa žádného jako z nepřítomných po 4 gr. užitku počítaje vynese v platu 
běžném 500 kop 
Suma užitek ovčínů 1 676 kop 40 gr. 
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Mlýnů panských 
1ní při vsi Dolejší Dobré od kamene vystavěný, šindelem přikrytý, klade se ve 200 kopách 
2hý při vsi Pozdni podobně od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 100 kopách 
 
Platí do důchodu 
 
 
 
ze mlýna Dolejší Dobré po sražení čtvrtého dílu ročně užitku přichází platu obilného a za 
takové na penězích 45 kop, v platu běžném po 25 kopách kopu činí 1 125 kop 
ze mlýna pozdeňského po srážce čtvrtého dílu ročně užitku přichází platu peněžitého 
19 kop 17 gr. 2 d. a v platu běžném činí  428 kopy 12 gr. 1 d. 
Suma užitek panských mlýnů 1 607 kop 12 gr. 1 d. 
 
Pila 
při mlýně pode vsí Dolejší Dobrou se nacházející, která jsouce na stálé vodě, ve 
 100 kopách 
 
Domek panský 
ve vsi Dolejší Dobré nachází se, od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý jeden, 
klade se ve  150 kopách 
 

O 16 
 
z něho platu ročně vychází 3 kopy a v platu běžném po 25 kopách počítaje činí 75 kop 
 
Bažantnice 
při vsi Dolejší Dobré nachází se ohražena plaňkami jedna, v které rybníček a bažanti jsou, 
 ve 100 kopách 
 
1ní vesnice Dobrá Hořejší úroků platí 
Jan Nový svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 15 gr. 
  2 kopy 15 gr. 
 slepice úroční  2 
 vajec  30 
 roboty ženní  2 dny 
 roboty na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 záhon 
 
Martin Roztočil svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
 žetí 15 kop snopků, za ně  2 kopy 
  3 kopy 
 slepice úroční  9 
 vajec  49 
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Ondřej Jelínek svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
  6 kop 
 slepice úroční  8 
 vajec  1 kopa 
 roboty ženní  2 dny 
 
Martin Čáp svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
  5 kop 
 slepice úroční  9 
 vajec  50 
 roboty ženní  1 ½ dne 
 na lukách dělání  2 ½ dne 
 
item z gruntu Hlavatovského 
 svatojiřského 16 gr. 5 ½ d. 
 svatohavelského 16 gr. 5 ½ d. 
 žetí 7 kop 30 snopků, za ně 1 kopa 
  1 kopa 33 gr. 4 d. 
 slepice úroční  4 ½  
 vajec  24 
 roboty ženní  1 den 
 

O 17 
 
Tomáš Dvořák svatojiřského 2 kopy 5 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 15 gr. 
  4 kopy 20 gr. 
 roboty ženní  3 dny 
 konopí trhání  2 dny 
 
item též z gruntu Hlavatovského 
 svatojiřského 16 gr. 5 ½ d. 
 svatohavelského 15 gr. 5 ½ d. 
 žetí 7 kop 30 snopků, za ně 1 kopa 
  1 kopa 33 gr. 4 d. 
 slepice úroční  4 ½  
 vajec  24 
 roboty ženní  1 den 
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Matouš Balcar svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  2 
 vajec  35 
 roboty ženní  2 dny 
 
Tomáš Dvořák262 svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 55 gr. 
  1 kopa 25 gr. 
 
 
 
Jiřík Jelínek svatojiřského 24 gr. 
 svatohavelského 24 gr. 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
  2 kopy 48 gr. 
 slepice úroční  10 
 vajec  48 
 
Lukáš Zápotocký svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy 
 roboty ženní  2 dny 
 na lukách hrabání  1 den 
 
vdova Kapounka svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 
Suma úroků z přítomných 33 kop 5 gr. 1 d. 
slepic úročních  50 po 6 gr. 5 kop 
vajec  5 kop 20 grošů po 2 d. 1 kopa 31 gr. 3 d. 
roboty ženní  14 ½ dne po 6 gr. 1 kopa 27 gr. 
roboty na lukách  5 ½ dne po 4 gr. 22 gr. 
konopí trhání  3 dny po 6 gr. 18 gr. 
 41 kop 43 gr. 4 d. 
 

                                                 
262  Jméno se skutečně opakuje. 
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a v platu stálém po 50 kopách každou kopu počítaje vynáší 2 086 kop 18 gr. 4 d. 
 
z pustých 
Cihlářovská svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 
Křížovský svatojiřského 1 kopa 3 gr. 3 ½ d. 
 svatohavelského 1 kopa 3 gr. 3 ½ d. 
 žetí 30 kop snopků, za ně 4 kopy 
 z dědiny 40 gr. 
  6 kop 47 gr. 
 slepic úročních  9 
 vajec  1 kopa 36 kusů 
 
Markovský svatojiřského 48 gr. 
 svatohavelského 48 gr. 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
  3 kopy 36 gr. 
 slepic úročních  12 
 vajec 1 kopa  21 
 
Brachovská svatojiřského 35 gr. 
 svatohavelského 35 gr. 
 
 
 
 z dědiny za smouhou 40 gr. 
  1 kopa 50 gr. 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 roboty ženní  2 dny 
 robot na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 záhon 
 
Suma úroků z pustých 12 kop 43 gr. 
slepic úročních  24 po 6 gr. 2 kopy 24 gr. 
vajec  3 kopy 27 po 2 d. 59 grošů 1 d. 
roboty ženní  2 dny po 6 gr. 12 gr. 
roboty na lukách  2 dny po 4 gr. 8 gr. 
konopí trhání  1 záhon 6 gr. 
 16 kop 32 gr. 1 d. 
v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 413 kop 23 gr. 4 d. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do téhodne 3 dny začnouce ráno potřebnou a jakoukoliv 
robotu, buď potažní, anebo ruční, bez úplatku vykonati tak, jak k čemu nařízeni jsou. 
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2há ves Dobrá Dolejší úroků platí 
Jan Frejer svatojiřského 1 kopa 6 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 28 gr. 
  2 kopy 34 gr. 
 slepice úroční  5 
 roboty ženní  4 dny 
 roboty vázání obilí  2 dny 
 vajec  30 
 
Tobiáš Němec svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 50 gr. 
  3 kopy 20 gr. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  3 dny 
 vajec  40 
 
Jan Nepilý svatojiřského 25 gr. 
 svatohavelského 25 gr. 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
 z dědiny Kovářovské 45 gr. 
  3 kopy 35 gr. 
 slepic úročních  9 
 vajec  50 
 
 
 
Fridrich Bílý svatojiřského 1 kopa 10 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 10 gr. 
  2 kopy 20 gr. 
 slepice úroční  3 
 
Vít Trnka svatojiřského 40 gr. 
 svatohavelského 40 gr. 
  1 kopa 20 gr. 
 slepice úroční  1 
 vajec  20 
 roboty ženní  2 dny 
 
Jakub Špatný svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  29 
 vajec  15 
 roboty ženní  2 dny 
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Martin Brandt svatojiřského 36 gr. 3 ½ d. 
 svatohavelského 36 gr. 3 ½ d. 
 žetí 15 kop snopků, za ně 2 kopy 
  3 kopy 13 gr. 
 slepice úroční  9 
 vajec  50 
 
Jan Vrzal svatojiřského 33 gr. 
 svatohavelského 33 gr. 
  1 kopa 6 gr. 
 

O 20 
  
Jiřík Palička svatojiřského 3 kopy 
 svatohavelského 3 kopy  
  6 kop 
 vajec úročních 50 
 
Jiřík Palička263 svatojiřského 3 kopy 25 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 25 gr. 
  6 kop 55 gr- 
 slepice úroční  4 
 
Suma úroků z přítomných 31 kop 53 gr. 
slepic úročních  43 po 6 gr. 4 kopy 18 gr. 
vajec  4 kopy 15 po 2 d. 1 kopa 12 gr. 6 d. 
roboty ženní  11 dní po 6 gr. 1 kopa 6 gr. 
vázání obilí  2 dny po 4 gr. 8 gr. 
 38 kop 37 gr. 6 d. 
v platu stálém vynáší 1 931 kop 32 gr. 6 d. 
 
z pustých 
Pavla Ševce svatojiřského 25 gr. 
 svatohavelského 25 gr. 
  50 gr. 
 konopí trhání  1 den 
 
Blažkovská svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
 za hus 30 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 
 

                                                 
263  Jméno se opakuje. 
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Broučkovská svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 slepice úroční  2 
 vajec  15 
 
Rakovská svatojiřského 8 gr. 
 svatohavelského 8 gr. 
  16 gr. 
 
Suma úroků z pustých 3 kopy 6 gr. 
slepic úročních  2 po 6 gr. 12 gr. 
vajec  15 po 2 d. 4 gr. 2 d. 
konopí trhání  1 den 6 gr. 
 3 kopy 28 gr. 2 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje činí 86 kop 47 gr. 1 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná, šenk piva ale od starodávna jest na gruntu Jiříka Paličky, 
vydává ročně piva okolo 74 sudů po 1 kopě užitků 74 kop 
 

O 21 
  
páleného na sud bere po 4 žejdlících a platí po 6 rk. žejdlík, činí 25 kop 22 gr. 2 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 5 kop 17 gr. 1 d. 
užitek jemu daných herynků v postě přináší 4 kopy 
užitek té hospody 108 kop 3 gr. 3 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 2 716 kop 25 gr. 5 d. 
 
3tí ves Družec úroků platí 
Martin Kladrubský svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
 kapouny dva po 15 gr. 30 gr. 
  4 kopy 30 gr. 
a v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 225 kop 
 
Na tomto gruntu jest od starodávna šenk panský a vydává piva ročně okolo 30 sudů po 
1 kopě užitku 30 kop 
páleného na sud bere po 4 žejdlících a platí 
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po 6 kr. žejdlík, činí 10 kop 17 gr. 1 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 2 kopy 8 gr. 4 d. 
užitek v postě daných herynků přináší 1 kopa 
užitek toho šenku 43 kop 25 gr. 5 d. 
a v platu běžném po 25 kopách vynáší 1 088 kop 42 gr. 6 d. 
 
4tá ves Doksy úroků platí 
Bartoloměj Hájek svatojiřského 21 gr. 
 svatohavelského 21 gr. 
  42 gr. 
Matěj Bílý svatojiřského 4 kopy 
 svatohavelského 4 kopy 
  8 kop 
 slepice úroční 3 
 roboty ženní 4 dny 
 
Jiřík Bílý svatojiřského 3 kopy – 4 d. 
 svatohavelského 3 kopy – 4 d. 
  6 kop 1 gr. 1 d. 
 
Suma úroků z přítomných  14 kop 43 groše 1 d. 
 

O 22 
 
slepice úroční  4 po 6 gr. 24 gr. 
roboty ženní  4 dny po 6 gr. 24 gr. 
 15 kop 31 gr. 1 d. 
a v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 775 kop 57 gr. 1 d. 
 
z pustých  
Křápovský svatojiřského 1 kopa 1 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 1 gr. 
  2 kopy 2 gr. 
 
Novákovský svatojiřského 1 kopa 24 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 24 gr. 
  2 kopy 48 gr. 
 
Skalníkovský svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy 
 
Suma úroků z pustých  6 kop 50 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 170 kop 50 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
5tá ves Pozdeň 
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úroků platí 
Jiřík Čejka svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční  5 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Pavel Komeník svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  3  
 roboty ženní  2 dny 
 
Jan Vlček svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepice úroční  2  
 vajec  45 
 
Martin Havík svatojiřského 1 kopa 3 gr. 3 d.  
 svatohavelského 1 kopa 3 gr. 3 d. 
  2 kopy 6 gr. 6 d. 
 slepice úroční  5 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 

O 23 
  
Říha Žák svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 
  3 kopy 3 gr. 
 slepice úroční  7  
 roboty ženní  2 dny 
 
Jan Kačaba svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 
Tobiáš Souček svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  3  
 roboty ženní  3 dny 
 
Martin Písař svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních 6 
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 roboty ženní  2 dny 
 
Suma úroků z přítomných 20 kop 16 gr. 6 d. 
slepic úročních  38 po 6 gr. 3 kopy 48 gr. 
robot ženních  17 dní po 6 gr. 1 kopa 42 gr. 
vajec  45 po 2 d. 12 gr. 6 d. 
 25 kop 59 gr. 5 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 1 299 kop 45 gr. 5 d. 
 
z pustých 
Votavovský svatojiřského 1 kopa 25 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 25 gr. 
  2 kopy 50 gr. 
 slepic úročních  8 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Pickovský svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 
Novákovská svatojiřského 56 gr. 2 d. 
 svatohavelského 1 kopa 6 gr. 2 d. 
  2 kopy 6 gr. 4 d. 
 slepice úroční  3  
 roboty ženní  2 dny 
 

O 24 
 
Altovská svatojiřského 1 kopa 25 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 25 gr. 
  2 kopy 50 gr. 
 slepice úroční  5 
 roboty ženní  2 dny 
 
Zákostelská svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa  
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 vajec  45 
 
Volfovská svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 15 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
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Zajíčkovská svatojiřského 28 gr. 
 svatohavelského 28 gr. 
  56 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 
Kalfašova svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  3 
 roboty ženní  2 dny 
 
 
 
Broumovský svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  9  
 roboty ženní  2 dny 
 
Hruškovský svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 40 gr. 
  3 kopy 10 gr. 
 slepice úroční  4  
 roboty ženní  2 dny 
 
Mastného svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy 
  4 kopy 
 slepice úroční  12  
 roboty ženní  2 dny 
 
Štefanovská svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  8 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Dvořákovský svatojiřského 1 kopa 20 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 20 gr. 
  2 kopy 40 gr. 
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 slepice úroční 6  
 roboty ženní 2 dny 
 
Žákovský mlýn svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepice úroční  6 
 roboty ženní  2 dny 
 
Šebkovská svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
Holečkovský svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních 6  
 roboty ženní  2 dny 
 
Bardasovský svatojiřského 1 kopa 20 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 20 gr. 
  2 kopy 40 gr. 
 slepic úročních 8  
 roboty ženní  2 dny 
 
 
 
krčma svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepic úročních 11  
 roboty ženní 2 dny 
 
kovárna svatojiřského 35 gr. 
 svatohavelského 35 gr. 
  1 kopa 10 gr. 
 slepice úroční  3  
 roboty ženní  2 dny 
 
Lorencovská svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
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Suma úroků z pustých 48 kop 33 gr. 4 d. 
slepic úročních 104 po 6 gr. 20 kop 24 gr. 
robot ženních 40 po 6 gr. 4 kopy 
vajec 45 po 2 d. 12 gr. 6 d. 
 63 kopy 10 gr. 3 d. 
v platu běžném po 25 kopách kopu počítajíc 1 579 kop 20 gr. 5 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 

O 26 
 
Hospoda panská výsadní bývala, nyní ale pustá a toliko místo jest, šenkuje však na 
jednom gruntu jeden poddaný a že polí užívá, dává nájmu ročního 10 kop 
vydává piva ročně okolo 56 sudů po 1 kopě 56 kop 
pálenÉho na sud bere po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdlík, činí 19 kop 12 gr. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 4 kopy 
užitek herynků v postě daných přináší 2 kopy 30 gr. 
užitek toho šenku 91 kop 42 gr. 
v platu běžném po 25 kopách kopu činí 2 292 kop 30 gr. 
 
6tá ves Kroučová úroků platí 
Václav Fejfar svatojiřského 29 gr. 
 svatohavelského 29 gr. 
  58 gr. 
 slepice úroční  2  
 žita osepního  1 strych 
 
 
 
 ovsa  1 strych 
 
Vavřinec Malický svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 slepice úroční  1  
 roboty ženní  2 dny 
 roboty shonní  2 dny 
 
Václav Fejfar264 svatojiřského 20 gr. 
 svatohavelského 29 gr. 
  49 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 roboty shonní  2 dny 
 žita osepního  1 strych 
 ovsa  1 strych 

                                                 
264  Jméno se opakuje. 
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Jan Fejfar svatojiřského 12 gr. 
 svatohavelského 12 gr. 
  24 gr. 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 roboty shonní  2 dny 
 žita osepního  1 strych 
 ovsa  1 strych 
Jakub Červenka svatojiřského 30 gr. 
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 svatohavelského  30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  2 dny 
 roboty shonní  2 dny 
 žita osepního  1 strych 
 ovsa  1 strych 
 
Suma úroků z přítomných 3 kopy 41 gr. 
slepice úroční  9 po 6 groších 54 gr. 
roboty ženní  8 dní po 6 groších 48 gr. 
roboty shonní  8 dní po 4 groších 32 gr. 
žita osepního  4 strychy po 1 kopě 4 kopy 
ovsa osepního  4 strychy po ½ kopě 2 kopy 
 11 kop 55 gr. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 595 kop 50 gr. 
 
z pustých 
Chalupovský svatojiřského 24 gr. 
 svatohavelského 24 gr. 
  48 gr. 
 slepice úroční 2  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
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 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
 
Dvořákovský svatojiřského  22 gr. 3 ½ d. 
 svatohavelského  22 gr. 3 ½ d. 
  45 gr. 
 slepice úroční 2  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
 
Košinářská svatojiřského 5 gr. 
 svatohavelského 5 gr. 
  10 gr. 
 slepice úroční 1  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 
Jelínkovská svatojiřského 11 gr. 
 svatohavelského 11 gr. 
  22 gr. 
 slepice úroční 2  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
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Fejfarovská svatojiřského 25 gr. 
 svatohavelského 25 gr. 
  50 gr. 
 slepice úroční 2  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
Kolářovská svatojiřského 18 gr. 
 svatohavelského 18 gr. 
  36 gr. 
 slepice úroční 2  
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
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Dloukovský svatojiřského 25 gr. 
 svatohavelského 25 gr. 
  50 gr. 
 slepice úroční 2 
 roboty ženní 2 dny 
 roboty shonní 2 dny 
 žita osepního 1 strych 
 ovsa 1 strych 
 
 
 
z čihadel platu vycházívalo 1 kopa 19 gr. 
za roboty 3 kopy 50 gr. 
 5 kop 9 gr. 
 
Suma úroků z pustých 9 kop 30 gr. 
slepic úročních  13 po 6 gr. 1 kopa 18 gr. 
roboty ženní  14 dní po 6 gr. 1 kopa 24 gr. 
roboty shonní  14 dní po 4 gr. 56 gr. 
žita osepního  6 strychů po 1 kopě 6 kop 
ovsa osepního  6 strychů po 30 gr. 3 kopy 
 22 kop 8 gr. 
v platu běžném každou kmopu po 25 kopách počítaje 553 kop 30 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, šenk piva ale od starodávna na gruntu Václava 
Fejfara a vydává ročně okolo 38 sudů po 1 kopě užitku 38 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdlík, činí 13 kop 1 gr. 5 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 2 kopy 42 gr. 6 d. 
 

O 29 
 
užitek herynků do té hospody v postě daných přináší 1 kopu 
užitek toho šenku 54 kop 44 gr. 4 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje 1 368 kop 34 gr. 2 d. 
 
7má ves Pohořice úroků platí 
Pavel Kačaba svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa  
 slepice úroční 2 ½  
 
Vít Puchalter svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
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Suma úroků z přítomných 2 kopy 
slepice úroční 2 ½ po 6 groších 15 gr. 
 2 kopy 15 gr. 
v platu stálém vynáší  112 kop 30 gr. 
 
z pustých 
Šafářovská svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 
 
 
Šolcovská svatojiřského 5 kop 12 gr. 
 svatohavelského 6 kop 56 gr. 1 d. 
  12 kop 8 gr. 1 d. 
 slepic úročních 8 ½  
 hnoje vožení  týden 
 česání ovoce týden 
 
Maretovský svatojiřského 4 kopy 
 svatohavelského 6 kop 10 gr. 
  10 kop 10 gr. 
 slepic úročních 7  
 hnoje vožení  týden 
 česání ovoce týden 
 
Jiřovského svatojiřského  1 kopa 17 gr. 4 d. 
 svatohavelského 1 kopa 22 gr. 4 d.  
  2 kopy 40 gr. 1 d. 
 slepice úroční 2  
 
Klímovská svatojiřského 42 gr. 4 d. 
 svatohavelského  1 kopa 37 gr. 1 d. 
  2 kopy 19 gr. 5 d. 
 slepice úroční 2 ½   
 
Suma úroků z pustých 29 kop 18 gr. 
slepic úročních  20 po 6 gr. 2 kopy 
hnoje vožení  12 dní po 6 gr. 1 kopa 12 gr. 
česání ovoce  12 dní po 6 gr. 1 kopa 12 gr. 
 33 kop 42 gr. 
 

O 30 
 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje 842 kop 30 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 77  244 
 

 
Hospoda panská od kamene vystavěná, šindelem a došky přikrytá klade se ve 200 kopách 
platí z ní šenkýř nájmu ročně  30 kop 
vydává piva ročně okolo 60 sudů po 1 kopě užitku 60 kop 
páleného bere na sud 4 žejdlíky a platí 6 kr. žejdlík, činí 20 kop 34 gr. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 4 kopy 17 gr. 1 d. 
užitek herynků v postě daných 3 kopy 
užitek té hospody 117 kop 51 gr. 3 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 2 946 kop 25 gr. 5 d. 
 
8má ves Podol úroků z pustého gruntu 
Károvský svatojiřského  2 zl. 8 kr. 2 d. 
 
 
 
 svatohavelského 2 zl. 8 kr. 2 d. 
 slepice úroční 6 po 7 kr. 42 kr. 
  4 zl. 58 kr. 4 d. 
na míšenské činí 4 kopy 16 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje 106 kop 40 grošů 
 
Z tohoto gruntu jako jiní poddaní povinen jest robotovati. 
 
9tá ves Přítočno Hořejší úroků platí 
vdova Klatovská svatojiřského 3 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 30 gr. 
  7 kop   
 slepice úroční 3  
 
Jiřík Mařík svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop  
  10 kop   
 slepice úroční 4  
 
Matěj Macháček svatojiřského 3 kopy  
 svatohavelského 3 kopy   
  6 kop   
 slepic úročních 5  
 konopí trhání 2 záhony 
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Matěj Čapek svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy   
 slepice úroční 3  
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Pavel Svůrek svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční 2  
 
Jan Jelínek svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy   
  4 kopy   
 slepice úroční 2 
 
Suma úroků z přítomných 30 kop 
slepic úročních 19 po 6 groších 1 kopa 54 gr. 
konopí trhání 2 dni po 6 groších 12 gr. 
 32 kop 6 gr. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje činí 1 605 kop 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská vystavěná, šindelem a došky přikrytá, klade se ve 150 kopách 
platí z ní šenkýř nájmu ročního 5 kop 8 gr. 4 d. 
 
 
 
vydává piva ročně okolo 54 sudů po 1 kopě užitku 54 kop 
pálenýho bere na sud 4 žejdlíky a platí po 6 kr. žejdlík, činí 18 kop 30 gr. 6 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 3 kopy 51 gr. 3 d. 
užitek v postě daných herynků 2 kopy 
užitek té hospody 83 kop 30 gr. 6 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu činí 2 087 kop 51 gr. 3 d. 
 
10tá ves Kamenice úroků platí 
Vít Sedláček svatojiřského 2 kopy 25 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 25 gr. 
  4 kopy 50 gr.   
 slepic úročních 7 
 vajec 1 kopa 
 
Pavel Sedláček svatojiřského 1 kopa 15 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 15 gr. 
  2 kopy 30 gr. 
 slepice úroční 4 
 
Matěj Tesař svatojiřského 3 kopy  
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 svatohavelského 3 kopy  
  6 kop   
 slepic úročních 8  
 
Matěj Zdeněk svatojiřského 24 gr. 
 svatohavelského 24 gr. 
  48 gr. 
 slepice úroční 2 
 
týž Matěj Zdeněk svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy   
  4 kopy 
 slepic úročních 10  
 
Suma úroků z přítomných 18 kop 8 gr. 
slepic úročních  31 po 6 gr. 3 kopy 6 gr. 
vajec  1 kopa po 2 d. 17 gr. 1 d. 
 21 kop 31 gr. 1 d. 
v platu stálém po 50 kopách kopu počítaje vynáší 1 075 kop 57 gr. 1 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná, šenk ale piva jest od starodávna na gruntu Matěje Zdeňka 
a vydává ročně piva okolo 25 sudů po 1 kopě užitku 25 kop 
 
 
 
páleného bere na sud 4 žejdlíky a platí žejdlík po 6 kr., činí 8 kop 34 gr. 2 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 1 kopa 47 gr. 1 d. 
užitek v postě jemu daných herynků přináší 1 kopa 30 gr. 
užitek toho šenku 36 kop 51 gr. 3 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 921 kop 25 gr. 5 d. 
 
Collatura 
při vsi Kroučové chrám Páně založení Svaté Panny Markéty filiální klade se ve 100 kopách 
 
Regalia 
z vůle v provozování horní i polní myslivosti na tomto dílu klade se ve 4 500 kopách 
 
Sumarum tohoto druhého dílu činí 88 159 kop 19 gr. 1 5/16 d. 
 
Z toho se sráží onera tyto 
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panu faráři družeckému desátku z polí panských při dvoře Hořejší Dobré na zrně 
 žita  2 strychy po 1 zl. strych, činí 2 zl. 
 ovsa  3 strychy po 30 kr. 1 zl. 30 kr. 
kaple loretánská v Hájku fundati věčně nařízené a dává se ročně 600 zl. 
Suma toho onus činí 603 zl. 30 kr. 
na míšeňské činí 517 kop 17 gr. 1 d. 
Vynese Capitalu šest ze sta počítaje 8 621 kop 27 gr. 
Po kteréhožto Capitalu z hořejší sumy sražení zůstane tohoto dílu suma 
 79 537 kop 52 gr. 1 5/16 d. 
na zlaté rýnské činí 92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d. 
 
Co který díl bráti a druhému vydati má, to Extract při Conclusi jedné každé dílčí cedule 
ukazuje. 
 
Tyto následující Artikule a výminky pro zachování mezi námi sestrami na  
 
 
 
časy budoucí lásky a svornosti sesterské, tuto sepsané a poznamenané jsou, abychom tak, 
a ne jináče bez všelijakého jich protržení k sobě se dle znění jich, ve všem zachovati 
hleděly a povinny byly, totiž: 
Předně toto se mezi námi sestrami znamenitě vymiňujeme, kde jsou až posavad kteří-
koliveč lidé poddaní naši obojího pohlaví před rozebráním těchto od nás sester dílů, 
v kterémkoliv dílu usedlí, byť z jiných dílů rození byli, ti při tom dílu, kde zastiženi jsou, se 
všemi dětmi jich obojího pohlaví zůstávati mají, a měl-li by který z nich jakou spravedlnost 
anebo jaký jiný dluh v kterémkoliv dílu, ta jemu bez odpornosti vydána a dluh zaplacený 
býti má.  
Za druhé, co se sirotků všelijakých, též zběhlých lidí našich obojího pohlaví poddaných 
dotýče, ty se při těch  
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gruntech, na kterýchž jsou zrozeni neb z nich zběhli, zůstavují a zanechávají, však byl-li by 
který sirotek před tímto rozdělením ženatý anebo vdaný a již osazený na jiným gruntu, 
kteréhokoliv dílu, aneb že by ještě dosazen býti měl, ten a takový odtud hýbán býti nemá 
s dětmi svými všelijakými, nýbrž měl-li by jakou spravedlnost na tom gruntu, na kterém se 
zrodil, ta aby mu přece šla a vydávaná byla. Našel-li by se ale takový, který někde jinde 
krom gruntů našich osazený a tam by propuštěný nebyl, na toho bude mocti z nás sestra 
ta, z čího gruntu a dílu jest, sáhnouti, jako na svého dědičného poddaného a nevyhoště-
ného člověka a jsou-li kteří lidé buď mužského, nebo ženského pohlaví před těmito díly od 
nás listy zhostními z těchto dílů jinam do poddanosti propuštěni a to se pořádně by  
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prokázalo, při tom zůstane a z nás žádná na něho více se potahovati mocti nebude. 
Naproti tomu: 
Za třetí, kteříkoliv a odkudkoliv lidé cizopanští od jich vrchnosti na grunty těchto statků 
vyjednaní a buď že již ženatí, osedlí, neb neženatí a neosedlí jsou, ti mají tu, kde zastiženi 
budou, v poddanosti zůstati, a kteří by se ženiti chtěli, a již ženské osoby k stavu 
manželskému v kterémkoliv dílu zamluvené měli, nemá jim v tom překáženo, nýbrž táž 
osoba ženská k manželstvu do kteréhokoliv dílu propuštěna býti, jakož  
Za čtvrté, na těchto statcích v dílech učiněných lidé poddaní po rodičích, bratřích 
a přátelích svých rozdílné spravedlnosti a nápady mají, těch a takových má jeden každý, v  
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kterémkoliv by vedle knih purkrechtních, a v nich se nacházejícího zapsání, se co vynašlo, 
každoročně při držení soudů až do vyplacení sumy toho užíti a vrchnost jedna každá 
k tomu dopomoci, poněvadž ale 
Za páté často se přitrefuje, že lidé poddaní z tohoto světa prostředkem smrti časně 
scházející po sobě žádných dědiců nepozůstavují, jiní zase z pouhé svévolnosti nad 
vrchností svou zrazují, z gruntů odcházejí, a mnoho ženského pohlaví osoby nepamatujíce 
na přikázání Boží k zmrhání své poctivosti přicházejí, a po těch a takových nápady na 
vrchnost připadají, při čemž i tuto se pozůstavuje, tak že jednoho každého dílu vrchnost 
i toho co již v purkrechtu zapsáno se nachází, užíti mocti bude a má, dáleji 
Za šesté, pokudž bychom se jakých spravedlností, nápadů po předcích našich anebo  
 
 
 
kde a po komkoliv jiném nám patřícím jak by to koliv jmenováno bylo, a za kýmkoliv 
uptáno býti mohlo, ty a takové spravedlnosti společným nákladem my sestry hraběnky ze 
Žďáru dobývati, a jestli bychom co dobyly a obdržely, o to se spravedlivě rovným dílem 
poděliti máme. Naproti tomu, 
Za sedmé, jestliže by se jakékoliv závady na statcích těchto pozemských, o které tuto 
dělení se stalo, buď po předcích našich, anebo jiné dluhy se vynašly a vyhledaly, jak by ty 
koliv jmenované byly, ty budeme povinny všechny dílové od takových závad očistiti 
a pokudž by který díl to učiniti se vzpěčoval a potom někdo sám z svého dílu tuž závadu 
svésti musel, tehdy bude mocti zase toho na tom, kdo to učiniti nechtěl, tře- 
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tinou výš, jak země za právo má, pohledávati beze všechné překážky na jeho vlastní 
náklad. 
Za osmé, co se dotýče občin, lesů, dědin a luk, lidí poddaných ke všem dílům 
přináležejících, poněvadž při vyměření nic selského do panského pojato nebylo, toho všeho 
k jedné každé vesnici patřícího, tak jak jest jich před rozdělením od nich užíváno bylo, aby 
tíž lidé užívati, a k tomu volný a svobodný (:však bez zbytečného jich plundrování 
a odcizování:) přístup jezděním a chozením jim dopřán byl, a to bez překážky nás, dědiců 
a budoucích našich všelijaké. 
Za deváté, a jsouce věc potřebná, aby meze a hranice ke všem pěti dílům náležející 
obnovené byly, v tom všeckny společně se zavazujeme, na takové hranice a meze buď 
samy osobně výjezd  
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ihned po rozebrání dílů předsevzíti anebo lidi z každý strany k tomu vypraviti, takové 
obnovení meze a hranic vykonati dáti tak, aby každá z nás, jak daleko grunty k dílu jejímu 
se vytahují, věděti mohla a snad (:jak se časem stává:) na druhých grunty se 
nepotahovala a v užívání jich nějaké překážky nečinila. 
Za desáté Průhonů a pastev dobytka všelijakého, myslivosti všelijaké (:vymiňujíce tenat 
a náhonců:), těch abychom společně tak, jak jest jich před rozdělením užíváno bylo, spolu 
s dědici a budoucími našimi užívati a sobě jich zapovídati ani brániti nemohly, vymiňujíce 
však myslivosti provozování, kteráž se na lidi poddané naše bez vůli a povolení nás sester 
nijakž míniti, rozu- 
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měti a stahovati nemá. 
Za jedenácté, z polí, na pole, na louky, z luk do lesů, i z lesů, i kdežkoliv jinde, jakž jest 
prve od starodávna před tímto rozdělením ježděno, vezeno, též i chozeno bývalo, nemáme 
sobě, dědicům a budoucím našim, což by beze škody bylo, brániti, též také lidem 
poddaným našim nad to pak výšeji žádná z nás, aby té moci neměla, jedna druhé, ani 
lidem našim poddaným i čeledi jich přístavné gruntů svých podle práva žádným 
vymyšleným způsobem zapovídati. 
Za dvanácté, co se toků starých, kudy jest se voda od starodávna vedla a vede na 
rybníky, rybníčky, sádky, mlýny, louky a kdekoliv jinam dotýče, těch aby jedna každá z nás 
bez všelijaké překážky volně ku potřebám svým užívati mohla bez umenšení tak, jakž toho 
před rozdělením užíváno bylo. 
 
 
 
Za třinácté, i toho se mezi námi znamenitě vymiňuje, co se všech a všelijakých rybníků 
velkých i malých ke všem dílům náležejících dotýče, ty v svém zatopení i s vokrajky, jak 
jsou předešle vždycky zůstávaly tak i nyní, a vždyckni v svém zatopení zůstávati mají, na 
časy budoucí, a poněvadž  
Za čtrnácté rybníky kaprové i výtažní po letošním na zimu jich slovení budoucího jara 
1689 zase k nasazení přijíti mají, a k té potřebě plodu rozdílně po rybníčkách k přechování 
na zimu dostatek se nachází, z toho tehdy plodu mají jak kaproví tak vejtažní rybníci 
náležitě nasazeni, a co by po nasazení jich plodu zbylo, takový prodán a peníze rovným 
dílem jednomu každému dílu odvedené býti. 
Za patnácté, čeládka přístavní pod- 
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dací zůstane do sv. Martina v službách svých, po vyjití pak toho času jeden každý buď 
mužského, neb ženského pohlaví tam, do kterého dílu náleží, po zaplacení jeho mzdy, 
kterou u hospodáře svého zasloužil, neb zasloužila, odjíti mocti bude a má, čeleď pak 
dvorská též poddací (:poněvadž teprve při vánocích Quartaliter placena bývá:), do toho 
času vánočního sloužiti bude a po zaplacení jí každý do svého dílu, kde patří a poddaností 
zavázán jest, odejde, kteréž jeden každý díl, v kterém slouží, co by za ten čas pro rata 
vyneslo, zaplatiti má, a zdržovati mocti nebude. 
Za šestnácté, jest známo vůbec, že jeden každý díl, k vaření piva pro svou a do hospod 
výstav potřebu nemá, na tak spěch míti a jej zhotoviti dáti nemůže, z té příčiny pivovar 
jenečský  
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pro tři a kladenský pro dva díly tak dlouho, dokavad by jeden každý díl sobě pivovar svůj 
nepřipravil a v něm piva nevařil (:s čímž však každý díl dle možnosti co nejdřívěji pospíšiti 
povinen bude:) k vaření piva a výstav téhož pro vrchnost i k šenku do hospod se rozdělují 
na ten však způsob, aby jednoho každého dílu, který v těch pivovařích pivo vařiti dáti chtíti 
bude, by v tom jedna i druhá strana obmeškána nebyla, vrchnost ječmeny na slady, časně 
do štoku sládkům odváděti, potřebné dříví k sušení udělaného sladu a k várkám dovážeti, 
chmel, smolu, sudovinu pro sudy opatřiti, slad do mlýnů i ze mlýnů na forách svého dílu 
dovážeti a zase přivážeti a sládkovi s podstarším, mládkem a hvoz- 
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dy jeho službu jako i bednáři co by pro rata na který díl peněžitě aneb jiné ročně přišlo 
platiti, a kdyby na kotli pivovarském a jinších kusích oprávky anebo nového udělání 
potřeba bylo, to také na náklad společný spraviti povinna byla, mlato pak a kvasnice (:leda 
by se s židem, který z kvasnic pálené pálí a k každému sudu piva po 4 žejdlících do 
hospody vydává, a do důchodu platí, v té příčině nějaká námluva stala:) bude moci 
k svému užitku obrátiti. 
Za sedmnácté, co se dosavad vedle stálého s Tranksteuerambtem v Praze Tractatu platí, 
totiž z pivovarů obouch a za pálení páleného per Paush ročně 832 zl. 24 kr., že ale nyní 
hospody k roztrhání přišly, bude mocti a má každá sestra z nás do svého dílu znovu s týmž 
Tranksteuerambtem tractirovati, aby  
 
 
 
jeden každý věděl budoucně, co ročně odvozovati, však nemá s odváděním při času na něj 
přišlé a tractirované quoty odkládati, nýbrž v času v Contractu s Trancksteuerambtem 
jmenovaném ji zapraviti, aby pro neodvedení jí snad druzí dílové, kteří by svou quotu 
zapravili, zapečetěním pivovaru (:jak se častěji mnohým stává:) škody a obmeškání 
nenesli, z čehož by slušně dílu škodu trpícímu váhavý díl, práv býti a jí vynahražovati 
povinen byl; pokudž by ale všickni společně k té sumě 832 zl. 24 kr. dokad by sobě jeden 
každý díl pivovar, který by jej neměl, vystavil, concurirovati a jí odvozovati pro rata chtěly, 
při tom jak se snesené zůstaveno býti má. 
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Za osmnácté, do král. berně zemské pokudž co vrchnost sama z vlastního měšce ještě 
restýruje, to z celé Masy všichni dílové též Concurirovati povinni býti máme; neméně 
poněvadž restýruje se dosavad dobrý díl zadrželé Contribuci měsíční, která pro předešlé 
staré zadržalé dluhy, jenž napřed placené byly, zapravena býti nemohla, bude tehdy jeden 
každý díl povinen lidi poddané své po rozdělení k tomu míti a přidržeti, by každý povinný 
rest svůj, který by dlužen zůstal, písaři Contribučnímu neprodleně odvedl a pořádnost při 
berni zaplacením se státi mohla; naproti tomu pak a co by při berni zemské vynahražení 
útrat vojenských se vynašlo, ty zase k dobrému všech dílů lidem poddaným proportiona-
liter přijíti mají. Dále jednoho každého dílu vrchnost bude vě- 
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děti při témž král. úřadě berničném na hradě Pražském ihned po přijetí dílu svého, kterak 
se ohlásiti, Separati žádati, a o to, z kolika osedlých by tak od nejprv příštího nového léta 
Contribuci platiti měla, vyrozuměti, a podle toho se říditi. 
Za devatenácté, nacházející se obilí na zrně a v slámě ve dvořích, na sýpkách, 
v stodolách a v stozích, jako i na dluzích za lidmi poddanými, neméně i dluhové peněžití, 
takové při jedné každé vesnici za poddanými i ve dvořích zůstanou, a od písařů důchod-
ního a obilného pořádně vykázané a od lidí přiznalé býti mají, kteréž po stálém přiznání 
a vyměření, kdyby buď obilí ve dvořích, anebo za poddanými, peněžité i obilné (:dadouce  
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vzíti pruby z obilí v slámě co by z mandele kterého zrna vynášelo a jak mnoho by po 
sražení z toho pro vychování čeledi dvorské, dobytka, budoucího jarního výsevku 
a pivovara do nového budoucího potřeba bylo, a po čem na obecném trhu kterého strych 
platí sečtouce více nad jiné díly se nacházelo a převyšovalo, to aby týmž menším dílům 
buď penězi, jak by tehdáž na trhu obecném platilo, zaplatiti aneb in natura obilím 
zapraviti. O slámu z téhož obilí letošního, též se poděliti, to quantum však, které by 
v dílčích cedulích, v jedné neb druhé nad menší větší bylo, hotovými penězi srovnati a tak 
se urovnati povinny byly, tuto se zavazují, což ihned při přijetí dílů vykonáno a narovnáno 
býti má. 
Za dvacáté, co se sladu, chmele, smoly  
 
 
 
při pivovařích jako i mobilií v zámku kladenském dotýče, a do přijetí dílů se najde, to 
všeckno rovným dílem na pět dílů rozděleno a každému dílu přišlý díl odveden bude a býti 
má, čehož všeho písařů Interesirovaných poslední cedule i co ve dvořích, mlýnech 
a hospodách panských, od hospodářských potřeb jest inventáře ukáží. 
Za dvacáté první, kdyžbykoliv tyto cedule dílčí ode mně paním sestrám mým aneb od 
nich zplnomocněným odvedené byly, abych jich žádná za sebou nezdržovala, nýbrž 
neprodleně vezma sobě každá díl, jeden díl můj, co mně zanechají, odevzdaly a navrátily. 
Za dvacáté druhé, jestliže by která z nás sester díl svůj, kterýžto se jí těmito dílčími 
cedulemi na  
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díl dostane, buď všecken, anebo na díle odprodati, změniti anebo zastaviti chtěla, tehdy 
v tom jedna každá z nás sester Ius Protomisios sobě zanechává. Naposledy  
Za dvacáté třetí, kdyby se vyhledalo a našlo, že něco jak by to koliv jmenováno býti 
mohlo a zapomenutím z těchto dílčích cedulí vypuštěno bylo a to nám sestrám náleželo, 
toho všeho společně rovným dílem užíti máme; kteréžto dílčí cedule jedna každá z nás 
svůj díl bude mocti s povolením J. M. cís. rad a pánů úředníků menších desk zemských 
i bez přítomnosti druhé strany buď sama, neb skrze svého plnomocníka, v týž dsky 
zemské na svůj náklad vložiti a vepsati dáti. 
Na potvrzení toho a dokonalejší pevnost a stálost těchto dílů mezi námi sestrami 
učiněných já napřed psaná Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená  
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hraběnka ze Žďáru, jakožto sestra nejstarší, pečeť mou k těmto cedulím dílčím jsem 
přitisknouti dala vědomě a v nich vlastní rukou se podepsala a pro lepší toho vědomost 
dožádala jsem se níže psaných pánův svědků, že oni podobně podle mně na svědomí 
(:však jim a budoucím jejich beze škody:) vlastními rukami se podepsali a pečeti své 
přitiskli.  
Datum těchto cedulí dílčích v zámku kladenském třetího dne měsíce November léta 1688. 

Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru 
Václav Vojtěch hrabě z Šternberka 

Max Norbert Krakovský Graf von Kolowrat 
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Extract dílů, co tak který po srážce všech onerů čisté sumy vynáší a jak mnoho 
jeden díl druhému tak, aby všeckny se srovnaly, dopláceti povinen bude. 
 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d. 
 druhý 92 794 zl. 10 kr.  5 5/16 d. 
 třetí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 čtvrtý 88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 pátý 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 Společně 436 352 zl. 1 kr. 2 9/16 d. 
 
Tu sumu na pět rovných dílů rozdělíce, na jeden díl přichází 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Na to mají: 
Díl první, jakž výšeji  86 241 zl. –  4 2/16 d., 
dodati mu přijde od dílu druhého  1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d., 
a tak bude míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl druhý má míti též 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.; 
má v dílu svém  92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d., 
má více, nežli míti má, o  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
z toho bude platiti povinen 
 
 
 
dílu prvnímu 1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d. 
třetímu 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d. 
pátému 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d. 
  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
a tak bude míti jako jiný 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl třetí má  84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
a má míti 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d., 
tu poštu díl druhý jemu dáti povinen bude a tak bude míti jako jiný díl svých 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
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Díl čtvrtý má  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d., 
a má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.,  
má více o  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d.,  
tu poštu dodá dílu pátému, a tak bude míti jako jiní  
   87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl pátý má  84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d., 
má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
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nedostává se  2 667 zl. 44 kr. 1 12/16 d. 
Na tu poštu díl druhý jemu dá 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d., 
čtvrtý   1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d., 
 id est 2 667 zl. 44 kr. 1 14/16 d. 
a tak bude též míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Tato cedule dílčí s Extractem jest ve dsky zemské s povolením J. M. cís. rad a úřed. praž. 
menších desk zemských na výminku v ní doloženou a žádost vysoce urozené Polexiny 
Lidmily hraběnky z Šternberku, rozené hraběnky ze Žďáru do tohoto kvaternu vložena 
a slovo od slova vepsána. 
 
 
 
Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro červenoújezdecký díl (1688) 

 
[P 14] 

1689  
 
Ve středu po sv. Anně, to jest 27. dne měsíce července. 
 
Ve jméno nejsvětější a nerozdílné trojice Boha otce, Boha syna, Boha ducha na věky 
požehnaného Amen. 
 
Já Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, paní na Skočicích 
známo činím touto dílčí cedulí, obecně přede všemi zvláště tu, kdež náleží, tak jakož jsou 
na nás, Polexinu Lidmilu hraběnku Šternberkovou, Marii Maximilianu Hiesrlovou, Johannu 
Eusebii hraběnku Caretto Millesimovou, Theresii Eleonoru hraběnku Ugartovou a Annu 
Kateřinu hraběnku Magnovou, vše rozené vlastní sestry hraběnky ze Žďáru; vedle jistého 
mezi vyso- 
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Poznámka po straně této a následující stránky: 
Léta Páně 1689 v úterý po památce sv. Šťastného, to jest 25. Octob. 
Já Theresia Eleonora ovdovělá hraběnka Ugartová rozená ze Žďáru na Borovnici a Červeném 
Újezdci, známo činím touto Quittancí všem vůbec a zvláště tu, kdež náleží. Jakož na vysoce 
urozenou paní paní Polexinu Lidmilu hraběnku Šternberkovou rozenou hraběnku ze Žďáru na 
Skočicích a na Dobré, paní sestru mou nejmilejší druhý díl Kladna, totiž Dobrá, a mně zase třetí díl, 
totiž Červený Újezd dle dílčích cedulí jest přišel, podle kterých byla mně povinna vydati jmenovitě 
dva tisíce devět set padesáte dva zlatý r. 54 kr. 3 9/16 d., jakž táž cedule dílčí v kvaternu památném 
karafiátovém čtvrtém léta 1689 dne 27. července sub. lit. P15 se nacházející to ukazuje. 
A poněvadž dotyčná JM. paní hraběnka Šternberková paní sestra má nejmilejší jest mně těch dva 
tisíce devět set padesáte dva zlatý 54 kr. 3 9/16 d. vydala a hotovými penězi náležitě zaplatila. 
Pročež táž JM. paní hraběnku Šternberkovou, dědice a budoucí její od sebe a budoucích mých 
z takového zaplacení touto kvitancí mou v nejlepším způsobu právním kvituji, prázdna a svobodna 
činím nyní i na časy budoucí a věčně, kterážto kvitance má bude mocí každého času s povolením 
JM. rad a pánů úředníků menších desk zemských a bez mé přítomnosti v též dsky zemské juxtou 
podle dílčích cedulí vložena a vepsána býti. Na potvrzení toho kentnug k této kvitanci jsem přitiskla 
a v ní se vlastní rukou podepsala, neméně pro lepší podstatu toho dožádala jsem se níže 
podepsaných pánův svědkův, že jsou […?] své vedle mne tu též přitiskli a při tom vlastními rukami 
na svědomí (:však sobě, dědicům a budoucím svým beze škody:) podepsali.  
Čehož jest datum na Borovnici dne 22. Oct. 1689. 

Teresia Grafin von Ugart gebohrene Grafin von Sahr 
Caspar Wnetzel Franze Frankenseiub 

Adam Max Gánovský z Dlouhé Vsi 
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ce urozenými pány, pány Jiřím Adamem a Maximilianem Quidobaldem vlastními pány 
bratry hrabaty z Martinic (:tit.:) jakožto syny a dědici po dobré paměti vysoce urozeném 
pánu panu Maximilianu Valentinovi sv. Římské říše hraběti z Martinic (:tit.:) pozůstalými 
z jedné a námi svrchu jmenovanými sestrami, hraběnkami ze Žďáru pod datum 30. dne 
měsíce Maje léta pominulého 1686 o panství Kladno a statky Červený Újezdec a Litovice 
z strany druhé, též mezi teď výš jmenovanými pány hrabaty z Martinic a jistými v Míšni 
v saské zemi se nacházejícími přáteli Žďárskými ze Žďáru obšírněji rozepsanými tituly pod 
datum 21. dne měsíce Septemb. a 1. Octob. léta 1686 stalého a od J. M. cís. a král. 
12. dne Novemb. téhož 1686 léta nejmilostivěji Ratificirovaného narovnání, jakž ta- 
 
 
 
kové narovnání ve dskách zemských v kvaternu památném růžovém šestém265 léta 1687 
dne 16. měsíce January pod lit. R.2 vložené a vepsané, to v sobě šířeji obsahují a zavírají, 
výše jmenované panství a statky přišly, a my do nich se vším a všelijakým k nim od 
starodávna náležejícím příslušenstvím, s komorníkem od úřadu král. desk zemských, ku 
pravému dědickému právu, jako i co se při tom manského vynacházelo, od úřadu král. 
desk zemských266 společně uvedeni jsme, jakž týž uvedení s komorníkem od desk 
zemských ku pravému právu dědickému na Registřích starostových práv vedení druhých 
popelatých267 léta 1687 dne 5. February pod lit. L27 a uvedení od král. desk dvorských 
a přijetí léna v kvaternu velikém novém bílém památném král. desk 

                                                 
265  DZV 398. 
266  Správně má být: od úřadu král. desk dvorských. 
267  DZV 116. 
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dvorských Folio 98, 99 to v sobě šířeji obsahují a zavírají, a my téhož panství a statků 
s jich příslušenstvím až dosavad v pořádném bono et justo titulo společném držením, 
a užívání zůstáváme. 
Že na pohledávání toho při mě, jakožto z nás sester hraběnek ze Žďáru sestře nejstarší, 
od nejmladší sestry paní Anny Kateřiny hraběnky Magnové jsem opáčené panství a statky 
Kladno, Červený Újezdec a Litovice šacovati dala, na pět dílů spravedlivě rozdělila a jim 
paním sestrám mým, by jedna každá z nich, začnouce od nejmladší, sobě jeden díl vzaly, 
do desk zemských s povolením J. M. Cís. rad a pánův úředníků pražských menších týchž 
desk zem. v království Českém na svůj náklad kdykoliv bez překážky jedné každé z nás 
vložiti a vepsati daly, a mně jednoho kteréhokoliv dílu zanechaly předešle tak,  
 
 
 
by jedna každá z nás dílu svého, bez dalších nějakých zaneprázdnění, jak nejlépeji možná, 
pokojně užívati mohla, a mohly, což činím a tak 
k třetímu dílu kladu 
 
Zámek Červený Újezdec 
od kamene někdy vystavěný, šindelem přikrytý, v němž v hořejším štoku, dokavad v své 
celosti byl, pěkné pokoje se nacházely, nyní ale po shoření jich sýpky z nich udělané jsou 
a v dolejším štoku toliko sklepy povrchní a dole pod zemí dobré lochy a byt pro hejtmana, 
v kterém zůstává, jest v 1 000 kopách 
 
Tvrz Kyšice 
od kamene vystavěnou a šindelem přikrytou, v které předešle několik pokojů bylo a nyní 
sýpky z nich udělané jsou, v 500 kopách 
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Zahradu kořennou a štěpnice 
Blízko téhož zámku zahradu kořennou, však již sešlou a štěpovím vysazenou, v které 
stavení pro zahradníka, zdí obehnanou, a štěpnici při zámku ve 300 kopách 
2hou štěpnici u dvora kyšického u tvrze a za stodolami v 200 kopách 
 Suma 500 kop 
 
Dvory poplužní 
1ní červenoújezdecký před samým zámkem ležící, od kamene vystavěný, šindelem a došky 
přikrytý, v kterém maštale, chlívy pro všelijaké dobytky, kolna pro vozy a stodola o čtyřech 
mlatech, ve 300 kopách 
2hý kyšický, též od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém ratejna, 
komora, chlívy pro hovězí a svinské dobytky a stodola o dvouch mlatech, ve 200 kopách 
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V nich chování dobytka 
krav dojných  chovati se může nyní jest 

ve dvoře újezdeckém 30 29 
 kyšickém 22 21 
 Suma 52 50 

z přítomných užitku po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě počítaje vynáší 102 kop 
 
jalového hovězího 

ve dvoře újezdeckém 25 21 
  kyšickém 13 7 
 Suma 38 28 

z přítomných užitku po 1 kopě a z nepřítomných po ½ kopě činí 33 kopy 
Suma užitku dobytka hovězího 135 kop 
 
Dobytka svinského 
sviň plemenic 

ve dvoře újezdeckém 10 6 
 kyšickém 6 4 
 Suma 16 10 

z přítomných užitku po 16 gr. a z nepřítomných po 8 gr. činí 3 kopy 28 gr. 
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jalového svinského  chovati se může nyní jest 

ve dvoře újezdeckém 40 23 
 kyšickém 25 23 
  Suma 65 46 

z přítomných po 8 gr. a z nepřítomných po 4 gr. činí 7 kop 24 gr. 
Suma užitku dobytka svinského 10 kop 52 gr. 
 
Potahu volského 

ve dvoře újezdeckém 15 15 
 kyšickém 5 5 
 Suma 20 20 

počítaje z přítomných po 2 kopách  40 kop 
hříbě 1 ½ letní přítomné 1 kopu činí 25 kop 
 
Drůbeže pernaté 
ve dvoře újezdeckém kohout indián 1 1 
  slepic 5 5 
 kyšickém kohout indián 1 1 
   slepic 5 5 
 Suma 12 12 
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ve dvoře újezdeckém houser 1 1 
  husí 5 5 
 kyšickém  houser 1 1 
  husí 5 5 
 Suma 12 12 
 
ve dvoře újezdeckém  kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 kyšickém  kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 Suma 12 12 
 
ve dvoře újezdeckém  kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 kyšickém  kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 Suma 42 42 
 
Z této drůbeže šafářka povinna jest platiti (:vypouštěje kohouty, housery a kačery:) 
z každé krůty po 5 mladých anebo za každou po 24 kr., z každé husy po 5 mladých nebo 
za 
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každou po 15 kr. 
z každé kachny po 6 mladých nebo za každou po  7 kr. 
z každé slepice po 4 kuřatech anebo za každé po  3 kr. 
po 2 kapouních anebo za každého po  12 kr. 
po 1 kopě vajec anebo za každou kopu po  15 kr. 
za prach a peří z podškoubek husích, každá po  2 zl. 
činí užitku té drůbeže 68 kop 34 gr. 2 d. 
 
Suma chování dobytka činí 255 kop 26 gr. 2 d. 
a v platu běžném po 25 kopách kopu počítaje vynáší 6 385 kop 57 gr. 1 d. 
 
Při nich rolí orných 
při dvoře červenoújezdeckém vyměřeno 5 ¼ lánu 25 ¼ provazce, mezi nimi jest na zimu 
osetých 2 lány 38 prov., zůstává neosetých 3 lány 35 ¼ provazce,  
za lán osetých po 500 kopách 1 098 kop 57 gr. 3 ½ d. 
za lán neosetých po 400 kopách 1 273 kopy 26 gr. 1 ¾ d. 

Suma 2 372 kopy 23 gr. 5 ¼ d. 
kyšickém 3 lány 30 ½ prov., v nich jest osetých 1 lán, zůstane neosetých 2 lány 30 ½  
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prov., za lán osetých po 400 kopách 400 kop 
a neosetých po 300 kopách 647 kop 39 gr. 2 5/8 d. 

Suma 1 047 kop 39 gr. 5/8 d. 
 
dřívím zarostlých 
při dvoře kyšickém vyměřeno 29 ½ prov. po 200 kopách 30 kop 43 gr. 5 ¼ d. 
 
Suma pole orná a zarostlá 3 450 kop 46 gr. 6 2/16 d. 
 
Lesů 
při dvoře červenoújezdeckém u vsí Svárova, Rymáně a Libečova vyměřeno 4 095 ¼ prov., 
po 6 kopách činí 24 571 kop 30 gr. 
kyšickém vyměřeno 543 provazce, po 4 kopách činí 2 172 kopy 
Činí 4 638 ¼ prov. 26 743 kopy 30 gr. 
 
Hájů 
při dvoře červenoújezdeckém u Libečova, Podkozího, Nenačovic a Malého Přítočna vymě-
řeno 566 ½ prov., 
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po 3 kopách provazec vynáší 1 699 kop 30 gr. 
item při těch vesnicích 60 prov. po 2 kopách prov. 120 kop 
při dvoře kyšickém 62 ¾ prov. po 2 kopách prov. 125 kop 30 gr. 
Činí 689 ¼ provazce 1 945 kop 
 
Suma lesy a háje 28 688 kop 30 gr. 
 
Notandum 
V těchto lesích a hájích vrchnost má moc dříví prodávati a k svým potřebám užívati, do 
tenat na zajíce a srny honiti, i stříleti dáti, však střílení černé a vysoké zvěře na Křivoklát 
k fořtu J. M. cís. patří. 
 
Luk 
při dvoře červenoújezdeckém vyměřeno  ¾ lánu 5 prov. 
 kyšickém ¾ lánu 4 ¼ prov. 
 Všech 1 ½ lánu 9 ¼ prov. 
ty se zanechávají k užitku dobytčímu 
 
Ovčín 
při dvoře červenoújezdeckém od ka- 
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mene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 150 kopách 
v kterémžto dobytka ovčího jalového samopanského se zimovati může 600 kusů, nyní se 
nachází 515 kusů, 
z každého kusu přítomného po 8 gr. a z nepřítomného po 4 gr. užitku, činí 
 74 kop 20 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách vynáší 1 858 kop 28 gr. 
 
Rybníků kaprových spravených 
u vsi Rymáně slove Rymánský na 20 kop 
v Podkozím na  40 kop 
u Kyšic slove  Nový na 60 kop 
 Kyšpach na 80 kop 
 Hluboký na 20 kop 
 Činí 220 kop 
po 12 kopách kopu násady počítaje vynáší 2 640 kop 
 
výtažních spravených 
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u Rymáně slove  Koníček na 40 kop 
 Koryto na 40 kop 
 Karkulínek na 20 kop 
 Horánek na 15 kop 
 Tmavý na  15 kop 
u Kyšic slove  Čertovský na 20 kop 
 Činí 150 kop 
po 6 kopách kopu násady počítaje vynáší 900 kop 
 
pustých 
nad Nenačovicemi, z kterého voda na hamr železný chodívala, na 
  30 kop 
po 3 kopách vynáší 90 kop 
 
Suma rybníci 3 630 kop 
 
Sádek a haltýřů 
pod rybníkem Podkozským, z nichž jedna zanesena a dřívím zarostlá, druhé dvě pak 
zpustlé a nádržka třetí, ty se k rybníkům zanechávají 
 
Mlýnů panských vystavěných 
1ní při vsi Kyšicích slove Čertovský, od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, 
o jednom složení ve 100 kopách 
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platí do důchodu z toho mlýna mlynář do důchodu ročně platí 16 zl., po sražení čtvrtého 
dílu zůstane 10 kop 17 gr. 1 d., v platu běžném po 25 kopách vynáší 257 kop 8 gr. 4 d. 
 
pustý 
2hý slove Starý Kyšický, který o dvojím složení býval a platilo se z něho do důchodu 40 kop 
a za vepře 7 kop, činí 47 kop, klade se polovicí (totiž 23 kop 30 grošů), v platu běžném 
  512 kop 30 gr. 
Suma mlýny panské 869 kop 38 gr. 4 d. 
 
selských poddacích 
1ní Vilímovi Kalousovi náležející v Podkozím, z kterého ročně platí do důchodu 10 kop, husí 
krmných 5 po 30 gr., činí 2 kopy 30 gr., obojího 12 kop 30 gr., v platu běžném 
 312 kop 30 gr. 
2hý Jana Konvalinky a platí z něho 20 kop, v platu běžném  500 kop 
3tí Jiříka Kalousa, platí z něho ročně 
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do důchodu 4 kopy, v platu běžném 100 kop 
 
Suma mlýny selské 912 kop 30 gr. 
Suma panské i selské mlýny 1782 kopy 8 gr. 4 d. 
 
Huti železné 
nad mlýnem Jiříka Kalousa bývaly před lety, kdež dostatek bohaté rudy se nachází, nyní 
však toliko místo jest. 
 
Vesnice tyto 
 
1ní ves Červený Újezdec úroků platí osedlý 
Matěj Liška svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních 6 
 vajec 45 
 
Jan Prušák svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních 6 
 vajec 45 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 77  261 
 

 
Michal Wolfram svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční  4 ½  
 vajec  45 
 
Jiřík Es svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních  6 
 vajec  50 
 
Jan Macek svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních  5 
 vajec  50 
 
vdova Prušačka svatojiřského  45 gr. 
 svatohavelského  45 gr. 
  31 kopa 30 gr. 
 slepic úročních  4 ½  
 vajec 45 
 
Jan Merl svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
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 slepic úročních  6 
 vajec  50 
 
Adam Vidounek svatojiřského 1 kopa 10 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 10 gr. 
  2 kopy 20 gr. 
 slepic úročních  11 
 vajec  50 
 
Mikuláš Chalupa svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 
Jan Žídek svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
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Ondřej Trnka svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 
Martin Dlouhý svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 
Zábranská vdova svatojiřského 50 gr. 
 
 
 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 
Jiřík Lešner svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 
Mates Wolfram svatojiřského  30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 
Jan Smrčka svatojiřského 1 kopa 8 gr. 4 d. 
 svatohavelského 1 kopa 8 gr. 4 d. 
  2 kopy 17 gr. 1 d. 
 slepic úročních 11 
 vajec 50 
 
Jan Douša svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních  4 ½  
 vajec  50 
 
Mates Kleisner svatojiřského  30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
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 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 
Jiřík Lešner268 svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepic úročních  3 
 vajec  45 
Martin Wolfram269 svatojiřského  35 gr. 4 d. 
 svatohavelského  35 gr. 4 d. 
  1 kopa 11 gr. 1 d. 
 slepic úročních  4 
 vajec  30 
 
Suma úroků 43 kop 18 gr. 2 d. 
slepic úročních  54 po 6 groších 8 kop 24 gr. 
vajec  11 kop 5 kusů po 2 d. 3 kopy 10 gr. 
 facit 54 kop 52 gr. 2 d. 
po 50 kopách kopu počítaje činí 2 743 kop 34 gr. 2 d. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do týhodne 3 dni začnouce ráno potřebnou robotu jakou-
koliv buď potažní, nebo ruční bez úplatku vykonávati tak, jak k čemu nařízení jsou. 
 
 
 
Hospoda panská není žádná, šenk piva však od starodávna na gruntu Matesa Kleisnera 
jest a vydává ročně okolo 40 sudů piva po 1 kopě  40 kop 
páleného na každý sud bere 4 žejdlíky a platí žejdlík po 6 kr., činí 13 kop 42 gr. 6 d. 
šrutky z každého sudu po 5 kr.  2 kopy 51 gr. 3 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 30 gr. 
činí 58 kop 4 gr. 2 d. 
v platu běžném vynáší 1 451 kop 47 gr. 1 d. 
 
2há ves Svárov úroků platí osedlý 
Martin Reicherdt svatojiřského 20 gr. 
 svatohavelského 20 gr. 
  40 gr. 
 slepic úročních 2 
 vajec 30 
 
Kristina Hrachová svatojiřského 20 gr. 
 svatohavelského 20 gr. 
  40 gr. 
 

                                                 
268  Jméno se opakuje. 
269  Jméno se opakuje. 
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 slepice úroční 2 
 vajec 30 
 
Jan Měchura svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
  20 gr. 
 slepice úroční 1 
 vajec 10 
 
Pavel Šenkýř svatojiřského 4 kopy 
 svatohavelského 4 kopy 
  8 kop 
 
Pavel Tuček svatojiřského 20 gr. 
 svatohavelského 20 gr. 
  40 gr. 
 slepice úroční 2 
 vajec 30 
 
Matouš Kříž svatojiřského 1 kopa 10 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 10 gr. 
  2 kopy 20 gr. 
 slepice úroční  3 
 vajec  30 
 
Jiřík Ihl svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepice úroční 3 
 
 
 
 vajec  30 
 
Jan Drexler svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 
Suma úroků z přítomných 15 kop 40 gr. 
slepic úročních  16 po 6 gr. 1 kopa 36 gr. 
vajec  3 kopy 10 po 2 d. 54 gr. 2 d. 
 facit 18 kop 10 gr. 2 d. 
v platu stálém po 50 kopách vynáší  908 kop 34 gr. 2 d. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 77  265 
 

 
z pustých 
Šlapákovský svatojiřského 20 grošů 
 svatohavelského 20 grošů 
  40 grošů 
 slepic úročních  2 
 vajec  30 
Podhrázský svatojiřského 10 grošů 
 svatohavelského 10 grošů 
  20 grošů 
 slepic úročních  2 
 vajec  30 
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Doušovský svatojiřského 4 kopy 
 svatohavelského 4 kopy 
  8 kop 
Rampouskovská svatojiřského 22 gr. 4 d. 
 svatohavelského 22 gr. 4 d. 
  45 gr. 1 d. 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 
Suma úroků z pustých 9 kop 45 gr. 1 d. 
slepic úročních  7 po 6 gr. 42 gr. 
vajec  1 kopa 30 po 2 d. 25 gr. 5 d. 
 facit 10 kop 52 gr. 6 d. 
v platu stálém po 50270 kopách vynáší 294 kop 2 gr. 6 d. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni jako jiní do týhodne 3 dni robotovati, jak se jim poručí. 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, šenk piva ale od starodávna na gruntu Tobiášov-
ském zůstává, vydává ročně 30 sudů po 1 kopě užitku 30 kop 
 
 
 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí žejdlík po 6 kr., vynáší 11 kop 8 gr. 4 d. 
šrutky ze sudu po 5 kr. do důchodu platí 2 kopy 8 gr. 4 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 

Suma 44 kop 27 gr. 1 d. 
v platu běžném vynáší 1 107 kop 8 gr. 4 d. 
 

                                                 
270  Pusté statky jsou počítány po 25 kopách, jde o chybu písaře při přepisu do desek zemských. 
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3tí ves Rymáně 
nyní dokonce pustá, toliko kde stála, místo se spatřuje, bývali v ní osedlí 3 a platili 
vrchnosti úroků, totiž 
Švorcovský svatojiřského 6 kop 
 svatohavelského 6 kop 
 z luk v Chrbinách 2 kopy 30 gr. 
  14 kop 30 gr. 
 husí krmných  10 
 slepic úročních  10 
 vajec  4 kopy 
 žita osepního  10 strychů 
 ovsa  10 strychů 
 

P 27 
  
Majerovský svatojiřského 1 kopa 27 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 27 gr. 
  2 kopy 54 gr. 
 slepic úročních  24 
 vajec  30 
 
Zyklovská svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepic úročních  2 
 vajec  30 
 
Suma úroků z pustých 18 kop 24 gr. 
husí krmných 10 po 30 groších 5 kop 
slepic úročních 16 po 6 groších 1 kopa 36 gr. 
vajec úročních 5 kop po 2 d. 1 kopa 25 gr. 5 d. 
žita osepního 10 strychů po 1 kopě 10 kop 
ovsa osepního 10 strychů po 30 groších 5 kop 
 facit 41 kop 25 gr. 5 d. 
po 25 kopách jakožto z pustých vynáší  1 035 kop 42 gr. 6 d. 
 
V této vesnici, kdyžby lidé osazeni byli, jsou povinni jako jiní tři dny do týhodne robotovati, 
jak se jim poručí. 
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4tá ves Libečov platí úroků přítomně 
Tomáš Bibrle svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepici úroční  1 
 
Vít Škvor svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
  1 kopa 40 gr. 
 
Ztachlovská, týž Vít Škvor svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
  30 gr. 
 
Martin Brožek svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepic úročních  1 
 
Sosnovský, týž Brožek svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 pšenice úroční 2 strychy 
 žita 2 strychy 
 ovsa 2 strychy 
 
Václav Liška svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 
Jiřík Liška svatojiřského 1 kopa 
 

P 28 
 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 pšenice úroční 2 strychy 
 žita 2 strychy 
 ovsa 2 strychy 
 
Suma úroků z přítomných 11 kop 10 gr. 
slepice úroční  2 po 6 gr. 12 gr. 
pšenice  4 strychy po 1 kopě 30 gr. 5 kop 8 gr. 4 d. 
žita  4 strychy po 1 kopě 4 kopy 
ovsa  4 strychy po 30 gr. 2 kopy 
 22 kop 30 gr. 4 d. 
v platu stálém vynáší 1 125 kop 28 gr. 4 d. 
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z pustých  
Liškovský svatojiřského 6 kop 
 svatohavelského 6 kop 
  12 kop 
 slepice úroční  3 
 
Vitukovský svatojiřského 5 kop 
 svatohavelského 5 kop 
  10 kop 
 slepice úroční  3 
 
Suma úroků z pustých 22 kop 
 
 
 
slepic úročních  6 po 6 gr. 36 gr. 
 22 kop 36 gr. 
v platu běžném vynáší 565 kop 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni jako jiní do týhodne 3 dni robotovati, jak se jim poručí. 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, jest ale od starodávna šenk piva na gruntu Václa-
va Lišky, vydává ročně piva 20 sudů po 1 kopě 20 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí je po 6 kr., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
šrutky dává z každého sudu po 5 kr., činí 1 kopa 25 gr. 5 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 
 29 kop 17 gr. 1 d. 
v platu běžném vynáší 732 kop 8 gr. 4 d. 
 
5tá ves Ptice Dolejší 
 

P 29 
 
úroků platí z přítomných 
Tomáš Šebek svatojiřského 3 kopy 
 svatohavelského 3 kopy 
  6 kop 
 slepic úročních  12 
 
Tomáš Boučky svatojiřského 1 kopa 21 gr. 3 ½ d. 
 svatohavelského 1 kopa 21 gr. 3 ½ d. 
  2 kopy 43 gr. 
 slepic úročních  4 
 vajec  10 
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Jan Přívora svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
  20 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 vajec  10 
 
Václav Meneš svatojiřského 2 kopy 15 gr. 2 d. 
 svatohavelského 2 kopy 15 gr. 2 d. 
  4 kopy 30 gr. 4 d. 
 slepic úročních  6 
 vajec  45 
 
Svobodovská svatojiřského 5 gr. 
 svatohavelského 5 gr. 
  10 gr. 
 slepice úroční  1 
 vajec  5 
 
 
 
Jan Braun svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 slepic úročních  4 
 
Suma úroků z přítomných 15 kop 43 gr. 4 d. 
slepic úročních 28 ½ po 6 gr. 2 kopy 51 gr. 
vajec 1 kopa 10 kusův po 2 d. 20 gr. 
 facit 18 kop 54 gr. 4 d. 
v platu stálém vynáší 945 kop 28 gr. 4 d. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni jako jiní do týhodne 3 dni robotovati. 
 
Hospoda panská není žádná, šenk piva však na gruntu Kocourovském271 jest a vydává 
ročně piva 26 sudů po 1 kopě 26 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí žejdlík po 6 kr., činí 8 kop 54 gr. 6 d. 
šrutky dává ze sudu po 5 kr., činí 1 kopa 51 gr. 3 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 
 Činí 37 kop 46 gr. 2 d. 
 

                                                 
271  Název nejistý, v deskách zemských doslovně: Koczorauskym. Taková usedlost není v seznamu 

uvedena. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 77  270 
 

 
P 30 

  
a v platu běžném vynáší 944 kop 17 gr. 1 d. 
 
6tá ves Nenačovice úroků platí z přítomných 
Jiřík Kalous svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 12 gr. 
  2 kopy 12 gr. 
 
Jan Suchánek svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 9 gr. 
  1 kopa 59 gr. 
 
Jan Voráček svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 9 gr. 
  1 kopa 59 gr. 
 
Suma týchž úroků 6 kop 10 gr. 
v platu stálém vynáší 308 kop 20 gr. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do týhodne jako jiní 3 dny robotovati, jak se jim poručí. 
 
Hospoda panská není žádná vystavěná, jest však šenk piva od starodávna na gruntu Vo- 
 
 
 
ráčkovském a vydává ročně piva 26 sudů po 1 kopě užitku 26 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí žejdlík po 6 kr., činí 8 kop 4 gr. 6 d. 
šrutky dává z každého sudu po 5 kr., činí 1 kopa 51 gr. 3 d. 
užitek herynků času postního 1 kopa 
suma 37 kop 46 gr. 2 d. 
a v platu běžném vynáší 944 kopy 17 gr. 1 d. 
 
7má ves Kyšice úroků platí z přítomných 
vdova Pospíšilka svatojiřského 3 kopy 
 svatohavelského 3 kopy 10 gr. 
  6 kop 10 gr. 
 slepic úročních  4 
 
Jan Schejbal svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepic úročních  2 ½  
 
vdova Vrbská svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
  4 kopy 
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Q 1 

 
 slepice úroční  2 
 
Jan Sulan svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop 
 slepic úročních 2 ½  
 
Pavel Janoušek svatojiřského 2 kopy   
 svatohavelského 2 kopy  
  4 kopy 
 slepic úročních  4  
 
vdova Hyršová svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  45 gr. 
 roboty ženní  1 den  
 
Jan Jedlička svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční  1 ½  
 
Jan Pilous svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 slepice úroční  1 ½  
 konopí trhání  1 záhon 
Václav Kopřiva svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 
 
 
 slepice úroční  2  
 roboty ženní  3 ½ dne 
 konopí trhání  1 záhon 
 
Jiřík Hošek svatojiřského 28 gr. 
 svatohavelského 28 gr. 
  56 gr. 
 roboty ženní  1 den 
 
Pavel Klatovský svatojiřského 38 gr. 
 svatohavelského 38 gr. 
  1 kopa 16 gr. 
 slepice úroční  2 
 konopí trhání  1 záhon 
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Jiřík Hošek svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční  1  
 roboty ženní  2 dny 
 konopí trhání  1 záhon 
Václav Janoušek svatojiřského 3 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 30 gr. 
  7 kop 
 slepice úroční  2 ½  
Matěj Schejbal svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa 8 gr. 
  2 kopy 8 gr. 
 

Q 2 
 
 roboty ženní  1 ½ dne  
 
Jan Fousek svatojiřského 4 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 4 kopy 30 gr. 
  9 kop 
 slepic úročních  4 ½  
 
Suma úroků z přítomných 53 kop 27 gr. 
slepic úročních 30 po 6 groších 3 kopy 
roboty ženní 9 dní po 6 groších 54 gr. 
konopí trhání 4 záhony po 6 groších 54 gr.272 
 facit 57 kop 45 gr. 
a v platu stálém vynáší 2 887 kop 30 gr. 
 
z pustých 
Žamberovská svatojiřského 40 gr. 
 svatohavelského 40 gr. 
  1 kopa 20 gr. 
 
Žejdlíkovský svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
 konopí trhání 1 záhon  
 
Kubovská svatojiřského 1 kopa 
 svatohavelského 1 kopa 
  2 kopy 
 roboty ženní 4 dny 
 

                                                 
272  Má být 24 grošů. 
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Suma z pustých 4 kopy 50 gr. 
roboty ženní  4 dny po 6 gr. 24 gr. 
konopí trhání  1 den 6 gr. 
 facit 5 kop 20 gr. 
v platu běžném vynáší   143 kopy 20 gr. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni jako jiní do týhodne 3 dny robotovati, jak se jim poručí. 
 
Hospoda panská vystavěná není žádná, šenk piva ale od starodávna na gruntu Dlouhov-
ském jest, vydává ročně piva 38 sudů po 1 kopě 38 kop 
páleného na každý sud bere po 4 žejdlících a platí každý žejdlík po 6 kr. 13 kop 1 gr. 1 d. 
šrutky dává ze sudu po 5 kr., činí 2 kopy 42 gr. 6 d. 
herynků v postě užitek 1 kopa 
 54 kop 44 gr. 
a v platu běžném vynáší 1 368 kop 20 gr. 
 
8má ves Dolejší Přítočno 
 

Q 3 
 
úroků platí z přítomných 
Václav Vacínek svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 husy krmné úroční  4 
 slepice  4 
 ovsa  2 věrtele 
 vajec  30 
 

Jiřík Kapalín svatojiřského  1 kopa 15 gr. 
 svatohavelského  1 kopa 15 gr. 
  2 kopy 30 gr. 
 hus krmnou úroční  1 
 slepic úročních  10 
 ovsa  5 věrtelů 
 vajec 1 kopa 15 
 

Jan Pospíšil svatojiřského 1 kopa 23 gr. 1 d. 
 svatohavelského 1 kopa 23 gr. 1 d. 
  2 kopy 46 gr. 2 d. 
 slepic úročních  12 
 vajec  1 kopa 30 
 ovsa  5 věrtelů 
 

Jakub Císař svatojiřského 2 kopy 5 gr. 1 d. 
 svatohavelského 2 kopy 5 gr. 1 d. 
  4 kopy 10 gr. 2 d. 
 slepic úročních  16 
 ovsa  2 strychy 
 vajec  2 kopy 
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Jakub Mařík svatojiřského 2 kopy 
 svatohavelského 2 kopy 
  4 kopy 
 husy krmné úroční  2 
 slepic úročních  14 
 vajec  1 kopa 45 
 
Jakub Soukup svatojiřského  1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského  1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 hus krmnou úroční  1 
 slepic úročních  12 
 vajec 1 kopa  27 
 
Jiřík Vacínek svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 husy krmné úroční ½  
 slepic úročních  5 
 vajec  30 
 
Turek na Koroptvovým svatojiřského 1 kopa 23 gr. 4 d. 
 svatohavelského 1 kopa 23 gr. 4 d. 
  2 kopy 47 gr. 1 d. 
 husy krmné úroční  2 
 slepic úročních  10 
 vajec  1 kopa 15 
 
Suma úroků z přítomných 21 kop 13 gr. 5 d. 
 

Q 4 
 
husí krmných  7 po 30 gr. 3 kopy 30 gr. 
slepic úročních  83 po 6 gr. 8 kop 18 gr. 
vajec  10 kop 12 po 2 d. 2 kopy 54 gr. 6 d. 
ovsa  5 strychů po 30 gr. 2 kopy 30 gr. 
 facit 38 kop 26 gr. 4 d. 
a v platu stálém vynáší  1 922 kop 8 gr. 4 d. 
 
Notandum273 
Této půl vesnice náleží manstvím na hrad Pražský a jest v létu pominulém 1687 přijato 
a jest celá ves povinna jako jiní do týhodne 3 dny robotovati, jak se jim poručí. 
 

                                                 
273  Notandum = poznámka. 
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Podkozí hospoda  
panská vystavěná a šindelem přikrytá, platí z ní šenkýř nájmu ročně 6 zl., činí 
 5 kop 8 gr. 4 d. 
vydává v ní ročně piva 45 sudů po 1 kopě 45 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlíků, platí žejdlík po 6 kr., činí 15 kop 25 gr. 5 d. 
šrutky dává ze sudu po 5 kr., činí 3 kopy 12 gr. 6 d. 
užitek herynků v postě 1 kopa 30 gr. 
 facit 70 kop 17 gr. 1 d. 
 
 
 
vynáší v platu běžném 1 757 kop 8 gr. 4 d. 
a stavení ve  100 kopách 
 
Hospoda v Hájku 
panská vystavěná s několika světnicemi, kolna a maštalemi ve 400 kopách 
šenkýř z ní nájmu platí 8 zl., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
vydává ročně piva 40 sudů po 1 kopě 40 kop 
páleného bere na sud po 4 žejdlících, platí žejdlík po 6 kr., činí 13 kop 42 gr. 6 d. 
šrutky dává ze sudu po 5 kr. 2 kopy 51 gr. 3 d. 
užitek herynků v postě 2 kopy 
 facit 65 kop 25 gr. 5 d. 
a v platu běžném vynáší 1 635 kop 42 gr. 6 d. 
 
V Unhošti domek 
skrovný, náležející k panství, v 
 

Q 5 
  
kterém zůstává nájemník a platí z něho ročně 8 zl., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
v platu běžném vynáší  171 kop 25 gr. 5 d. 
týž domek ve 20 kopách 
 
Regalia 
za zvůli v provozování horní i polní myslivosti klade se 2 340 kop 
 
Collatura 
ve vsi Svárova chrámu Páně založení sv. Lukáše evangelisty 200 kop 
 
Klášter v Hájku 
nákladně vystavěný a cihlou přikrytý, v kterém bratři sv. Františka Serafického bosáci 
zůstávají a Fundati pro vychování 12 osob řeholních z panství celého kladenského a červe-
noújezdeckého od dobré paměti pána pana Františka Adama hraběte ze Žďáru, pana 
bratra našeho ročně 1 200 zl. a pro kapli 600 zl nařízenou mají, v kterémžto 
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klášteře Residenti v jednom štoku pro pana fundátora se nachází. 
Ius Patronatus toho kláštera klade se v 1 000 kopách 
 
Sumarum tohoto třetího dílu činí 75 497 kop 8 gr. 2 2/16 d. 
 
Z toho se sráží Onera tyto 
Fundati od dobré paměti pana bratra našeho kostelu svárovskému ročně nařízené 7 zl., 
činí 6 kop 
ze dvora kyšického na hrad Pražský kaple Všech svatých platu věčného ročně 50 kop 
z Malého neb Dolejšího Přítočna nedoplaceného dluhu za též Přítočno ročně z 1000 kop  
 60 kop  
k špitálům sv. Bartoloměje a sv. Alžběty v Novém Městě pražském platu komorního ročně 
 17 kop 30 gr. 
do kláštera na Karlov od téhož pa- 
 

Q 6 
 
Poznámka po straně: 
Na těch 1 000 kop nachází se quitt. v kvat. trhovým olivové barvy čtvrtém pod lit. E30 a F8 sub 
Sig. +.274 
 
na bratra našeho věčně nařízených z 1000 kop ročně úroků 60 kop 
Suma toho Oonus 193 kop 30 gr. 
I vynese Capitálu 6 ze sta počítaje 3 225 kop 
po kteréhožto Capitálu z hořejší sumy sražení zůstane tohoto třetího dílu suma 
 72 272 kop 8 grošů 2 2/16 d. 
na zlatý činí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 
Co který díl bráti a druhému dodati má, to Extract při každé dílčí cedule ukazuje 
 
Tyto následující Artikule a výminky pro zachování mezi námi sestrami na časy [budoucí 
lásky] a svornosti sesterské, tuto sepsané a poznamenané jsou, abychom tak, a ne jináče 
bez všelijakého jich protržení k sobě se dle znění jich, ve všem zachovati hleděly a povinny 
byly, totiž: 
 
 
 
Předně toto se mezi námi sestrami znamenitě vymiňujeme, kde jsou až posavad, kteří-
koliveč lidé poddaní naši obojího pohlaví před rozebráním těchto od nás sester dílů, 
v kterémkoliv dílu usedlý, býť z jiných dílů rození byli, ty při tom dílu, kde zastiženi jsou, se 
všemi dětmi jich obojího pohlaví zůstávati mají, a měl-li by který z nich jakou spravedlnost 
anebo jaký jiný dluh v kterémkoliv dílu, ta jemu bez odpornosti vydána a dluh zaplacený 
býti má.  
Za druhé, co se sirotků všelijakých, též zběhlých lidí našich obojího pohlaví poddaných 
dotýče, ty se při těch gruntech, na kterýchž jsou zrozeni neb z nich zběhli, zůstavují 
a zanechávají, však byl-li by který sirotek před tímto rozdělením ženatý anebo vdaný a již 
osazený  

                                                 
274  DZV 264. 
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na jiném gruntu, kteréhokoliv dílu, aneb že by ještě dosazen býti měl, ten a takový odtud 
hýbán býti nemá s dětmi svými všelijakými, nýbrž měl-li by jakou spravedlnost na tom 
gruntu, na kterém se zrodil, ta aby mu přece šla a vydávaná byla. Našel-li by se ale 
takový, který někde jinde krom gruntů našich osazený a tam by propuštěný nebyl, na toho 
bude mocti z nás sestra ta, z čího gruntu a dílu jest, sáhnouti, jako na svého dědičného 
poddaného a nevyhoštěného člověka a jsou-li kteří lidé buď mužského, nebo ženského 
pohlaví před těmito díly od nás listy zhostními z těchto dílů jinam do poddanosti propuštěni 
a to se pořádně by prokázalo, při tom zůstane a z nás žádná na něho více se potahovati 
mocti nebude. Naproti tomu 
Za třetí, kteříkoliv a odkudkoliv lidé ci- 
 
 
 
zopanští od jich vrchnosti na grunty těchto statků vyjednaní a buď že již ženatí, osedlí, 
neb neženatí a neosedlí jsou, ti mají tu, kde zastiženi budou, v poddanosti zůstati, a kteří 
by se ženiti chtěli a již ženské osoby k stavu manželskému v kterémkoliv dílu zamluvené 
měli, nemá jim v tom překáženo, nýbrž táž osoba ženská k manželstvu do kteréhokoliv dílu 
propuštěna býti, jakož 
Za čtvrté, na těchto statcích v dílech učiněných lidé poddaní po rodičích, bratřích 
a přátelích svých rozdílné spravedlnosti a nápady mají, těch a takových má jeden každý, 
v kterémkoliv by vedle knih purkrechtních a v nich se nacházejícího zapsání se co vynašlo, 
každo- 
 

Q 8 
 
ročně při držení soudů až do vyplacení sumy toho užíti a vrchnost jedna každá k tomu 
dopomoci, poněvadž ale 
Za páté často se přitrefuje, že lidé poddaní z tohoto světa prostředkem smrti časně 
scházející po sobě žádných dědiců nepozůstavují, jiní zase z pouhé svévolnosti nad 
vrchností svou zrazují, z gruntů odcházejí, a mnoho ženského pohlaví osoby nepamatujíce 
na přikázání Boží k zmrhání své poctivosti přicházejí, a po těch a takových nápady na 
vrchnost připadají, při čemž i tuto se pozůstavuje, tak že jednoho každého dílu vrchnost 
i toho, co již v purkrechtu zapsáno se nachází, užíti mocti bude a má, dáleji 
Za šesté, pokudž bychom se jakých spravedlností, nápadů po předcích našich anebo kde 
a po komkoliv jiném nám patří- 
 
 
 
cím jak by to koliv jmenováno bylo, a za kýmkoliv uptáno býti mohlo, ty a takové 
spravedlnosti společným nákladem my sestry hraběnky ze Žďáru dobývati, a jestli bychom 
co dobyly a obdržely, o to se spravedlivě rovným dílem poděliti máme. Naproti tomu, 
Za sedmé, jestliže by se jakékoliv závady na statcích těchto pozemských, o které tuto 
dělení se stalo, buď po předcích našich, anebo jiné dluhy se vynašly a vyhledaly, jak by ty 
koliv jmenované byly, ty budeme povinny všechny dílové od takových závad očistiti, 
a pokudž by který díl to učiniti se vzpěčoval a potom někdo sám z svého dílu tuž závadu 
svésti musel, tehdy bude mocti  
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zase toho na tom, kdo to učiniti nechtěl, třetinou výš, jak země za právo má, pohledávati 
beze všechné překážky na jeho vlastní náklad 
Za osmé, co se dotýče občin, lesů, dědin a luk, lidí poddaných ke všem dílům přináleže-
jících, poněvadž při vyměření nic selského do panského pojato nebylo, toho všeho k jedné 
každé vesnici patřícího tak, jak jest jich před rozdělením od nich užíváno bylo, aby tíž lidé 
užívali a k tomu volný a svobodný (:však bez zbytečného jich plundrování a odcizování:) 
přístup jezděním a chozením jim dopřán byl, a to bez překážky nás, dědiců a budoucích 
našich všelijaké. 
Za deváté, a jsouce věc potřebná, aby meze a hranice ke všem pěti dílům náležející 
obnovené byly, v tom všeckny společně se zavazujeme, na  
 
479 
takové hranice a meze buď samy osobně výjezd ihned po rozebrání dílů předsevzíti, anebo 
lidi z každé strany k tomu vypraviti, takové obnovení meze a hranic vykonati dáti tak, aby 
každá z nás, jak daleko grunty k dílu jejímu se vytahují, věděti mohla a snad (:jak se 
časem stává:) na druhých grunty se nepotahovala a v užívání jich nějaké překážky 
nečinila. 
Za desáté. Průhonů a pastev dobytka všelijakého, myslivosti všelijaké (:vymiňujíce tenat 
a náhonců:), těch abychom společně tak, jak jest jich před rozdělením užíváno bylo, spolu 
s dědici a budoucími našimi užívati a sobě jich zapovídati ani brániti nemohly, vymiňujíce 
však myslivosti pro- 
 

Q 10 
  
vozování, kteráž se na lidi poddané naše bez vůle a povolení nás sester nijakž míniti, 
rozuměti a stahovati nemá. 
Za jedenácté, z polí, na pole, na louky, z luk do lesů, i z lesů, i kdežkoliv jinde, jakž jest 
prve od starodávna před tímto rozdělením ježděno, vezeno, též i chozeno bývalo, nemáme 
sobě, dědicům a budoucím našim, což by beze škody bylo, brániti, též také lidem 
poddaným našim nad to pak výšeji žádná z nás aby té moci neměla, jedna druhé, ani 
lidem našim poddaným i čeledi jich přístavné gruntů svých podle práva žádným 
vymyšleným způsobem zapovídati. 
Za dvanácté, co se toků starých, kudy jest se voda od starodávna vedla a vede na 
rybníky, rybníčky, sádky, mlýny, louky a kdekoliv jinam dotýče, těch aby jedna každá z nás 
bez všelijaké překážky 
 
 
 
volně ku potřebám svým užívati mohla bez umenšení tak, jakž toho před rozdělením 
užíváno bylo. 
Za třinácté, i toho se mezi námi znamenitě vymiňuje, co se všech a všelijakých rybníků 
velkých i malých ke všem dílům náležejících dotýče, ty v svém zatopení i s vokrajky, jak 
jsou předešle vždycky zůstávaly, tak i nyní, a vždyckny v svém zatopení zůstávati mají, na 
časy budoucí, a poněvadž  
Za čtrnácté rybníky kaprové i výtažní po letošním na zimu jich slovení budoucího jara 
1689 zase k nasazení přijíti mají a k té potřebě plodu rozdílně po rybníčkách k přechování 
na zimu dostatek se nachází, z toho tehdy plodu mají jak výtažní, tak kaproví 
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rybníci náležitě nasazeni, a co by po nasazení jich plodu zbylo, takový prodán a peníze 
rovným dílem jednomu každému dílu odvedené býti. 
Za patnácté, čeládka přístavní poddací zůstane do sv. Martina v službách svých, po vyjití 
pak toho času jeden každý buď mužského, neb ženského pohlaví tam, do kterého dílu 
náleží, po zaplacení jeho mzdy, kterou u hospodáře svého zasloužil neb zasloužila, odjíti 
mocti bude a má, čeleď pak dvorská též poddací (:poněvadž teprve při vánocích 
Quartaliter placena bývá:), do toho času vánočního sloužiti bude a po zaplacení jí každý do 
svého dílu, kde patří a poddanosti zavázán jest, odejde, kteréž jeden každý díl, v kterém 
slouží, co by za ten čas pro rata vyneslo, zaplatiti má, a zdržovati mocti nebude. 
 
 
 
Za šestnácté jest známo vůbec, že jeden každý díl k vaření piva pro svou a do hospod 
výstav potřebu nemá, na tak spěch míti a jej zhotoviti dáti nemůže, z té příčiny pivovar 
jenečský pro tři a kladenský pro dva díly tak dlouho, dokavad by jeden každý díl sobě 
pivovar svůj nepřipravil a v něm piva nevařil (:s čímž však každý díl dle možnosti co 
nejdřívěji pospíšiti povinen bude:) k vaření piva a výstav téhož pro vrchnost i k šenku do 
hospod se rozdělují na ten však způsob, aby jednoho každého dílu, který v těch pivovařích 
pivo vařiti dáti chtíti bude, by v tom jedna i druhá strana obmeškána nebyla, vrchnost 
ječmeny na slady, časně do štoku sládkům odváděti, potřebné dříví k sušení udě- 
 

Q 12 
  
laného sladu a k várkám dovážeti, chmel, smolu, sudovinu pro sudy opatřiti, slad do mlýnů 
i ze mlýnů na forách svého dílu dovážeti a zase přivážeti a sládkovi s podstarším, mládkem 
a hvozdy jeho službu jako i bednáři, co by pro rata na který díl peněžitě aneb jiné ročně 
přišlo platiti, a kdyby na kotli pivovarském a jinších kusích oprávky anebo nového udělání 
potřeba bylo, to také na náklad společný spraviti povinna byla, mlato pak a kvasnice (:leda 
by se s židem, který z kvasnic pálené pálí a k každému sudu piva po 4 žejdlících do 
hospody vydává a do důchodu platí, v té příčině nějaká námluva stala:) bude moci 
k svému užitku obrátiti. 
Za sedmnácté, co se dosavad vedle stálého s Tranksteuerambtem v Praze Tractatu platí, 
totiž z pivovarů obouch a za pálení pálenýho per Paush ročně 832 zl.  
 
 
 
24 kr., že ale nyní hospody k roztrhání přišly, bude mocti a má každá sestra z nás do 
svého dílu znovu s týmž Tranksteuerambtem tractirovati, aby jeden každý věděl budoucně, 
co ročně odvozovati, však nemá s odváděním při času na něj přišlé a tractirované quoty 
odkládati, nýbrž v času v Contractu s Tranksteuerambtem jmenovaném ji zapraviti, aby 
pro neodvedení jí snad druhý dílové, kteří by svou quotu zapravili, zapečetěním pivovara 
(:jak se častěji mnohým stává:) škody a obmeškání nenesli, z čehož by slušně dílu škodu 
trpícímu váhavý díl, práv býti a jí vynahražovati povinen byl; pokudž by ale všickni 
společně k té sumě 832 zl. 24 kr., dokud by sobě jeden kaž- 
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dý díl pivovar, který by jej neměl, vystavil, Concurirovati a jí odvozovati pro rata chtěly, při 
tom jak se snesené zůstaveno býti má. 
Za osmnácté, do královské berně zemské, pokudž co vrchnost sama z vlastního měšce 
ještě restýruje, to z celé Massy všechni dílové též Concurirovati povinni býti máme; 
neméně poněvadž restýruje se dosavad dobrý díl zadrželé Contribuci měsíční, která pro 
předešle staré zadrželé dluhy, jenž napřed placené byly, zapravena býti nemohla, bude 
tehdy jeden každý díl povinen lidi poddané své po rozdělení k tomu míti a přidržeti, by 
každý povinný rest svůj, který by dlužen zůstal, písaři Contribučnímu neprodleně odvedl 
a pořádnost při berni zaplacením se státi mohla; napro- 
 
 
 
ti tomu pak a co by při berni zemské vynahražení útrat vojenských se vynašlo, ty zase 
k dobrému všech dílů lidem poddaným proportionaliter přijíti mají. Dále jednoho každého 
dílu vrchnost bude věděti při témž královským úřadě berničném na hradě Pražském ihned 
po přijetí dílu svého, kterak se ohlásiti, Separati žádati, a o to, z kolika osedlých by tak od 
nejprv příštího nového léta Contribuci platiti měla, vyrozuměti, a podle toho se říditi. 
Za devatenácté. Nacházející se obilí na zrně a v slámě ve dvořích, na sýpkách, 
v stodolách a v stozích, jako i na dluzích za lidmi poddanými, neméně i dluhové peněžití, 
takové při jedné každé ves- 
 

Q 14 
  
nici za poddanými i ve dvořích zůstanou, a od písařů důchodního a obilného pořádně 
vykázáné a od lidí přiznalé býti mají, kteréž po stálém přiznání a vyměření, kdyby buď obilí 
ve dvořích, anebo za poddanými, peněžitě i obilně (:dadouce vzíti pruby z obilí v slámě, co 
by z mandele kterého zrna vynášelo a jak mnoho by po sražení z toho pro vychování 
čeledi dvorské, dobytka, budoucího jarního výsevku a pivovara do nového budoucího 
potřeba bylo, a po čem na obecném trhu kterého strych platí sečtouce:) více nad jiné díly 
se nacházelo a převyšovalo, to aby týmž menším dílům buď penězi, jak by tehdáž na trhu 
obecném platilo, zaplatiti, aneb in natura obilím zapraviti. O slámu z téhož obilí letošního, 
též se poděliti, to quantum však,  
 
 
 
které by v dílčích cedulích, v jedné, neb druhé nad menší větší bylo, hotovými penězi 
srovnati a tak se urovnati povinny byly, tuto se zavazují, což ihned při přijetí dílů vykonáno 
a narovnáno býti má. 
Za dvacáté, co se sladu, chmele, smoly při pivovařích jako i mobilií v zámku kladenském 
dotýče a do přijetí dílů se najde, to všeckno rovným dílem na pět dílů rozděleno a každé-
mu dílu přišlý díl odveden bude a býti má, čehož všeho písařů Interestirovaných poslední 
cedule i co ve dvořích, mlýnech a hospodách panských, od hospodářských potřeb jest 
inventáře ukáží. 
Za dvacáté první, když by ko- 
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liv tyto cedule dílčí ode mě paním sestrám mým, aneb od nich zplnomocněným odvedené 
byly, aby jich žádná za sebou nezdržovala, nýbrž neprodleně vezma sobě každá díl, jeden 
díl můj, co mně zanechají, odevzdaly a navrátily. 
Za dvacáté druhé. Jestliže by která z nás sester díl svůj, kterýžto se jí těmito dílčími 
cedulemi na díl dostane, buď všecken, anebo na díle odprodati, změniti anebo zastaviti 
chtěla, tehdy v tom jedna každá z nás sester Ius Protomisios sobě zanechává; naposledy  
Za dvacáté třetí, kdyby se vyhledalo a našlo, že něco jak by to koliv jmenováno býti 
mohlo a zapomenutím z těchto dílčích cedulí vypuštěno bylo, a to nám sestrám náleželo, 
toho všeho společně rovným dílem užíti  
 
 
 
máme. 
Kteréžto dílčí cedule jedna každá z nás svůj díl bude mocti s povolením J. M. cís. rad 
a pánů úředníků menších desk zemských i bez přítomnosti druhé strany buď sama, neb 
skrze svého plnomocníka, v týž dsky zemské na svůj náklad vložiti a vepsati dáti. 
Na potvrzení toho a dokonalejší pevnost a stálost těchto dílů mezi námi sestrami 
učiněných já napřed psaná Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze 
Žďáru, jakožto sestra nejstarší, pečeť mou k těmto cedulím dílčím jsem přitisknouti dala 
vědomě a v nich vlastní rukou se podepsala a pro lepší toho vědomost dožádala jsem se 
níže psaných pánů svědků, že oni po- 
 

Q 16 
  
dobně podle mně na svědomí (:však jim a budoucím jejich beze škody:) vlastními rukami 
se podepsali a pečeti své přitiskli.  
Datum těchto cedulí dílčích v zámku kladenském třetího dne měsíce November léta 1688. 

Polexina Lidmila hraběnka z Šternberka rozená hraběnka ze Žďáru  
Václav Vojtěch hrabě z Šternberku   

Max Norbert Krakovský Graf von Kolowrat 
 
Extract dílů, co tak který po srážce všech onerů čisté sumy vynáší a jak mnoho 
jeden díl druhému tak, aby všeckny se srovnaly, dopláceti povinen bude. 
 
 
 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d. 
 druhý 92 794 zl. 10 kr.  5 5/16 d. 
 třetí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 čtvrtý 88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 pátý 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 Společně 436 352 zl. 1 kr. 2 9/16 d. 
 
Tu sumu na pět rovných dílů rozdělíce, na jeden díl přichází 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
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Na to mají: 
Díl první, jakž výšeji  86 241 zl. –  4 2/16 d., 
dodati mu přijde od dílu druhého  1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d., 
a tak bude míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl druhý má míti též 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.; 
má v dílu svém  92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d., 
má více, nežli míti má, o  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
z toho bude platiti povinen 
 

Q 17 
 
dílu prvnímu 1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d. 
třetímu 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d. 
pátému 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d. 
  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
a tak bude míti jako jiný 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl třetí má  84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
a má míti 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d., 
tu poštu díl druhý jemu dáti povinen bude a tak bude míti jako jiný díl svých 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl čtvrtý má  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d., 
a má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.,  
má více o  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d.,  
tu poštu dodá dílu pátému, a tak bude míti jako jiní  
   87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl pátý má  84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d., 
 

 
 
má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se  2 667 zl. 44 kr. 1 12/16 d. 
Na tu poštu díl druhý jemu dá 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d., 
čtvrtý   1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d., 
 id est 2 667 zl. 44 kr. 1 14/16 d. 
a tak bude též míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Tato cedule dílčí ve dsky zemské s povolením J. M. cís. rad a úředníků pražských menších 
desk zemských na výminku v ní doloženou a žádost Theresy Eleonory hraběnky Ugartové 
do tohoto kvaternu vložena a slovo od slova vepsána jest. 
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Sestry hraběnky ze Žďáru se dělí o panství Kladno a statky Červený 
Újezdec a Litovice: dílčí cedule pro kladenský díl (1688) 
 
[1690.] D 10 
 
Ve středu po památce sv. Havla, to jest 18. Octobr. 
 
Ve jméno nejsvětější a nerozdílné trojice Boha otce, Boha syna, Boha ducha na věky 
požehnaného Amen. 
 
Já Polixena Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka ze Žďáru, paní na Skočicích, 
známo činím touto dílčí cedulí obecně přede všemi, zvláště tu, kdež náleží, tak jakož jsou 
na nás, Polixenu Lidmilu hraběnku Šternberkovou, Marii Maximilianu Hisrlovou, Johannu 
Eusebii hraběnku Careto Millesimovou, Theresii Eleonoru hraběnku Ugartovou a Annu 
Kateřinu hraběnku Magnovou, vše rozené vlastní sestry hraběnky ze Žďáru, vedle jistého 
mezi vysoce urozenými pány, pány Jiřím Adamem a Maximilianem Quidobaldem vlastními 
pány bratry hrabaty z Martinic (:tit.:) jakožto syny a dědici po dobré paměti vysoce 
urozeném pánu panu Maximilianovi  
 
 
 
Valentinovi sv. Římské říše hraběti z Martinic (:tit.:) pozůstalými z jedné a námi svrchu 
jmenovanými sestrami hraběnkami ze Žďáru pod datum 30. dne měsíce Maji léta pominu-
lého 1686 o panství Kladno a statky Červený Újezdec a Litovice z strany druhé, též mezi 
teď výš jmenovanými pány hrabaty z Martinic a jistými v Míšni v saské zemi se nacháze-
jícími přáteli Žďárskými ze Žďáru obšírněji rozepsanými tituly pod datum 21. Septemb. 
a 1. Octob. léta 1686 stalého a od J. M. cís. a král. 12. dne Novemb. téhož 1686 léta 
nejmilostivěji Ratificirovaného narovnání, jakž takové narovnání ve dskách zem. v kvaternu 
památném růžovém šestém275 léta 1687 dne 16. měsíce January pod lit. R.2 vložené 
a vepsané to v sobě  
 

D 11 
  
šířeji obsahují a zavírají, výše jmenované panství a statky přišly a my do nich se vším 
a všelijakým k nim od starodávna náležejícím příslušenstvím, s komorníkem od úřadu král. 
desk zem., ku pravému dědickému právu, jako i co se při tom manského vynacházelo, od 
úřadů král. desk dvorských společně uvedeny jsme, jakž týž uvedení s komorníkem od 
desk zemských ku pravému právu dědickému na Registřích starostových práv vedení 
druhých popelatých276 léta 1687 dne 5. February pod lit. K27 a uvedení od král. desk 
dvorských a přijetí lena v kvaternu velkém novém bílém památném král. desk dvorských 
Folio 98, 99 to v sobě šířeji obsahují a zavírají, a my téhož panství a statků s jich 
příslušenstvím až dosavad v pořádném bono et justo titulo společném držení a užívání 
zůstáváme. 
Že na pohledávání toho při mně, jakožto z nás sester hraběnek ze Žďáru sestře  
 

                                                 
275  DZV 398. 
276  DZV 116. 
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nejstarší, od nejmladší sestry paní Anny Kateřiny hraběnky Magnové jsem opačně panství 
a statky Kladno, Červený Újezdec a Litovice šacovati dala, na pět dílů spravedlivě rozdělila 
a jim paním sestrám mým, by jedna každá z nich začnouce od nejmladší sobě jeden díl 
vzaly, do desk zem. s povolením J. M. cís. rad a pánů úředníků pražských menších týchž 
desk zem. v kr. Čes. na svůj náklad kdykoliv bez překážky jedné každé z nás dílu svého, 
bez dalších nějakých zaneprázdnění, jak nejlépeji možná, pokojně užívati mohla, a mohly, 
což činím a tak 
k prvnímu dílu kladu 
 
Zámek kladenský, 
od kamene vystavěný, šindelem přikrytý, 
 

D 12 
  
v němž hořejším štoku pokoje 4, komory 4, síně jedna, v prostředním štoku pokoje 4, 
komory 4, síně jedna, kaple 1, v dolejším pak štoku pokoj 1, pekárna 1, lázeň 1, 
povrchních sklepů 5, komory 2, kuchyně 1 a při ní spižírna 1, a podzemních sklepů 3 se 
vynacházejí, vše příkopem hlubokým obehnaný a mostem zdvihajícím opatřený, klade se 
ve 2 000 kopách 
 
Vinopalna 
před týmž zámkem se dvoumi kotli vinopalnými a jinými k pálení páleného potřebami, 
v které světnice klenutá cihlou přikrytá a od kamene vystavěná, klade se ve 200 kopách 
 
Nové stavení 
podobně před zámkem též od kamene vystavěné a cihlou přikryté, v kterém pokoj 1, 
komora 1, kuchyně 1 a sklepy 2 se nacházejí, ve 200 kopách 
 
 
 
Kovárna 
blíže téhož nového stavení šindelem přikrytá a od kamene vystavěná, v které světnice 
a komora s nádobím kovářským, v 100 kopách 
 
Nad bránou 
vjíždíce z měst. Kladna do dvora u brány pro vrátného světnička, nad ní po schodech 
2 pokoje, a tři komory, v kterých sloužící bydlí, od kamene vystavěny a šindelem přikryty, 
v 100 kopách 
 
Zahrady hořenní 
před zámkem zdí obehnaná, v které Lusthauzek277 šindelem přikrytý, druhá za stodolami, 
též ohražená, však obě pusté, ve 200 kopách 
 
Dvory poplužní 
1ní kladenský, před samým zámkem ležící, celý od kamene vystavěný, díl cihlami 
 

                                                 
277  Lusthaus (něm.) = letohrádek. 
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a ostatní šindelem a došky přikrytý, v kterém ratejna, síň, chlívy kravské klenuté, dále 
5 maštalí, též klenutých pro všelijaké potažní, hovězí i sviňský dobytky, dvě stodoly o třech 
mlatech, kolny pro vozy a prkna i jiné potřeby hospodářský tři, vše šindelem a došky 
přikryté, s kašnou, do níž se voda po trubách vede, s jednou studnicí a kurníkem pro 
drůbež pernatou, a mlýnicí v bukové štěpnici slove, v 500 kopách 
2hý Kročehlavy řečený, však pustý, kdežto toliko světnice, komora a chlívy skrovné 
vystavěné jsou, ostatní pusté zdi stojí, a mistr polní ovčácký v tom své obydlí má, ve 
 200 kopách 
3tí hnidouský, od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý, v kterém jedna světnice, 
tři komory, sklep, chlívy pro dobytky, stodola o dvouch mlatech, ve 400 kopách 
 
V nich chování dobytka 
 
 
 
krav dojných  chovati se může nyní jest 

ve dvoře kladenském 40 25 
 kročehlavském 20 0 
 hnidouském 20 1 
 Suma 80 26 

z přítomných užitku po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě počítaje činí 106 kop 
 
jalového hovězího 

ve dvoře kladenském 26 22 
 kročehlavském 15 0 
 hnidouském 35 33 
 Suma 76 55 

z přítomných užitku po 1 kopě a z nepřítomných po ½ kopě počítaje činí 65 kop 30 gr. 
Suma užitek dobytka hovězího 171 kop 30 gr. 
 

D 14 
 

Dobytka svinského  chovati se může nyní jest 
ve dvoře kladenském 15 10 
 kročehlavském 6 0 
 hnidouském 5 4 
 Suma 26 14 

z přítomných užitku po 16 gr. a z nepřítomných po 8 gr. činí 5 kop 20 gr. 
 
jalového svinského 

ve dvoře kladenském 40 24 
 kročehlavském 30 0 
 hnidouském 26 23 
 Suma 96 47 

z přítomných užitku po 8 gr. a z nepřítomných po 4, činí 9 kop 32 gr. 
Summa užitku dobytka svinského 14 kop 52 gr. 
 
Potahu koňského 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 78  288 
 

 
 

ve dvoře kladenském 13 13 
jakožto z přítomných užitku po 2 kopách, činí 26 kop 
 
Potahu volského 
ve dvoře kročehlavském  chovati se může nyní jest 

 totiž 8 0 
 hnidouském 5 5 
 Suma 13 5 

počítaje z přítomných po 2 kopách a z nepřítomných po 1 kopě, činí 18 kop 
Suma užitku potahu 44 kop 
 
Drůbeže pernaté 
ve dvoře kladenském 
               kohout indián 1 1 
  slepic 5 5 
 kročehlavském indián 1 0 
  slepic 4 0 
  hnidouském indián 1 1 
 

D 15 
 
  slepic 5 5 
  Suma 17 12 
 
ve dvoře kladenském houser 1 1 
  husy 5 5 
 kročehlavském houser 1 0 
  husy 5 0 
 hnidouském houser 1 1 
   husy 5 5 
  Suma 18 12 
 
ve dvoře kladenském  kačer 1 1 
  kachen 5 5 
 kročehlavském kačer 1 0 
  kachen 5 0 
 hnidouském kačer 1 1 
  kachen 5 5 
  Suma 18 12 
 
ve dvoře kladenském kohout 1 1 
  slepic 20 20 
 kročehlavském kohout 1 0 
  slepic 20 0 
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 hnidouském kohout 1 1 
   slepic 20 20 
  Suma 63 4 
Z této drůbeže šafářky povinny jsou platiti, vypouštěje kohouty, housery a kačery, z každé 
krůty po 5 mladých anebo za každé po 27 kr., z každé husy po 5 mladých a nebo po 
15 kr., z každé kachny po 6 mladých a nebo po 7 kr., z každé slepice po 4 kuřatech a nebo 
po 3 kr., po 2 kapounech a nebo po 12 kr., po 1 kopě vajec a nebo po 15 kr. 
za prach a peří z podškubek husích každá po 2 zl. 
Činí užitek té drůbeže z přítomné úplně a z nepřítomné toliko polovici počítaje 
 84 kop 45 gr. 
Suma chování dobytka činí  315 kop 7 gr. 
a v platu běžném po 25 kopách každou kopu počítaje vynáší 7 877 kop 55 gr. 
 

D 16 
  
Při nich rolí orných 
při dvoře kladenském vyměřeno 7 ½ lánu 36 ¼ prov., mezi nimi jest osetých 3 lány 
8 prov., zůstává neosetých 4 ½ lánu 28 ¼ pr.; osetý po 400 kopách, neosetý po 
300 kopách počítaje vynáší 2 610 kop 48 grošů 3 1/16 d. 
kročehlavském podobně vyměřeno 2 ¾ lánu 28 prov. a mezi nimi jest osetých ¾ lánu 
21 prov., zůstane neosetých 2 lány 7 pr.; osetý po 400 kopách a neosetý po 300 kopách 
počítaje činí 954 kop 41 gr. 1 ¾ d. 
hnidouském vyměřeno 3 ½ lán u 5 ¼ pr., mezi nimi osetých 1 ¼ lánu 40 pr., zůstane 
neosetých 2 lány 13 ¼ pr.; osetý po 400 kopách a neosetý po 300 kopách počítaje vynáší 
 1 204 kop 2 gr. 5/16 d. 
 Činí 4 769 kop 31 gr. 5 2/16 d. 
 
 
 
ladem ležících a zarostlých dřívím 
při dvoře kladenském vyměřeno ½ lánu 28 ¼ pr., po 200 kopách činí 
 129 kop 25 gr. 4 6/16 d. 
kročehlavském 1 ½ lánu 33 ½ pr. po 200 kopách počítaje 334 kop 53 gr. 5 ¼ d. 
hnidouském 1 ½ lánu 36 ¼ pr. po 200 kopách 337 kop 45 gr. 4 6/16 d. 
 Činí 802 kop 5 gr. 
Summa pole orná a ladem ležící, též zarostlá 5 571 kop 36 gr. 5 2/16 d. 
 
Luk 
při dvoře kladenském vyměřeno  ½ lánu  19 ½ pr. 
kročehlavském   27 ¼ pr. 
hnidouském  1 ½ lánu 9 pr. 
ty se zanechávají při užitku dobytčím 
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Lesů 
při dvoře kladenském vyměřeno  6 022 6/16 prov. 
 kročehlavském 321 ½ pr. 
 Všech 6 343 14/16 pr. 
provazec tak, jak se prodati může, 5 kop vynáší 31 719 kop 22 gr. 3 ½ d. 
 
Hájů 
při dvoře kladenském 428 ½ pr. 
 kročehlavském 76 pr. 
 hnidouském 413 9/16 pr. 
při vsi  Motyčíně 21 ½ pr. 
 Cvrčovicích 270 ¼ pr. 
  Všech 1 209 13/16 pr. 
provazec tak, jak se prodává, po 2 kopách 2 419 kop 37 gr. 3 ½ d. 
Suma lesy a háje 34 139 kop 
 
Rybníků výtažních spravených 
 
 
 
pod měst. Kladnem   1 drží 50 kop 
  Dubický  2hý 15 kop 
u Hnidous   3tí 30 kop 
  4tý 20 kop 
  Činí 115 kop 
po 6 kopách každou kopu počítaje vynáší 690 kop 
 
pustých 
pod měst. Kladnem   1 drží 8 kop 
 v sadu  2hý 10 kop 
u Kročehlav  v sadě  3tí 20 kop 
u Hnidous  u vsi  4tý 20 kop 
 v zahradě  5tý 8 kop 
 pod ohradou  6tý 15 kop 
 pod ním  7mý 15 kop 
 pode mlýnem  8mý 15 kop 
  Činí 111 kop 
počítaje každou kopu po 3 kopách činí 333 kop 
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Suma rybníci 1 023 kop 
 
Sádek aneb haltýřů 
pod zámkem kladenským ode dřeva sroubené a šindelem přikryté 1ny 
v Tuchorazi tudíž s chalupou pro hlídání, v kterých se přes zimu dobrý díl ryb přechovati 
může, 2je 
item rybníky malé v nově vyzdviženy, z kterých se voda po troubách do zámku vede, 2je 
ty se zanechávají ku pomoci rybníků. 
 
Štěpnic 
při zámku Kladenském slove Tuchoraze v 200 kopách 
 druhá slove Bukovka v 500 kopách 
 třetí velký sad v 1 000 kopách 
 čtvrtá stará vinice v 100 kopách 
 pátá Tuchoraz v 100 kopách 
u Kročehlav šestá v 300 kopách 
u Hnidous sedmá v 50 kopách 
 Činí 2 250 kop 
 
 
 
Bažantnice 
pod městečkem Kladnem tejnem ohražená, v které některý kus bažantů, ve 100 kopách 
 
Pivovar 
při městečku Kladně, od kamene vystavěný, cihlou přikrytý, s pánví a jinými potřebami 
k várkám, sladovnou a hvozdem ve 400 kopách 
 
Chmelnice 
při městečku Kladně obšírně a dobře vysazená, která k užitku pivovarskému se přiráží 
 
Pazderna 
při městečku Kladně, v které podruzi zůstávají, ročně do důchodu za byt platí 4 kopy, dle 
platu běžného ve 100 kopách 
 
Lom kamene zdícího 
při městečku Kladně, 
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dobrý, opukový jeden, a při vsi Hnidousích podobný druhý ve 200 kopách 
 
Ovčínů 
1ní kročehlavský od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 200 kopách 
2hý hnidouský podobně takový ve 150 kopách 
 
Chování dobytka v nich 
V ovčíně kročehlavském zimuje se a jest samopanských bahnic, bez kmene mistrovského 
a čeledního dobytka 600 kusů, z každé po 16 gr. užitku počítaje vynese v běžném platu 
 4 000 kop 
V ovčíně hnidouském zimuje se jalového dobytka podobně samo panského 600 kusů. Nyní 
jest toliko 515 kusů, z přítomného po 8 gr. a z nepřítomného po 4 gr. počítaje, v běžném 
platu vynáší 1 858 kop 20 gr. 
Suma užitek ovčínů 5 858 kop 20 gr. 
 
 
 
Mlýnů panských 
1ní při vesnici Hnidousích, od kamene vystavěný, šindelem a došky přikrytý ve 150 kopách 
2hý při vsi Žižicích podobný, však obšírnější ve 300 kopách 
3tí při vsi Sacích takový ve 200 kopách 
 
Platy do důchodu 
ze mlýna hnidouského po srážce čtvrtého dílu ročně užitku přichází platu peněžitého 9 kop 
56 gr. 4 d., v platu běžném vynáší 248 kop 34 gr. 2 d. 
ze mlýna žižického podobně po sražení čtvrtého dílu 47 kop 34 gr. 2 d., v platu běžném 
 1 189 kop 17 gr. 1 d. 
ze mlejna sackého tím spůsobem po srážce čtvrtého dílu 19 kop 17 grošů 1 d. a v platu 
běžném 482 kop 8 gr. 4 d. 
Suma užitek panských mlýnů 1 920 kop 
 

D 20 
 
Městečko Kladno úroků platí osedlí: 
Kristian Tobiáš svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
 z dědin 4 kopy 30 gr. 
  6 kop 10 gr. 
 
Jiřík Zápotocký svatojiřského 28 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
 z dědin 8 gr. 
  1 kopa 12 gr. 
 konopí trhání  3 dny 
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Jan Tobiáš svatojiřského 20 gr. 
 svatohavelského 20 gr. 
 žetí 8 kop 20 s., za to 1 kopa 6 gr. 5 d. 
  1 kopa 46 gr. 5 d. 
 konopí trhání 2 záhony 
 roboty ženní 3 dni 
 
vdova Klímová svatojiřského 1 kopa 9 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 9 gr. 
 z dědin 30 gr.  
  2 kopy 48 gr. 
 slepic úročních 2 
 roboty ženní 2 dni 
 konopí trhání 2 dni 
 
Vavřinec Kartous svatojiřského 35 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
 
 
 
Matěj Valiha svatojiřského 2 kopy 12 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 12 gr. 
 z dědin 30 gr.  
 žetí 8 kop 20 s., za ně 1 kopa 6 gr. 5 d. 
  6 kop – gr. 5 d. 
 slepice úroční  3 
 roboty ženní  3 dny 
 
Vojtěch Votýpek svatojiřského 32 gr. 
 svatohavelského 32 gr. 
 žetí 8 kop 20 s., za ně 1 kopa 6 gr. 5 d. 
  2 kopy 10 gr. 5 d. 
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  2  dny 
 
Jan Procházka svatojiřského 32 gr. 
 svatohavelského 32 gr. 
 z dědin 1 kopa 12 gr. 3 ½ d. 
 žetí 16 kop 2 s., za ně 2 kopy 10 gr. 5 d. 
  4 kopy 27 gr.1 ½ d. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  2 dny 
 
Václav Kapoun svatojiřského 40 gr. 
 svatohavelského 40 gr. 
  1 kopa 20 gr. 
 slepice úroční  0 
 roboty ženní  0 dní 
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Matěj Maršovský svatojiřského 50 gr. 
 svatohavelského 50 gr. 
 žetí 23 kop 20 s., za ně 3 kopy 6 gr. 5 d. 
  4 kopy 46 gr. 5 d. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  4 dny 
 
Jiřík Hlaváček svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
 žetí 23 kop 20 gr., za ně 3 kopy 6 gr. 5 d. 
  4 kopy 18 gr. 5 d. 
 roboty ženní  1 den 
 
Jan Pranušperger svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
 žetí 23 kop 20 s., za ně 3 kopy 6 gr. 5 d. 
  4 kopy 18 gr. 5 d. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  4 dny 
 
Wolf Hoffman svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 
vdova Jelínková svatojiřského 24 gr. 
 svatohavelského 24 gr. 
 žetí 12 kop s., za ně 1 kopa 36 gr. 
  2 kopy 24 gr.  
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  3 dny 
 
 
 
Jindřich Křečan svatojiřského 48 gr. 
 svatohavelského 58 gr. 
 z dědin 1 kopa 37 gr.  
 žetí 20 kop s., za ně 2 kopy 40 gr. 
  6 kop 3 gr. 
 slepice úroční 4 
 roboty ženní 3 dni 
 
vdova Olivová svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy  
  4 kopy 
 slepice úroční  1 
 roboty ženní  1 den 
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Jan Syřiště svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
 z dědin 3 kopy   
 žetí 12 kop 20 s., za ně 1 kopa 38 gr. 
  5 kop 38 gr.  
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  2dny 
 
Jakub Javůrek svatojiřského 16 gr. 
 svatohavelského 16 gr. 
 žetí 12 kop 20 gr., za ně 1 kopa 38 gr. 2 d. 
  2 kopy 10 gr. 2 d. 
 slepice úroční  1 
 roboty ženní  2 dny 
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Václav Zámečník svatojiřského 24 gr. 
 svatohavelského 24 gr. 
 žetí 6 kop s., za ně 48 gr. 
 z dědin 8 gr. 
  1 kopa 44 gr. 
 slepice úroční  1 
 roboty ženní  1 den 
 
Václav Kočí svatojiřského 45 gr. 
 svatohavelského 45 gr. 
  1 kopa 30 gr.  
 roboty ženní 1den 
 
Šimon Bastel svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 30 gr. 
  3 kopy 
 
Martin Syřiště svatojiřského 32 gr. 
 svatohavelského 32 gr. 
 žetí 16 kop 20 s., za ně 2 kopy 10 gr. 
  4 kopy 14 gr. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  3 dny 
 
Václav Čáslavský svatojiřského 32 gr. 
 svatohavelského 32 gr. 
 žetí 16 kop 20 gr., za ně 2 kopy 10 gr. 5 d. 
 z dědin 31 gr. 2 d. 
  3 kopy 46 gr. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  3 dny 
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Jiřík Zápotocký svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa 
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  2 dny 
Mikuláš Svoboda svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
 z dědin 20 gr. 
  1 kopa 20 gr.  
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  2 dny 
 
Vondra Špringler svatojiřského 40 gr. 
 svatohavelského 40 gr. 
  1 kopa 20 gr. 
 konopí trhání  1 záhon 
 
Róza Šimkovská svatojiřského 15 gr. 
 svatohavelského 15 gr. 
 
vdova Kapalínová svatojiřského 41 gr. 
 svatohavelského 41 gr. 
 žetí 16 kop 40 s., za ně 2 kopy 13 gr. 5 d. 
 z dědin 40 gr. 
  4 kopy 15 gr. 5 d. 
 slepice úroční  4 
 roboty ženní  3 dny 
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Suma úroků vše z přítomných 42 kop 42 gr. 
rozdílného stálého platu 43 kop 56 gr. 5 ½ d. 
konopí trhání  8 záhonů po 6 gr. 48 gr. 
slepic 46 po 6 gr. 4 kopy 36 gr. 
roboty ženní  47 dní po 6 gr. 4 kopy 42 gr. 
 Facit 96 kop 44 gr. 5 ½ d. 
a v platu stálém vynáší každou kopu po 50 kopách počítaje 4 837 kop 19 gr. 2 d. 
 
Další povinnost téhož městečka 
Toto městečko sice žádných robot nevykonává, nebo jich od předků dobré a vzácné 
paměti osvobozeni jsou, však povinni jsou vězni při dvoře kladenském obilí proti jistému 
dávnýmu platu pomocti skliditi a majíce ročně v pivovaře kladenském naznaný náklad 
dovoleno dvě marky, každou po 20 sudech svěčiti, a v hospodě sacké k užitku obecně 
vyšenkovati 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 78  297 
 

 
platí z nich 20 zl., což v platu běžném vynáší 428 kop 34 gr. 2 d. 
 
Hospoda panská  
v témž městečku Kladně slove Nová a od kamene vystavěná, šindelem přikrytá, v níž 
4 světnice, komory, maštale, stodola o jednom mlatě, a za ní sádek a v něm některé 
štěpoví jest, a pod touž stodolou sklep pivní se nachází, a polmi a lukami ve 200 kopách 
hospodář z ní ročního nájmu platí 30 zl., na míšeňské činí 25 kop 42 gr. 6 d. 
vydává ročně piva více nebo méně okolo 90 sudů, po 1 kopě z každého činí 90 kop 
z toho piva z každého sudu platí do důchodu šrutky po 5 kr., vynese 7 zl. 30 kr. a na 
míšenské 6 kop 25 gr. 5 d. 
A jest povinen páleného bráti na každý sud po 4 žejdl., jakož bere, a žejdlík po 6 kr. platí, 
vynese 36 zl., na míš. 30 kop 51 gr. 3 d. 
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šenk vína ročně přinésti může přinejmenším 10 kop 
více dávají se v postě herynky do té z jiných hospod, tato užitku dává 3 kopy 
 Činí užitek té hospody 166 kop míš. 
 
Druhá hospoda 
v témž městečku Kladně, náleží sice Kristiánovi Tobiášovi sousedu kladenskému, však šenk 
piva vrchnosti od starodávna na ní zůstává 
Vydává ročně piva více nebo méně okolo 90 sudů po 1 kopě, klade se 90 kop 
šrutky po 5 kr. ze sudu platí, činí 6 kop 25 gr. 5 d. 
páleného na sud bere po 4 žejd. a platí žejdl. po 6 kr. 30 kop 51 gr. 3 d. 
šenk vína ročně přinésti může přinejmenším 6 kop 
herynky času postního 3 kopy 
užitek té hospody  136 kop 17 gr. 1 d. 
v platu běžném vynáší obě hospody 7 557 kop 8 gr. 4 d. 
 
 
 
Domky panský 
slove Čížkovský, z kterého žid, v němž zůstává, ročně nájmu platí 38 kop 34 gr. 2 d. 
Zámečníkovský v nově spravený, v tom zůstává důchodní písař – 
kolárna panská na předměstí, z které nájemník neb podruh platí ročně 2 kopy 
 40 kop 34 gr. 2 d. 
v platu běžném vynáší 1 014 kop 17 gr. 1 d. 
 
Collatura 
Kostel farní založení na Nebevzetí Nejsvětější Matičky Boží Panny Marie, s domem farním 
a školou ve 300 kopách 
Item na předměstí kaple založení sv. Floriana, při které špitál vystavěný, v němž 6 osob 
chudých lidí zůstávají a z důchodu své vychování mají, ve 100 kopách 
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2. ves Kročehlavy platí úroků z přítomných 
Pavel Vošenáček svatojiřského 2 kopy 16 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 16 gr. 
  4 kopy 32 gr. 
 vajec úročních  10 
 
Tomáš Voděra svatojiřského 32 gr. 
 svatohavelského 32 gr. 
  1 kopa 4 gr. 
 slepice úroční  1 
 
Tomáš Richter svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy 
 
Václav Žambera svatojiřského 1 kopa 58 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 58 gr. 
  3 kopy 56 gr. 
 
Václav Behenský svatojiřského 3 kopy 15 gr. 
 svatohavelského 3 kopy 15 gr. 
  6 kop 30 gr. 
 
Suma úroků z přítomných 18 kop 2 gr. 
slepic úročních  3 po 6 gr. 18 gr. 
vajec úročních  10 po 2 d. 2 gr. 6 d. 
 18 kop 22 gr. 6 d. 
 
 
 
v platu pak stálém po 50 kopách vynáší 919 kop 2 gr. 6 d. 
 
Tito lidé poddaní jsou povinni do týhodne 3 dny začnouce ráno potřebnou a jakoukoliv 
robotu buď potažní, nebo ruční bez úplatku vykonati tak, jak k čemu nařízeni jsou. 
 
Hospoda panská není žádná, šenk piva ale od starodávna jest na gruntu Tomáše Voděry 
a vydává ročně okolo 15 sudů piva po 1 kopě ze sudu 15 kop 
páleného na sud bere po 4 žejd. a platí po 6 kr. žejdlík, činí 5 kop 8 gr. 4 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr. 1 kopa 4 gr. 2 d. 
užitek v postě jemu daných herynků 50 gr. 
užitek té hospody 22 kop 2 gr. 6 d. 
v platu běžným vynáší 551 kop 11 gr. 3 d. 
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3tí ves Újezdec 
[…?] osedlý Václav Beránek platí 
  úroku svatojiřského 3 kopy  
  svatohavelského 3 kopy  
 koláče k Štědrému večeru 2, 
 za ně 10 gr. 2 d. 
     
  6 kop 10 grošů 2 d. 
v platu stálém vynáší 308 kop 34 gr. 2 d. 
 
Tento poddaný jest podobně roboty vykonávati povinen jako kročehlavští a jiní. 
 
Hospoda panská od kamene v nově po shoření staré vystavěná a šindelem přikrytá, 
v které světnice, komora, chlívy a sklep, klade se ve 200 kopách 
hospodář z ní ročně nájmu platí 10 kr., na míšeňské 8 kop 34 gr. 2 d. 
piva vydává okolo 20 sudů po 1 kopě 20 kop 
páleného na každý sud bere po 4 žejd. a platí žejdlík po 6 kr., činí 6 kop 51 gr. 3 d. 
z herynků užitku 1 kopa 
šrutky po 5 kr. 1 kopa 25 gr. 5 d. 
 užitek té hospody 37 kop 51 gr. 3 d. 
 
 
 
v platu běžném vynáší 946 kop 25 gr. 5 d. 
 
4tá ves Dubí 
[…?] osedlý Jiřík Čermák platí 
  úroku svatojiřského 1 kopa 30 gr. 
  svatohavelského 1 kopa 40 gr. 
   3 kopy 10 gr. 
 slepic úročních 6 po 6 gr. 36 gr. 
 vajec 1 kopa 30 po 2 d. 25 gr. 5 d. 
   4 kopy 11 gr. 5 d. 
v platu stálém vynáší 209 kop 45 gr. 5 d. 
 
Tento poddaný jest povinen též také robotovati jako jiní poddaní. 
 
5tá ves Volšany úroku platí 
Jiřík Žambera svatojiřského 2 kopy 15 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 15 gr. 
  4 kopy 30 gr. 
 konopí trhání  1 záhon 
 
Všemurád svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy  
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 slepic úročních  15 
 
činí úroků 6 kop 30 gr. 
slepic úročních  16 po 6 gr. 1 kopa 30 gr. 
konopí trhání  1 záhon 6 gr. 
 8 kop 6 gr. 
v platu stálém po 50 kopách 405 kop 
 
Tito poddaní jsou také povinni takové roboty jako jiní vykonávati. 
 
6tá ves Saky platí úroků 
Řehoř Urban svatojiřského 3 kopy  
 svatohavelského 3 kopy  
  6 kop 
 slepic úročních 6 ½ 
 vajec  20 
 
Jiřík Mužík svatojiřského 4 kopy  
 svatohavelského 4 kopy  
  8 kop  
 slepic úročních 6 ½ 
 vajec  30 
 
Martin Brejník svatojiřského 1 kopa 12 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 12 gr. 
  2 kopy 24 gr. 
 
 
 
Bárta Brejník svatojiřského 1 kopa 12 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 12 gr. 
  2 kopy 24 gr.  
 vajec úročních  10 
 
Mlejn hořejší vdovy Muzičky 
 svatojiřského 2 kopy 30 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 30 gr. 
  5 kop  
 
Jiřík Kačaba svatojiřského 1 kopa 4 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 4 gr. 
  2 kopy 8 gr. 
 
Obec slepic společně  1 
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Suma úroků 25 kop 6 gr. 
slepic  14 po 6 groších 1 kopa 24 gr. 
vajec  1 kopa po 2 d. 17 gr. 1 d. 
 27 kop 37 gr. 1 d. 
v platu stálém vynáší 1 380 kop 57 gr. 1 d. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda není vystavěná panská žádná, jest ale  
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šenk piva na gruntu Bárty Bejníka, který obci kladenské k ruce pivo šenkuje. 
 
7má ves Hnidousy úroků platí 
Jan Chladný svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy  
 slepice úroční  3 
 sekání na lukách  1 den 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  1 den 
 
Jan Hlavsa svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
  1 kopa  
 slepice úroční  2 
 sekání na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  2 dny 
 
Šimon Štírek svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy  
 slepic úročních  5 
 sekání na lukách  1 den 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  1 den 
 
Matěj Smolík svatojiřského 1 kopa 40 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 40 gr. 
  3 kopy 20 gr. 
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 slepic úročních  6 
 sekání na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  2 dny 
 
Josef Hojdl svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy  
 slepice úroční  4 
 sekání na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  3 dny 
 
Josef Hlavsa svatojiřského 1 kopa  
 svatohavelského 1 kopa  
  2 kopy  
 slepic úročních  6 
 sekání na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  3 dny 
 
Kryštof Hojdl svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy  
  4 kopy  
 slepic úročních  6 
 sekání na lukách  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 žetí  3 dny 
 
Suma z přítomných úroků 16 kop 20 gr. 
slepic úročních  32 po 6 gr. 3 kopy 12 gr. 
sekání na lukách  12 dní po 6 gr. 1 kopa 12 gr. 
konopí trhání  7 dní po 6 gr. 42 gr. 
žetí  15 dní po 6 gr. 1 kopa 30 gr. 
 22 kop 56 gr. 
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v platu stálém vynáší 1 146 kop 40 gr. 
 
z pustých 
krčma hořejší úroků svatojiřského 30 gr. 
 svatohavelského 30 gr. 
 slepic úročních 3 po 6 gr. 18 gr. 
 žetí 1 den 6 gr. 
 konopí trhání 1 den 6 gr. 
  1 kopa 30 gr. 
v platu běžném vynáší 37 kop 30 gr. 
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Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Notandum 
Tato vesnice i dvůr náleží manství na hrad Pražský a jest v létu pominulém 1687 přijato: 
Hospoda bývala panská výstavní, nyní jest ale pustá, toliko místo, kde stávala, znáti, 
šenkuje se ale pivo u Jana Hojdle, chalupníka v též vsi, kteréhož vydává ročně okolo 
30 sudů, po 1 kopě 30 kop 
 
 
 
páleného na sud bere po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdlík, činí 10 kop 17 gr. 1 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 2 kopy 8 gr. 4 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 1 kopu 
užitek též hospody 43 kop 25 gr. 5 d. 
v platu běžném vynáší 1 085 kop 42 gr. 6 d. 
 
Ves Motyčín úroků platí 
Matěj Votýsek svatojiřského 55 gr. 
 svatohavelského 55 gr. 
  1 kopa 50 gr. 
 
Jan Hruška svatojiřského 51 gr. 
 svatohavelského 51 gr. 
 
Jakub Jágr svatojiřského 28 gr. 
 svatohavelského 28 gr. 
 z louky při tom čase 12 gr. 
 z poustky 10 gr. 
 žetí 11 kop snopů, za ně 1 kopa 28 gr. 
  2 kopy 46 gr. 
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 slepice úroční  3 
 vajec  30 
 roboty ženní  2 dny 
 
Jiřík Mužík svatojiřského 36 gr. 
 svatohavelského 36 gr. 
 žetí 11 kop snopů, za ně  1 kopa 28 gr. 
 item z dědiny 1 kopa 
 z poustky 1 kopa 
 od gruntu Srbovského 1 kopa  
  4 kopy 47 gr. 
 slepice úroční  3 
 vajec  30 
 roboty ženní  2 dny 
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Jiřík Jäger svatojiřského 33 gr.  
 svatohavelského 33 gr. 
 žetí 11 kop snopů, za ně  1 kopa 28 gr. 
 slepic úročních  3 
 vajec  30 
 roboty ženní  2 dny 
 
Suma z přítomných úroků 13 kop 39 gr. 
slepic úročních  9 po 6 gr. 54 gr. 
vajec  1 ½ kopy po 2 d. 25 gr. 2 d. 
roboty ženní  6 dní po 6 gr. 36 gr. 
 15 kop 34 gr. 2 g. 
 
 
 
a v platu stálém vynáší 778 kop 34 gr. 2 d. 
 
z pustých 
Louskalovský svatojiřského 51 gr.  
 svatohavelského 51 gr. 
  1 kopa 42 gr. 
v platu běžném vynáší 42 kop 30 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
9tá ves Žižice platí úroků 
Václav Kytka svatojiřského 4 kopy 11 gr. 
 svatohavelského 4 kopy 11 gr. 
  8 kop 22 gr. 
 vajec  1 kopa 40 
 
Jan Tříska svatojiřského 52 gr. 4 d.  
 svatohavelského 52 gr. 4 d. 
  1 kopa 45 gr. 1 d. 
 
Jan Mužík svatojiřského 2 kopy 36 gr. 2 d.  
 svatohavelského 2 kopy 36 gr. 2 d. 
  5 kop 12 gr. 4 d. 
 vajec  1 kopa 20 
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Václav Svoboda svatojiřského 2 kopy 9 gr. 
 svatohavelského 2 kopy 9 gr. 
  4 kopy 18 gr. 
 vajec  1 kopa 
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Jiří Kytka svatojiřského 2 kopy 25 gr. 3 d. 
 svatohavelského 2 kopy 25 gr. 3 d. 
  4 kopy 50 gr. 6 d. 
 vajec úročních  40 
 
Jiří Zavitý svatojiřského 1 kopa 26 gr. 4 d. 
 svatohavelského 1 kopa 26 gr. 4 d. 
  2 kopy 53 gr. 1 d. 
 vajec úročních  40 
 
Pavel Němec svatojiřského 2 kopy 5 gr.  
 svatohavelského 2 kopy 5 gr. 
  4 kopy 10 gr. 
 vajec úročních  40 
 
Ondřej Němec svatojiřského 1 kopa 26 gr. 4 d. 
 svatohavelského 1 kopa 26 gr. 4 d. 
  2 kopy 53 gr. 1 d. 
 vajec úročních  40 
 
Jakub Švec svatojiřského 10 gr. 
 svatohavelského 10 gr. 
  20 gr. 
 
 
 
Suma z přítomných úroků 34 kop 44 gr. 6 d. 
vajec úročních  6 kop 40 po 2 d. 1 kopa 54 gr. 2 d. 
 36 kop 39 gr. 1 d. 
v platu stálém vynáší 1 832 kop 37 gr. 1 d. 
 
z pustých 
z Křižínovského svatojiřského 2 kopy 20 gr. 3 d. 
 svatohavelského 2 kopy 20 gr. 3 d. 
 vajec 1 kopa po 2 d. 17 gr. 1 d. 
  4 kopy 58 gr. 
a v platu běžném činí  124 kop 10 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda panská od kamene vystavěná, šindelem a došky přikrytá, v níž světnice, komora 
a chlívy pro dobytek, šacuje se v 150 kopách 
šenkýř z ní platí nájmu ročního 17 kop 8 gr. 4 d. 
vydává v ní piva okolo 60 sudů, po 1 kopě činí 60 kop 
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páleného na sud bere po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdlík 20 kop 34 gr. 2 d. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 gr. 4 kopy 17 gr. 1 d. 
užitek jemu v postě daných herynků 3 kopy 
 užitek té hospody 105 kop 
a v platu běžném vynáší 2 625 kop 
 
10tá ves Cvrčovice úroků platí 
Václav Chejlava svatojiřského 3 kopy  
 svatohavelského 3 kopy  
  6 kop 
 slepice úroční  2 
 roboty ženní  4 dny 
 
Bartoň Beran svatojiřského 2 kopy  
 svatohavelského 2 kopy  
  4 kopy 
 slepice úroční  1 ½ 
 roboty ženní  2 dny 
 konopí trhání  1 den 
 
Jiřík Hejbal svatojiřského 10 gr. 2 d.  
 svatohavelského 10 gr. 2 d.  
  20 gr. 4 d. 
 slepice úroční  1 ½ 
 roboty ženní  1 den 
 
 
 
Martin Beran svatojiřského 44 gr. 
 svatohavelského 44 gr. 
  1 kopa 28 gr. 
 slepice úroční  1 ½ 
 roboty ženní  2 dny 
 
Havel Blažek svatojiřského 44 gr.  
 svatohavelského 44 gr.  
  1 kopa 28 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Václav Beránek svatojiřského 44 gr.  
 svatohavelského 44 gr.  
  1 kopa 28 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
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Matěj Kobyla svatojiřského 1 kopa 6 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 6 gr. 
  2 kopa 12 gr. 
 slepice úroční 1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Jakub Lorentz svatojiřského 1 kopa 6 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 6 gr. 
  2 kopy 12 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 

E 3 
  
Vít Čipera svatojiřského 1 kopa 6 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 6 gr. 
  2 kopy 12 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
 
Suma z přítomných úroků 21 kop 20 gr. 4 d. 
slepic úročních  14 po 6 gr. 1 kopa 24 gr. 
robot ženních  19 dní po 6 gr. 1 kopa 54 gr. 
konopí trhání  1 den 6 gr. 
 24 kop 44 gr. 4 d. 
v platu stálém vynáší 1 245 kop 28 gr. 4 d. 
 
z pustých 
Škaukrlíkovských svatojiřského 1 kopa 6 gr. 
 svatohavelského 1 kopa 6 gr. 
  2 kopy 12 gr. 
 slepice úroční  1 ½  
 roboty ženní  2 dny 
v platu běžném vynese 63 kop 45 gr. 
 
Tito poddaní jsou povinni jako jiní, jak se jim poručí, robotovati. 
 
Hospoda 
 
 
 
vlastní panská není žádná, šenk piva však od starodávna na gruntu Jiříka Hejbala, člověka 
poddaného jest a vydává ročně piva okolo 8 sudů po 1 kopě 8 kop  
páleného bere na sud po 4 žejdlících a platí po 6 kr. žejdlík, vynáší 2 kopy 52 gr. 
dává z každého sudu do důchodu šrutky po 5 kr., činí 34 gr. 2 d. 
užitek jemu v postě daných herynků přináší 15 gr. 5 d. 
 užitek té hospody 11 kop 42 gr. 
v platu běžném vynáší 292 kop 30 gr. 
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Regalia 
z vůle provozování horní i polní myslivosti na tomto dílu klade se 2 200 kop 
 
Sumarum tohoto prvního dílu činí 95 222 kop 36 gr. 2/16 d. 
 

E 4 
  
Z toho se sráží onera tato 
panu faráři kladenskému nynějšímu i budoucím Fundati od dobré a vzácné paměti pána 
pana Františka Adama hraběte ze Žďáru, pana bratra našeho za mše svaté ročně nařízené 
 52 zl. 
kantorovi kladenskému podobně 52 zl. 
šesti špitálským osobám na Kladně na penězích 36 zl. 24 kr. 
za obilí a vaření jim vynáší 26 zl. 20 kr. 
kostelu Kladenskému ze 100 kop pod úrok podobně na věčnost nařízených 6 kop činí 7 zl. 
desátku obilního na slámě panu faráři kladenskému z panských polí přicházejícího vedle 
letošní obrody přijde 

pšenice 12 strychů 2 věrtely  po 1 zl. 30 kr. 18 zl. 45 kr. 
žita 20 strychů 1 věrtel  po 1 zl. 20 zl. 15 kr. 
ječmene 45 strychů  po 45 kr. 33 zl. 45 kr. 
hrachu 3 strychy po 1 zl. 30 kr. 4 zl. 30 kr. 
ovsa 29 strychů  po 30 kr. 14 zl. 30 kr. 

item na zrně na domě Zimmermanovského na Kladně 
 
 
 

pšenice  2 strychy po 1 zl. 30 kr. 3 zl. 
žita 2 strychy po 1 zl. 2 zl. 
ječmene  2 strychy po 45 kr. 1 zl. 30 kr. 

panu děkanovi smečenskému z domu Dvořákovského na Kladně, který předešle tam na 
Smečno náležel 

pšenice  1 strych  1 zl. 30 kr. 
žita 1 strych  1 zl. 
ječmene 1 strych  45 kr. 
ovsa  1 strych  30 kr. 

témuž na penězích při sv. Jiří a svatém Havlu 13 zl. 7 kr. 3 d. 
témuž nadjmenovanénu panu faráři kladenskému se platí desátku z dědin k panskému 
dvoru kročehlavskému někdy připojených selských 

žita 1 strych  1 zl. 
ovsa 1 strych  30 kr. 

item kantorovi kladenskému posnopného z týchž polí žita v slámě 1 mandel 10 snopů, na 
zrně vynese 3 věrtele po 1 zl. 45 kr. 
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Fundati od dobré a vzácné paměti pána pana Františka Adama hraběte ze Žďáru, pana 
bratra našeho (:tit.:) pro 12 osob řeholních v klášteře hájeckém na věčnost nařízené, 
k zapravování z tohoto dílu ročně  1 200 zl. 
Suma toho Onus 1 491 zl. 6 kr. 3 d. 
na míšenské činí 1 278 kop 5 gr. 4 d. 
vynese Capitalu 6 ze sta počítajíc 21 301 kop 44 gr. 
po kteréhožto Capitalu z hořejší sumy sražení zůstane tohoto dílu summa 
 73 920 kop 52 gr. 2/16 d. 
na zlatý rýnský 86 241 zl. – 4 2/16 d. 
Co který díl bráti a druhému vydati má, to Extract při Conclusi jedné každé dílčí cedule 
ukazuje. 
 
 
 
Tyto následující Artikule a výminky pro zachování mezi námi sestrami na časy budoucí 
lásky a svornosti sesterské, tuto sepsané a poznamenané jsou, abychom tak, a ne jináče 
bez všelijakého jich protržení k sobě se dle znění jich, ve všem zachovati hleděly a povinny 
byly, totiž: 
Předně toto se mezi námi sestrami znamenitě vymiňujeme, kde jsou až posavad, kteří-
koliveč lidé poddaní naši obojího pohlaví před rozebráním těchto od nás sester dílů, 
v kterémkoliv dílu usedlí, byť z jiných dílův rození byli, ti při tom dílu, kde zastiženi jsou, se 
všemi dětmi jich obojího pohlaví zůstávati mají, a měl-li by který z nich jakou spravedlnost 
anebo jaký jiný dluh v kterémkoliv dílu, to jemu bez odpornosti vydáno a dluh zaplacený 
býti má. 
 

E 6 
  
Za druhé, co se sirotků všelijakých, též zběhlých lidí našich obojího pohlaví poddaných 
dotýče, ty se při těch gruntech, na kterýchž jsou zrozeni neb z nich zběhli, zůstavují 
a zanechávají, však byl-li by který sirotek před tímto rozdělením ženatý a nebo vdaný a již 
osazený na jiném gruntu kteréhokoliv dílu aneb že by ještě dosazen býti měl, ten a takový 
odtud hýbán býti nemá s dětmi svými všelijakými, nýbrž měl-li by jakou spravedlnost na 
tom gruntu, na kterém se zrodil, ta aby mu přece šla a vydávaná byla. Našel-li by se ale 
takový, který někde jinde krom gruntů našich osazený a tam by propuštěný nebyl, na toho 
bude mocti z nás sestra ta, z čího gruntu a dílu jest, sáhnouti, jako na svého dědičného 
poddaného a nevyhoštěného člověka, a jsou-li kteří lidé buď mužského, nebo ženského 
pohlaví před těmito díly od nás listy zhostními z těchto dílů jinam do poddanosti propuštěni 
a to se pořádně by  
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prokázalo, při tom zůstane a z nás žádná na něho více se potahovati mocti nebude. 
Naproti tomu: 
Za třetí, kteříkoliv a odkudkoliv lidé cizopanští od jich vrchnosti na grunty těchto statků 
vyjednaní, a buď že již ženatí, osedlí, neb neženatí a neosedlí jsou, ti mají tu, kde zastiženi 
budou, v poddanosti zůstati, a kteří by se ženiti chtěli, a již ženské osoby k stavu manžel-
skému v kterémkoliv dílu zamluvené měli, nemá jim v tom překáženo, nýbrž ta osoba 
ženská k manželstvu do kteréhokoliv dílu propuštěna býti, jakož  
Za čtvrté, na těchto statcích v dílech učiněných lidé poddaní po rodičích, bratřích 
a přátelích svých rozdílné spravedlnosti a nápady mají, těch a takových má jeden každý, 
v kterémkoliv by vedle knih purkrechtních a v nich se nacházejícího zapsání se co vynašlo, 
každoročně při držení soudů až do vyplacení sumy toho užíti a vrchnost jedna každá 
k tomu dopomoci, poněvadž ale 
Za páté často se přitrefuje, že lidé poddaní  
 

E 7 
  
z tohoto světa prostředkem smrti časně scházející po sobě žádných dědiců nepozůstavují, 
jimi zase z pouhé svévolnosti nad vrchností svou zrazují, z gruntů odcházejí, a mnoho 
ženského pohlaví osoby nepamatujíce na přikázání Boží k zmrhání své poctivosti přicházejí, 
a po těch a takových nápady na vrchnost připadají, při čemž i tuto se pozůstavuje, tak že 
jednoho každého dílu vrchnost i toho co již v purkrechtu zapsáno se nachází, užíti mocti 
bude a má, dáleji 
Za šesté, pokudž bychom se jakých spravedlností, nápadů po předcích našich anebo kde 
a po komkoliv jiném nám patřícím jak by to koliv jmenováno bylo, a za kýmkoliv uptáno 
býti mohlo, ty a takové spravedlnosti společným nákladem my sestry hraběnky ze Žďáru 
dobývati, a jestli bychom co dobyly a obdržely, o to se spravedlivě rovným dílem poděliti 
máme. Naproti tomu, 
Za sedmé, jestliže by se jakékoliv závady na statcích těchto pozemských, o které tuto 
dělení se stalo, buď po předcích našich, anebo  
 
 
 
jiné dluhy se vynašly a vyhledaly, jak by ty koliv jmenované byly, ty budeme povinny 
všechny dílové od takových závad očistiti a pokudž by který díl to učiniti se vzpěčoval 
a potom někdo sám z svého dílu tuž závadu svésti musel, tehdy bude mocti zase toho na 
tom, kdo to učiniti nechtěl, třetinou výš, jak země za právo má, pohledávati beze všechny 
překážky na jeho vlastní náklad. 
Za osmé, co se dotýče občin, lesů, dědin a luk, lidí poddaných ke všem dílům přinále-
žejících, poněvadž při vyměření nic selského do panského pojato nebylo, toho všeho 
k jedné každé vesnici patřícího, tak jak jest jich před rozdělením od nich užíváno bylo, aby 
tíž lidé užívali a k tomu volný a svobodný (:však bez zbytečnýho jich plundrování 
a odcizování:) přístup jezděním a chozením jim dopřán byl, a to bez překážky nás, dědiců 
a budoucích našich všelijaké. 
Za deváté, a jsouce věc potřebná, aby meze a hranice ke všem pěti dílům náležející 
obnovené byly, v tom všeckny společně se zavazujeme, na takové hranice a meze  
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buď samy osobně výjezd ihned po rozebrání dílův předsevzíti anebo lidi z každý strany 
k tomu vypraviti, takové obnovení meze a hranic vykonati dáti tak, aby každá z nás, jak 
daleko grunty k dílu jejímu se vytahují, věděti mohla a snad (:jak se časem stává:) na 
druhých grunty se nepotahovala a v užívání jich nějaké překážky nečinila. 
Za desáté. Průhonů a pastev dobytka všelijakého, myslivosti všelijaké (:vymiňujíce tenat 
a náhonců:), těch abychom společně tak, jak jest jich před rozdělením užíváno bylo, spolu 
s dědici a budoucími našimi užívati a sobě jich zapovídati ani brániti nemohly, vymiňujíce 
však myslivosti provozování, kteráž se na lidi poddané naše bez vůle a povolení nás sester 
nijakž míniti, rozuměti a vstahovati nemá. 
Za jedenácté, z polí, na pole, na louky, z luk do lesů, i z lesů, i kdežkoliv jinde, jakž jest 
prve od starodávna před tímto rozdělením ježděno, vezeno, též i chozeno bývalo, nemáme 
sobě, dědicům a budoucím našim, což by beze škody bylo, brániti, též také lidem 
poddaným našim nad to pak  
 
 
 
výšeji žádná z nás, aby té moci neměla, jedna druhé, ani lidem našim poddaným i čeledi 
jich přistavné gruntů svých podle práva žádným vymyšleným spůsobem zapovídati. 
Za dvanácté, co se toků starých, kudy jest se voda od starodávna vedla a vede na 
rybníky, rybníčky, sádky, mlýny, louky a kdekoliv jinam dotýče, těch aby jedna každá z nás 
bez všelijaké překážky volně ku potřebám svým užívati mohla bez umenšení tak, jakž toho 
před rozdělením užíváno bylo. 
Za třinácté, i toho se mezi námi zmnamenitě vymiňuje, co se všech a všelijakých rybníků 
velikých i malých ke všem dílům náležejících dotýče, ty v svém zatopení i s vokrajky, jak 
jsou předešle vždycky zůstávaly, tak i nyní a vždyckny v svém zatopení zůstávati mají, na 
časy budoucí, a poněvadž  
Za čtrnácté, rybníky kaprové i výtažní po letošním na zimu jich slovení budoucího jara 
1689 zase k nasazení přijíti  
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mají a k té potřebě plodu rozdílně po rybníčkách k přechování na zimu dostatek se 
nachází, z toho tehdy plodu mají jak kaproví, tak k výtažní rybníci náležitě nasazeni, a co 
by po nasazení jich plodu zbylo, takový prodán a peníze rovným dílem jednomu každému 
dílu odvedané býti. 
Za patnácté, čeládka přístavní poddací zůstane do sv. Martina v službách svých, po vyjití 
pak toho času jeden každý buď mužského, neb ženského pohlaví tam, do kterého dílu 
náleží, po zaplacení jeho mzdy, kterou u hospodáře svého zasloužil neb zasloužila, odjíti 
mocti bude a má, čeleď pak dvorská též poddací (:poněvadž teprve při vánocích 
Quartalites placena bývá:), do toho času vánočního sloužiti bude a po zaplacení jí každý 
do svého dílu, kde patří a poddanosti zavázán jest, odejde, kteréž jeden každý díl, 
v kterém slouží co by za ten čas pro rata vyneslo, zaplatiti má a zdržovati mocti nebude. 
Za šestnácté, jest známo vůbec, že jeden každý  
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 78  312 
 

 
díl, k vaření piva pro svou a do hospod výstav potřebu nemá, na tak spěch míti a jej 
zhotoviti dáti nemůže, z té příčiny pivovar jenečský pro tři a kladenský pro dva díly tak 
dlouho, dokavadž by jeden každý díl sobě pivovar svůj nepřipravil a v něm piva nevařil 
(:s čímž však každý díl dle možnosti co nejdříve pospíšiti povinen bude:) k vaření piva 
a výstav téhož pro vrchnost i k šenku do hospod se rozdělují na ten však způsob, aby 
jednoho každého dílu, který v těch pivovařích pivo vařiti dáti chtíti bude, by v tom jedna 
i druhá strana obmeškána nebyla, vrchnost ječmeny na slady, časně do štoku sládkům 
odváděti, potřebné dříví k sušení udělaného sladu a k várkám dovážeti, chmel, smolu, 
sudovinu pro sudy opatřiti, slad do mlýnů a ze mlýnů na forách svého dílu dovážeti a zase 
přivážeti a sládkovi s podstarším, mládkem a hvozdy jeho službu, jako i bednáři, co by pro 
rata na který díl peněžitě neb 
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jiné ročně přišlo platiti, a kdyby na kotli pivovarském a jinších kusích oprávky anebo 
nového udělání potřeba bylo, to také na náklad společný spraviti povinna byla, mlato pak 
a kvasnice (:leda by se s židem, který z kvasnic pálené pálí a k každému sudu piva po 
4 žejdlících do hospod vydává, a do důchodu platí, v té příčině nějaká námluva stala:) 
bude moci k svému užitku obrátiti. 
Za sedmnácté, co se dosavad vedle starého s Tranksteuerambtem v Praze Tractatu platí, 
totiž z pivovarů obouch a za pálení páleného per Paush ročně 832 zl. 24 kr., že ale nyní 
hospody k roztrhání přišly, bude mocti a má každá sestra z nás do svého dílu znovu s týmž 
Tranksteuerambtem tractirovati, aby jeden každý věděl budoucně, co ročně odvozovati, 
však nemá s odváděním při času na něj přišlé a tractirované quoty odkládati, nýbrž v času 
v Contractu s Trancksteuerambtem jmenovaném ji zapraviti, aby pro neodvedení jí snad 
druzí dílové, kterří by svou quotu zapravili, zapečetěním pivovaru (:jak se častěji mnohým  
 
 
 
stává:) škody a obmeškání nenesly, z čehož by slušně dílu škodu trpícímu váhavý díl, práv 
býti a jí vynahražovati povinen byl; pokudž by ale všickni společně k té summě 832 zl. 
24 kr., dokad by sobě jeden každý díl pivovar, který by jej neměl, nevystavěl, 
Concurirovati a jí odvozovati pro rata chtěl, při tom jak se snesení zůstaveno býti má. 
Za osmnácté, do královské berně zemské, pokudž co vrchnost sama z vlastního měšce 
ještě restýruje, to z celé Massy všechni dílové též Concurirovati povinni býti máme; 
neméně poněvadž se restýruje dosavad dobrý díl zadrželé Contribuci měsíčně, která pro 
předešle staré zadržalé dluhy, jenž napřed placené byly, zapravena býti nemohla, bude 
jeden každý díl povinen lidi poddané své po rozdělení k tomu míti a přidržeti, by každý 
povinný rest svůj, který by dlužen zůstal, písaři Contribučnímu neprodleně odvedl 
a pořádnost při berni zaplacením se státi mohla; naproti tomu pak a co by při berni 
zemské vynahražení útrat vo- 
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jenských se vynašlo, ty zase k dobrému všech dílů lidem poddaným proportionaliter přijíti 
mají. Dále jednoho každého dílu vrchnost bude věděti při týmž královským úřadě 
berničném na hradě Pražském ihned po přijetí dílu svého, kterak se ohlásiti, Separati 
žádati a o to, z kolika osedlých by tak od nejprv příštího nového léta Contribuci platiti 
měla, vyrozuměti a podle toho se říditi. 
Za devatenácté. Nacházející se obilí na zrně a v slámě ve dvořích, na sýpkách, 
v stodolách a v stozích, jako i na dluzích za lidmi poddanými, neméně i dluhové peněžití, 
takové při jedné každé vesnici za poddanými i ve dvořích zůstanou, a od písařů důchod-
ního a obilného pořádně vykázáné a od lidí přiznalé býti mají, kteréž po stálém přiznání 
a vyměření, kdyby buď obilí ve dvořích, anebo za poddanými, peněžitě i obilně (:dadouce 
vzíti pruby z obilí v slámě, co by z mandele kterého zrna vynášelo a jak mnoho by po 
sražení z toho pro vychování čeledi dvorské, dobytka, budoucího jarního výsevku 
a pivovara do nového budoucího  
 
 
 
potřeba bylo, a po čem na obecném trhu kterého strych platí sečtouce:) více nad jiné díly 
se nacházelo, to aby týmž menším dílům buď penězi, jak by tehdáž na trhu obecném 
platilo, zaplatiti, aneb in natura obilím zapraviti. O slámu z téhož obilí letošního též se 
poděliti, to quantum však, které by v dílčích cedulích, v jedné neb druhé nad menší větší 
bylo, hotovými penězi srovnati a tak se urovnati povinny byly, tuto se zavazují, což ihned 
při přijetí dílů vykonáno a narovnáno býti má. 
Za dvacáté, co se sladů, chmele, smůly při pivovařích jako i mobilií v zámku kladenském 
dotýče a do přijetí dílů se najde, to všeckno rovným dílem na pět dílův rozděleno 
a každému dílu přišlý díl odveden bude a býti má, čehož všeho písařů Interestirovaných 
poslední cedule i co ve dvořích, mlejnech a hospodách panských, od hospodářských potřeb 
jest inventáře ukáží. 
Za dvacáté první, kdyžbykoliv tyto cedule dílčí ode mne paním sestrám mým aneb od 
nich splnomocněným odvedené byly, aby jich žádná za sebou nezdržovala, nýbrž  
 

E 12  
 
neprodleně vezma sobě každá díl jeden, díl můj co mně zanechají, odevzdaly a navrátily. 
Za dvacáté druhé. Jestliže by která z nás sester díl svůj, kterýžto se jí těmito dílčími 
cedulemi na díl dostane buď všeckem, anebo na díle odprodati, změniti anebo zastaviti 
chtěla, tehdy v tom jedna každá z nás sester Ius Protomisios sobě zanechává; naposledy  
Za dvacáté třetí, kdyby se vyhledalo a našlo, že něco jak by to koliv jmenováno býti 
mohlo a zapomenutím z těchto dílčích cedulí vypuštěno bylo, a to nám sestrám náleželo, 
toho všeho společně rovným dílem užíti máme. 
Kteréžto dílčí cedule jedna každá z nás svůj díl bude mocti s povolením J. M. cís. rad 
a pánů úředníků menších desk zemských i bez přítomnosti druhé strany buď sama, neb 
skrze svého plnomocníka, v týž dsky zemské na svůj náklad vložiti a vepsati dáti. 
Na potvrzení toho a dokonalejší pevnost a stálost těchto dílů mezi námi sestrami 
učiněných já napřed psaná Polexina Lidmila hraběnka Šternberková, rozená hraběnka 
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ze Žďáru, jakožto sestra nejstarší, pečeť mou k těmto cedulím dílčím jsem  přitisknouti 
dala vědomě a v nich vlastní rukou se podepsala. A pro lepší toho vědomost dožádala 
jsem se níže psaných pánů svědků, že oni podobně podle mně na svědomí (:však jim 
a budoucím jejich beze škody:) vlastními rukami se podepsali a pečeti své přitiskli.  
Datum těchto cedulí dílčích v zámku kladenském třetího dne měsíce November léta šest-
náctistého osmdesátého osmého. 

Polexina Lidmila hraběnka z Šternberka, roz. hraběnka ze Žďáru 
Václav Vojtěch hrabě z Šternberka 

Maximilian Norbert Krakovský Graf von Kolowrat 
 

E 13 
 
Extract dílů, co tak který po srážce všech onerů čisté sumy vynáší a jak mnoho 
jeden díl druhému tak, aby všeckny se srovnaly, dopláceti povinen bude. 
 
Díl první vynáší  86 241 zl. –  4 2/16 d. 
 druhý 92 794 zl. 10 kr.  5 5/16 d. 
 třetí 84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
 čtvrtý 88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d. 
 pátý 84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d. 
 Společně 436 352 zl. 1 kr. 2 9/16 d. 
 
Tu sumu na pět rovných dílů rozdělíce, na jeden díl přichází 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Na to mají: 
 
 
 
Díl první, jakž výšeji  86 241 zl. –  4 2/16 d., 
dodati mu přijde od dílu druhého  1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d., 
a tak bude míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl druhý má míti též 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.; 
má v dílu svém  92 794 zl. 10 kr. 5 5/16 d., 
má více, nežli míti má, o  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
z toho bude platiti povinen 
dílu prvnímu 1 029 zl. 23 kr. 3 9/16 d. 
třetímu 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d. 
pátému 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d. 
  5 523 zl. 46 kr. 3 10/16 d. 
a tak bude míti jako jiný 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
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E 14 

 
Díl třetí má  84 317 zl. 29 kr. 4 2/16 d. 
a má míti 87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se 2 952 zl. 54 kr. 3 9/16 d., 
tu poštu díl druhý jemu dáti povinen bude a tak bude míti jako jiný díl svých 
  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Díl čtvrtý má  88 396 zl. 40 kr. 1 1/16 d., 
a má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d.,  
má více o  1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d.,  
tu poštu dodá dílu pátému, a tak bude míti jako jiní  
   87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
 
 
Díl pátý má  84 602 zl. 39 kr. 5 15/16 d., 
má míti  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d., 
nedostává se  2 667 zl. 44 kr. 1 12/16 d. 
Na tu poštu díl druhý jemu dá 1 541 zl. 28 kr. 2 8/16 d., 
čtvrtý   1 126 zl. 15 kr. 5 6/16 d., 
 id est 2 667 zl. 44 kr. 1 14/16 d. 
a tak bude též míti svých  87 270 zl. 24 kr. 1 11/16 d. 
 
Tato cedule dílčí i s tímto Extractem dílů ve dsky zemské s povolením J. M. cís. rad a  
 

E 15 
  
úředníků pražských menších desk zemských na výminku v ní doloženou a žádost do tohoto 
kvaternu vložena a slovo od slova vepsána jest. 
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Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích  
svůj dluh Ofce z Krásného dvora (1536) 
 

A 15 
 
MDXLI. 
V pátek po početí Panny Marie. 
[…] 
 
Jeroným Božický z Božic přiznal se před úředníky pražskými, že278 jest dlužen dva tisíce 
kop grošů dvě stě a šestnáct kop grošů279 a padesáte kop grošů pražských českých dluhu 
pravého spravedlivého a půjčeného Ofce z Krásného dvoru, poručnici dětí a statku někdy 
Zikmunda Chrta z Ertína, zaplatiti má svatého Jiří nejdříve příštího neb dvě neděle potom 
dej nového léta nejprv příštího konečně280 bez dalšího prodlení i s úrokem svatohavelským 
nyní minulým na tu sumu přišlým281. Pakli-by nezaplatil, tak že s jedním komorníkem 
pražským282 bude se mocti uvázati v dědiny jeho v Břve v tvrz pustou, dvůr poplužní 
s poplužím283, ves celou tudíž v dvory kmetcí a krčmu s platem284, v Sobín ves celou a na 
dvory kmetcí s platem285, v Ptíči v Dolejší ves a v dvory kmetcí s platem286, což tu má, 
s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu 
přísluší, s plným panstvím287, v to ve vše, což tu má a jak jest někdy týž Jeroným Božický 
témuž Zikmundovi Chrtovi léta MDXXXVI288 při času svaté panny Doroty týmž dluhem ve 
dsky zemské na týchž dědinách svrchu dotčených zapsal, kterýžto zápis jest shořel, pak ty 
bude 
 
Poznámka po straně: 
Měl prve.289 
 
Juxta vlevo a dole: 
Podle kteréhožto zápisu ona Ofka s komorníkem pražským na ty dědiny se jest byla uvázala 
i obranný list po témž uvázání vzala. 
 
 
 

                                                 
278  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
279  Text dvě stě a šestnáct kop grošů dopsán o něco světlejším inkoustem místo přeškrtnuté částky 

50 kop. 
280  Text dej nového léta nejprv příštího konečně dopsán místo přeškrtnutého textu. 
281  Text nyní minulým na tu sumu přišlým dopsán na okraj stránky. 
282  V zápise uvedeno zkratkou: s kom. pr. 
283  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
284  V zápise uvedeno zkratkou: dvory k. a krčmu s platem. 
285  V zápise uvedeno zkratkou: dy k. s p. 
286  V zápise uvedeno zkratkou: dy k. s p. 
287  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
288  1536. 
289  Tato poznámka znamená, že dluh byl zapsán do desek zemských již před jejich shořením v roce 1541 

a za nový zápis tak Božický nemusí platit. 
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moci držeti a jich užívati dotud, dokudž by jí ta suma těch MM kop grošů a L CCXVI290 kop 
grošů pražských českých i s úrokem svatohavelským minulým zase dána a zaplacena 
nebyla i s náklady. A když by dána a zaplacena byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro 
který plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez odpornosti.291 
 
 
 
Ofka z Krásného dvora zapsala na Břvích, Sobíně a Pticích  
svůj dluh Šebestianovi z Veitmile, Janovi staršímu z Valdštejna  
a Jetřichovi Bezdružickému z Kolovrat (1541) 
 

[A 15 – navazuje na předchozí zápis] 
 
Ofka z Krásného dvoru poručnice dětí a statku někdy Zikmunda Chrta z Ertína přiznala se 
před úředníky pražskými, že292 jest dlužna dva tisíce kop grošů a padesáte kop grošů dvě 
stě a šestnáct kop grošů293 pražských českých Šebestianovi z Veitmile, Janovi staršímu 
z Valdštejna a na Újezdě a Jetřichovi Bezdružickému z Kolovrat a jejich dědicům294, 
v kterémžto dluhu ihned postoupila jim všeho práva svého, kteréž má ke dvěma tisíci 
kopám grošů a padesáte CCXVI295 kopám grošů pražských českých i úroku z té sumy 
přišlého svatohavelského minulého, kteréž má296 na dědinách Jeronýma Božického z Božic 
na Břvech na tvrzi pusté, na dvoru poplužním s poplužím297, na vsi celé tudíž a na dvorech 
kmetcích a krčmě s platem298, na Sobín na vsi celé a na dvory kmetcí s platem299, na Ptíči 
Dolejší na ves a na dvory kmetcí s platem300, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, poto-
kem, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím301, 
toho všeho, což tu má, tak a na témž plném právu, jakož jí dsky téhož léta a dne 
 
Poznámka nad přeškrtnutým nečitelným textem poznámky: 
Solutum.302 
 

                                                 
290  Původní částka přeškrtnuta a nová zapsána po straně zápisu. 
291  V zápise uvedeno zkratkou: A když by /. 
292  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
293  Opravená částka uvedena po straně zápisu. 
294  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
295  Opravená částka uvedena po straně zápisu. 
296  Text i úroku z té sumy přišlého svatohavelského minulého, kteréž má dopsán po straně zápisu. 
297  V zápise uvedeno zkratkou: na dru pop. s pop. 
298  V zápise uvedeno zkratkou: na d. k. a krčmu s platem. 
299  V zápise uvedeno zkratkou: na d. k. s p. 
300  V zápise uvedeno zkratkou: na d. k. s p. 
301  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
302  Zaplaceno. 
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Juxta vlevo a dole: 
Léta MDXLII v pondělí před svatým Ambrožem Šebestian z Veitmile, Jan starší z Valdštejna 
a Jetřich Bezdružický z Kolovrat s komorníkem Joanesem Starým uvázali se v někdy dědiny 
Jeronýma Božického z Božic v Břve v Břve tvrz pustou, v dvůr poplužní s poplužím303, v ves celou 
tudíž a v dvory kmetcí s krčmou s platem304, v Sobíně ves celou v dvory kmetcí s platem305, v Ptíče 
Dolejší v ves a v dvory kmetcí s platem306, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, 
kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím307, v to ve vše, což tu 
měl, pro nezaplacení dvou tisíc dvou set šestnácte kop grošů pražských českých308 sumy jištěné 
a pro nezaplacení úroku svatohavelského z té sumy přišlého nyní minulého, a to podle zápisu 
dskami zapsaného a k tomu v nákladech plným právem. Vyznání téhož komorníka.309 Slíbil za 
komorníka Hynek Krabice z Veitmile místopísař království Českého. Útraty XX grošů českých. 
 
Juxta dole: 
Léta MDXLII v pátek svatého Vitalise vyšel list obranný podle tohoto uvázání na dědiny v témž 
uvázání … a dán jest Šebestianovi z Veitmile, Janovi staršímu z Valdštejna a Jetřichovu 
Bezdružickému z Kolovrat. Vyznání všech úředníků.310 
 

A 16 
 
od Jeronýma Božického z Božic plněji svědčí311, a to k jmění, držení, prodání, zastavení, 
zapsání a učinění jako se svým vlastním v témž právu zacho312 
 
 
 

                                                 
303  V zápise uvedeno zkratkou: v dr pop. s pop. 
304  V zápise uvedeno zkratkou: v dry k. s krčmou s platem. 
305  V zápise uvedeno zkratkou: v dry k. s platem. 
306  V zápise uvedeno zkratkou: v dry k. s p. 
307  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
308  V zápise uvedeno zkratkou: g. pch čch. 
309  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
310  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
311  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
312  Závěr zápisu zřejmě odpovídá obvyklým formulím, proto není dopsán. 
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Martin Chrt ze Rtína prodal Litovice Janu Ottovi z Losu (1539) 
 

[A 16 – navazuje na předchozí zápis] 
 
Martin Chrt z Ertína přiznal se před úředníky pražskými, že313 dědictví své Litovice tvrz, 
dvůr poplužní s poplužím314, ves celou tutéž a dvory kmetcí s platem315, v Hostivici dva 
dvory kmetcí s platem316, v Hořejších Ptíčích dvůr kmetcí s platem317, s dědinami, lukami, 
lesem u Ptíčí, s rybníky, kurmi, vejci, robotami, s mlýnem, v Hostivici s kostelním podacím, 
se dvěma sady u tvrze Litovic, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím318, to 
vše, což jest tu sám měl a držel a což jest jemu se tu od někdy Zikmunda Chrta z Ertína 
bratra jeho na rozdílu dostalo, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, 
v nichž to dědictví záleží, panství ani které zvláštnosti sobě, ani dědicům svým tudíž dále 
nepozůstavujíce,319 a také tak, jakž smlouva mezi nimi učiněná a v dsky zemské téhož léta 
a dne vložená plněji svědčí,320 prodal Janovi Ottovi z Losu a jeho dědicům321 za tři tisíce 
a za půl třetího sta kop grošů pražských českých zaplacených a jemu toho nadepsaného 
dědictví dědicky postoupil.322 Zpraviti má on sám prodávající před každým člověkem 
právem zemským a zvláště před věny a sirotky, jakož země za právo má, čímž má neb míti 
bude, třetinou výš.323 
 
Poznámky po straně: 
Měl jest.324 
Do trhového ingrosuj.325 

                                                 
313  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
314  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
315  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
316  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
317  V zápise uvedeno zkratkou: dr k. s p. 
318  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
319  V zápise uvedeno zkratkou: tak / v týchž mezech / žádného. 
320  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. Text od předchozí poznámky je dopsán po straně zápisu. 
321  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
322  V zápise uvedeno zkratkou: zaplacených / postoupil. 
323  V zápise uvedeno zkratkou: Zpraviti má právem zemským / čímž má, neb míti bude, třetinou výš. 
324  Zápis byl zapsán do desek zemských před jejich shořením v roce 1541, proto Martin Chrt za nový 

zápis nemusel platit. 
325  Zápis patří do kvaternu trhového, nikoliv do většího zápisného, písař ho omylem zapsal do nesprávné 

knihy. V trhovém kvaternu (DZV 1) je uveden jen odkaz na zápis v tomto kvaternu. 
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Jan Otta z Losu zapsal na Litovicích svůj dluh  
Bohuslavu Litovskému ze Svinař (1541) 
 

[A 17] 
 
Jan Otta z Losu přiznal se před úředníky pražskými, že326 jest dlužný šest set kop grošů 
pražských českých327 dluhu pravého spravedlivého a půjčeného Bohuslavovi Litovskému 
z Svinař a jeho dědicům328 zaplatiti má, z kteréžto sumy platiti a úročiti má úroku a platu 
běžného polovici počna na sv. Jiří nejprv příštího neb II neděle potom XXX kop grošů 
pražských českých a na svatého Havla ihned po témž pořád zběhlého neb II neděle po 
témž tolikéž a tak i má léta a roky platiti a úročiti má, a to dotud, dokudž by jemu té sumy 
zase nedal a nezaplatil. Pak-li by jemu kterého roku na který rok úroků nedal a nezaplatil, 
tak že s komorníkem pražským329 bude se moci uvázati v dědiny jeho v Litovicích v tvrz, 
v dvůr poplužní s poplužím330, v ves celou tudíž a v dvory kmetcí s platem331, v Hostivici ve 
dva dvory kmetcí s platem332, v Hořejších Ptíčích v dvůr kmetcí s platem333, s dědinami, 
lukami, lesíky u Ptíčí, s rybníky, kurmi, vejci, robotami, s mlýnem, s podacím kostelním 
v Hostivici, se dvěma sady u tvrze Litovic i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným 
panstvím334, v to vše, což tu má, a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, dokudž by 
jemu Bohuslavovi neb jeho dědicům335 od něho Jana Otty neb jeho dědiců336 který úrok na 
který rok i s zadržalým dán a zaplacen nebyl i s náklady, s takovouto výminkou, že on Jan  
 
Juxta nahoře a vlevo: 
MDXLVI337 ve čtvrtek po Všech svatých Bohuslav Litovský ze Svinař v tomto zápisu jmenovaný 
propustil jest zápis tento zase z desk Kryštofovi, Albrechtovi a Zdeňkovi bratřím Ottům z Losu i na 
místě jiných bratří jich mladších let nemajících jakož synům a dědicům po někdy Janovi Ottovi 
z Losu, neb suma jištěná i úročení jest jemu Bohuslavovi dána a zaplacena úplně a docela, protož 
zápis tento vymazán. Vyznání všech úředníků.338 
 

                                                 
326  V zápise uvedeno na více místech zkratkou: g. p. č. 
327  V zápise uvedeno zkratkou: s kom. prm. 
328  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
329  V zápise uvedeno zkratkou: s kom. prm. 
330  V zápise uvedeno zkratkou: dr pop. s p. 
331  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
332  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
333  V zápise uvedeno zkratkou: dr k. s p. 
334  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
335  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
336  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
337  1546. 
338  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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A 17 

MDXLI. 
 
Otta neb jeho dědicové339 bude moci tento zápis od téhož Bohu těmi šesti sty kopami 
grošů pražských českých zase splatiti, a to kdybykoli strana straně neb jejím dědicům340 
dala sobě rok napřed ve dnech buď při svatém Jiří, neb při svatém Havlu a po vyjití toho 
roku napřed věděti d… něho, a má on Jan Otta neb jeho dědicové341 sumu těch VI set kop 
grošů pražských českých jemu Bohuslavovi neb jeho dědicům342 i s úroky na ten čas 
přišlými aneb úroky zadržalými zase dáti a zaplatiti, což Bohuslav neb jeho dědicové343 
přijma sumu svou i s úroky má jemu Janovi Ottovi neb jeho dědicům344 zápis tento zase 
z desk propustiti bez odpornosti. Pak-li by … léta roku napřed … daného on Jan Otta neb 
jeho dědicové345 sumy VI set kop grošů pražských českých jemu Bohuslavovi neb jeho 
dědicům346 nedal a nezaplatil, tak s jedním komorníkem pražským bude se moci uvázati na 
dědiny jeho v tomto zápisu jmenované všecky a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, 
dokudž by jemu Bohuslavovi neb jeho dědicům347 suma svrchu psaná i s úroky neb úroky 
zadržalými dána a zaplacena nebyla i s náklady. A když by dána a zaplacena byla, má 
dědin těch, v kteréž by se tak pro který plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez odpor-
nosti.348 
 
 

                                                 
339  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
340  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
341  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
342  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
343  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
344  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
345  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
346  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
347  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
348  V zápise uvedeno zkratkou: A když by /. 
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Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích  
svůj dluh Janovi staršímu z Valdštejna (1541) 
 

A 25 
 
Jeroným Božický z Božic přiznal se před úředníky pražskými, že349 jest dlužen půl sedma 
sta kop grošů pražských českých350 dluhu pravého a spravedlivého351 půjčeného Janovi 
staršímu z Valdštejna a jeho dědicům352, zaplatiti má na konec léta nejprve příštího koneč-
ně bez dalšího prodlení i s úrokem na touž sumu přišlým. Pak-li by nezaplatil, tak atd.353 … 
bude se moci uvázati dědiny jeho Jeronýma v Břve tvrz pustou, dvůr poplužní s poplu-
žím354, ves celou tudíž a dvory kmetcí s krčmou s platem355, v Sobín ves celou a dvory 
kmetcí s platem356, v Ptíči Dolejší v dvory kmetcí s platy357, což tu má, s dědinami, lukami, 
lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným 
panstvím358, v to všechno, což tu má a ty bude moci držet a jich užívat dotud, dokudž by 
jemu suma ta těch půl sedma sta kop grošů pražských českých359 dána a zaplacena nebyla 
i s náklady. A když by dána a zaplacena byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro který 
plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez odpornosti.360 
 
Poznámka po straně: 
… … prve zaplaceno. 
 
Juxta pod textem: 
MDXLII v sobotu po svaté Školastice Jan starší z Valdštejna s komorníkem Janem … … zemským 
uvázal se v dědiny Jeronýma Božického z Božic, totižto v Břve tvrz pustou, dvůr poplužní 
s poplužím361, ves celou tudíž a dvory kmetcí s krčmou s platem362, v Sobín ves celou a dvory 
kmetcí s platem363, v Ptíči Dolejší v dvory kmetcí s platy364, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, 
potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím365, 
v to ve vše, což tu má, a to pro nedání a nezaplacení půl sedma sta kop grošů pražských 
českých366 sumy jištěné i s úrokem svatohavelským nyní minulém na touž sumu přišlým a k tomu 
v nákladech plným právem. Vyznání téhož komorníka.367 Slíbil za komorníka Jakub z Kli…. Útraty 
XIIII grošů českých. 
 

                                                 
349  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
350  V zápise uvedeno zkratkou: g. p. č. 
351  V zápise uvedeno zkratkou: prao a spo. 
352  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
353  Nerozepsaná písařská zkratka, za ní dvě nepřečtená slova. 
354  V zápise uvedeno zkratkou: d. pop. s pop. 
355  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s krčmou a pl. Slovo krčmou dopsáno nad řádek. 
356  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s pl. 
357  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s pl. 
358  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
359  Suma uvedena značkami a zkratkami měny. 
360  V zápise uvedeno zkratkou: A když by /. 
361  V zápise uvedeno zkratkou: dr pop. s pop. 
362  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s krčmou a platem. 
363  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s platem. 
364  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s platem. 
365  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
366  V zápise uvedeno zkratkou: g. pch čch. 
367  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
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Jeroným Božický z Božic zapsal na Břvích, Sobíně a Pticích  
svůj dluh Jindřichovi z Plavna (1538) 
 

B 18 
 
Jeroným Božický z Božic přiznal se před úředníky pražskými, že368 jest dlužen sedm set 
kop grošů a osmdesát kop pražských českých369 dluhu pravého a spravedlivého370 a půjče-
ného Hendrichovi svaté římské říše purkrabí v Míšni z Hartensteina a z Plavna nejvyššímu 
kancléři království Českého a jeho dědicům371, zaplatiti má tu sumu v pondělí po přenesení 
svatého Václava nejprve příští i s úrokem od svatého Havla minulého na touž přišlým. Pak-
li by nezaplatil, tak atd.372 … bude se moci uvázati dědiny jeho Jeronýma v Břve tvrz pu- 
 
Poznámka po straně: 
Má dáti toliko od LXXX kop grošů českých … XXX kop grošů českých nad něž prve zaplaceno. 
 
Juxta vlevo a pod textem: 
MDXLV v středu po svatém Vítu Hendrich svaté římské říše purkrabí v Míšni hrabě z Hartensteina 
a z Plavna na Andělské Hoře nejvyšší kancléř království Českého s komorníkem Matějem uvázal se 
v dědiny někdy Jeronýma Božického z Božic, kterýchž nyní v držení jsou Šebestian z Veitmile a na 
Chomutově, Jan Jan starší z Valdštejna a na Újezdě a Jetřich Bezdružický z Kolovrat, totižto v Břve 
tvrz pustou, dvůr poplužní s poplužím373, ves celou tudíž a dvory kmetcí s krčmou s platem, v Sobín 
ves celou a dvory kmetcí s platem374, v Ptíči Dolejší v dvory kmetcí s platy375, což tu měl, 
s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky376, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což k tomu 
přísluší, s plným panstvím377, v to ve vše, což týž Jeroným měl, a to pro nedání a nezaplacení 
sedmi set osmdesáti kop grošů pražských českých378 sumy jištěné, a to dle zápisku dskami 
zemskými zapsaného a k tomu v nákladech plným právem. … … …. Vyznání téhož komorníka.379 
Slíbil za komorníka Jan mladší z Lobkovic. X grošů. 
 
Juxta zcela dole: 
MDXLV v středu po svatém Vítu Šebestian z Veitmile a na Chomutově,380 Jan starší z Valdštejna na 
Újezdě a Jetřich Bezdružický z Kolovrat na Buštěhradě jakožto držitelé statku Břví s jeho příslu-
šenstvím, což mají tu na té, s komorníkem uvázání, kterýž učinil Hendrich svaté římské říše 
purkrabí v Míšni z Hartensteina a z Plavna nejvyšší kancléř království Českého381 pravíc tíž Šebes-
tian a Jan a Jetřich, že jest takového uvázání a komorníka vyžádání … Hendrich učiniti jim na 
škodu neměl a nemohl proti jich zápisu. A to chtí ukázati před pány Jich Milosti a vladykami na 
plném soudu zemském, když jim toho potřebí bude.382 
 
                                                 
368  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
369  V zápise uvedeno zkratkou: g. p. č. 
370  V zápise uvedeno zkratkou: pravéo a sprao. 
371  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
372  Nerozepsaná písařská zkratka, za ní dvě nepřečtená slova. 
373  V zápise uvedeno zkratkou: dr pop. s pop. 
374  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s pl. 
375  V zápise uvedeno zkratkou: dvory k. s pl. 
376  V zápise uvedeno zkratkou: s dě., lu., le., potokem, ryb. 
377  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
378  V zápise uvedeno zkratkou: g. pch čch. 
379  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
380  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
381  V zápise uvedeno zkratkou: Hendrich svaté římské atd. kancléř atd. 
382  V zápise uvedeno zkratkou: A to chtí ukázati pd p j m a v v pl s z když jm. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 83  327 
 

 
stou, v dvůr poplužní s poplužím383, ves celou tudíž a dvory kmetcí s krčmou s platem384, 
v Sobín ves celou a dvory kmetcí s platem385, v Ptíči Dolejší v dvory kmetcí s platy386, což 
tu má, s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami i se vší zvolí, což 
k tomu přísluší, s plným panstvím387, v to všechno, což tu má a což jest jemu tu od téhož 
Jeronýma před shořením desk léta XXXIX MDXXXVIIII388 v dsky vloženo bylo a také tak, 
jakž registra starosty komorničního plněji svědčí, a ty bude moci držet a jich užívat dotud, 
dokudž by jemu Hendrichovi neb jeho dědicům389 suma ta VII set a LXXX kop grošů 
pražských českých390 i s úrokem, jak se nadpisuje, dána a zaplacena nebyla i s náklady. 
A když by dána a zaplacena byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro který plat zadržalý 
uvázal, zase postoupiti bez odpornosti.391 
 
Juxta nahoře: 
a sumu jistinou s úrokem zapsanou ujal a přijal od Jeronýma Božického z Božic zápisu jejího sto 
a osmdesáte kop grošů pražských i s úroky a všemi zadržalými jí na tu sumu pojitěnými škodami 
a náklady na vedení práva, což se na tu sumu sto a LXXX kop grošů dostalo v juxtě  … úplně 
a docela a protož jej … z té sumy sta kop grošů a LXXX kop grošů … … sumu … … času přišlých 
propouští kvitují a propouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.392 
 
Juxta vedle textu: 
padesátého prvního … po svatém Jiří Albrecht z Borovnice, Václav Okrouhlický z Kněnic, Jan … 
bratři … z Kněnic … má … zápis dskami … z Žampachu ujištěnou … v kvaternu větším zápisném 
léta padesátého ve čtvrtek po … L XX propustili zase jsou zápis tento z desk … … … Vyznání všech 
úředníků.393 
 

                                                 
383  V zápise uvedeno zkratkou: dr pop. s pop. 
384  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s krčmou a pl. Slovo krčmou dopsáno nad řádek. 
385  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s pl. 
386  Jméno napsáno na další straně a odkázáno značkou. 
387  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
388  1539. Za tímto letopočtem je vložen odkaz na nesrozumitelnou poznámku po straně textu, v niž jsou 

nejspíše vyčísleny rozdíly mezi dlužnou částkou v původním a v novém zápisu. 
389  V zápise uvedeno zkratkou: j. d. 
390  V zápise uvedeno zkratkou: g. prch čech. 
391  V zápise uvedeno zkratkou: A když by /. 
392  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
393  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Jan Otta z Losu zapsal na Litovicích svůj dluh  
Elišce z Jelenova (1545) 
 

K 22 
 
XLV. 
[…] 
 
V pátek po svatém Matěji. 
 
Jan Otta z Losu přiznal se před úředníky pražskými, že394 jest dlužen půl druhého tisíce sto 
kop grošů pražských českých395 dluhu pravého spravedlivého396 Elišce z Jelenova mocné 
otcovské poručnici dětí a statku někdy Martina Chrta z Ertína a týmž sirotkům a jejich 
dědicům k ruce, zaplatiti má na tyto roky, totiž na svatého Jiří aneb II neděle potom dáti 
a zaplatiti má, když se bude psáti léta MCXLVI, jeden tisíc kop grošů pražských a od toho 
… potom pozůstalého, když se psáti bude léta XLVII, dáti a zaplatiti má půl třetího sta kop 
grošů pražských českých a tak opět na svatého Jiří, když se  
 
Poznámka po straně: 
Má nepřetržený státi.397 
 
Juxta mezi datem a textem: 
Léta Páně MDXLVIIII398 v středu den svatého Stanislava Eliška z Jelenova mocná otcovská 
poručnice v tomto zápisu jmenovaná propustila zápis tento zase z desk Kryštofovi, Albrechtovi, 
Zdeňkovi bratřím Ottům i na místě bratří jich mladších let nemajících odtud … někdy Jana Otty 
z Losu zapisujícího, neb sumu v tomto zápisu zapsanou jest jí úplně i s úroky dána a zaplacena, 
zápis vymazán. Vyznání všech úředníků.399 
 
Juxta vlevo a dole: 
MDXLIV400 v pondělí po svatém Pavlu na víru obrácení Eliška z Jelenova mocná otcovská poručnice 
dětí a statku někdy Martina Chrta přiznala se před úředníky pražskými, že401 jest dala plnou moc 
a vůli a tímto zápisem dává Petrovi Záleskému z Prostého402, Janovi Jelenovi z Jelenova oběma 
spolu neb jednomu z nich, aby na místě a jménem jejím buď společně, neb rozdílně mohli a moc 
měli sumu jištěnou i úroční podle tohoto zápisu od Kryštofa Otty z Losu i od bratří jeho jakožto od 
dědiců a synů někdy Jana Otty z Losu vyzdvihnouti, z ní kvitovati, a bylo-li by potřebí, i po právu 
jíti, zápis tento zase z desk propustiti, že jest nadepsané Elišky … plná, celá a dokonalá vůle. 
Vyznání všech úředníků.403 
 

                                                 
394  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
395  V zápise uvedeno na více místech zkratkou: g. pražch čech. 
396  V zápise uvedeno zkratkou: prao a sprao. 
397  Písař zřejmě zápis přeškrtl po zapsání plné moci a ne až po zaplacení dluhu. 
398  1548. 
399  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
400  1544. 
401  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
402  Za manželku měl Barboru Hostišovskou z Jelenova. 
403  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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psáti bude léta XLVIII, dáti a zaplatiti má tři sta404 kop grošů405 a opět na svatého Jiří když 
se psáti bude léta XLIV dáti a zaplatiti má ostatní sumu sto406 kop grošů českých. Pak-li by 
Elišce a jejím dědicům které sumy svrchu psané buď jištěné, neb úroční na ty roky svrchu 
psané dány a zaplaceny nebyly, tehdy ona komorníkem pražským bude se moci uvázati 
v dědiny jeho Jana, totiž v Litovicích v tvrz, v dvůr poplužní s poplužím407, v ves celou tudíž 
a v dvory kmetcí s platem408, v Hostivici v dvůr kmetcí s platem409, což tu má, v Hořejších 
Ptíčích v dvory kmetcí s platem410, s dědinami, lukami, lesy, potoky411, rybníky, kurmi, 
vejci, robotami, s krčmami412, s poddacím kostelním v Hostivici, i se vší zvolí, což k tomu 
přísluší, s plným panstvím413, v to vše, což tu má a což jest jemu Janovi Ottovi od někdy 
Martina Chrta … ve dsky vloženo i tak, jakž smlouva mezi nimi ve dsky vložená plněji 
svědčí414, a ty bude moci držeti a jich užívati, dokudž by jí suma kterýkoli na který rok 
i s úrokem neb úroky zadrželými dána a zaplacena nebyla i s náklady. A když by dána 
a zaplacena byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro který plat zadržalý uvázal, zase 
postoupiti bez odpornosti.415 
 
 
 
 

                                                 
404  V zápise uvedeno značkou. 
405  Z tohoto místa vede odkaz na poznámku při kraji stránky, která není srozumitelná. 
406  V zápise uvedeno značkou. 
407  V zápise uvedeno zkratkou: dr po. s po. 
408  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
409  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. a opraveno na dvůr. Písař zřejmě prohodil počet dvorů 

v Hostivici a v Pticích (mají být dva v Hostivici a jeden v Horních Pticích). 
410  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
411  Doplněno na kraji stránky, oproti jiným zápisům z této doby není uveden mlýn. 
412  V zápise uvedeno zkratkou: dry k. s p. 
413  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
414  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
415  V zápise uvedeno zkratkou: A když by /. 
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Kniha DZV 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern větší zápisný 
červený 

 
1545–1551 
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Jindřich z Plavna postoupil práva ze svého dluhu na Břvích, Sobíně 
a Pticích Janovi z Valdštejna (1545) 
 

A 8 
 
Tyto dva zápisy mají státi napřed … tři listy nazpět při ferii v sobotu po svatém Diviši při 
takové … 
 
Jindřich svaté římské říše purkrabí v Míšni hrabě z Hartesteina a z Plavna nejvyšší kancléř 
království Českého přiznal se před úředníky pražskými, že416 jest dlužen šest set kop grošů 
pražských českých417 Janovi staršímu z Valdštejna a na Újezdě a jeho dědicům418, v kte-
rémžto dluhu ihned postoupil jeho všeho práva svého, kteréž má k pozůstalým k šesti 
stům kopám grošů pražských českých na dědinách Jeronýma Božického z Božic, totižto na 
Břvech na tvrzi pusté, na dvoru poplužním s poplužím419, na vsi celé tudíž a dvorech 
kmetcích420 a s krčmou s platem, na Sobíni na vsi celé a dvorech kmetcích s platem421, na 
Ptíči Dolejší dvory kmetcí s platem422, což tu měl, s dědinami, lukami, lesy, potokem, 
rybníky, kurmi, vejci, robotami, toho všeho práva svého, kteréžkoli na svrchu psané sumě 
má, tak a v témž plném právě, jakož jemu dsky větší zápisné423 léta atd. XLII ve čtvrtek 
u vigilií svatého Matěje od Jeronýma Božického z Božic plněji svědčí, a to k jmění, držení, 
prodání, zastavení, zapsání a učinění s tím jako svým vlastním v témž právu, žádného 
práva panství ani které zvláštnosti sobě nepozůstávajíce424 s takovou výminkou, jestliže by 
nadepsaný Jan neb jeho dědici z nadepsaných dědin buď na všem, neb na díle právem 
jakýmžkoli neb od kohožkoli vyveden byl, že výš jmenovaný Jan bude se moci s jedním 
komorníkem pražským uvázati v dědiny jeho Hendricha, kteréž má neb míti bude, však 
toliko do sumy šesti set kop grošů a výše nic, a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, 
dokudž by mu ta suma, pro kterouž by tak vyveden byl, zase dána  
 
 
 
a navrácena nebyla i se všemi náklady. A kdyby dána a navrácena byla, má dědiny, 
v kteréž by se tak uvázal, zase postoupiti bez odpornosti, a to pod pokutou a s jedním 
komorníkem. 
 
 
 
 
 

                                                 
416  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
417  V zápise uvedeno zkratkou: grošův pžch čech. 
418  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
419  V zápise uvedeno zkratkou: na dvoru poplužním s pop. 
420  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. 
421  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
422  V zápise uvedeno zkratkou: dvory k. s p. 
423  DZV 83, fol. B 18. Zde měl Jindřich z Plavna zapsáno 700 kop. 
424  V zápise uvedeno zkratkou: v témž právě, žádné /. 
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Albrecht Šlik z Holíče zapsal na Litovicích svůj dluh  
bratrům Ottům z Losu (1546) 
 

B 8 
 
XLVI. 
[…] 
V pátek před svatým Bonifácem. 
[…]425 
 
Albrecht Šlik z Holíče hrabě z Pasounu a z Lokte a na Litovicích přiznal se před úředníky 
pražskými, že426 jest dlužen dluhu pravého a spravedlivého dvě stě kop grošů pražských 
českých Kryštofovi a Albrechtovi bratřím vlastním Ottům z Losu i na místě jiných bratří 
jejich mladších a nedílných let nemajících odtud z Losu jejich dědicům427, zaplatit má od 
svatého Václava nejprve příštího úplně …  … …428 
 
Juxta nad zápisem: 
Léta MDXLIX429 v úterý před svatým Bonifácem Kryštof a Albrecht bratři Ottové z Losu v tomto 
zápisu jmenovaní na místě svém i na místě jiných bratří svých mladších let nemajících odtud z Losu 
propustili jsou zase zápis tento z desk Albrechtovi Šlikovi z Holíče a z Lokte na Litovicích zápisu 
jejímu, neb suma v tomto zápisu zapsaná jim bratřím dána a zaplacena úplně a docela. Vyznání 
všech úředníků.430 
 
 

                                                 
425  Zde je zapsán jiný dluh Albrechta Šlika z Holíče vůči bratrů Ottům z Losu ve výši 1 500 kop, za který 

Šlik ručil jinými vesnicemi a který byl splacen v roce 1549. 
426  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
427  V zápise uvedeno zkratkou: a j. dědicům. 
428  Zápis je napsán velmi nedbalým, prakticky nečitelným rukopisem. 
429  1549. 
430  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Jan Ladislav a … Bezdružičtí z Kolovrat postoupili Břve  
Uršule z Vliněvsi (1550) 
 

[L 16] 
 
V pondělí po svatém Brikcí. 
 
Jan Ladislav a Lu…431 krále Milosti hejtman Nového Města pražského bratři Bezdružičtí 
z Kolovrat,432 že jsou dlužni třiceti osm kop a čtyřiceti grošů vše pražských českých Uršile 
z Vliněvsi poručnici od někdy Jana z Valdštejna kšaftem učiněné, v kterémžto dluhu ihned 
postoupili jí všeho práva, kteréž mají k nadepsaným sedmi stům třiceti osmi kopám a čtyři-
ceti grošům vše pražským českým dle nálezu …433 úředníky pražskými menšími desk 
zemských přisouzenou, a to v kvaternu menším zápisném léta … čtyřicátého devátého 
v pondělí den svatého Kalixta L VI dsky plněji svědčí434, totižto na dědinách Jeronýma 
Božického z Božic na Břvech na tvrzi pusté, na dvoru poplužním s poplužím435, na vsi celé 
tudíž i dvorech kmetcích a s krčmou s platem436, na Sobíni na vsi celé tudíž a dvorech 
kmetcích s platem437, na Ptíči Dolejší dvorech kmetcích s platem438, což tu mají, s dědina-
mi, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami, toho všeho práva svého, což na 
svrchu psané sumě sedmi stům třiceti439 osmi kopám a čtyřiceti grošům vše pražským 
českým výš dotčeným přisouzením mají tak a v témž plném právě, a to k jmění, držení, 
prodání, zastavení, zapsání 
 

L 17 
 
a učinění s tím jako svým vlastním, v témž právě takovouto výminkou, jestliže by nade-
psaná Uršula z Vliněvsi poručnice z nadepsaných dědin buď na všem, neb na díle právem 
jakýmžkoli neb od kohokoli vyvedena byla, že výš jmenovaná Uršula poručnice bude se 
moci s jedním komorníkem pražským uvázati v dědiny jich bratří Bezdružických, kteréž 
mají neb míti budou po někdy Jetřichovi Bezdružickém z Kolovrat strýci jich na ně bratry 
nápadem přišlé a připadlé440, však toliko do té sumy sedm set třiceti441 osmi kop a čtyřiceti 
grošů vše českých a výše nic, a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, dokudž by jí ta 
suma, z kteréž by tak vyvedena byla, zase dána a navrácena nebyla i se všemi náklady, 
a kdyby dána a navrácena byla, má dědin, v kteréž by se tak uvázala, zase postoupiti bez 
odpornosti, a to pod pokutou s jedním komorníkem pražským uvázání v nadepsané dědiny 
všecky i s náklady. 

                                                 
431  Jméno není dopsáno. 
432  Následuje krátký text přeškrtnutý tak, že je zcela nečitelný. 
433  Dodatečně na okraji stránky dopsaná asi dvě slova nejsou čitelná. 
434  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
435  V zápise uvedeno zkratkou: dvoru po. s po. 
436  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s krčmou s platem. 
437  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s pla. 
438  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s pla. 
439  Tato opravená částka je napsána mezi řádky nad původní text přeškrtnutý tak, že není čitelný. 
440  Text po někdy Jetřichovi Bezdružickém z Kolovrat strýci jich na ně bratry nápadem přišlé a připadlé 

dopsán dodatečně na okraji stránky. 
441  Původně chybně napsané slovo čtyřiceti bylo opraveno na třiceti. 
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Anežka Šliková z Holíče zapsala na Litovicích svůj dluh  
Jáchymovi Šlikovi z Holíče (1551) 
 

[L 24] 
 
V pondělí po obrácení svatého Pavla na víru. 
 
Anežka z Holíče hraběnka z Pasounu a na Litovicích přiznala se před úředníky pražskými, 
že442 jest dlužna půl třinácte set kop grošů pražských českých Jáchymovi Šlikovi z Holíče 
hraběti z Pasounu a z Lokte a na Mašťově a jeho dědicům443, zaplatiti má na svatého Jiří 
nejprve příštího neb dvě neděle potom konečně. Pak-li by nezaplatila, tak … komorníkem 
pražským bude se moci uvázati v Litovicích … … …444 
 
 
 
 

                                                 
442  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
443  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
444  Zápis je napsán velmi nedbalým, prakticky nečitelným rukopisem. 
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Kniha DZV 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern větší zápisný 
zelený 

 
1551–1558 
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Jan z Veitmile postoupil Břve, Sobín a Ptice Uršule z Vliněvsi 
jako poručnici po zemřelém Janovi z Valdštejna na Újezdě (1551) 
 

A 19 
 
[1551] 
V pondělí po svatém Bonifáci. 
 
Jan z Veitmile na Chomutově na místě svém i jménem sirotků a statků po někdy Křížovi 
z Veitmile bratru jeho a strýci těch sirotků nedílných přiznal se před úředníky pražskými, 
že445 jest dlužen sedm set třicet osm kop čtyřiceti grošů pražských českých Uršule ze 
Vliněvsi poručnici nejvyšší statku někdy Jana z Valdštejna na Újezdě manžela jejího, 
v kterémžto dluhu podle výpovědi pánů Jeho Milosti a vladyk z plného soudu zemského 
ihned postoupil jí všeho práva svého i tudíž sirotků dotčených strýce jeho nedílných a let 
nemajících, kteréž má k nadepsané sumě sedmi stům třiceti  
 
Poznámka po straně: 
Ne… a nedokonal. 
 
 
 
osmi kopám čtyřiceti grošům pražským českým nadepsaný … a tyto na Břvech na tvrzi 
pusté, na dvoře poplužním s poplužím446, na vsi celé a dvorech kmetcích a krčmě s pla-
tem447, na Sobíně na vsi celé a dvorech kmetcích s platem448, na Ptíči Dolejší dvory kmetcí 
s platem449, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami, 
toho všeho práva svého, kteréžkoli na svrchu psané sumě má, tak a na témž plném právě, 
jakož dsky někdy Šebestianovi z Veitmile otci jeho v kvaternu větším zápisném450 léta atd. 
čtyřicátého prvního v pátek po vzetí Panny Marie A XV od Ofky z Krásného Dvoru plněji 
svědčí451, a to k jmění, držení, dání, zastavení, zapsání a učinění s tím jako svým vlastním 
v témž právu, žádného práva panství ani které zvláštnosti sobě ani sirotkům nahoře 
dotčeným strýcem svým nedílným nepozůstávajíce s takovouto při tom výminkou, jestli by 
ona Uršula  
 
 
 
z Vliněvsi poručnice dotčená z nadepsaných dědin na všem neb na díly právem jakýmkoli 
neb od kohožkoli vyvedena byla, že výš jmenovaná Uršula poručnice bude se moci 
s jedním komorníkem pražským uvázati v dědiny jeho Jana z Veitmile a týchž sirotků 
někdy Kříže z Veitmile strýců jeho, totiž452 
 

                                                 
445  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
446  V zápise uvedeno zkratkou: na dvoře po. s po. 
447  V zápise uvedeno zkratkou: a d. k. a krčmou s pla. 
448  V zápise uvedeno zkratkou: a d. k. s pla. 
449  V zápise uvedeno zkratkou: dvory k. s pla. 
450  DZV 83. 
451  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
452  Dále zápis nepokračuje, není dokončen. 
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Jan z Veitmile postoupil Břve, Sobín a Ptice Uršule z Vliněvsi 
jako poručnici po zemřelém Janovi z Valdštejna na Újezdě (1553) 
 

F 3 
V středu před svatým Urbanem. 
 

[F 4] 
 
Jan z Veitmile na Chomutově jménem svým i na místě Beneše a Hanuše Lorence strýců 
jich mladších nedílných a let nemajících jménem přiznal se před úředníky pražskými, že453 
jest dlužen dluhu pravého a spravedlivého sedm set třicet osm kop a čtyřiceti grošů vše 
pražských českých454 Uršule z Vliněvsi poručnici od někdy Jana z Valdštejna na Újezdě 
kšaftem učiněné a jejím budoucím, v kterémžto dluhu ihned postoupil jest jí vše práva … 
kteréž má k nadepsaným sedmi stům třiceti osmi kopám a čtyřiceti grošům českým  
 

F 4 
 

LIII léta.455 
 
podle výpovědi pány Jich Milostmi a vladykami na plném soudu zemském učiněného 
a v kvaternu větším zápisném zeleném léta MDL v pondělí po svatém Longinu zapsaném 
M XXIX pl. s. na dědinách někdy Jeronýma Božického z Božic, totižto na Břvech na tvrzi 
pusté, na dvoru poplužním s poplužím456, na vsi celé tudíž a dvořích kmetcích s platem, na 
Sobíně na vsi celé a dvořích kmetcích s platem, na Ptíči Dolejší dvory kmetcí s platem, což 
tu má, s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, robotami, toho všeho 
práva svého, které k svrchu psané sumě MDCCXXXVIII kopám XL grošům vše pražským 
českým výš dotčeným přisouzením má, tak a na témž plném právě, a to k jmění, držení, 
dání, zastavení, zapsání a učinění s tím jako svým vlastním v témž právu, žádného práva 
panství ani které zvláštnosti sobě ani sirotkům nahoře dotčeným strýcem svým nedílným 
nepozůstávajíce s takovouto při tom výminkou, jestliže by nadepsaná Uršula z Vliněvsi neb 
její budoucí z nadepsaných dědin buď že všech, neb na díle odkožloli kdykoli a právem 
jakýmkoli vyvedena byla, že že se bude moci s jedním komorníkem pražským zase uvázati 
v jiné dědiny jeho Jana z Veitmile a strýců jeho zejména v tyto: v ves … Šir…457 a dvory 
kmetcí s platem458, Spirberhof459 v ves a dvory kmetcí s platem, s dědinami, lesy, háji, 
potoky, s tím vším příslušenstvím, což k těm vesnicím svrch psaným náleží, až do té sumy 
sedmi set XXXVIII kop a XL grošů vše českých a výše nic a ty též bude moci držeti a jich 
užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jí suma svrchu psaná aneb pryč a z cizího by tak 
vyvedena byla, dána a zaplacena, neb navráceno nebylo i se všemi náklady a škodami, 
a kdyby zaplacena aneb to z cizího by vyvedena byla, navráceno bylo, má dědin, v kteréž 
by se tak uvázala, zase postoupiti a zápis tento z desk pustiti bez odpornosti a tu též pod 
pokutou s jedním komorníkem pražským uvázání zase v nadepsané dědiny všecky 
i s náklady. 
                                                 
453  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
454  V zápise uvedeno zkratkou: pch čch. 
455  Roku 1553. 
456  V zápise uvedeno zkratkou: na dvoru pop. s pop. 
457  Nejspíše ves daleko od Hostivice, jméno nejisté. 
458  V zápise uvedeno zkratkou: a dvory k. s p. 
459  Nejspíše ves daleko od Hostivice, jméno nejisté. 
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Uršula Vlinská z Vliněvsi postoupila Břve, Sobín a Ptice  
Zikmundovi Údrckému z Údrče (1555) 
 

L 19 
 
Léta atd. padesátého pátého. 
[…] 
 
V úterý před svatou Žofií. 
 
Uršula Vlinská z Vliněvsi a na Újezdě nejvyšší poručnice statku někdy Jana staršího z Vald-
štejna manžela svého kšaftem zřízená a učiněná přiznala se před úředníky pražskými, že460 
jest dlužná dluhu spravedlivého půl třetího tisíce čtyři sta kop grošů pražských českých 
Zikmundovi Údrckému z Údrče a jeho dědicům461, v kterémžto dluhu ihned postoupila jest 
všech a všelijakých práv a spravedlností, kteréž jsou jí podle dotčeného kšaftu Jana starší-
ho z Valdštejna a jemu Janovi po komžkoli dskami zemskými aneb jak- 
 
 
 
koli jinak náležely a svědčily, totižto na Břvech na tvrzi pusté, na dvoru poplužním s poplu-
žím, na vsí tudíž Břvech a na dvořích kmetcích s platem, na vsi Sobíně a na dvořích 
kmetcích s platem, na vsi Ptíčích a na dvořích kmetcích s platem, na tom na všem, což tu 
k týmž Břvám náleželo a náleží, s dědinami, lukami, lesy, potokem, rybníky, kurmi, vejci, 
robotami, krčmami výsadními třemi ve Břvech, v Sobíně a ve Ptíčích a z týchž krčem toliko 
ze dvou posudným, s lidmi osedlými i neosedlými, se sirotky aneb z těch gruntů zběhlými 
i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím462. Item na dvory příjmí Krkavcovi ve 
vsi Chabích jednu kopu grošů českých463 platu ročního bez panství. Toho všeho práva 
svého, kteréžkoli od kohožkoli na svrchu psaných dědinách týmž kšaftem má, a to k jmění, 
držení, dání, zastavení, zapsání a učinění s tím jako svým vlastním v témž právu, žádného 
práva panství ani které zvláštnosti k nadepsaným právům a spravedlivosti na na svrchu 
psaných dědinách sobě ani budoucím svým tudíž dále nepozůstávajíce, s takovouto 
výminkou, byl-li by on svrchu psaný Zikmund z Údrče aneb jeho dědicové z nadepsaných 
dědin od kohožkoli a právem jakýmkoli buď na vše, neb na díle do té sumy svrchu psané 
vyveden, tehdy se bude moci v jiné dědiny jeho někdy Jana staršího z Valdštejna manžela 
nadepsané Uršuly, které měl a držel, uvázati a ty bude moci on Zikmund aneb jeho dědici 
též držeti a jich užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jemu Zikmundovi z Údrče aneb jeho 
dědicům to všecko, z čehož by tak vyveden byl, zase postoupeno, dáno a navráceno 
nebylo i s náklady. A když postoupeno a dáno bylo, v kteréž by se dědiny pro vyvedení tak 
uvázal, zase postoupiti bez odpornosti má, a to pod pokutou s jedním komorníkem 
pražským zase uvázání nadepsané dědiny i s náklady, a to takové těch práv na dědinách 
břevských svrchu psaných postoupení stalo se s vědomostí poručníků jí k radě již psaným 
kšaftem přidaných, kterémužto nadepsaného statku prodání aneb postoupení páni Jich 
Milosti a vladyky na plném soudu zemském výpovědí svou 

                                                 
460  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
461  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
462  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / s panstvím. 
463  V zápise uvedeno zkratkou: g. čch. 
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mezi Janem a Bernardem bratřími z Valdštejna z jedné a nadepsanou Uršulou Vlinskou 
z Vliněvsi strany druhé v kvaternu památném žlutém464 léta atd. čtyřicátého osmého 
v úterý před svatým Vítem D XVI učiněné a zapsané ráčili jsou dáti své povolení páni 
relátorové Jáchym z Hradce a na Hradci z pánů a Šebestian Markvart z Hrádku na … 
purkrabí karlštejnský z vladyk jsouce k tomu od Jich Milosti k tomu zvláště vyslaní. 
 
 

                                                 
464  DZV 47. 
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Abund Šlik z Holíče zapsal na Litovicích svůj dluh 
Hanuši Šenfeldovi z Šenfeldu (1557) 
 

O 13 
 
V pondělí po rozeslání svatých Apoštolů 
Abundus Šlik z Holíče hrabě z Pasouna a Lokte na Lito- 
 
Juxta dole: 
Léta atd. padesátého sedmého v úterý po svatém Martinovi Hanuš Šenfeld z Šenfeldu v tomto 
zápisu jmenovaný propustil jest zase zápis tento z desk, též i dědiny v něm zapsané Abundusovi 
Šlikovi z Holíče hraběti z Pasounu a z Lokte zapisujícímu, neb suma jeho, to jest půl třetího sta kop 
grošů pražských českých jemu zaúplna a docela zaplacena, protož zápis tento a dědiny v něm 
zapsané vymazány. Vyznání všech úředníků.465 
 
 
Léta atd. padesátého sedmého. 
 
vicích přiznal se před úředníky pražskými, že466 jest dlužen dluhu pravého spravedlivého 
půl třetího sta kop grošů pražských českých467 Hanušovi Šenfeldovi z Šenfeldu a jeho 
dědicům, zaplatiti má na svatého Havla nejprve příštího neb dvě neděle potom konečně. 
Pak-li by nedal a nezaplatil, tehdy on s jedním komorníkem pražským bude se moci uvázati 
v dědiny a dědictví jeho Abundusa Šlika v Litovice v tvrz poplužním s poplužím v ves celou 
tudíž a v dvory kmetcí s platem, s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, kurmi, vejci, 
robotami, s zahradami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím468, v to vše, což 
tu má a ty bude moci držeti a jich a užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jemu Hanušovi 
Šenfeldovi neb jeho dědicům suma jeho nadepsaná těch půl třetího sta kop grošů 
pražských českých469 dána a zaplacena nebyla i s náklady, a když by dána a zaplacena 
byla, má zápis tento zase z desk propustiti bez odpornosti. 
 
 
 

                                                 
465  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
466  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
467  V zápise uvedeno zkratkou: g. pražch čch. 
468  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
469  V zápise uvedeno zkratkou: g. pražch čch. 
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Jan Bezdružický z Kolovrat s bratrem Zdislavem Abdonem zapsali 
na tvrzi Hradiště a dalších vsích svůj dluh Janu Šlovskému ze Šlovic 
a na Olešné (1558) 
 

A 38 
 
V pátek před svatou Kateřinou. 
 
Jan Bezdružický z Kolovrat na Kornhausu na místě mém i na místě a jménem Zdislava 
Abdoba bratra svého mladšího let nemajícího nedílného odtudž z Kolovrat přiznal se před 
úředníky pražskými, že470 dluhem dluhu pravého a spravedlivého půl čtvrtého sta kop 
grošů pražských Janovi Šlovskému ze Šlovic a na Olešné Jeho Milosti císařské radě a jeho 
dědicům zaplatiti má na svatého Jiří nejprve příštího 
 
Poznámka mezi datem a textem: 
Léta atd. šedesátého v středu po Zvěstování Panny Marie Jan Šlovský z Šlovic a na Olešné Jeho 
Milosti císařské rada v tomto zápisu jmenovaný propustil jest zápis tento zase z desk Janovi Bez-
družickému z Kolovrat a na Kornhause i na místě Zdislava Abdona bratra jeho mladšího let nema-
jícího nedílného odtud z Kolovrat zapisující, neb suma v tomto zápisu jmenovaná jest je Janovi 
z Šlovic od Jana Bořity z Martinic a na Smečně atd. zaúplna dána a zaplacena a protož zápis tento 
a dědiny v něm zapsané zase vymazány. Vyznání všech úředníků.471 
 
 
 
A. MDLVIII.472 
 
nebo dvě neděle potom, konečně i s úrokem podle nového nařízení na to vzešlým a žád-
nou jinou mocí neodbývajíc nežli groši jáchymstálskými473 celými dobrými stříbrnými. Pak-li 
by jemu kterého platu na který rok roků nadepsaných nedal a nepoložil, tak474 on s jedním 
komorníkem pražským bude se moci uvázati v dědiny a dědictví jeho Jana Bezdružického 
z Kolovrat neb dědiců jeho475, totižto v tvrz pustou Hradiště, v ves celou Loděnice476 
a dvory kmetcí s platy477, v ves celou Jenečku478 a dvory kmetcí s platy479, s dědinami, 
lukami, kurmi, robotami, potůčkami, rybníky i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným 
panstvím480 a ty bude moci držeti a jich užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jemu suma 
jeho jistina i úroky dána a zaplacena nebyla i s náklady. A když by dána a zaplacena byla, 
má dědin těch, v kteréž by se tak pro který plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez 
odpornosti.481 
 
                                                 
470  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
471  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
472  Léta 1558. 
473  Jáchymovskými tolary. 
474  V zápise uvedeno zkratkou: Pak-li by / tak. 
475  V zápise uvedeno zkratkou: d. j. 
476  V bývalém soudním okrese Nové Strašecí, tj. poblíž Mšece (Kornhauzu). 
477  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
478  Název nejistý, podle rejstříku z Národního archivu na této straně Jeneček nemá být zmíněn. 
479  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. s p. 
480  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
481  V zápise uvedeno zkratkou: A když by ut forma. 
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Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zapsali na Hostivici 
a Nejdku svůj dluh Petrovi Šatnému z Brodce (1560) 
 

[D 19] 
Léta šedesátého. 
[…] 
 
V středu den svatého Havla. 
 
Jan a Zdislav Abdon bratři vlastní a nedílní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauze přiznali 
se před úředníky pražskými, že jsou dlužni dluhu pravého a spravedlivého půl osma sta 
kop grošů pražských Petrovi Šatnému z Brodce Jeho Milosti císařské nejvyššímu Jäger-
majstru482 v království Českém i jiných zemích k tomuto království příslušejících a jeho 
dědicům483, a to těch, kteréž jsou tíž bratři Bezdružičtí za spravedlivost jeho Petra, kterouž 
jest na vsi Hostivici a Nejdku s jich se vším příslušenstvím od Jeho Milosti císařské sobě 
danou má, dáti měli, zaplatiti mají tu sumu na den svatého Martina nejprve příštího, 
konečně beze všeho dalšího prodloužení. Pakli-by jemu kterého platu na který rok roků 
nadepsaných nedal a nepoložil, tehdy484 on Petr s jedním komorníkem pražským bude se 
moci uvázati v dědiny jich Jana a Zdislava Abdona bratří atd., totižto v ves Hostivic ve dva 
dvory poplužní s poplužím485 a na dvory kmetcí s platem, 
 
Juxta mezi datem a textem: 
Léta šedesátého pátého v středu po svatém Martinu Petr Šatný z Brodce atd. – obrať zpátky list. 
 
Juxta vlevo a dole, dokončená na následující straně: 
Léta atd. šedesátého prvního v pondělí po svatém Pavlu na víru obrácení Petr Šatný z Brodců Jeho 
Milosti císařské nejvyšší Jägermajstr v království Českém i v jiných zemích k tomuto království 
příslušejících se Zikmundem Žibřidem komorníkem uvázal se v dědictví Jana a Zdislava Abdona 
bratří vlastních a nedílných Bezdružických z Kolovrat a na Kornhauze, totižto na ves Hostivic ve dva 
dvory poplužní s poplužím a v dvory kmetcí s platem, item ve dvůr poplužní za kostelem, v Nejdku 
v dvůr poplužní pustý s poplužím, s dědinami, lukami, potoky, rybníky, vodotočinami, porostlinami, 
vrbinami, štěpnicemi, zahradami, kurmi, vejci, robotami, se dvěma krčmami svobodnými i se vší 
zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím486, v to ve vše, což tu mají a což jest od starodávna ke 
vsi Hostivici a k dvorům, též i k Nejdku náleželo a náleží, nic ovšem nevymiňujíce kromě dvou hájů 
dubových, kteříž Hostivičtí se jmenují, a to pro nedání půl osma sta kop grošů českých487 na den 
svatého Martina již minulého k zaplacení přišlých, a to těch, kteréž jsou tíž bratři Bezdružičtí za 
spravedlnost jeho Petra, kterouž jest na vsi Hostivici a Nejdku, s jich se vším příslušenstvím od 
Jeho Milosti císařské sobě dané měli, dáti měli, a to vedle zápisu dskami zemskými na to 
učiněného a k tomu v nákladech plným právem tu, kdež původ vedl. Vyznání téhož komorníka. 
Útraty půl kopy grošů pražských. Slíbil za komorníka Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni 
jináče zemského prokurátor v království Českém.  
 

                                                 
482  Jägermeister (něm.) = lovčí. 
483  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. 
484  V zápise uvedeno zkratkou: pak-li by / tehdy. 
485  V zápise uvedeno zkratkou: dvory pop. s pop. 
486  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
487  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
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D 20 

 
item dvůr poplužní za kostelem, v Nejdku v dvůr poplužní pustý s poplužím, s dědinami, 
s lukami, potoky, rybníčky, vodotočinami, porostlinami, vrbinami, štěpnicemi, zahradami, 
kurmi, vejci, robotami, s dvěma krčmami svobodnými, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, 
s plným panstvím488, v to ve vše, což tu mají a což jest od starodávna ke vsi Hostivici 
a k dvorům, též i k Nejdku náleželo a náleží, nic ovšem nevymiňujíce kromě dvou hájů 
dubových, kteříž Hostivičtí se jmenují, a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, dokudž by 
jemu Petrovi Šatnému neb jeho dědicům suma nadepsaná těch půl osma sta kop grošů 
českých pražských zase dána a zaplacena nebyla, i s náklady. A když by dána a zaplacena 
byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro který plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez 
odpornosti.489 
 

                                                 
488  V zápise uvedeno zkratkou: g. čch. 
489  V zápise uvedeno zkratkou: A když by atd. ut forma. 
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Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvích zapsal na Břvích, Sobíně 
a Pticích svůj dluh Jiříkovi Krejštanovi z Krejštanu (1560) 
 

[D 21] 
 
 
Ve čtvrtek po svaté Voršile. 
 
Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvech přiznal se před úředníky pražskými, že490 jest dlužen 
dva tisíce kop grošů pražských českých491 dluhu pravého a spravedlivého a v dík půjčené-
ho Jiříkovi Greštanovi z Greštanu492, jeho dědicům a budoucím, zaplatiti má tu sumu na 
den svatého Jiří nejprv příštího neb dvě neděle potom, budoucně nic sobě v tom ku 
pomoci neberouce a žádnou jinou minci neodbývající nežli vše groši jáchymstálskými493 
dobrými stříbrnými jeden každý groš ještě po vyjití po vyjití grošů českých a groš český po 
sedmi penězích po dvojecích počítajíc.494 Jestliže by on Zikmund z Údrče neb jeho dědici 
nadepsané sumy těch dvou tisíc kop grošů českých495 na ten čas svatého Jiří neb dvě 
neděle potom nepoložil, tehdy jemu Jiříkovi Greštanovi neb jeho dědicům 
 
Poznámka vlevo (přeškrtnutá stejně jako zápis): 
Non solutum.496 
 
Juxta mezi datem a textem: 
Léta atd. šedesátého druhého v pátek svatých Petru a Pavlu apoštolích Božích Jiřík Greštan 
z Kreštan v tomto zápisu jmenovaný propustil jest zápis tento zase z desk Zikmundovi Údrckému 
z Údrče zapisujícímu, přiznal se, že suma v tomto zápisu jmenovaná jest mu Jiříkovi Kreštanovi od 
něho Zikmunda Údrckého zaúplna dána a zaplacena, a protož zápis tento a dědiny v něm zapsané 
z desk vymazány. Vyznání všech úředníků.497 
 

                                                 
490  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
491  V zápise uvedeno zkratkou: g. p. č. 
492  Častěji je uváděn jako Jiřík Krejštan z Krejštanu. Za obyvatele Českého království byl přijmut českým 

sněmem v roce 1553. 
493  Jáchymovskými tolary. 
494  Text zapomenutý písařem od a žádnou jinou po počítající je dopsán po straně, přičemž značka 

označující umístění dopsaného tečku byla dodatečně přesunuta mezi text dědicům a budoucím 
a zaplatiti má tu sumu, kde se rovněž mění písařský rukopis, avšak doplněný text tam nepatří. 

495  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
496  Nezaplaceno. 
497  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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D 22 

 
z té sumy úrok obyčejný podle nového nařízení, dokudž by ta dána nebyla, jíti má, pak-li 
by nedal a nezaplatil, tehdy on Jiřík Greštan neb jeho dědici kde se mají s jedním 
komorníkem pražským na dědiny jeho Zikmunda uvázati v Břve tvrz, dvůr poplužní s pop-
lužím, v ves, tudíž v dvory kmetcí s platem, v Sobín ves celou a v dvory kmetcí s platem, 
v vsi Dolejších Ptíčích v dvory kmetcí s platem, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, potoky 
za Ptíčí na Chrbinách, rybníky, vodotočinami, vrbinami, stráněmi, chmelnicí, kurmi, vejci, 
robotami, štěpnicí, pastvinami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím498, to 
vše, což tu má, a ty bude moci držeti a jich užívati dotud, pokudž by jemu Jiříkovi 
Greštanovi neb jeho dědicům ta suma předepsaná těch dva tisíce kop grošů českých499 
i s úrokem, ač byl-li by který zadržán tak, jakž se nahoře píše, zase psána a zaplacena 
nebyla i s náklady, a když by dána a zaplacena byla, má zápis ten tu zase z desk propustiti 
bez odpornosti, a to pod pokutou s jedním komorníkem pražským zase uvázání v nade-
psané dědiny i s náklady s takovou při tom výminkou, byl-li by on Jiřík Greštan neb jeho 
dědici a budoucí před uvázáním neb po uvázání komorníkem pražským z těch svrchu 
psaných dědin právem neb jakkoli jinak vyveden buď ze všech, neb na díle, tehdy se bude 
moci v jiné v dědiny jeho Zikmunda buď dědičně, neb zápisně s jedním komorníkem 
pražským též uvázati, ty držeti a jich užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jemu Jiříkovi 
Greštanovi neb jeho dědicům a budoucím suma ta často psaná i s úrokem dána a zapla-
cena byla, má zápis z desk propustiti, a to pod pokutou s jedním komorníkem pražským 
zase v nadepsané dědiny uvázání i se všemi škodami a náklady. 
 

                                                 
498  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
499  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
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Petr Šatný z Brodce postoupil Hostivici a Nejdek Evě Štampachové 
z Údrče (1561) 
 

E 12 
 
 
Ve středu po svatém Matěji. 
 
Petr Šatný z Brodce Jeho Milosti císařské nejvyšší Jägermajstr500 v království Českém 
i v jiných 
 
 
 
Léta šedesátého prvního. 
 
zemích k tomuto království příslušejících přiznal se před úředníky pražskými, že501 jest 
dlužen půl osma sta kop půl čtvrté kopy čtrnácte grošů vše pražských českých dluhu spra-
vedlivého Evě Štampachové z Údrče a jejím budoucím, v kterémžto dluhu ihned postoupil 
jest jí všeho práva svého a tímto zápisem postupuje, kteréž má na někdy dědinách Jana 
a Zdislava Abdona bratří vlastních a nedílných Bezdružických z Kolovrat a na Kornhauze, 
totiž na vsi Hostivici na dvou dvořích poplužních s poplužími, na dvořích kmetcích s platem, 
item na dvoru poplužním s poplužím za kostelem, v Nejdku na dvoru pustém poplužním 
s poplužím, s dědinami, lukami, potoky, rybníky, vodotočinami, porostlinami, vrbinami, 
štěpnicemi, zahradami, kurmi, vejci, robotami, dvěma krčmami svobodnými i se vší zvolí, 
což k tomu přísluší, s plným panstvím502, v to vše, což jsou tu oni bratři měli a což jest od 
starodávna k též vsi Hostivici a k dvorům, též k Nejdku náleželo a náleží, nic nevymiňujíc 
kromě dvou hájů dubových, kteří se Hostivičtí jmenují, toho všeho práva svého, kteréžkoli 
k svrchu psaným dědinám i s uvázáním komorníkem pražským a škodám a nákladům na 
svrchu psané dědiny vyšlým, jakož jemu Petrovi Šatnému atd. dsky v kvaternu503 větším 
zápisném504 léta LX ve středu den svatého Havla D XX od svrchu psaných Jana a Zdislava 
bratří Bezdružických z Kolovrat uvázání s komorníkem pražským po něm plněji svědčí, a to 
k němu držení, prodání, zastavení, zapsání a učinění s tím se vším jako svým vlastním, 
v témž právě, žádného práva panství ani které zvláštnosti sobě k svrchu psaným právům 
a dědinám tudíž a dále nepozůstavuje …by to vše na ní Evu z Údrče a její budoucí 
přenášejíce. 
 

                                                 
500  Lovčí. 
501  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
502  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
503  V zápise uvedeno zkratkou: v k. 
504  DZV 87, tj. tento kvatern. 
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Šebestian Prunar zapsal na Litovicích věno své manželce  
Dorotě Prunarové z Vratu (1561) 
 

E 20 
 
V pátek po svatém Stanislavu. 
 
Šebestian Prunar měštěnín Starého města Pražského přiznal se před úředníky pražskými, 
že505 jest dlužen dluhu pravého a spravedlivého půjčeného patnácte set kop grošů praž-
ských Dorotě z Vratu, manželce své a jejím budoucím506, zaplatiti má, kdyžkoli strana 
straně neb jich dědicové a budoucí507 při kterémkoli sv. Jiří anebo sv. Havlu půl léta508 
napřed věděti dá, pak-li by nedal a nezaplatil, tak ona s jedním komorníkem pražským 
bude se mocti uvázati v dědiny a dědictví jeho Šebestiana Prunara, totižto v tvrz Litovice, 
dvůr tudíž poplužní s poplužím509, s dědinami, lukami, lesy, porostlinami, rybníky, i vší 
zvolí, s plným panství, v to ve vše, což tu má a drží, a ty bude mocti držeti a jich užívati 
dotud a tak dlouho, dokudž by jí neb jejím budoucím510 od něho Šebestiana Prunara 
anebo dědiců jeho511 suma svrchu psaná dána a zaplacena nebyla, i s všemi škodami 
a náklady. A když by dána a zaplacena byla, má dědin těch, v kteréž by se tak pro který 
plat zadržalý uvázal, zase postoupiti bez odpornosti.512 
 
Juxta mezi datem a textem a vlevo: 
Léta 1601 v úterý po svatém Diviši Jakub Melcer měštěnín Starého Města pražského jakožto vlastní 
otec a opatrovatel Martina syna svého let nemajícího a Jan, Šebestian a Alžběta synové a dcera 
dotčeného Jakuba Melcera a též bratři vlastní a sestra dotčeného Martina též syna nadepsaného 
Jakuba Melcera let nemajícího mající sobě kšaftem od někdy Doroty Prunarové z Vratu měštky 
Starého Města pražského manželky někdy Šebestiana Prunara měštěnína Starého Města 
pražského513 s jistými výminkami půl páta sta kop míšeňských střižených, jak týž kšaft na mocný 
list královský učiněný ve dsky zemské do kvaternu trhového černého kropeného514 léta 1588 D 23 
vložený v sobě šíř v dotčeném artikuli obsahuje a zavírá, dává půl léta napřed věděti Anně 
Pichlpergerové na onen čas Prunarové z Varvažova jakožto poručnici od Jeho Milosti císaře nad 
Janem Jeronýmem synem někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského515, též nad 
statkem jeho, chtíce sumu těch 450 kop míšeňských jim podle kšaftu náležitou na svatého Jiří 
nejprve příštího aneb dvě neděle potom míti. Vyznání všech úředníků.516 
 
Juxta vlevo a její pokračování na předchozí straně: 
Léta 1601 v úterý po svatém Mandalena Jakuba Melcera manželka dcera někdy Doroty Prunarové 
z Vratu # 

                                                 
505  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
506  V zápise uvedeno zkratkou: a j. b. 
507  Slova neb jich dědicové a budoucí vynechaná písařem vepsána dodatečně na jiném místě stránky. 
508  Slova půl léta vynechaná písařem vepsána dodatečně na jiném místě stránky. 
509  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr tudíž pop. s pop. 
510  V zápise uvedeno zkratkou: j. b. 
511  V zápise uvedeno zkratkou: d. j. 
512  V zápise uvedeno zkratkou: A kdyby dána a zaplacena byla ut forma. 
513  V zápise uvedeno zkratkou: S. M. P. 
514  DZV 24. 
515  V zápise uvedeno zkratkou: S. M. P. 
516  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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# majíce sobě kšaftem od někdy Doroty Prunarové z Vratu měštky Starého Města pražského517 
s jistými výminkami jeden tisíc kop míšeňských střižených, jak týž kšaft její na mocný list královský 
učiněný ve dsky zemské vložený v kvaternu trhovém černém kropeném518 léta 1588 D 23 to v sobě 
šíř v dotčeném artikuli obsahuje a zavírá, dává půl léta napřed věděti Anně Pichlpergerové na onen 
čas Prunarové z Varvažova jakožto poručnici od Jeho Milosti císaře nařízené nad Janem 
Jeronýmem synem někdy Jindřicha Prunara měštěnína Starého Města pražského519, též nad 
statkem jeho, chtíce sumu těch jeden tisíc kop míšeňských i úroku … na svatého Jiří nejprve 
příštího aneb dvě neděle potom míti. Vyznání všech úředníků.520 

                                                 
517  V zápise uvedeno zkratkou: S. M. P. 
518  DZV 24. 
519  V zápise uvedeno zkratkou: S. M. P. 
520  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat zapsali na … … (1562) 
 

F 27 
 
Léta Božího tisícího pětistého šedesátého druhého. 
 
V pondělí před svatými Třemi králi. 
 
Jan a Zdislav Abdon bratři vlastní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauzi přiznali se před 
úředníky pražskými, že521 jsou dlužni dluhu pravého a spravedlivého v dík a k zvláštní 
potřebě půjčeného a potom po smlouvě sečteného a připůjčeného dva tisíce a čtyři sta 
kop grošů pražských dobrých stříbrných rázu pražského na minci dobře 
 
Juxta vlevo: 
Léta atd. šedesátého druhého v pondělí po svatých Třech králích Zdislav Abdon Bezdružický 
z Kolovrat doložil se na prázdné místo k tomuto zápisu naproti psanému podle Jana z Kolovrat 
bratra svého. Vyznání všech úředníků.522 
 
Juxta mezi datem a textem a dole: 
Léta atd. šedesátého druhého v čtvrtek po svatém Valentinu Eva Štampachová z Údrče propustila 
zápis tento zase z desk zemských Janovi a Zdislavovi Abdonovi bratřím vlastním Bezdružickým 
z Kolovrat a na Kornhauze zapisujícím tak, že ho více nic dále užíti nemůže a nemá, neb jsou se  
v obou přání na jinou jistotu snesli.523 Vyznání všech úředníků.524 
 
Juxta dole: 
Léta atd. šedesátého druhého v sobotu v suchých dnech postních Jan a Zdislav Abdon bratři 
vlastní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauze a Eva Štampachová z Údrče 
 
 
Strana F 28 dosud není digitalizována. 
 

                                                 
521  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
522  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
523  Viz zápis v tomto kvaternu na listu G 2. 
524  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Jan a Zdislav Abdon Bezdružičtí z Kolovrat postoupili Hostivici, 
Jeneček, Hradiště a Nejdek Evě Štampachové z Údrče (1562) 
 

[G 2] 
 
Léta LXII. 
V sobotu v suchých dnech postních. 
 
Jan a Zdislav Abdon bratři vlastní Bezdružičtí z Kolovrat a na Kornhauze přiznali se před 
úředníky pražskými, že525 jsou dlužni dluhu pravého a spravedlivého v díky a k zvláštní 
potřebě půjčeného a potom v smlouvě sečteného a připůjčeného dva tisíce a čtyři sta kop 
grošů pražských českých526 dobrých stříbrných rázu pražského na minci dobré v tomto 
království obecně berné Evě Štampachové z Údrče a jejím budoucím, v kterémžto dluhu 
léta tisícího pětistého šedesátého v úterý po svatém Florianu, jinak po neděli, kteráž slove 
Jubilate, ihned postoupili jsou jí dědictví svého, totiž vsi Hostivice dvorů poplužních 
s poplužími a s dvory kmetcími s platem, vsi Malého Jenečku s dvory kmetcími s platem, 
tvrze pusté Hradiště a dvoru pustého Hradiště, vsi pusté Hradiště a dvorů pustých 
kmetcích s platy, dvoru pustého Nejdku, s dědinami a z těch některých dědiny s obilím 
a s jinými platy, s lukami a též z některých luk s platy,  
 
Juxta vlevo vedle textu: 
Léta atd. šedesátého třetího v pátek po svatém Janu Křtiteli Zdislav Abdon doložil se na prázdné 
místo k zápisu naproti psanému podle Jana z Kolovrat bratra. Vyznání všech úředníků.527 
 
 

G 3 
 
potoky, vodotočinami, se dvěma krčmami, rybníky, haltýři, štěpnicemi, zahradami, vrbina-
mi, porostlinami, chmelnicemi, poustkami toho všeho, což jsou tu svrchu psaní bratři 
vlastní z Kolovrat sami měli, drželi a užívali a což jest Jeho Milost císařská pán náš 
nejmilostivější jim bratřím toho z desk manských vymazati, popustiti a do desk zemských 
k dědictví vložiti a vepsati nechati ráčil tak, jakž relací a zápisové … dskami zemskými … 
a dvorskými propuštěné to vše v sobě šíře obsahují a zavírají, s lidmi osedlými i neosed-
lými i jinými lidmi z těch gruntů zběhlými, též i s vdovami, sirotky i se vší zvolí, což k tomu 
přísluší, s plným panstvím528, nic ovšem sobě tu a při tom nevymiňujíc ani nepozůstavujíc, 
a to k jmění, držení i dání zastavení zapsání a učinění s tím se vším jak svým vlastním 
v témž právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž to dědictví záleží, žádného práva, 
panství ani které zvláštnosti sobě ani dědicům svým tudíž dále nepozůstavujíce529, 
s takovou výminkou, 
 
 
 

                                                 
525  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
526  V zápise uvedeno zkratkou: g. p. č. 
527  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
528  V zápise uvedeno zkratkou: se vší / panstvím. 
529  V zápise uvedeno zkratkou: v týchž / žádného / nepozůstavujíce. 
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byla-li by ona Eva Štampachová z Údrče neb její dědicové a budoucí530 z těch svrchu 
psaných dědin buď zemských, neb na díle od kohožkoli kdykoli jakkoli a právem jakýmkoli 
vyvedena, že se bude moci v jiné dědiny a statky jich Jana a Zdislava Abdona, kteréž mají 
aneb míti budou, s jedním komorníkem pražským uvázati, ty držeti a jich užívati dotud 
a tak dlouho, dokud by jí Evě a dědicům a budoucím jejím531 to, z čehož by tak vyvedená 
byla, zase postoupeno nebylo, i s náklady a dále se k sobě nadepsané strany podle 
smlouvy, listů a zápisů mezi nimi učiněných pečetí i s podepsání rukou jich stvrzených ve 
všem bez přerušení zachovati mají, kterážto smlouva slovo od slova strany té za stání 
téhož léta ve dsky zemské památné vložena a vepsána jest. 
 
 

                                                 
530  V zápise uvedeno zkratkou: její d. a b. 
531  V zápise uvedeno zkratkou: a d. a b. j. 
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Zikmund Údrcký z Údrče na Břvích postoupil Hostivici, Jeneček, 
Hradiště a Nejdek Jindřichovi Štampachovi ze Štampachu (1564) 
 

[J 20] 
 
Léta LXIIII. 
[…] 
 
V pátek po Hromnicích. 
 
Zikmund Údrcký z Údrče a na Břvech přiznal se před úředníky pražskými, že532 je dlužen 
pět set kop grošů pražských dluhu pravého a spravedlivého Hendrichovi  
 

J 21 
 
Štampachovi z Štampachu Jeho Milosti arciknížete Ferdinanda kraječi a jeho dědicům 
a budoucím533, v kterémžto dluhu ihned postoupil jest jemu a jeho dědicům534 a tímto 
zápisem postupuje všeho práva svého a vší spravedlivosti své naň Zikmunda Údrckého 
nápadem po někdy Evě Štampachové z Údrče dceři jeho a manželce téhož Hendricha 
Štampacha připadlého a přišlého, kteréž má k tvrzi Hostivici, dvoru poplužním s poplu-
žím535, ke vsi tudíž Hostivici a dvory kmetcími536 osedlým i pustým s platem, ke vsi Malému 
Jenečku a k dvorům kmetcím s platem537, k tvrzi pusté Hradišti, dvoru pustému Hradišti 
a ke vsi pusté Hradišti, k dvorům kmetcím pustým s platem, k dvoru pustému Nejdku 
a k dvorům pustým kmetcím s platem s dědinami ornými i neornými a z těch dědin 
některých s obilím i jinými platy, s lukami, též z některých luk s platy do vůle vrchního 
pána a držitele týchž lidí a vesnic, tolikéž i jinopanských lidí, potoky a vodotočinami, 
rybníky, s okrajky, s potrubími, sádkami, haltéři, s příkopem, štěpnicemi, zahradami, 
vrbinami, porostlinami, chmelnicemi, poustkami, se dvěma krčmami v Hostivici a s pustým 
krčmištěm v Hradišti, se dvěma kameny loje v Hostivici na tom gruntu, kdež někdy 
Kalenda seděl, horami, doly, pahrbky, s průhony, obcemi, s lidmi osedlými i neosedlými 
neb z těch gruntů zběhlými, vdovami, sirotky kromě Anny jinak Anky z Sedlce kuchařky 
a Štěpána jenečského syna Jiříka Hojiry z Malého Jenečka, ty sobě on Zikmund z Údrče 
dědicům budoucím svým se všemi jich spravedlivostmi vymínil, s tím se vším což jest od 
dotčené vsi Hostivice, Nejdku a toho na onen čas manství jakýmžkoli způsobem zastaveno, 
odcizeno a odtrženo i s výplatou toho lánu dědiny, kterýž jest od 
 
 
 

                                                 
532  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
533  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. a b. 
534  V zápise uvedeno zkratkou: jemu a j. d. 
535  V zápise uvedeno zkratkou: dvoru p. s po. 
536  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. 
537  V zápise uvedeno zkratkou: k d. k. sp. 
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Hostivice do Litovic zastaven, se vší spravedlivostí téhož lánu dědiny, to vše, což jest od 
starodávna k též tvrzi a k vsi a k dvorům v Hostivici, Malému Jenečku, k dvoru pustému 
Nejdku a k tvrzi pusté Hradišti náleželo a náleží a což jest tu sama ona někdy Eva měla 
a držela a užívala, s tou správou dskami zemskými i jinak zapsanou a se vší spravedlivostí, 
jakož dsky nadepsané někdy Evě Štampachové z Údrče atd. od Jana a Zdislava Abdona 
bratří Bezdružických z Kolovrat a na Kornhauze v kvaternu trhovém bílém538 léta šedesáté-
ho třetího v pondělí po svatém Janu Křtiteli Božím A II539 plněji svědčí, a to k jmění, 
držení, prodání, zastavení, zapsání a užívání s tím se vším jako svým vlastním dědictvím, 
žádného práva panství ani které zvláštnosti sobě, dědicům a budoucím svým tudíž dále 
k nadepsanému dědictví a právu nepozůstavujíce, nýbržto všecko na téhož Henricha 
Štampacha, jeho dědice a budoucí nic všem nevymiňujíc převedl jest a tímto zápisem 
převozuje. A dále se k sobě strany ve všem bez přerušení podle smlouvy pečetěné mezi 
nyní učiněné zachovati mají a povinni jsou. A tento vklad a postoupení na místě a jménem 
jeho Zikmunda z Údrče učinil jest Václav ze Skutče služebník téhož Zikmunda jsa k tomu 
dskami zemskými též i listem pod pečetí jeho zvláště zmocněný tak, jakž též moc v kva-
ternu památném žlutém540 léta šedesátého K XXIII zapsaná plněji svědčí a v sobě šíře drží 
a zavírá :/: 
 
 
 

                                                 
538  DZV 14. 
539  Má být: O 2. 
540  DZV 54. 
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Kniha DZV 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern větší zápisný 
popelatý 

 
1576–1581 
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Šebestian Prunar zapsal na Litovicích dluh své manželce  
Dorotě Prunarové z Vratu a jejich nejstarší syn Jan Prunar  
tento zápis zpochybnil (1580) 
 

[L 21] 
 
Pokračování juxty na konci strany, začátek je označen na dalším listu: 
### Dorota Prunarová z Vratu manželka někdy Šebestiana Prunara měštěnína Starého Města 
pražského, v tomto zápisu níže a naproti psaném jmenovaná, přiznala před úředníky pražskými, 
že541 práva svého, jí podle tohoto zápisu od někdy manžela jejího učiněného náležitého, postoupila 
jest a touto juxtou postupuje Jindřichovi Prunarovi měštěnínu Starého Města pražského synu 
svému a jeho dědicům neb budoucím542, a to k jmění, držení i dání, zastavení …543 s tím se vším 
jako svým vlastním v témž právě a zápisu žádného práva panství ani které zvláštnosti sobě ani 
dědicům svým544 tudíž dále nepozůstavujíce. Vyznání všech úředníků.545 
 

L 22 
 
V pátek po Povýšení svatého kříže. 
 
Šebestian Prunar měštěnín Starého města pražského přiznal před úředníky pražskými, 
že546 je dlužen pět tisíc kop grošů pražských českých547 Dorotě Prunarové z Vratu manžel-
ce své, pro kterýžto dluh táž Dorota Prunarová z Vratu bude se moci ihned po smrti jeho 
Šebestiana Prunara s jedním komorníkem pražským uvázati v dědiny a dědictví téhož 
Šebestiana Prunara a dědicům a budoucím jejím548, totižto v tvrz Litovice, dvůr 
 
Juxta vepsaná nad zápis: 
Léta Páně osmdesátého v středu po svatém Martině Jan Prunar měštěnín Starého Města pražského 
vložil visu na tento zápis níže psaný od někdy Šebestiana Prunara učiněný549, též i na to 
s komorníkem pražským od Doroty z Vratu podle téhož zápisu uvázání tak, aby v ničemž opravo-
váno, vymazáváno ani přetrhováno nebylo. Vyznání všech úředníků.550 
 
Začátek druhé juxty vepsané nad zápis, pokračuje na předchozím listu: 
Léta Páně osmdesátého prvního v sobotu po svatých Petru a Pavlu apoštolích ### 
 
Juxta vlevo a dole: 
Léta osmdesátého v pátek po svatém Havlu Dorota Prunarová z Vratu manželka někdy Šebestiana 
Prunara měštěnína Starého Města pražského s Petrem Fetrem, komorníkem od desk zemských 
uvázala se v dědiny a dědictví téhož někdy Šebestiana Prunara manžela jejího, totižto v tvrz 
Litovice, dvůr poplužní s poplužím, ves Litovice a dvory kmetcí s platem551, v Hostivici dva dvory 

                                                 
541  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
542  V zápise uvedeno zkratkou: a j. d. n. b. 
543  Nečitelné slovo. 
544  V zápise uvedeno zkratkou: d. s. 
545  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
546  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
547  V zápise uvedeno zkratkou: pch. czch. 
548  V zápise uvedeno zkratkou: a d. n. b. j. 
549  Písařem omylem vynechaná slova od někdy Šebestiana Prunara učiněný jsou dopsána na jiném místě 

stránky a označena písařskou značkou ǂ. 
550  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
551  V zápise uvedeno zkratkou: a d. k. sp. 
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kmetcí s platem552, ve Ptíči dvůr kmetcí s platem553, v Dobrovízi plat z dědiny, kteráž slove Posvát-
ná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem v Litovicích, kurmi, vejci, robota-
mi, s podacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými 
neb z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím554 … pro pět tisíc 
kop grošů pražských podle zápisu dskami zemskými od téhož někdy Šebastiana Prunara učiněného 
a zapsaného tak, jakž týž zápis plněji svědčí a to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá, k tomu 
v škodách a nákladech tu, kdež původ vedl. Vyznání téhož komorníka555 slíbil za komorníka 
Zikmund Kropáč z Krymlova, měštěnín Starého Města pražského. 
 
Juxta dole, pokračuje na další straně vlevo: 
Léta Páně osmdesátého v sobotu po Početí Panny Marie Jan Prunar, měštěnín Starého Města 
pražského, syn a dědic pozůstalý po někdy Šebestianovi Prunarovi, též někdy mě- 
 
Juxta zcela dole, pokračuje na další straně nahoře: 
Léta Páně osmdesátého v pondělí po Početí Panny Marie Bartoloměj Ropál z Rifenpergku vložil visu 
na tyto dva odpory po řadě psané Jana Prunara měštěnína Starého Města pražského tak, aby 
 
 
 
Juxta nahoře (dokončení z předchozí strany zcela dole): 
v ničemž opravovány, vymazávány ani přetrhovány nebyly. Vyznání všech úředníků.556 
 
Pokračování hlavního textu 
poplužní s poplužím, ves Litovice a dvory kmetcí s platy557, v Hostivici dva dvory kmetcí 
s platy558, ve Ptíči dvůr kmetcí s platy559, v Dobrovízi [plat] z dědiny, kteráž slove Posvát-
ná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem u Litovic, kurmi, vejci, 
robotami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi i sirotky osed-
lými i neosedlými neb z těch gruntů zběhlými, se vší zvolí, což k tomu přísluší, 
s plným panstvím560 a ty bude moci držeti a jich užívati dotud a tak dlouho, dokudž by jí 
Dorotě Prunarové z Vratu od synů a dědiců a držitelů statku po témž Šebestianovi 
Prunarovi zůstalých suma nadepsaná těch pět tisíc kop grošů pražských českých561 zaúplna 
i se všemi škodami a náklady dána a zaplacena nebyla, a kdyby dána a zaplacena byla, má 
zápis tento propustiti a dědiny v něm zapsané, v kteréž by se tak uvázala, zase postoupiti 
bez odpornosti, a to též pod pokutou ut forma, s takovouto při tom výminkou, jestliže by 
Pán Bůh prve ji Dorotu Prunarovou z Vratu skrze smrt z tohoto světa povolati ráčil nežli 
nadepsaného Šebestiana Prunara, tehdy tento zápis více žádné moci míti nemá, nýbrž 
často psaný Šebastian Prunar týž zápis bude moci sobě zase sám, když by mu se koli 
dobré zdálo a líbilo, z desk propustit beze všech a všelijakých lidí odpornosti a překážky. 
Stalo se toto přiznání v Starém Městě pražském v domě jeho Šebastiana Prunara před 
Václavem Šturmem z Hiršfeldu 
 

                                                 
552  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. sp. 
553  V zápise uvedeno zkratkou: d. k. sp. 
554  V zápise uvedeno zkratkou: se vší :/: s panstvím. 
555  V zápise uvedeno zkratkou: v. t. k. 
556  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
557  V zápise uvedeno zkratkou: a d. k. sp.  
558  V zápise uvedeno zkratkou: dva dvory kmetcí spl.  
559  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr kmetcí spl. 
560  V zápise uvedeno zkratkou: se vší :/: s panstvím. 
561  V zápise uvedeno zkratkou: pch. czch. 
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Juxta vlevo a dole (dokončení z předchozí strany dole): 
měštěnínu Starého Města pražského, a poněvadž Jindřich Prunar bratr jeho vlastní a nedílný v tom 
sám státi a odporovati nechce, odpírá tomu zápisu, kterýž jest učinil týž někdy Šebestian Prunar 
měštěnín Starého Města pražského přiznavší se před úředníky pražskými, že jest dlužen pět tisíc 
kop grošů pražských českých562 Dorotě Prunarové z Vratu manželce své, pro kterýžto dluh táž 
Dorota Prunarová z Vratu aby se mohla ihned po smrti jeho Šebestiana Prunara s jedním 
komorníkem pražským uvázati v dědiny a v dědictví jeho Šebestiana Prunara a dědiců a budoucích 
jeho, totižto v tvrz Litovice, dvůr poplužní s poplužím, v ves Litovice a dvory kmetcí s platem, 
v Hostivici dva dvory kmetcí s platem, v Ptíči dvůr kmetcí s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, 
kteráž slove Posvátná, s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem u Litovic, 
kurmi, vejci, robotami, s poddacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky 
osedlými i neosedlými a nebo z těch gruntů zběhlými a se vší zvolí, což k těm gruntům přísluší, 
i s plným panstvím, a ty aby mohla držeti a užívati, dotud a tak dlouho, dokudž by jí Dorotě 
Prunarové z Vratu od synů a dědiců a držitelů statku po témž Šebestianovi Prunarovi zůstalých 
suma nadepsaná těch pět tisíc kop grošů českých563 zaúplna i se všemi škodami a náklady dána 
a zaplacena nebyla. A kdyby dána a zaplacena byla, že má zápis ten opustiti a dědiny věnem 
zapsané, v kteréžby se tak uvázala, zase postoupiti bez odpornosti, a to též pod pokutou zase 
s komorníkem pražským v též dědictví uvázání s takovou při tom výminkou, jestli že by Pán Bůh ji 
Dorotu Prunarovou z Vratu skrze smrt z tohoto světa prve povolati ráčil nežli nadepsaného 
Šebestiana Prunara a tehdy ten zápis více žádné moci aby neměl, nýbrž aby jej sebe mohl sám 
zase, když by mu se koli dobré zdálo  
 

[Juxta pokračuje na několika vlepených listech] 
 
a vidělo, z desk propustiti beze všech a všelijakých lidí odpornosti a překážky. Tak jakž též přizná-
ní, kteréž se stalo v Starém Městě pražském v domě jeho Šebestiana Prunara před Václavem 
Šturmem z Hiršfeldu místosudím království Českého a Václavem Komedkou z Rovin úředníkem 
podkomořího království Českého při dskách zemských jakoužto podle práva a zřízení zemského od 
úřadu desk zemských od nemocného vyslanými, v kvaternu větším zápisném popelatém564 léta 
osmdesátého v pátek po Povýšení svatého kříže L XXII to v sobě šíře obsahujíc zavírá. Praví on Jan 
Prunar, že on někdy Šebestian Prunar otec jeho toho a takového zápisu a přiznání na ublížení 
spravedlivosti a práva jeho jakožto syna nejstaršího vlastního učiniti jest nemohl a ona Dorota 
Prunarová z Vratu manželka téhož někdy Šebestiana Prunara takového zápisu sobě přijímati ani 
jeho že vzíti moci nebude, a to z příčin těchto: 
Předně že on Jan Prunar tomu místa nedává, aby ona Dorota Prunarová z Vratu to kdy podle práva 
ukázati mohla, aby jí někdy Šebestian Prunar dotčenou sumu, na kterouž se přiznání jeho 
vztahuje, dlužen býti měl aneb ona aby je jemu kdy půjčiti měla, nýbrž hned po vykonaném tom 
zápisu čtvrtého dne jest prostředkem smrti z tohoto světa sešel, nebo kdyby je jemu byla půjčila, 
ta suma musela by na hotově před rukama býti, neb aby ji v těch třech dnech utratiti měl, možné 
není. A jsouc též někdy Šebestian Prunar těžkou nemocí od Pána Boha navštíven a na to leže, 
nemoha před ní Dorotou Prunarovou manželkou svou pokoje míti, pro něho Jana Prunara syna 
svého jest poslal a jemu předkládal, aby od statku dědičného pustil a jeho se listem pod pečetí 
svou odřekl, že na též dědictví po smrti jeho nastupovati nechce. Což když jest od toho pustiti 
nechtěl, z návodu jí Doroty Prunarové z Vratu, kteráž ho k tomu měla, aby od toho nepouštěl, a že 
tak dobře syn a dědic jako i Jindřich bratr jeho jest. Teprve po rozmyšlení jejím té věci litujíc toho, 
že jest tak jeho Jana syna svého k tomu přivedla manžela svého Šebestiana Prunara jest 
namluvila, aby po úředníky pražské menší desk zemských, aby k němu jakožto k ne- 
 

                                                 
562  V zápise uvedeno zkratkou: kop g. pražských č. 
563  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
564  Poznámka odkazuje na zápis, u něhož je připsána. 
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mocnému přišli, jest poslal a jí dotčený zápis na těch pět tisíc kop, jako by jí je dlužen býti měl, 
kterýchž však jak svrchu oznámeno, nikdy jest jemu nepůjčila, jménem dluhu jest jí učinil, 
kterýmžto pro… ona Dorota z Vratu to jest obmyslila, aby on Jan Prunar jakožto syn k dědictví 
svému a Jindřicha bratra svého jim společně po otci náležitého nikdy přijíti nemohl, nýbrž ona pod 
způsobem dotčeného dluhu, jehož žádného není a kteréhož nikdy ukázati moci nebude, neb jest 
také takové sumy neměla, toho statku aby zůstala v držení a užívání, poněvadž žádný dluh není, 
nýbrž dotčený zápis pod svěřením jest jí … a tak svěřená věc jest, neb ona Dorota Prunarová 
z Vratu ...vně se slyšeti dala, že jest nebožtíkovi Šebestianovi Prunarovi manželu svému a otci jeho 
Jana Prunara nic nepůjčila ani jednoho a že jest neměla co, než proto že ten zápis učiněn jest, aby 
Jindřich bratr jeho při Litovicích a statku pozemském zůstati mohl a on Jan Prunar příčinou toho 
zápisu na těch pět tisíc kop grošů českých565 k statku tomu aby nemohl, i toho dokládajíc, že jí 
někteří k tomu radí, aby se po smrti Šebestiana Prunara v týž statek hned uvázala a jakž by po … 
čtyři neděle prošly, a když by listem obranným sobě ten zápis stal, že jej chce ihned Jindřichovi 
bratru jeho mladšímu beze všech platů a dání jí těch pět tisíc kop grošů českých566 postoupiti. Neb 
že i proto na ten způsob ten zápis k sobě jest a tak přijala a že mu jej po těch nedělích postoupiti 
má listem pod početí, jemu jest to stvrdila, takžho chtějíc jednomu synu jako Jindřichovi bratru 
jeho nadlepšiti a Jana Prunara o to připraviti, protož vidí se jemu Janovi Prunarovi také v ničemž 
užíti moci nebude.  
Druhé že ona Dorota z Vratu spíšivši hned po smrti téhož Šebestiana Prunara manžela svého 
uvázavši se komorníkem pražským vedle téhož zápisu, víc jest se uvázala, než jí ten zápis jakž pak 
koli učiněný, kterémuž se místa nedává, svědčí, v tom zřízení zemského jest pochybila a v věci 
jeho Jana Prunara a Jindřicha bratra jeho totižto svršky a nábytky jest sobě ... nemajíc toho proti 
témuž zápisu a zřízení zemskému učiniti.  
Třetí že týž někdy Šebestian Prunar zřetelně proti zřízení zemskému jí Dorotě Prunarové z Vratu 
manželce své zápis naza… jest učinil nebo předešle majíc táž Dorota na dotčených dědinách, ač ne 
na všech, zápis dlužní na sumu patnácte set kop pražských českých s uvázáním komorníkem 
pražským, kterýž 
 
 
 
posavad nepropuštěný a nevykvitovaný ve dskách zemských zůstává v kvaternu větším zápisném 
bílém567 léta šedesátého prvního v pátek po svatém Stanislavu B XX, takového zápisu nezrušivši ani 
jemu ho ona nepropustivši jiný zápis na sumu pět tisíc kop grošů českých568 jest přijala, 
a poněvadž vždycky zápis starší před poslednějším moc má, tehdy ona Dorota z Vratu toho 
posledního zápisu na těch pět tisíc kop grošů českých569 jakož toho, kterýž zřetelně proti zřízení 
zemskému učiněný jest, užíti moci nebude a proti spravedlivosti jeho Jana Prunara nemá, neb kdož 
by udělal zápis prvního nezruše, jakž oznámeno jest, tehdy poslední proti prvnímu žádné moci 
nemá.  
Čtvrté i proto téhož zápisu užíti moci nebude, poněvadž zřízení zemské zřetelně to v sobě 
obsahujíc zavírá, že otec od dědiců mužského pohlaví dědictví svého žádným způsobem odřícti 
nemůže a nemoha jinak k témuž dědictví ona Dorota z Vratu manželka téhož někdy Šebestiana 
Prunara a matka vlastní téhož Jana Prunara přijíti, tím způsobem jeho někdy Šebestiana Prunara, 
aby se k tomu přiznal, že jí pět tisíc kop grošů českých570 dlužen jest, jest přivedla chtě již jeho 
Jana Prunara o dědictví jeho po otci jeho jemu náležitého a pod tou formou připraviti, čehož jest 
učiniti nemohl. Ani ona sobě toho přijímati neměla. 

                                                 
565  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
566  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
567  DZV 87. 
568  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
569  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
570  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
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Naposledy i proto toho zápisu užíti nemá, že ona Dorota Prunarová z Vratu zjevně k němu Janovi 
Prunarovi jest mluvila, že on tak dobré dědic vždycky dobře chovali jako Jindřich bratr jeho jest 
a že obou mátě a jak jednomu, tak i druhému že dobře učiniti míní. A kdyby i on Šebestian Prunar 
co toho učinil, což by na škodu jeho býti chtělo, že by i ona toho proti němu užíti nechtěla, v to se 
uvolivši. A tak kdyby i za toho, že jest nebožtíkovi půjčila, ukázala, jakož neukáže, tehdy proti 
svolení svému, kteréž každé právo lenní nebude moci jeho v ničemž užíti. 
Ze kterýchžto všech příčin svrchu oznámených on Jan Prunar jakožto syn a dědic pozůstalý po 
někdy Šebestianovi Prunarovi tak pravil, že týž někdy Šebestian Prunar mě- 
 
 
 
štěnín Starého Města pražského toho a takového zápisu dlužního na těch pět tisíc kop grošů 
českých571 jí Dorotě z Vratu manželce své učinit jest nemohl ani ona sobě přijímati jest neměla a že 
jeho tak v ničemž užíti moci proti spravedlivosti jeho nebude. A to chce před Jich Milostmi pány 
a vladykami na plném soudě zemském větším, když mu toho potřeba bude, ukázati. 
 
Léta osmdesátého v sobotu po Početí Panny Marie Jan Prunar měštěnín Starého Města pražského, 
syn a dědic pozůstalý po někdy Šebestianovi Prunarovi též někdy měštěnínu Starého Města 
pražského, poněvadž Jindřich Prunar bratr jeho vlastní a nedílný v tom s ním státi a odpírati 
nechce, odpírá tomu uvázání, kteréž jest učinila Dorota Prunarová z Vratu manželka někdy 
Šebestiana Prunara měštěnína Starého Města pražského Petrem Fetrem komorníkem desk 
zemských uvázavši se v dědiny a v dědictví téhož Šebestiana Prunara manžela jejího, totiž v tvrz 
Litovice, dvůr poplužní s poplužím, v ves Litovice a dvory kmetcí s platem, v Hostivici dva dvory 
kmetcí s platem, ve Ptíči dvory kmetcí s platem, v Dobrovízi plat z dědiny, kteráž slove Posvátná, 
s dědinami, lukami, zahradami, lesy, potoky, rybníky, mlýnem u Litovic, s kurmi, vejci, robotami, 
s podacím kostelním v Hostivici i s posudným, s lojem, s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými aneb 
z těch gruntů zběhlými i se vší zvolí a s plným panstvím, a to pro pět tisíc kop grošů českých572 
podle zápisu dskami zemskými od téhož někdy Šebestiana Prunara učiněného a zapsaného tak, 
jakž týž zápis v kvaternu 
 
 
 
větším zápisném popelatém573 léta osmdesátého v pátek po Povýšení svatého kříže L XXII a po 
něm uvázání týmž komorníkem leta osmdesátého v pátek po svatém Havlu plněji svědčí a to vše 
v sobě šíře obsahujíc zavírá.  
Pravě on Jan Prunar, že ona Dorota Prunarová z Vratu toho a takového uvázání, kteréž jest 
v dotčené dědiny a dědictví téhož někdy Šebestiana Prunara s týmž Petrem Fetrem komorníkem od 
desk zemských vedle téhož zápisu od téhož někdy Šebestiana Prunara na sumu pět tisíc kop grošů 
českých574 učiněného ujmula, užití nemá a moci nebude proti spravedlnosti jeho Jana Prunara, a to 
z příčin těchto:  
Předně že on Jan Prunar tomu místa nedává, aby ona Dorota Prunarová z Vratu to kdy podle práva 
ukázati mohla, aby ji někdy Šebestian Prunar dotčenou sumu, pro kterouž jest se uvázala, těch pět 
tisíc kop grošů českých575 dlužen býti a ona je jemu kdy půjčiti měla, nebo hned po vykonaném 
tom zápisu čtvrtého dne prostředkem smrti z tohoto světa jest sešel. A tak kdyby suma půjčena 
byla, musila by před rukama na hotově být, neb aby ji v těch dnech utratiti měl, možné není, nýbrž 
o tom se ví, když jest týž někdy Šebestian Prunar v nemoci těžké jsouc od Pána Boha postaven 
ležel, nemoha před ní Dorotou Prunarovou pokoje užíti, na mnohé její nabádání, když jest týž Jan 

                                                 
571  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
572  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
573  Poznámka odkazuje na zápis, u něhož je připsána. 
574  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
575  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
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Prunar od téhož dědictví dobrovolně pustiti nechtěl, až z rady jí Doroty Prunarové teprv jest pro 
úředníky pražské menší desk zemských, aby k němu jakožto k nemocnému podle práva a zřízení 
zemského přišli, jest poslal a jí dotčený zápis na těch pět tisíc kop grošů českých576, jako by jí je 
dlužen byl, kterýchž však, jakž svrchu oznámeno, nikdy jemu jest nepůjčila, a vedle kteréhož jest 
se v již oznámené dědiny uvázala, jí jest učinil. Neb i ona Dorota Prunarová z Vratu k tomu se 
sama před lidmi přiznala, že jest témuž někdy Šebestianovi Prunarovi manželu svému nic nepůjčila 
a že jest také neměla co, nýbrž to tím prostředkem že obmýšleno jest a ten zápis proto že jest jí 
učiněn jménem dluhu, aby on Jan Prunar k dědictví svému jemu a Jindřichovi bratru jeho 
vlastnímu po otci jich náležitého nikdy přijíti nemohl. Ano, i to oznamujíc, že jest jí takového zápisu 
svěřil a jí pod svěřením že učiněn jest proto, aby Jindřichovi bratru jeho Jana Prunara samému týž 
statek pozemský dědičný zůstati mohl a on nemo- 
 
ha sto býti, aby jej splatiti mohl, tady k dědictví tomu aby přijíti neměl, ježto poněvadž ona Dorota 
Prunarová sama se … pronesla a přiznala, že jest nebožtíkovi Šebestianovi Prunarovi manželu 
svému nic nepůjčila a že jí toliko věc svěřená jest, v příčině již oznámené neměla jest se vedle 
téhož zápisu komorníkem od desk zemských v dotčené dědiny, jako by dluh spravedlivý a povinný 
byl, odvolavši jej prve se uvazovati a ...zi nepovinně, jako by povinna byla, žádati užíti, z kteréžto 
příčiny první vidí se, že téhož uvázání učiniti s již dotčeným komorníkem jest neměla a jeho že užíti 
moci nebude.  
Druhé protože ona Dorota Prunarová z Vratu, ačkoli vedle zápisu dskami zemskými jí ujímeného, 
kterémuž místa nedává, toliko se uvázati pro nedo... a nevyplnění těch pět tisíc kop grošů 
českých577 v samé toliko dědiny a dědictví téhož něhož někdy Šebestiana Prunara beze všech 
svršků a nábytků (chtěla-li jest však téhož zápisu užíti) jest měla, jakž pak uvázání s komorníkem, 
jako by se vedle samého zápisu zachovati měla, na to se roztahuje, ale ona pod tím bez pochyby 
snad po vykonaném od komorníka uvázání mimo týž zápis, nemajíc ho na žádné svršky a nábytky, 
týmž uvázáním všecky, jako by jí na ně zápis svědčil, jest sobě přivlastnila a jich v držení a užívání 
zůstává, jim vládne a vedle vůle své šašuje, ježto zřízení zemské zřetelně jest, že žádný na více 
sáhnouti a sobě přivlastňovati nemá než potud, pokud jemu ta nač zápis jeho svědčí, z čehož ona 
Dorota Prunarová z Vratu jest pochybila a tak i z této druhé příčiny toho a takového uvázání užíti 
moci nebude.  
Třetí, že ona Dorota Prunarová z Vratu při tom uvazování v dotčené dědiny a dědictví téhož někdy 
Šebestiana Prunara manžela jejího pořadu práva jest zřetelně pochybila, a to v tom, že maje 
vyčkati od uvázání s komorníkem pražským, kteréž jest v dotčené dědiny učinila, a po tom uvázání 
čtyři neděle, a když by v tom čase od žádného žádné překážky neměla aneb suma její (však byla-li 
by povinna) že jí dána nebyla, tehdy po vyjití těch čtyř neděl teprve listu obranného po témž 
uvázání dožádati jest se měla, a jim v dotčené dědiny 
 
 
 
a dědictví i také v lidi jest se uvázati a je sobě v skutečné držení uvésti i v člověčenství jest mohla, 
ale ona nevyčkavši času hned při témž uvázání lidi sobě v poddanost a člověčenství, an týž zápis 
na to se nevztahoval, jest uvedla a tak sobě sama dopomožení práva, což teprve po listech 
obranných vykonáno býti mělo, jest ujmula. A poněvadž o tom zjevně zřízením zemským vyměřeno 
jest, kdy a kterého času po jistých zápisech dlužních aneb také i kšaftech měl by někdo v skutečné 
držení těch dědin, na kteréž by mu zápis nebo kšaft svědčil, vejíti, pokudž by však v témž zápisu 
anebo kšaftu ta pokuta byla a uvázání že by s komorníkem pražským svědčilo a ona Dorota 
Prunarová z Vratu toho zřízení zemského jest pochybila, vidí se jemu Janovi Prunarovi, že i z té 
příčiny toho uvázání učiniti jest neměla a jeho že v ničemž užíti moci nebude.  

                                                 
576  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
577  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
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Čtvrté že týž zápis, vedle kteréhož se též uvázání stalo, učiněn jest zřetelně proti zřízení zemské-
mu, neb on někdy Šebestian Prunar předešle jí Dorotě Prunarové z Vratu manželce své zápis dlužní 
na sumu patnácte set kop grošů pražských českých578 též s uvázáním komorníkem v tvrz Litovice, 
dvůr tudíž poplužní s poplužím atd. byl jest učinil, kterýž až posavad v propuštěný a nevykvitovaný 
ve dskách zemských zůstává v kvaternu větším zápisném bílém579 léta šedesátého prvního v pátek 
po svatém Stanislavu B XX, kteréhožto zápisu nezrušivši ani ona jemu ho nepropustivši jiný zápis 
na sumu pět tisíc kop grošů českých580 přijala. A poněvadž vždycky zápis starší před poslednějším 
moc má, tehdy ona Dorota z Vratu toho posledního zápisu na těch pět tisíc kop grošů českých581 
jakožto toho, kterýž zřetelně proti zřízení zemskému učiněný jest, užíti moci nebude, ani také vedle 
něho v dotčené dědiny a dědictví téhož někdy Šebestiana Prunara uvazovati se neměla.  
Naposledy i proto téhož zápisu a po něm téhož uvázání s komorníkem pražským užíti moci nebude, 
že ona Dorota Prunarová z Vratu i v tom se zjevně slyšeti dala, kdyby i on někdy Šebestian Prunar 
za toho učiniti a dědictví své od něho odciziti jakožto vlastního syna svého chtěl jakýmkoli 
způsobem, a jí že by co přivlastnil věda o tom, že tak dobře jemu Janovi Prunarovi jako Jindřichovi 
bratru jeho též dědictví po otci jich náleží a že oboum 
 
 
 
máti vlastní jt a jednomu jako druhému že dobře míní učiniti a nechtěla, což by škodu jeho bylo 
proti osobě jeho toho užití, v to se podrobivši. A poněvadž týž zápis na škodu jeho učiněný a ona 
přes takové podvolení své vedle něho v dotčené dědiny a dědictví jest se uvázala, což jest učiniti 
neměla.  
Protož on Jan Prunar měštěnín Starého Města pražského syn a dědic pozůstalý po někdy 
Šebastianovi Prunarovi též někdy měštěnínu Starého Města pražského praví, že ona Dorota 
Prunarová z Vratu z těch všech příčin již oznámených toho a takového uvázání s Petrem Fetrem 
komorníkem od desk zemských v dotyčné dědiny a dědictví téhož někdy Šebestiána Prunara učiniti 
jest neměla a jeho že v čemž užíti moci nebude a nemá. A to že chce před Jich Milostmi pány 
i vladykami na plném soudu zemském větším, když toho potřeba bude, ukázati. 
 

L 23 
 
Dokončení hlavního textu: 
místosudím království Českého a Václavem Komedkou z Rovin úředníkem podkomořího 
království Českého při dskách zemských jakožto podle práva a zřízení zemského od úřadu 
desk zemských k nemocnému vyslanými, léta a dne svrchu psaného :/: 
 

                                                 
578  V zápise uvedeno zkratkou: kop g. pražských č. 
579  DZV 87. 
580  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
581  V zápise uvedeno zkratkou: g. č. 
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Kniha DZV 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra starostova práv vedení 
druhá popelatá 

 
1676–1687 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
popelatý 

 
1599–1600 
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Císař Rudolf II. ustanovil poručníky nad Janem Jeronýmem 
Prunarem, dědicem Litovic (1599) 
 

[B 25] 
 
V pondělí po svatém Janu Křtiteli. 
 
Nejjasnější kníže a pán pan Rudolf II. z boží milosti volený římský císař, uherský a český 
atd. král atd. jakožto král český z plnosti moci své poručenství mocné otcovské nad 
sirotkem Janem Jeronýmem a statkem po někdy Jindřichovi Prunarovi měštěnímu Starého 
Města pražského582 pozůstalém s Benešem Finkem z Kolburgu a Martina K… měštěnínů 
Starého Města pražského od něho Jindřicha Prunara kšaftem jeho navržených poručníků 
z jistých příčin, jakž relaci JMC to v sobě šíř obsahuje, snímati a též poručenství z mocnosti 
své císařské jakož král český Anně Pichlpergerové na onen čas Prunarové z Varvažova 
jakožto vlastní matky téhož sirotka Jana Jeronýma syna jejího dávati ráčí. Však tak a na 
ten způsob, aby témuž sirotku synu svému statku neumenšovala, ale raději přivětšovala. 
Slíbila jest zase ona svrch psaná Anna Pichlpergerová z Varvažova napřed sama a vedle ní 
a spolu s ní Jaroslav Kyšperský z Vřesovic starosta komorničí při dskách zemských, 
Jaroslav Kaplíř z Sulevic a na Čížkovicích a Bohuslav Voděradský z Hrušova a na Sukdole, 
všickni společně dědinami jich, kteréž mají aneb míti budou, pak-li by co témuž sirotku 
synu jejímu statku umenšeno bylo, tehdy týž sirotek při přijdouce k létům svým 
spravedlivým bude moci uvázati s jedním komorníkem pražským v dědiny a dědictví 
předně jí Anny Pichlpergerové z Varvažova a potom rukojmí jejich, kteréž mají neb míti 
budou, a ty bude moci držeti a jich uží- 
 
Juxta vlevo: 
Léta atd. devadesátého devátého v pondělí po svaté Martě Bohuslav Voděradský z Hrušova na 
Sukdole doložil se do tohoto poručenství od J. M. jakožto krále českého Anně Pichlpergerové na 
onen čas Prunarové nad Janem Jeronýmem sirotkem a statky po někdy Jindřichovi Prunarovi 
pozůstalým daného na prázdné místo. Vyznání všech úředníků.583 
 
 
 
vati dotud a tak dlouho, dokudž témuž sirotku to, což by mu tak statku menšeno bylo, 
zase dáno a nevráceno nebylo, i se všemi škodami a náklady. A když by dáno a navráceno 
bylo, má dědin těch, v kteréž by se uvázal, zase postoupiti bez odpornosti584 tak, jakž 
relací JMC jakožto krále českého dání takového poručenství jí Anně Pichlpergerové 
v kvaternu relací modrém585 léta atd. 99 v pondělí po svatém Janu Křtiteli P 23 zapsána 
plněji svědčí a to vše v sobě obsahuje a zavírá. 
 

                                                 
582  V zápise uvedeno zde i na dalších místech zkratkou: Starého M. praž. 
583  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
584  DZSt 49. 
585  V zápise uvedeno zkratkou: A když by dáno a navráceno bylo ut forma. 
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Kniha DZV 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
růžový 

 
1600–1601 
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Kateřina Ropálová z Kvítkova prodala dvůr v Hostivici  
Anně Lehnarové z Šimburku (1601) 
 

D 15 
 
MDI. 
Ve čtvrtek po svatém Valentinu. 
 

D 23 
 
Kateřina Ropálová z Kvítkova přiznala před úředníky pražskými, že586 dědictví své dvůr svůj 
dědičný ve vsi Hostivici ležící, s dědinami, lukami, vrbinami, s rybníčkem, s štěpničkou, 
s zahrádkou, s zahrádkou, chmelničkou, s jiným vším a všelijakým k témuž dvoru příslu-
šenstvím tak, jakž jest toho všeho ona Kateřina Ropálová v pokojném držení a užívání byla 
a tak, jakž jí na to dsky zemské od Natanaela Ropala z Ryfmberku svědčí, se vší zvolí, což 
k tomu přísluší, s plným panstvím587, jakž též dědictví :/:588 záleží a také tak, jakž smlouva 
trhová zpečetěná mezi stranami učiněná a téhož léta a dne ve dsky zemské589 vložená 
plněji svědčí590. Žádného práva panství ani které zvláštnosti tu sobě nepozůstavujíce591 
prodala Anně Lehnarové z Šimburku a budoucím jejím592 za sumu tři tisíce půl sedma sta 
kop vše míšeňských úplně a docela zaplacených a jí toho nadepsaného dědictví jest ihned 
dědicky postoupila. Zpraviti má předně s těmi se všemi zprávami a vklady, kteréž by se 
koliv po dskách najíti a vyhledati mohly, a dále se strany …bě ve všem vedle dotčené 
smlouvy zachovati mají a povinni jsou. 
 

                                                 
586  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
587  V zápise uvedeno zkratkou: se vší :/: panstvím. 
588  Nerozepsaná písařská zkratka. 
589  V zápise uvedeno zkratkou: ve d. z. 
590  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
591  V zápise uvedeno zkratkou: žádného práva :/: nepozůstavujíce. 
592  V zápise uvedeno zkratkou: a b. j. 
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Kniha DZV 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
zlatý 

 
1603–1605 
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Závěť Gotharda Floriana Žďárského ze Žďáru (1604) 
 

K 6 
 
V pátek po Narození Panny Marie. 
[…] 
 

[K 8] 
 
[…] 
Gothard Florian Žďárský ze Žďáru a na Červeném Újezdci, Jeho Milosti císařský rada, 
přiznal se před úředníky pražskými, že593 o dědictví svém všem a všelijakém, kteréhož mu 
Pán Bůh z milosti své svaté naděliti a dáti ráčil, takové pořízení činí: 
Předně a nejprve statek svůj pozemský, kterýž nyní má a nebo ještě míti bude, ten na 
listech, zápisech, majestátech se všemi svršky, nábytky, klenoty, hotovými penězi, 
 

K 9 
 
dluhy všelijaké, nic ovšem nevymiňujíce, po smrti své teprve a prve nic, Florianovi Jetři-
chovi Žďárskému ze Žďáru, vnuku svému, dědicům a budoucím jeho.  
Nad kterýmžto Florianem Jetřichem vnukem svým a statkem pozůstalým, do let jeho 
zřízením zemským vyměřených, činí mocnou otcovskou poručnicí Kateřinu Žďárskou 
z Reichu, manželku svou nejmilejší, […] má ihned po smrti […] ve všecken statek […] koliv 
jest buď sama, […] vkročila aneb s jedním komorníkem pražským od desk zemských 
nadepsanému si-[…] se uvázala a jej do vyjití let spravedlivých […] držela a spravovala,594 
a jí k radě přidává Ctibora Tiburcího Žďárského ze Žďáru a na Kladně, bratra svého 
milého, Bernarda Elsnice z Elsnic a na Kobylnicích, Jiříka staršího Čejku z Olbramovic 
a v městečku Unhošti, Joachima z Třebenic, jsouce k nim té důvěrné naděje, že manželky 
jeho nejmilejší i také vnuka jeho radou svou neopustí. Nýbrž aby ke cti a chvále Pána 
Boha všemohoucího veden a na učení dán byl, k tomu radni a pomocni budou, při víře 
starobylé pod obojí způsobou aby zůstaven byl, do jiných zemí bez vůle manželky jeho 
vysílán nebyl. 
Dále pak manželce své nejmilejší Kateřině z Reichu, kdyby Pán Bůh nadepsaného 
Gotharda Floriana ze Žďáru od smrti uchovati neráčil, do smrti neb stavu jejího změnění, 
dává a odkazuje tvrz, dvůr a ves celou Tachlovice se vším podacím kostelním, ves Malé 
Tachlovičky, ves Plužice595 celou s mlýny 
 
 
 
rybníky, lesy, háji, lukami, vodotočinami a se vším příslušenstvím, se vší zvolí, s plným 
panstvím, v kterýžto statek tachlovský bude mocti ona Kateřina z Reichu ihned po smrti 
jeho buď sama o své újmě, aneb s jedním komorníkem pražským od desk zemských 
uvázati, jej […596]ti a jeho do smrti aneb stavu jejího změnění užívati. 

                                                 
593  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
594  Text od má ihned po smrti po odkaz na poznámku je dopsán dodatečně na kraji stránky a jeho části 

nejsou na skenu vidět. 
595  Správně má být: Nučice. 
596  Některé části poblíž vazby na této a dalších stranách nelze ze skenu přečíst. 
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A poněvadž týž statek Tachlovice nápadní jest a v nápadu pozůstane, pokudž by ona 
Kateřina z Reichu z téhož statku toho kdykoliv právně neb jakýmkoliv jinším způsobem 
vyvedena byla, tehdy aby mohla a moc měla zase ve všecken statek jeho, Gotharda 
Floriana Žďárského, manžela svého, totižto v ves Červený Újezd a v jiné všeckny vesnice 
a dvory k němu přináležející s jedním komorníkem pražským uvázati a týž statek jeho do 
živobytí svého anebo do stavu změnění držeti a užívati, jak se jí do[…] líbiti bude, bez 
překážky jednoho každého člověka. 
Však po smrti její neb stavu změnění týž statek tachlovský i červenoújezdecký (až by mezi 
tím časem 
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z statku tachlovského vyvedena byla a v týž statek červenoújezdecký proto se uvázala) 
bez umenšení zase na vnuka jeho Floriana Jetřicha Žďárského, aby připadl plným právem. 
A také tomu chce a ta jest jeho Gotharda Floriana ze Žďáru celá a dokonalá vůle, kdyby 
ho Pán Bůh od smrti uchovati neráčil, tehdy aby z hotových peněz neb statku jeho 
Ctiborovi Tiburcímu Žďárskému, Jeho Milosti císařské597 radě, bratru jeho deset tisíc kop 
míšeňských zapůjčeno bylo. A taková suma, těch deset tisíc kop míšeňských, má za ním 
Ctiborem Tiburcím Žďárským, za dědici a budoucími jeho, až do zrostu sirotka vnuka jeho 
a dojití let dvaceti, proti dostatečnému k rukojmění pojištěný bez úroku zůstávati. 
S takovouto při tom výminkou: kdyby Pán Bůh často psaného vnuka jeho od smrti 
uchovati neráčil, tehdy týž statek všecken na Ctibora Tiburcího ze Žďáru, bratra jeho 
a dědice jeho mužského pohlaví aby připadl dotud, dokudž by toho kmene bratra jeho 
pozůstávalo. A kdyby sešli, tehdy na Šebestiána Žďárského a Václava Žďárského, strýce 
vlastní na Žďáru a dědice jich aby přišel a propadl. 
Co se pak hotových peněz, klenotů na zlatě, stříbře, 
 
 
 
svršcích a nábytcích i jiných věcí dotýče, co by koliv ještě komu, mimo toto pořízení 
budoucně před dobrými lidmi na smrtelné posteli neb listem pod pečetí svou dáti a odká-
zati chtěl, to aby učiniti mohl, jakž se jemu do[…]biti a zdáti bude. A cožby ta[…] smrtelné 
posteli zřídil, a komukolivěk ústně aneb listem pod pečetí svou do[…] sumy odkázal, že to 
má tak pevné a […] býti, jakoby to vše do tohoto pořízení jeho pojato bylo. 
A dále sobě to v moci své pozůstavuje, aby toto pořízení a zápis, kdyby se mu koliv […]lo 
a zdálo změniti, zrušiti, opraviti a dokonce jej sobě z desk zemských propustiti bez 
překážky všelijakého člověka. 
Stalo se toto přiznání na tvrzi Červeném Újezdci v domě a příbytku jeho Gotharda Floriana 
Žďárského ze Žďáru před Zachariášem Kábou z Rybňan místosudím království Českého 
a Janem Karlem Voračickým z Paběnic, králové regimi slavné paměti 
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úředníkem při dskách zemských, jakožto podle práva a zřízení zemského k nemocnému 
vyslanými v úterý po památce svatého Jiljí léta 1604. 
 
 

                                                 
597  V zápise uvedeno zkratkou: J. M. c. 
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1608–1609 
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Bratři Adam a Jindřich Sluzští z Chlumu přiznali, že jejich poručník 
prodal Hostivici a Jeneček Gothardu Florianovi Žďárskému ze Žďáru 
(1608)  
 

[B 23] 
1608 v pondělí po neděli postní Oculi. 
 
Páni Jich Milosti a vladyky na plném soudu zemském složili jsou Jindřichovi pozůstalému 
synu po někdy Karlovi Sluzském z Chlumu na to léta dáti, aby se vedle Adama Sluzského 
bratra svého léta majícího k níže psanému vkladu statku Hostivice a vsi Zlejčiny přiznati 
mohl, a jakž to vykoná, ihned zase let míti nemá, nežli mají jemu minouti tak, jakž o tom 
Relací Jich Milostí v kvaternu relací stříbrném598 léta 1608 v sobotu po neděli Reminiscere 
B 23 plněji svědčí599.   
 
Adam Sluzský z Chlumu a na Sukdole již léta svá mající a Jindřich Sluzský z Chlumu mající 
sobě na to od pánů Jich Milostí a vladyk z plného soudu zemského léta daná, synové 
někdy600 Karla Sluzského z Chlumu a nápadníci statku všeho a všelijakého po něm pozůs-
talého přiznali se před úředníky pražskými, že601 jest někdy Zikmund Sluzský z Chlumu 
a na Tuchoměřicích poručník jich dědictví jim náležité, totiž ves Hostivici též se vsí Malým 
Jenečkem, což tu měli, totiž: v Hostivici dvůr poplužní s poplužím602 s dědinami ornými 
i neornými, dvůr druhý pustý slove Nejdek aneboližto zámek, s rybníky, s mlýny, s prů-
hony, s třemi krčmami výsadními v též vsi Hostivici, tudíž ves Zlejčinu s dvorem poplužním 
s poplužím603, s dědinami ornými i neornými, s rybníky, s krčmou výsadní k též vsi 
 
Poznámka po straně zápisu: 
Léta […?] osmého v sobotu po neděli Oculi Jindřich Sluzský z Chlumu v tomto vkladu naproti 
psaném jmenovaný položil se na prázdné místo do téhož vkladu naproti psaného. Vyznání všech 
úředníků.604 

                                                 
598  Míněn tento kvatern, tj. DZV 134. 
599  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
600  V zápise uvedeno zde i na dalších místech zkratkou: n. 
601  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
602  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
603  V zápise uvedeno zkratkou: dvůr pop. s pop. 
604  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Zlejčině, s lukami, s štěpnicemi, zahradami, s pastvami, stráněmi, s vrbinami, s potoky, 
s vodotočinami, s porostlinami, s háji dvěma v osmi stech kopách míšeňských toliko 
postoupením a k výplatě J. M. císařské a k statku hostivickému náležitým a jistým 
dědičným ke vsi Zlejčině náležitým se všemi lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch 
gruntů zběhlými, s platy, s kurmi, s vejci, s robotami a s jinými povinnostmi se vším 
a všelijakým k témuž statku od starodávna příslušenstvím se vší zvolí, což k tomu přísluší, 
s plným panstvím, v týchž mezích a hranicích, v nichž to dědictví záleží,605 nejináč, než 
jakž toho nadepsaný někdy Zikmund Sluzský sám k ruce jim Adamovi a Jindřichovi bratry 
Sluzskými tehdáž oběma sirotkům :/: byl606 a také tak, jakž smlouva trhová zpečetěná 
o též dědictví mezi stranami učiněná p. s. a to vše v sobě šířeji obsahujíc zavírá, prodal 
někdy Florianovi Gothardovi Žďárskému ze Žďáru, na Červeném Újezdci, Malíkovicích 
a Jenči, římského císaře Jeho Milosti radě a hejtmanu kraje Slánského, dědicům a budou-
cím jeho607 za sumu třiceti tisíc kop míšeňských úplně a docela zaplacených. A oni Adam 
a Jindřich bratři vlastní Sluzští z Chlumu jsou Florianovi Jetřichovi Žďárskému ze Žďáru, 
jakožto vnuku téhož někdy Floriana Gotharda Žďárského a nápadníku statku všeho a všeli-
jakého po něm pozůstalého, dědicům a budoucím jeho608, téhož nadepsaného dědictví 
ihned dědicky postoupili, zpraviti mají oni sami před každým člověkem právem zemským 
a zvláště před věny a sirotky, jakož země za právo má, čímž má neb míti bude, třetinou 
výš.609 
 
 
 
 

                                                 
605  V zápise uvedeno zkratkou: se vší :/: panství v týchž :/: záleží. 
606  Značka :/: označuje písařskou zkratku, v tomto případě autorům přepisu neznámou. 
607  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. j.  
608  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. j.  
609  V zápise uvedeno zkratkou: zpraviti mají ut forma :/: 
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1610–1612 

 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 135  392 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 135  393 
 

 

Adam Lehnar z Kouby prodal Ropálovský dvůr v Hostivici  
svému strýci Adamovi Lehnarovi z Kouby (1610) 
 

D 23 
 
Léta šestnáctistého desátého v pátek po svatém Jakubu nejjasnější kníže a pán pan Rudolf 
druhý z Boží milosti volený římský císař, uherský a český král atd. jakožto král český ráčil 
jest Adamovi synu po někdy Oldřichovi Lehnarovi z Kouby, bratra Adama Lehnara z Kouby, 
již samému živému pozůstávajícímu, aby se vyspravení[?] vkladu dvoru ve vsi Hostivici 
ležícím se vším k němu příslušenstvím ve dsky zemské nadepsanému Adamovi Lehnarovi 
z Kouby strýci svému vedle smlouvy ústní mezi týmž někdy Oldřichem Lehnarem z Kouby 
jako poručníkem téhož sirotka z jedné a týmž Adamem z Kouby z strany druhé učiněné, 
přiznati a jej ve dsky zemské vložiti mohl. Léta dáti, a jakž to vykoná, hned let míti nemá, 
než mají jemu zase minouti tak, jakž o tom Relaci Jeho Milosti císaře v kvaternu relací 
stříbrném léta 1610 v pátek po svatém Jakubu N 17 plněji svědčí. 
 
Adam syn po někdy Oldřichovi Lehnarovi z Kouby, již samý toliko živý pozůstávající, mající 
sobě od Jeho Milosti císaře jakožto krále českého na to léta daná, přiznal se před úředníky 
pražskými, že610 dědictví někdy Anny Lehnarové z Šimberka máteře své, totiž dvůr dědičný 
ve vsi Hostivici ležící s dědinami, lukami, vrbinami, s rybníčkem, s štěpničkou, s za- 
 
 
 
hradou, chmelničkou, s jiným vším a všelijakým k témuž dvoru příslušenstvím tak, jakž jest 
toho všeho svrchu psaná Anna Lehnarová z Šimburku máteř téhož sirotka koupivši tu od 
Kateřiny Ropálové z Kvítkova (a jakž jí dsky na kvaternu trhovém růžovém léta 1601 ve 
čtvrtek po svatém Valentinu D 23 plněji svědčí) v pokojném držení a užívání byla, žádného 
práva panství ani které zvláštnosti tu sobě nepozůstavujíc, prodal Adamovi Lehnarovi 
z Kouby strýci svému, dědicům a budoucím jeho611 za sumu dva tisíce kop míšeňských 
úplně a docela zaplacených a jemu toho nadepsaného dědictví jest ihned dědicky postou-
pil. 

                                                 
610  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
611  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. jeho. 
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PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 137  396 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 137  397 
 

 

Jan Jiří Žďárský ze Žďáru se stal poručníkem Floriana Jetřicha 
Žďárského ze Žďáru (1615) 
 
MDCXV. 
 

H 18 
 
Ve středu po neděli postní Judica. 
 
Jan Jiří Žďárský ze Žďáru a na Kladně, syn vlastní někdy612 Ctibora Tiburcího Žďárského 
ze Žďáru a na Kladně Jeho Milosti císaře rady a purkrabí karlštejnského, přiznal se před 
úředníky pražskými, že613 podle obdarování a zvláštní milosti krále Vladislava slavné 
paměti stavům panskému a rytířskému o nápadích a odúmrtech učiněného a vedle práva 
a zřízení zemského614 chtíce poručenství nad Florianem Jetřichem Žďárským ze Žďáru 
někdy Gotharda Floriana ze Žďáru a Kateřiny Žďárské z Reichu vnukem jich a synem 
někdy Jana Žďárského ze Žďáru, jakožto vlastní strýc jeho u žití poručenství na sebe béře 
a přijímá. Tak že jest poručníkem a ochráncem jmenovaného sirotka a statku jemu jak po 
Gothardovi Florianovi Žďárském ze Žďáru, tak i po Kateřině Žďárské z Reichu po dědu 
a bábě pozůstalého a jemu náležitého, však tak, aby témuž sirotku strýci svému statku 
a zboží neumenšoval, nýbrž raději přivětšoval. I slíbil jest za to napřed on sám Jan Jiří 
Žďárský ze Žďáru vedle něho a spolu s ním Purg… Toč… z Kři…615 na Křimicích a Protiboři 
Jeho Milosti císaře rada a podkomoří království Českého, Abrecht Pfefrkorn z Ottopachu 
a na Jinonicích Jeho Milosti císaře rada, Šebest… Žďár… ze Žďár…616 a na Přívlakách 
 
 
 
všickni dědinami svými, kteréž nyní mají aneb potom ještě míti budou, pak-li by co témuž 
sirotku Florianovi Jetřichovi ze Žďáru statků a zboží, na čem by to koliv záleželo, 
umenšeno, utraceno anebo ztenčeno bylo, tehdy týž sirotek přijdouce k letům svým spra-
vedlivým, bude se moci s jedním komorníkem pražským od desk zemských617 uvázati, 
napřed v dědiny a dědictví Jana Jiřího Žďárského ze Žďáru strýce svého a potom rukojmí 
jeho, kteréž nyní mají aneb potom ještě míti budou. A ty bude neb budou ut forma. 
 

                                                 
612  V zápise uvedeno zde i níže zkratkou: n. 
613  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
614  V zápise uvedeno zkratkou: z. zo. 
615  Slova nejsou dopsána a za nimi je vynecháno místo. 
616  Slova nejsou dopsána a za nimi je vynecháno místo. 
617  V zápise uvedeno zkratkou: od d. z. 
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Kryštof Šimon z Thunu koupil Litovice od krále (1631) 
 

L 9 
 
Ve středu po sv. Valentinu. 
[…] 
 

L 10 
 
 
Jeho Milosti618 římského císaře, uherského a českého krále tajné i jiné rady komorníci 
královští, místodržící a nej- 
 
Juxta po straně zápisu na této a následující straně: 
Léta 1643 ve čtvrtek dne památky sv. panny Hedviky 15. 8bris619 Václav Šindler měštěnín Starého 
Města pražského a prokurátor při vrchních právích na hradu Pražském, plnomocník někdy620 
důstojného a vysoce urozeného kustoda Šimona hraběte z Thunu barona Castelskrutu, Calden 
Ruggen a Koruthatu621, biskupství tridentského, brixenského dědičného šenka, řadu sv. Jana 
Jerozolimitánského rytíře, Commindetore v Moden Olsu, Jeho Milosti tajné rady komorníka a Jeho 
Milosti uherského i českého krále Ferdinanda třetího nejvyššího hofmistra v tomto ohledu naproti 
psaném statku Litovice, jemu od Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále, tajných 
i jiných rad, komorníků královských, místodržících, nejvyšších úředníků a soudců zemských 
v království Českém jménem a na místě Jeho Milosti učiněném jmenovaného vedle obnoveného 
práva a zřízení zemského622 I. oz listem pod sekrýtem jeho stvrzeným a vlastní rukou jeho 
podepsaným, pod datum v Vídni 22. Marty léta pominulého 1635 k tomu obzvláštně nařízený, tak 
jakož též plnomocenství B. S. C. před Jeho Milosti císařskými radami a B. B. M. D. Z., že vedle 
téhož vkladu naproti psaného někdy témuž Kryštofovi hraběti z Thunu svědčícího všeho práva 
jeho, týmž vkladem naproti psaným jemu náležitého postoupil jest a touto juxtou postupuje vysoce 
urozenému Janovi Zikmundovi hraběti z Thunu, pánu na Klášterci, Castahlšautu a Saruthalu, Jeho 
Milosti uherského a českého krále komorníka, tohož někdy Kryštofa Šimona hraběte z Thunu strýci 
dědicům a budoucím jeho623, a to k jmění, držení, dání, prodání, zapsání, jmění zase téhož práva 
postoupení a s tím se vším jako s svým vlastním učinění, žádného práva ani jako zvláštnosti na 
témž statku Litovice se vším k němu příslušenstvím, nápadníkům statků po něm Kryštofovi 
Šimonovi hraběti z Thunu pozůstalých nepozůstavujíce, nýbrž dotčené právo často psaného někdy 
Kryštofa Šimona hraběte z Thunu všeckno na něho Jana Zikmunda hraběte z Thunu, dědice 
a budoucí jeho převozuje plným právem. Vyznání všech úředníků.624 Ku kterémužto postoupení 
práva nadepsaného statku Litovice se vším příslušenstvím Jeho Milost římský císař, uherský 
a český král jakožto král český skrze psaní a poručení Jich Milostí pánům místodržícím o to učiněné 
a ke dskám zemským Originali odeslané, s tím nařízením, aby to ve dskách zemských i s relací Jich 
Milosti vloženo a tomu všemu, což v něm obsaženo, zadosti učiněno bylo, ráčil jest dáti své 
milostivé povolení tak, jakž též psaní a poručení Jeho Milosti císaře v kvaternu relací rozmarýnové 
barvy625 léta 1643 v čtvrtek po památce sv. Lidmily, 18. 7bris626 pod lit. H.30 to vše v sobě šíř 
obsahujíce zavírá. 
                                                 
618  Všechny výrazy Jeho Milost v tomto zápisu jsou uváděny různými zkratkami. 
619  Octobris = říjen. 
620  V zápise zde i dále uvedeno zkratkou: n. 
621  Části poznámky podbarvené šedě se nepodařilo dostatečně přečíst. 
622  V zápise uvedeno zkratkou: z. z. 
623  V zápise zde i dále uvedeno zkratkou: d. a b. j. 
624  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
625  DZV 624. 
626  Septembris = září. 
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vyšší úředníci a končaré[?] zemští v království Českém ráčili se jménem a na místě Jeho 
Milosti před úředníky pražskými většími desk zemských přiznati, že Jeho Milosti president 
a rady zřízené komory v království Českém jménem a na místě Jeho Milosti nařízení 
komisaři statek Litovice, někdy Kateřiny prv Kutnauerové a potom Vodňanské náležející 
a již Jeho Milost vlastní právem pokutním, na Jeho Milost jakožto oběžný spravedlivě 
připadlý, totiž tvrz Litovice s dvorem poplužním, ač spáleným, i s poplužím, též s dvorem 
v Hořejších Ptíčích, s lidmi osedlými i neosedlými a neb z těch gruntů zběhlými, s vdovami 
a sirotky i spravedlnostmi jich, s nápady odúmrtními, s mlýnem nájemným, krčmou výsad-
ní, s kostelem a podacím kostelním ve vsi Hostivici, s dědinami ornými i neornými, osetými 
i neosetými, ovčínem, lukami, štěpnicemi, lesy, háji, porostlinami, potokem, pastvištěmi, 
s vejci, kurmi, slepicemi, kapouny, s robotami koňskými, ručními, ženními i jinými, důcho-
dy a povinnostmi všelijakými a sumou se vším a všelijakým k témuž statku od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím i se vší zvolí, plným a mocným dokonalým panstvím tak 
a témž plném právě v těch věcech a hranicích, v nichžto nadepsaný statek od starodávna 
zaleží, i také tak, jak jest toho všeho táž Kateřina někdy Kutnauerová a potom Vodňanská 
 

L 11 
 
nebo předkové její v držení a užívání byli a byla a jakž jim a jí na to dsky zemské i jiné listy 
a zápisy svědčily, i také tak, jakž jest toho sám Jeho Milost v držení a užívání býti ráčil, nic 
ovšem odtud (však toho Jeho Milost sobě, dědicům a budoucím Jich Milostí potomně 
králům českým obzvláštně a jmenovitě vymiňovati, vyhrazovati a dědičně co se rybníka 
dotýče v moci zanechávati ráčí, že kupující, dědicové a budoucí držitelové téhož statku 
litovského vždycky, kdybykoliv potřeba toho byla, z téhož rybníka vymíněného vodu jak na 
hrad Pražský, tak do rybníka v bažantní zahradě, byť i se škodou ryb v témž rybníce 
nasazených to se státi mělo, na časy budoucí a věčné propouštěti povinen byl a byli) 
nevymiňujíc žádného práva panství ani které zvláštnosti dědicům a budoucím Jich 
Milostem potomním králům českým ani sice žádnému jinému na tom na všem dále a více 
nepozůstávajíce se všemi svršky a nábytky při témž statku zastiženými tak, jakž smlouva 
zpečetěná o též dědictví učiněná a ve dsky zemské627 do kvaternu památného nového 
zeleného628 léta 1631 v sobotu po svatém Diviši pod literou O 7 vložena plněji svědčí629.  
Prodali jsou důstojnému a vysoce urozenému Kryštofovi Šimonovi hraběti z Thunu630, pánu 
na Castelskrutu, Caldos Ruggen a Gorenthallu631, biskupství tridenského, brixenského 
 
 
 

                                                 
627  V zápise uvedeno zkratkou: ve D. Z. 
628  DZV 298. 
629  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
630  V zápise i v juxtě je jméno psáno z Tunu, v přepisu je použita obvyklá forma jména z Thunu. 
631  Tuto a další šedě podbarvené části textu v tomto zápise se nepodařilo dostatečně přečíst. 
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dědičnému šenku, řádu svatého Jana Jerosolimitanského632 rytíři, Commendatoru in 
Walem Ölsu, Jeho Milosti tajné radě komorníku a Jeho Milosti uherského a českého krále 
Ferdinanda třetího nejvyššímu hofmistru, a to za cenu třinácte tisíc jedno sto osmdesáte 
čtyři zlaté rýnské úplně a docela zaplacených a jemu téhož dědictví jsou ihned dědicky 
postoupily. 
Spraviti má president a rady zřízené komory české, jménem a na místě Jeho Milosti, týž 
statek předně všemi starými správami a dále správou obyčejnou tak, jakž země tato za 
právo má, třetinou výš všemi statky Jeho Milosti, kterémž v tomto království Českém míti 
ráčí. 
A tento vklad jménem a na místě Jeho Milosti pánů místodržících učinili a vykonali jsou 
Bernard Hýzrle z Chodů na Želibořicích a Hermiticích, Jeho Milosti rada komory české 
a Hum[precht] Ra[čín] z Račína633 na Hrádku a Bělči, též Jeho Milosti rada, jsouce k tomu 
od Jich Milosti. 
 
 
 

                                                 
632  Jeruzalémského. 
633  Jméno v zápise není dopsáno. Humprecht Račín z Račína měl být purkrabí Pražského hradu v letech 

1630–1633, královský rada a zemský soudce. 
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Kniha DZV 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
fialový 

 
1591–1593 
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Komorník desek zemských Petr Fetr popsal Litovice na žádost 
poručníků sirotka po zemřelém Jindřichu Prunarovi (1591) 
 

A 1 
 
Léta Páně tisícího pětistého devadesátého prvního. 
[…] 
 

B 10 
 
[…] 
V pondělí po sv. Petru v okovech. 
[…] 
 

[B 11] 
 
[…] 
Benedikt jinak Beneš Fink a Martin Karchesius, jakožto poručníci mocní otcovští nad 
sirotkem a statkem po někdy Jindřichovi Prunarovi, měštěnínu Starého města Pražského 
nařízení, žádali na úřadu komorníka i dán jest jim Petr Fetr, komorník při dskách 
zemských, kterýžto navrátivši se zase k úřadu, toto oznámil:634 
Léta Páně MDLXXXXI v úterý den Navštívení svaté Alžběty z povolení pánů úředníků 
pražských men- 
 

B 12 
 
ších desk zemských, dán jsem já Petr Fetr, komorník při dskách zemských, na spatření 
stavení, gruntů a jiných věcí, Benediktovi jinak Benešovi Finkovi a Martinovi Karchesiusovi, 
jakožto poručníkům mocným otcovským nad sirotkem a statkem po někdy Jindřichovi 
Prunarovi, měštěnínu Starého města Pražského, nařízeným proti komukoli kdykoli a kdekoli 
by jim toho potřeba nastala vedle zřízení zemského pro smrt. 
Nejprve jsem byl veden do tvrze staré pod krov, tu jsem spatřil některé trámy sešlé 
a zprohnilé a na některých podlahách polámané. Odtud jsem veden do světnice při zemi 
březnové,635 tu jsem spatřil, že některá břevna jsou vypáčená a vypadaná tak, že místem ji 
může prohlídnouti. Dále jsem veden nahoru v té tvrzi k malé světničce, tu jsem spatřil na 
skrze všecko zlé stavení, takže žádné střechy dobré není a všecko na spadení téměř visí 
a skrze podlahy teče, takže téměř říkaje nesměl jsem na ně vstoupiti. Pospodu pak nic 
dobrého není, takže nesmí jeden tam choditi na skrze dolů, když prší, teče. Též jsem 
spatřil kuchyni po vrchu klenutou, ta jest po vrchu trhlá a okolo ní tráva zelená roste. 
Odtud jsem byl veden před ratejnu, tu jsem spatřil pec všecku zbořenou a v sklepě skrze 
tu ratejnu strop se puká. Odtud jsem veden do kravského chlíva, tu jsem spatřil, že 
podlahy se sehnuly a jsou velmi sešlé. Dále jsem veden do maštale, tu jsem spatřil též 
podlahy sehnuté a zlé žlaby a řebřin žá- 
 

                                                 
634  V celém popisu není zmíněn název Litovic, ale Prunarové jiný deskový majetek neměli a popis tvrze, 

rybníka a mlýna odpovídá představě o Litovicích v té době. Překvapivě nejsou vůbec popsány 
poddanské statky. 

635  Tím je snad míněna místnost, kde se pravděpodobně vařilo pivo. 
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dných nic není. Strany pak koní, tu jsem jich sedm spatřil, pět jich k dílu takměř státi, než 
jeden plesnivý, ten jest na pravou nohu chromý a druhý kus ten má půl jazyku 
překousnutého a jsou staří. Odtud jsem veden pod krov na chlív a maštal, tu jsem spatřil, 
že nad maštalí krov velmi zlý, že střechu prohlídne a nad chlívem nedobrý a podlahy se 
třesou, schod pak zlý, div pode mnou nepadl. Odtud jsem veden k stodole, tu jsem spatřil 
půl vrat zlých a svisel v té stodole z boku po pravé straně zlý, že jej prohlédne. Dále jsem 
veden pod krov na ovčíně, tu jsem spatřil všecky střechy zlé, co řičíce, že všudy teče i na 
zdi, takže ovčák místy necky podstavoval, když pršelo, a také seno i hnije. Též jsem veden 
byl k studnici, tu jsem spatřil, že místem zeď do ní se tlačí a obruba v ní zlá. Odtud jsem 
veden do velkého sadu při tvrzi, tu jsem spatřil sedm sádek spuštěných a zavřených, takže 
v nich třti velké zrostlo, a zdi nedobré okolo něho, takže tam přelézti může. Dále jsem 
veden do malé stodůlky při témž sadu, tu jsem spatřil všecku střechu po pravé straně 
zlou, šindely prohnilé, takže když prší, velmi do ní teče. Od té pak malé stodůlky jsem 
veden podle zdi k božím mukám. Tu jsem spatřil, že od té stodůlky zdi vůkol velmi nízké 
jsou, místem půl lokte od cesty a místem lokte zvejší jsou, takže každý může tam přelézti. 
Odtud jsem veden, kde vinice byla, tu jsem též spatřil, že místem se zeď sula a místem po 
vrchu se obořila. Okolo pak té tvrze spatřil jsem též zdi, místem velké jsou a místem po 
vrchu suté jsou od dešťů, a vrata taky i dveře sešlé. 
 

B 13 
 
Dále jsem veden na taras nad velký rybník, tu jsem spatřil, že v hrázi proti velkému čepu 
hráz pod kamením velmi vyšeptaná jest, takže v tom místě o mnoho tenčí jest než jinde, 
a potřebuje oprávky brzky. Naposledy jsem veden do mlýna, tu jsem spatřil, zeď pod 
vantroky v lednici že na skrze zlá jest tak, že se nová musí dáti udělati. 
Stalo se toto spatření při přítomnosti pana Kašpara Císlera, pana Kašpara Lukáše 
z Lustestřína, pana Jana Fikara z Vratu.636 
 
 

                                                 
636  Jan Fikar z Vratu byl příbuzný Prunarů. 
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Lidmila Vřesovcová ze Štampachu dala plnou moc Natanaelu 
Ropálovi z Ryfmberku, aby provedl směnu jejího Maškovského 
dvora v Hostivici za Rubínovský dvůr v Hostivici patřící Davidovi 
Jiljímu Štampachovi ze Štampachu (1592) 
 

N 18 
 
Léta LXXXXII. 
[…] 
 

N 19 
 
V pátek po sv. Martinu. 
 
Lidmila Vřesovcová z Štampachu a na Kystře637 přiznala se před úředníky pražskými, že638 
dala plnou moc a vůli a tímto zápisem dává Natanaelovi Ropálovi Ryfmpergu, aby on na 
místě a jménem jejím mohl a moc měl směnu o dvůr její ve vsi Hostivici toliko stavení 
samé se stodolou a štěpničkou a zahrádkou u téhož dvora a kus dědiny sedmdesáte 
záhonů za týmž dvorem a stodolou ležící, kteréžto dědiny kousek chmelnicí vysazen jest, 
na kterémžto dvoře někdy Jindřich jinak Jindra Mašek bydlel, s Davidem Jiljím Štam-
pachem ze Štampachu též o dvůr jeho řečený Rubínovský ve vsi Hostivici a chalupu při 
témž dvoře s jedním kusem dědiny nad strouhou mlýnskou vedle popluží jí Lidmily 
Vřesovcové ležící, podle smlouvy mezi stranami o touž směnu učiněné učiniti, k té směně 
i také, byla-li by potřeba, k té smlouvě se přiznati. A to vše na místě jejím, jako by ona tu 
sama přítomna jsouce, to vyříditi mohla vykonati. Tak, jak týž Natanael Ropál Ryfmpergu 
přijdouce ke dskám zemským o tom o všem širší zprávou dá, že jest jí Lidmily Vřesovcové 
ze Štampachu v tom ve všem a k tomu všemu plná, celá a dokonalá vůle. Vyznání všech 
úředníků.639 
 

                                                 
637  Zřejmě má být: na Kyšperku. 
638  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
639  V zápise uvedeno zkratkou: V. v. ú. 
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Kniha DZV 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
papouškový 

 
1593–1594 
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Anna Pichlpergerová z Varvažova vyzvedla z depozitu  
u desek zemských peníze pro svého syna Jana Jeronýma Prunara, 
dědice Litovic (1594) 
 

G 28 
 
[15]94. 
[…] 
 
Ve čtvrtek … svatých Třech králů. 
 
Anna Pichlpergerová z Varvažova, vedle ní a spolu s ní Ostrovec z Kralovic a na Vlašimi 
jeho Milosti císařské Truksas640 jakožto rukojmí za touž Annu Pichlpergerovou přiznali se 
před úředníky pražskými641, jakož jsou Benedikt jinak Beneš Fink a Martin Carchesius 
jakožto mocní otcovští poručníci nad sirotkem a statkem po někdy Jindřichovi Prunarovi 
pozůstalém kšaftem nařízení, jistou sumu peněz, totižto patnácte set kop míšeňských za tři 
léta podle kšaftu téhož někdy Jindřicha Prunara jí Anně Pichlpergerové povinných 
a zadržalých 
 
Juxta vedle zápisu: 
Léta atd. devadesátého čtvrtého v pátek den svatého Šťastného Anna Pichlpergerová z Varvažova 
v tomto přiznání naproti psaném vynucení jisté sumy peněz jmenovaná doložila jest se na prázdné 
místo do tohoto přiznání naproti psaného. Vyznání všech úředníků.642 
 
 
 
[15]94. 
totiž za rok devadesátý první, devadesátý druhý a devadesátý třetí podle jistého vyměření 
a relací pánů Jich Milosti a vladyk plného soudu zemského ke dskám zemským o to 
učiněné (jakž táž relací a vyměření Jich Milostí v kvaternu relací zeleném643 léta atd. 
LXXXXIII v pondělí po svatém Havlu M XXX plněji svědčí a v sobě šíř obsahujíc zavírá) ke 
dskám zemským do depozici již psané Anně Pichlpergerové na jistý způsob v též relaci 
obsažený, položí-li kteroužto sumu peněz těch patnácte set kop míšeňských na též 
vyměření a dovolení pánů Jich Milosti a vladyk plného soudu zemského ona často psaná 
Anna Pichlpergerová z Varvažova od desk zemských jest vyručila a tímto zápisem 
vyrukuje. Tak a na ten jisté v též relaci Jich Milosti vyměřený způsob, že touž sumu 
patnácte set kop míšeňských k sobě přijavši a ji zaúplna od desk zemských vyzdvihši. 
Jestliže by týchž kšaft Jindřicha Prunara zdvižen byl a táž Anna Pichlpergerová toho 
odkazu vedle téhož kšaftu užíti že by neměla, tehdy takovou sumu těch patnácte set kop 
míšeňských ona Anna Pichlpergerová neb budoucí její bude povinna a budou povinni zase 
ke dskám zemským k ruce syna jejího sirotka po témž někdy Jindřichovi Prunarovi 
předešlém manželu jejím pozůstalého složiti. Pakli-by nesložila neb nesložili, tehdy týž syn 
její sirotek po témž někdy Jindřichovi Prunarovi po- 
 

                                                 
640  Truksas (něm.) = stolník. 
641  V zápise uvedeno zkratkou: přiznali se p. 
642  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
643  DZSt 48. 
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zůstalý přijdouce k letům svým spravedlivým, bude se moci s jedním komorníkem 
pražským od desk zemských uvázati v dědiny a dědictví nadepsaného Jana Ostrovce 
z Kralovic a na Vlašimi, jakožto rukojmí za výše psanou Annu Pichlpergerovou, neb dědiců 
a budoucích jeho, kteréž nyní má neb potom míti bude anebo míti budou, na díle neb na 
všecky. A ty bude moci držeti a jich užívati dotud a tak dlouho, dokudž by se k tomu 
všemu, což se nadpisuje, zadosti nestalo a taková suma těch patnácte set kop míšeňských 
ke dskám zemským do depozici k ruce témuž sirotku a synu jejímu zase složena nebyla, 
i se všemi škodami a náklady. A když by složena a dána byla, má komorníkem uvázání 
z desk propustiti a dědin těch, v kteréž by se uvázal, zase postoupiti bez odpornosti. 
 
 
 
Anna Srnovcová z Varvažova dává plnou moc svému druhému 
manželovi Danielu Pichlpergerovi, aby převzal peníze odkázané 
jí prvním manželem Jindřichem Prunarem (1594) 
 

[G 29] 
 
1594. 
Anna Srnovcová z Varvažova přiznala se před úředníky pražskými, že644 jest dala plné 
mocnosti a tímto zápisem dává Danielovi Piglpergerovi z Pichlpergu manželu svému, aby 
na místě a jménem jejím mohl a moc měl jistou sumu peněz jí od někdy Jindřicha Prunara 
měštěnína Starého Města pražského na onen čas manžela jejího kšaftem odkázanou a ná-
ležitou tak, jakž týž kšaft v kvaternu trhovém červeném kropenatém645 léta osmdesátého 
osmého G 20 zapsaný v uvázání s komorníkem výše plněji svědčí646 od desk zemských 
vyzdvihnouti, z ní kvitovati, a bylo-li by toho potřebí, dále po právě jíti a právo až na vrch 
donésti. A to vše na místě jejím, jako by tu ona sama přítomna jsouce ti učiniti a vykonati. 
Tak, jakž Daniel Pichlperger přijdouce ke dskám zemským o tom všem širší zprávu podá, 
že jest jí Anny Srnovcové manželky jeho v tom  ve všem a k tomu ke všemu celá, plná 
a dokonalá vůle. Vyznání všech úředníků. 
 
 

                                                 
644  V zápise uvedeno zkratkou: p., že. 
645  DZV 24. 
646  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
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Kniha DZV 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
karafiátový 

 
1601 
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Kateřina Ropálová z Kvítkova prodala dvůr v Hostivici  
Anně Lehnarové z Šimburku (1601) 
 

[A 29] 
 
Ve čtvrtek po svatém Valentinu. 
 
Kateřina Ropálová z Kvítkova z jedné a Anna Lehnarová z Šimburku z strany druhé přiznali 
se před úředníky pražskými, že647 jsou mezi sebou takovouto smlouvu učinili, kteráž slovo 
od slova napsána stojí. 
Léta Páně tisícího šestistého prvního v pondělí po svatých Fabiánu a Šebestianu námi 
Václavem Mitrovským z Nemyšle, Juliusem Andersem z Ofendorfu a Dobiášem Štefkem 
z Koloděj jakožto skrze prostředky a smlouvce od obojích níže psaných stran dožádanými 
stala se smlouva přátelská dobrovolná a trh celý a dokonalý, a to mezi urozenými paní 
Kateřinou Ropálovou z Kvítkova a v Hostivici prodávající z jedné a paní Annou Lehnarovou 
z Šimburku atd. kupující z strany druhé, a to takový trh a smlouva, že jest nadepsaná paní 
Kateřina Ropálová z Kvítkova jí paní Anně Lehnarové z Šimburku, dědicům a budoucím 
jejím648 dvůr svůj dědičný ve vsi Hostivici ležící, s dědinami, lukami, vrbinami, s rybníčkem, 
s štěpničkou, zahrádkou, chmelničkou, s jiným se vším a všelijakým k tomu dvoru 
příslušenstvím tak, jakž jest ona toho všeho v pokojném držení a užívání byla, se svršky 
a nábytky těmi, kteréž na obzvláštním rejstříku mezi nadepsanými stranami učiněným 
poznamenány jsou. Totiž za sumu tři tisíce půl sedma sta kop vše míšeňských prodala, 
kteroužto sumu táž paní Anna Lehnarová aneb budoucí její jí paní Kateřině Ropálové, 
dědicům a budoucím jejím zaplatiti má takto. Předně nyní při Act. této smlouvy aneb 
nejdéle v týmdni pořád zběhlém tři sta kop míšeňských a při svatém Jiří hned 
 
Juxta: 
Léta Páně M. D. prvního v pondělí po svátosti Kateřina Ropálová z Kvítkova v této smlouvě naproti 
psané jmenovaná přiznala se před úředníky pražskými, že649 jest vzala a přijala všecknu sumu svou 
jí touto smlouvou náležitou, tj. tři tisíce půl sedma sta kop vše míšeňských, a to od Anny 
Lehnarové z Šimburku, z kterýchžto tří tisíc půl sedma sta kop tak zaúplna a docela daných 
a odvedených ona Kateřina Ropálová z Kvítkova jí Annu Lehnarovou i její budoucí650 kvituje a pro-
pouští úplně a docela. Vyznání všech úředníků.651 
 

                                                 
647  V zápise uvedeno zkratkou: přiznali se p. 
648  V zápise uvedeno zkratkou: d. a b. j. 
649  V zápise uvedeno zkratkou: přiznali se p. 
650  V zápise uvedeno zkratkou: i j. b. 
651  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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po Act. této smlouvy nejprv příštím pět set kop míšeňských dáti a vyplniti má. Na ostatní 
pak sumu, totiž dva tisíce osm set a padesáte kop vše míšeňských, hned při postoupení 
téhož dvoru s jeho příslušenstvím jistotu obyčejnou a dostatečnými a mocnými rukojmí 
svědčící na tu sumu i s úrokem obyčejným právem listu hlavního výš psaná paní Anna 
Lehnarová jí paní Kateřině Ropálové ihned nyní při Act. této smlouvy udělati a k rukám jí 
paní Kateřině Ropálové nejdéle do dvou nedělí od Act. této smlouvy pořád zběhlých 
odvésti aneb v té sumě jiné jistoty hodnověrné na osoby mocné, na nichž by ona paní 
Kateřina Ropálová přestati mohla, při času svatého Jiří nejprv příštího od sebe odvésti a jí 
paní Kateřině Ropálové s dobrými volemi odevzdati má. A táž paní Kateřina Ropálová bude 
povinna proti tomu odvedení prvnější jistotu na sumu svrchu psanou jí paní Anně 
Lehnarové zase navrátiti. Jetliže by se pak toho nestalo a táž suma svrchu psaná, jakž 
první druhý … dána a vyplněna, tak i ostatní suma způsobem již tuto prve dotčeným 
pojištěna nebyla, tehdy bude moci táž paní Kateřina Ropálová tuto smlouvu sama neb 
skrze jiného sobě dáti ve dsky zemské vložiti a vyžádati komorníka, ním se v týž svrchu 
psaný dvůr s jeho příslušenstvím i se svršky a nábytky pro nedosti učinění kterémukoli 
artikuli uvázati, jej držeti a užívati potud, pokudž by se tomu všemu, což se nadpisuje, 
dosti nestalo. Naproti tomu táž paní Kateřina Ropálová z Kvítkova jí paní Anně Lehnarové 
z Šimburku jest povinna zpravení list s dostatečnými a mocnými rukojmí do tří let a osm-
nácti neděl pořád zběhlých při času nejprv příštího svatého Jiří od dat. těchto smluv od 
sebe odvésti a jí paní Anně Lehnarové v moc 
 
 
 
uvésti má a povinna jest. A když by koli svrchu psaná paní Kateřina Ropálová z Kvítkova 
od svrchu psané paní Anny Lehnarové z Šimburku k tomu napomenuta byla anebo jí dvě 
neděle napřed věděti dala, aby jí takový dvůr ve dsky zemské vložila, tehdy povinna jest to 
učiniti a jí paní Anně Lehnarové takový dvr ve dsky zemské vložiti. A co se tuto v této 
smlouvě nadpisuje, jsou sobě obě strany prodávající i kupující to všecko, jakž to na ctné 
rytířské lidi náleží, bez přerušení tomu všemu dosti učiniti, připověděly. A když by koli 
která strana toho za potřebí býti uznala, bude moci tuto smlouvu sobě bez přítomnosti 
druhé strany do desk zemských dáti vložiti. Jestliže by pak strana straně kteráž koliv 
v takové smlouvě státi nechtěla, tehdy aby jedna druhé půl třetího sta kop grošů českých 
propadnouti povinna byla a za takové pokuty propadení aby jedna druhou mohla tím 
způsobem, jako by na to list měla list právem listu hlavního s rukojmí a pečeťmi visutými, 
učiniti a na ní toho práva i s škodami na to vzešlými dobývati. Na potvrzení a zdržení toho 
všeho my svrchu psaní smlouvcové k této smlouvě dvakrát v jednostejná slova sepsané 
pečeti své vlastní a přirozené přitisknouti jsme dali, k čemuž tolikéž obě strany kupující 
i prodávající pro lepší utvrzení těch smluv pečeti své jsou přivěsili. Stalo se léta a dne 
svrchu psaného. 
 
Václav  
z Nemyšle 

Julius Andres 
z Ofendorfu 

Tobiáš Štefek 
z Koloděj 

Kateřina Ropálová z Kvítkova 
Anna Lehnarová z Šimburku 
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Kniha DZV 187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
nebeské barvy první 

 
1613–1615 
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Bratři Zikmund a Jiří Údrčtí z Údrče prodali Břve 
Gothardu Florianovi Žďárskému ze Žďáru (1585) 
 

J 27 
 
V pondělí po svatém Lukáši má státi 
Jiřík Údrcký z Údrče a na Třebívlicích, Eva Měsíčková z Údrče, Mandalena Kaplířová z Údr-
če, Johanka Vřesovcová z Údrče, Jarolím a Vilém bratři Údrčtí z Údrče a Jir…652 Údrcký 
z Údrče syn někdy Václava Údrckého z Údrče majíce sobě v kladu toliko léta daná přiznali 
se před úředníky pražskými653 k této níže psané smlouvě, kterouž jsou mezi sebou Zik-
mund a Jiří bratři vlastní a Václav strýc jich Údrčtí z Údrče na Střebívlicích a Břvech z jedné 
a Gothard Florian Žďárský ze Žďáru na Červeném Újezdci a Jenči, Jeho Milosti římského 
císaře rada ze strany druhé učinili, kteráž slovo od slova takto napsána stojí. 
 
Léta Páně tisícího pětistého osmdesátého pátého v úterý po svatém Ondřeji apoštolu Páně 
stala se smlouva dobrovolná a trh celý a dokonalý námi, Šebestianem z Vřesovic a z Doub-
ravské Hory a na Tachlovicích, Zdeňkem Ottou z Losu a v Berouně, Hynkem Kekuli z Stra-
donic a na Soběchlebích654 a Stradonicích, Václavem Stolinským z Kopist a na Habrova-
nech, Tiburcím Žďárským ze Žďáru a na Kladně, Karlem Sluzským z Chlumu a na Tucho-
měřicích, 
 
 
 
Václavem Fuxou Čimelickým z Čimelic a v Žehrovicích, jakožto od obojích stran k tomu 
obzvláštně každé osoby dožádaných, a to mezi urozenými a statečnými rytíři pány panem 
Zikmundem a Jiřím bratřími vlastními a panem Václavem strýcem jich Údrckými z Údrče na 
Střebívlicích a Břvech prodávajícími z strany jedné a urozeným a statečným rytířem panem 
Gothardem Florianem Žďárským ze Žďáru na Červeném Újezdci a Jenči, Jeho Milosti 
římského císaře radou, kupujícím z strany druhé. 
A to takový trh, že nadepsaní páni bratři a strýc z Údrče jemu panu Gothardovi Florianovi 
ze Žďáru a jeho dědicům dědictví své tvrz svou Břve a dvůr a týž druhý dvůr ve vsi Žepích 
s poplužími, dědinami, s zahradami, vším na zimu osetím, s lukami, vrbinami, křovinami, 
s žetinami, s štěpnicemi, chmelnicí, pastvištěmi, ladami, průhony, lesy, porostlinami, 
stráněmi, rybníky, potokem slove Loděnickým, prameny, vodotočinami, haltýři, sádkami, 
ves celou Břve, ves celou Sobín, ves Žepy i s poddacím kostelním v též vsi, což tu mají. 
Ves Ptíče, což tu v též vsi mají, s dvory kmetcími, též také v týchž vsích napřed položených 
s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými obojího pohlaví i s jejich 
spravedlivostmi, s penězi nápadními a na ně přišlými skrývami starobylými čtyřmi s platy 
peněžitými stálými i běžnými a s platy i s platy z vinic na Bílé hoře i všelijakými povin-
nostmi, kurmi, vejci, robotami, s hliništěmi na Bílé hoře, jakž též dědictví od starodávna 
v svých mezích a hranicích záleží a jakž oni páni bratři a strýc z Údrče po předcích svých 
toho všeho sami v pokojném držení a užívá- 

                                                 
652  Za jménem následuje mezera, zřejmě není dopsáno. 
653  V zápise uvedeno zkratkou: p. 
654  Dodatečně jiným inkoustem opraveno původní slovo: Noběchlebích. 
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ní byli, s celým a plným panstvím, nic ovšem sobě ani dědicům a budoucím svým dále na 
tom nevymiňujíc a nepozůstávajíc, prodali za sumu dvacet tisíc osm set kop míšeňských, 
a to na takový způsob, že hned při trhu pánům bratřím a strýci z Údrče osm set kop 
míšeňských pan Gothard Florian jim vyčetl a proti jisté kvitanci odvedl. Ostatních pak 
dvaceti tisíc kop míšeňských takto jim odvésti on pan Gothard Florian ze Žďáru povinen 
bude a jest, jmenovitě na patnácte tisíc kop míšeňských od datum této smlouvy ve třech 
nedělích pořád zběhlých jim jistoty, které poznamenané na rejstříku podal, s dobrými 
volemi odevzdati v jich moc má. A na pět tisíc kop míšeňských sám na sebe svědčí jistotu 
s rukojmími od data této smlouvy až do svatého Jiří příštího bez úroku obyčejného, ale od 
téhož svatého Jiří příštího léta osmdesátého šestého zase do svatého Jiří, když se bude 
psáti léta osmdesátého sedmého s úrokem z té sumy přišlým svědčící též odvésti povinen 
jest. 
A proti tomu oni páni Údrčtí panu Gothardovi Florianovi Žďárskému jmenovaný statek  
s lidmi poddanými i s těmi poznamenanými podle register, svršky a nábytky v moc jeho 
postoupili. Také to mezi prodávajícími a kupujícím zůstaveno jest. Jakž takové jistoty jim 
pánům Údrckým od pana Gotharda Floriana v moc jich uvedeny budou, že on pan Gothard 
Florian Žďárský ze Žďáru jim pánům Údrckým čtyři neděle napřed věděti dáti má, aby 
jemu neb dědicům jeho též své dědictví výš oznámené ve dsky zemské trhem vedle toho 
smlouvy s správou zemskou, totiž třetinou výš činí, mají aneb míti budou před věny, 
vdovami a sirotky spravujíc vložili a všecky závady, až by se které buď před vkladem, aneb 
po vkladu do desk zemských našly aneb  
 
 
 
vyhledaly buď berně, neb posudné zadržalé. To všeckno oni páni Údrčtí to dědictví mají 
a povinni budou oni a dědicové jich svésti a očistiti. A v čemž by koliv, co se v této 
smlouvě nadpisuje, strana straně za dost neučinila, budou moci jeden druhého podle této 
smlouvy, jakž v království Českém za právo, z jednoho tisíce kop grošů českých pokuty 
viniti a na sobě ji dobývati, a to tolikrát, kolikrát by koli sobě kterému artikuli v této 
smlouvě obsaženému za dost neučinili, ač jsou sobě strany tomu všemu podle znění 
smlouvy, jako na dobré a poctivé lidi náleží, zdržeti a za dosti učiniti připověděno. Na 
potvrzení a zdržení toho všeho k této smlouvě dvakrát v jednostejná slova sepsáno, pečeti 
své vlastní a přirozené přitisknouti jsme dali. A pro lepší toho jistotu dožádali jsme se 
z obojích stran svrchu psaných pánů smlouvců, že jsou pečeti své podle našich, však sobě 
a dědicům svým beze škody, přitisknouti dali již datum léta a dne svrchu položeného. 

Václav Údrcký 
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Kniha DZV 249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern menší zápisný výpisů 
červený 

 
1550–1552 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern 
červený communitatis, 

kde sami kladou 
 

1542–1554 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 250  428 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 250  429 
 

 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
 
 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 250  430 
 

 
 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 264  431 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha DZV 264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
olivový kšaftů čtvrtý 

 
1668–1673 
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Závěť Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru (1670) 
 

[E 27] 
 
A. 1670 v pondělí po neděli provodní, to jest 14. Aprilis. 
 
Ve jméno svaté a nerozdílné trojice jednoho Boha všemohoucího, na věky požehnaného, 
amen. 
 
Já František Adam Eusebius svaté Římské říše hrabě ze Žďáru, pán na Kladně, Červeném 
Újezdci, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti císaře rada. Znamenaje krátkost života lidské-
ho a kterak mnohému lopotami, bídou a neřestem poddán jest. Čehož za téměř za každo-
denně okusujíce, od všemohoucího Pána Boha častěji rozličnými nemocemi navštívení 
pociťuji, takže my lidé smrtelní nic jistšího nad smrt, však nejistšího nad hodinu její 
získávati nemáme, ten konec sobě rozjímajíce přemýšlím a nechtíce, kdyby mně Pán Bůh 
těžší a smrtelnou nemocí navštíviti ráčil, abych teprv při hodině smrtelné s těmito časnými 
a pomíjejícími věcmi měl se obírati a zaneprázdňovati, nýbrž raději abych poslední částku 
života mého s pokojnou 
 
Juxta: 
Léta 1670 v středu po památce svaté Máří Magdaleny, to jest 23. July  
Polexina Lidmila hraběnka za Šternberku rozená hraběnka za Žďáru na Horažďovicích, Sedlici, 
Vopálce, Zalužanech a Skočicích, 
Marie Maximiliana Eva Hýzrlová rozená hraběnka za Žďáru vdova a na Košumberce, 
Johanna Eusebia Barbora hraběnka Careto z Millesimu rozená hraběnka ze Žďáru na Vlachovém 
Březí, Kosově Hoře a Pacově, 
Theresia Eleonora Ugartová rozená hraběnka ze Žďáru a na Budiškovicích a 
Anna Kateřina hraběnka Magnová rozená hraběnka ze Žďáru a na Strážnici, 
vlastní sestry někdy Františka Adama Eusebiusa hraběte ze Žďáru na Kladně, Červeném Újezdci, 
Litovicích, Malých Vičicích a Göttersdorfu, vlastní úplně nevybyté dcery někdy Floriana Jetřicha 
hraběte ze Žďáru Jeho Milosti císaře rady a soudce zemského v království Českém atd. a nápad-
nice statku po nich pozůstalého 
odpírají dle obnoveného zřízení zemského J. 20 a práva městského E. 42 tomutu spisu pod titulem 
kšaftu pod jménem téhož někdy Františka Adama Eusebiusa hraběte ze Žďáru, jako i Codicillu, 
a co při tom více připojeno jest, učiněnému a ve dsky zemské do kvaternu trhového olivové barvy 
čtvrtého léta 1670 14. Aprilis pod lit. E. 28 na žádost a usnesení vysoce urozeného Maximiliana 
Valentina svaté římské říše hraběte z Martinic na Hagensdorfě, Prunersdorfě, Plánici a Bystré Jeho 
Milosti císaře skutečné tajné rady, komorníka, královského místodržícího a nej  
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myslí Pánu Bohu všemohoucímu obětovati mohl, na to jedině myslím. Pročež aby budouc-
ně, kdyby tajný těch všech věci řiditel dle uložení svého mě z tohoto světa bídného povo-
lati ráčil, z daremných zaneprázdnění nějakých odkudkoliv pojíti mohoucích sjíti mohlo. 
Podle moci obnovení zřízení zemského stavům tohoto království Českého udělané, jsa 
z milosti boží při dobré paměti a rozumu zdravém, na to jsem se ustanovil, abych tímto 
listem a kšaftem mým o všem a všelijakém jmění a statku mém mohovitém i nemohovi-
tém, na čem by ten kolivéž záležeti a jakým jménem jmenován býti mohl, kteréhož mi Pán 
Bůh všemohoucí z své štědré milosti po předcích mých uděliti a propůjčiti ráčil, ano i které-
hož ještě z požehnání jeho svatého dosáhnouti bych mohl, jisté pořízení učiniti, vůli svou 
v tom, komuž by se týž všecken a všelijaký statek můj po smrti mé dostati měl, prone-
souce zříditi. A protož přede všemi věcmi duši svou Pánu Bohu všemohoucímu, od něhož 
jsem ji přijal, v jeho svaté ruce zase odevzdávám a poroučím, v té silné naději, že pro 
hořkou smrt a drahé zásluhy pána a spasitele našeho Ježíše Krista jí milostiv býti ráči, 
a skrze přímluvu blahoslavené Panenky Marie, svatého Michala archanděla, strážce mého, 
svatého Josefa, svatého Františka 
 
Pokračování juxty: 
vyššího hofmistra v království Českém vloženému a vepsanému. Jako i těm takovým od téhož 
vysoce urozeného Maximiliana Valetina hraběte z Martinic statků kladenského, 
červenoújezdeckého, též tvrze a a statku Litovice řečených … nevysloveného dědice poručníkem. 
Jako i  do panství Malých Vičicích a Göttersdorfu ku pravému právu dědickému od něho 
vykonaných … v Registrách starostových práv vedení popelaté barvy655 léta tohoto 1670 pod lit. A. 
26. 27. vepsaného s sebou přináší. I … všemu, což by koliv od toho dependirovati a při… býti, 
neboližto odtud vycházeti mohlo. 
První. Z počátku jmenované vlastní sestry rozené hraběnky Žďárské ze Žďáru a vlastní sestry 
někdy připomenutého Františka Adama hraběte Žďárského a vlastní dcery někdy Floriana Jetřicha 
hraběte ze Žďáru a tak práv nápadnice statku cvšeho a všelijakého mohovitého i nemohovitého po 
témž bratru jich pozůstalého, že týž spis pod titulem kšaftu a pod jménem někdy Františka Adama 
hraběte ze Žďáru i s tím Codicillem a co víceji k tomu připojeno jest, jak in formalibus, tak in mate-
rialibus nepořádně a proti pravému stanovení učiníc, místa a průchodu míti nemůže, nýbrž z desk 
zemských vymazán a rastrován býti musí. Ony pak odpírající sestry rozené hraběnky ze Žďáru 
titulem nápadním při té pozůstalosti vší a všelijaké mohovité i nemohovité, téhož někdy Františka 
Adama hraběte ze Žďáru pozůstaveni býti musí. A to z příčin právních a pod… těchto: 
První, že zřízením zemským obnoveným pod lit. O. 2. 4. jest za právo stanoveno, kdyby kšaft 
jsoucí s dožádáním třech neb čtyř svědků na svědomí učiniti chtěl, že má v tom pro ujití všelijakých 
… a nepříležitosti obzvláště pak vyhnouti nějakého domnění následující slavnosti a requisita zacho-
vati, totižto 
 
 
 

                                                 
655  DZV 115. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 264  435 
 

 
Serafického, svatého Antonína Paduánského, svaté mučednice boží panny Barbory i všech 
milých božích svatých k počtu volených svých připojiti a životem věčným obdařiti ráčí. Tělo 
pak mé po vykročení duše z něho tomu chci a nařizuji, aby náležitě způsobem 
křesťanským, však bez mnohého zbytečného nákladu, na hradě Pražském v kostele 
hlavním svatého Víta v kapli svaté Anny tu, kdež Sepultura rodu mého jest, s vykonáním 
co nejvíceji mší svatých zádušních pohřbeno a pochováno bylo. Mezitím pak ihned po smrti 
mé mší svatých zádušních čtených Requiem řečených při při rozdílných kostelích 
v městech pražských a na panstvích mých i jiných vedle zanechané Specificati Lit. A Pánu 
Bohu všemohoucímu za duši mou aby obětováno bylo 2 000, žádám a nařizuji, ku které-
mužto cíli aby dáno bylo z jmění mého od každé po 30 krejcarech, jmenovitě tisíc zlatých. 
Lidem chudým v městech pražských při konání za duši mou Requiem pohřebního po tři dni 
spolu 
 
Pokračování juxty: 
1. že má se skrze psaní s podpisem vlastní ruky své a přitištěním sekrytu, svědků osob vyššího 
stavu panského a rytířského na nejmíň třech neb čtyř dožádati, aby k kšaftu jeho na svědomí 
v přítomnosti jeho kšaftujícího spolu zároveň pečetě své přitiskli a se podepsali, jakž zřízení zemské 
O. 3 § Wo er aber solches selbst nicht thuen wolte. A dále v témž Paragraphu: Ihre Insiegel 
zugleich und auf einmal NB in Beisein des Testatoris atd. Item O. 4 Jedoch dass die Zeugen 
nachmahls Zugleich ihre Petschaft aufdruskhen und von dem Testatore dass solcher sein letzster 
wille seye vernehmen sollen. Item Jeho Milosti Císaře Declarat. Ji. 1 § obwohl in der werneuerten 
Landsordnung O3. Item so ein Testament aufrichten will Schuldig sein soll die in der neuen 
Landsord. fürgeschriebene Solenniteten so wohl war die Zahl als die gehambte Fertigung den 
Zeugen betrift der Zeugen allerdings obseruirte o tom patrně vyměřují, což se tuto tak, jak 
vyměření těch … artikulů v sobě … nestalo. A ti svědkové k tomu kšaftu od někdy Františka Adama 
hraběte ze Žďáru skrze psaní jeho vlastní rukou podepsané a sekrytem zpečetěné žádní nebyli, 
nýbrž toliko na poručení vysoce urozeného Maximiliana Valentina hraběte z Martinic od Jana 
Drexlera služebníka téhož někdy hraběte Žďárského a skrze post scriptu v psaní jeho od téhož 
vysoce urozeného Maximiliana Valentina hraběte z Martinic sub N. 6 jakž Vidimus psaní a post 
scripti plněji svědčí, jím psáno bylo. 
2. Ti svědkové také do toho spisu kšaftovního No. 1 doložení přítomnosti kšaftujícího téhož 
domnělého kšaftu dokonce ani sami nepečetili ani při pečetění osobně v tom pokoji nebyli, nýbrž 
toliko jeden služebník hraběte Žďárského pečetě jejich od nich vzal, je vezmouce i s kšaftem skrze 
několik pokojů prošel a tu teprve, jakým voskem jej pečetiti má, v okna připomenutého vysoce 
urozené 
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[E 29] 

 
i s … při mších velkých zádušních odkazuji k tomu ke všemu tři sta padesáte zlatých. 
Jakož pak za tou příčinou vysoce urozeného pána pana Maximiliana Valentina hraběte 
z Martinic (titul) z té lásky, kterouž jsem vždy k němu měl, žádám a prosím, aby ujmouce 
se těla mrtvého po smrti mé to, co se tuto strany pohřbení téhož nařizuje, neměnitelně 
učinil a vykonal, v čemž se jakožto mému laskavému panu ujci, že to všechno podle 
žádosti mé učiní, docela důvěřuji, tělo mé, jakž dotčeno, na hradě Pražském a srdce 
v Loretu mém aby pochováno bylo. 
Dáleji pak ad pias causas neboližto k pobožným skutkům dávám a odkazuji. 
Do kláštera karlovského na Novém Městě pražském řádu kanovníků řeholních svatého 
Augustina, poněvadž v témž chrámě Páně někteří z rodu mého v Pánu Bohu odpočívají, 
aby každoročně na budoucí věčné časy v týmdni jednou mši svatou za duši mou a jiných 
rodu mého pod uvarováním se hněvu božího sloužiti povinováni byli, je zavazujíce pod 
stálý plat a věčné úroční místo, a osobu oni vyhledajíce 
 
Pokračování juxty: 
ho Maximiliana Valentina hraběte z Martinic se ptal, pro něj do městečka Kladna poslal …stanouce 
jeho … často již jmenovaný vysoce urozený hrabě z Martinic skrze služebníka svého, z … pokojů, 
v kterých lo… v škatulce měkkého červeného i španělského vosku tomu služebníku přinésti poručil, 
načež týž služebník v ten pokoj, kde někdy hrabě Žďárský v loži firhankem zastižen nemocný ležel, 
a … všickni v témž pokoji stáli u přítomnosti téhož hraběte Žďárského ani svědků … v jiném pokoji, 
kdež jeho … on hrabě Žďárský ani svědkové neviděli, přítomni nebyli … jejich pečeti přitiskoval, 
v … a v pravdě tehdy viděli ani viděti nemohli, kterémuž listu pod titulem kšaftu při… 
3. Kterýžto často jmenovaný služebník hraběti Žďárskému a svědkům do pokoje týž domnělý kšaft 
v jiném pokoji pečetěný potom teprve přinesl a jej na stůl položil a svědkům, aby jej podepsali, 
neukazujíce jim začátku ani závěrku kšaftu, mluvil. A tu oni svědkové jeden po druhém, však 
neobyčejným řádem jej podepsali a téhož kšaftovního spisu na stole ležeti nechali. Ježto 
… právo a zřízení zemské, též Jeho Milosti císaře Declarat. Ji. 2 to vyměřují, že netoliko pospolitě 
a v přítomnosti kšaftujícího kšaftu od svědků pečetění, ale i podpisování (:na čemž nejčistší 
podstata záleží:) viditelně státi se má. Téhož pak domnělého kšaftu Františka Adama hraběte ze 
Žďáru žádný jest svědků určitě neviděl, ani kdy se jeho hraběte ze Žďáru samého podpisování 
stalo, zdali před? nebo po pečetění kšaftu? O tom tu svědkové vlastní jakostní a dokonalé 
vědomosti nemají a … nic dokonalého seznati nemohou. A jsouce těchto předních právem 
ustanovených slavností, které se při činění kšaftu od jednoho každého kšaftujícího, jak dožádání 
svědků, tak pospolité pečetění a i 
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k dědici mému panství kladenského a červenoújezdeckého, kterýž by takový odkaz v půl 
létě po smrti mé vydati měl, proč přišli, jemu osobu vykázali a takový odkaz vyzdvihli, 
odkazuji tisíc kop míšeňských. 
Do kláštera Matky Boží Sněžné v Novém Městě pražském řádu svatého Františka Strictioris 
Observantia týmž způsobem pod věčný plat k opatření od nich tak, aby jim od roka titulem 
almužny věčně z téhož odkazu vycházelo 60 kop míšenských, odkazuji tisíc kop míšeň-
ských s tím závazkem, aby páni páteři za duši mou, tolikéž předků mých pod ujitím hněvu 
božího každého týhodne jednu mši svatou Requiem řečenou Pánu Bohu všemohoucímu 
obětovati povinnovati byli, je zavazuji, týž odkaz též z panství kladenského a újezdeckého 
v půl létě k zaplacení. 
Do kláštera svatého Jakuba v Starém Městě pražském řádu svatého Františka Minorum 
Conventualium pod stálý a věčný plat, aby oni tolikéž se o to, kde by se takové peníze 
složiti mohly, postarali a dě- 
 
Pokračování juxty: 
podpisování, bez nejmenšího vypuštění zachovati mají, dokonce na straně zanecháno a opominuto, 
proto také jest týž domnělý kšaft sám v sobě nepořádný a ničímž, jakž toho příležející podobní 
praiudicata za příklad jsou. 
Druhé. Sluší při tom i to na obzvláštním pozoru míti, že jest František Adam hrabě ze Žďáru 
o statku Červeném Újezdci a což k němu od starodávna přináleží, dokonce žádného kšaftu ani činiti 
moci neměl. Proto, že o tom statku Červeném Újezdě s jeho starobylým příslušenstvím někdy 
Gothard Florian Žďárský ze Žďáru jest takové pořízení dskami zemskými učinil656 a dávajíce týž 
mohovitý i nemohovitý statek s jeho příslušenstvím někdy Florianovi Jetřichovi posléz hraběti 
Žďárskému ze Žďáru vnuku svému a otci odpírajících, jej netoliko jemu samému dal, ale i dědice 
a budoucí jeho, tím slovem dědicům a budoucím jeho k nápadu podřídil a tu patrnou substitutu na 
dědice a budoucí jeho, kdežto tyto odpírající jakožto vlastní dcery z něho pošlé, se nacházejí, 
vztáhl. A nikoliv v témž poručení bylo doloženo jest s takovouto při tom výminkou, kdyby Pán Bůh 
často psaného vnuka jeho (:rozumí se Floriana Jetřicha hraběte ze Žďáru otce těchto odpírajících:) 
od smrti uchovati neráčil, že týž statek všecken na Ctibora Tiburcího Žďárského z Žďáru bratra 
jeho a dědice jeho mužského pohlaví dotud, dokudž by toho kmene bratra jeho pozůstávalo, 
a kdyby sešli, tehdy na Šebestiana Žďárského a Václava Žďárského strýce vlastní na Žďáru 
a dědice jich aby přišel a připadl. Avšak k té Substituti na bratra jeho Ctibora Tiburcího a na strýce 
jeho Šebestiana a Václava Žďárské jest nápad nikdy nepřišel, proto že jest Gotharda Floriana 
Žďárského pořízení učiněného vnuk Florian Jetřich ze Žďáru otec odpírajících let svých pravých 
dosáhl a Ctibora Tiburcího Žďárského i syna jeho Jana Jiřího živobytím přečkal, k tomu syna 
Františka Adama a dcery tyto od- 
 

                                                 
656  Zapsáno v DZV 132. 
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E 30 

 
dici vykázali v půl létě k složení jmenuji a odkazuji též z panství kladenského a újezdec-
kého tisíc kop míšeňských, z kteréhožto Capitalu ročně pocházejícího úroku 70 zlatých do 
lamp k oltáři obrazu Panny Marie zázračného a svatého Antonína Paduánského na olej 
ročně 20 zlatých, na ostatek pak, totiž 50 zlatých, jim k vlastní Superiorum dispositi 
zůstávati má, oni pak naproti tomu každého týhodne jednu mši svatou za duši mou 
a předků mých Pánu Bohu obětovati povinnoati budou a pro uvarování hněvu božího býti 
mají. 
Majíce o to největší starost a péči, aby čest a sláva boží, též nejsvětější Panny Marie při 
kapličce její loretánské v Hájku blíž vsi Červeného Újezdce řečené mohla rozmnožena býti, 
z té příčiny jsem u sebe ustanovil dokonale a neměnitelně, aby tu na témž místě klášter 
menších bratří řeholi svatého Františka Serafického Reformatorum Strictioris Observantia 
na můj náklad tak, aby v něm dvanácte osob řeholních téhož řádu svatého pohodlně 
bydleti mohli, z pozůstalosti mé již založený vyzdvižený byl. A kdybych já toho za živobytí 
svého nedokonal neb dokonati nemohl, vedle to pánu panství Provinciálovi připomenutého 
řádu a panu 
 
Pokračování juxty: 
pírající stáhl, a tudy taková Articuli na odpírajících … dědicích někdy Floriana Jetřicha hraběte ze 
Žďáru … a těch Gottharda Floriana Žďárského pře… …, podle kteréž … smrti odemřelého Františka 
Adama Žďárského … k tomu statku Červenému Újezdu se vším jeho … příslušenstvím … a spra-
vedlnost … každým člověkem … i samo v sobě dosti … jest, jak právo městské E.22 v … 1 vy…, že 
on František Adam hrabě ze Žďáru … kšatu z světa … a consequenter odpírající vlastní sestry jeho 
dle zřízení zemského O. 32. 33. 35. 37. in … O. 40. a Jeho Milosti císaře Declaratori ll 8. 9. 11. 14.  
31. 33. 34. všecknu … jeho mohovitou i nemohovitou právem nápadním zdědily. K čemuž 
přistupuje i to 
Třetí. Kdyby někdy František Adam hrabě ze Žďáru ty výše jmenované a právem ustanovené 
Solennitates při činění kšaftu byl observiroval, jakož se stalo, tehdy vždy přece týž jeho domnělý 
kšaft nemohl by místa a průchodu míti i proto, že Jeho Milostí vydanými Declaratorimi pod literou 
Ee. 16. jest jistě a světle vyměřeno §. So sollen sie doch atd., že ačkoliv vlastním dětem po z světa 
sešlým buď in Testamento, aneb ab intestato do statků na ně připadlých s komorníkem od desk 
zemských uvazovati se dáti za potřebí není. Nic však méně, když jsou zletilí, tehdy při dskách 
zemských buď osobně, neb také skrze psaní se se ohlásiti o svém dědickém právu a jeho ujití 
oznámiti povinni býti mají, jináč sice jim od takových statků ani dskami zemskými ani mimo dsky 
zemské nic odciziti ani změniti, ani také žádných zápisů na ně dělati, Consequenter mnohem 
méněji kšaftovati povoleno býti nemá, kteréhožto právního ustanovení jest někdy František Adam 
hrabě ze Žďáru dokonce opominul a po smrti někdy Floriana Jetřicha hraběte ze Žďáru otce svého 
do statků 
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mistrovi již vydané Modelle, tehdy dědice a budoucí mé panství kladenského a újezdecké-
ho tak, jakž jim spasení duše jejich milé jest, … zavazuji a pro Boha žádám, aby se o to 
všelijak přičinili, aby týž klášter, jakž prv podotknuto, pro dvanácte osob řeholních k byd-
lení pohodlný vedle povahy a způsobu jejich řeholního a ode mě začátku učiněného bez 
odkladů a co nejdřívěji možná z důchodu a pozůstalosti mé kladenského a červeného újez-
deckého panství skutečně vyzdvihnouti dali.  
Co se pak těch 12 osob řeholních tu bydleti majících dotýče, totiž osmi kněží a čtyři bratři 
přítomnost neměnitelnou v počtu (pokudž se jich víceji mimo nadání mé by vychovati 
mohlo) ovšem žádné překážky nečiníce žádám zdrženou býti. A tak disponirujíce na vycho-
vání týchž 12 osob pod stálý a věčný plat pod úroky obyčejné šest ze sta odkazuji domu 
loretánskému anebo kapli dvaceti tisíc zlatých rýnských 
 
Pokračování juxty: 
po něm pozůstalých a pozůstalosti nemohovité ani s komorníkem od desk zemských tak, jak Jeho 
Milosti císaře Declaratoria lit. 4. 6. rozměřují, jest se neuvedl, ani podle Ee. 16. ustanovení 
nezachoval a té pozůstalosti podle toho práva Iudicialiter neadiroval. A tak consequenter ani on 
kšaftovati nemohl. 
Za čtvrté. Jest právem zaopatřeno, že jednoho každého pořádného kšaftu grunt a podstata na 
tom záleží, aby ním pořádný dědic ustanoven a nařízen byl, čehož jest týž František Adam hrabě 
Žďárský neobserviroval, neb jest nad panstvím kladenským a Červeným Újezdem se vším k těm 
panstvím náležitým příslušenstvím, též nad svršky a nábytky v nich se nacházejícími, stříbře, zlatě, 
hotových penězích a klenotech, dluzích a pratensích žádného zejména pořádného dědice 
neustanovil. A ačkoliv v tomu spisu kšaftovním za Universalního dědice činiti a klásti chtěl jednoho 
z rodu Žďárského vlastního (prý:) syna Mikuláše Žďárského, jenž (:prý:) v mladém věku nyní 
v saské zemi pozůstávají, aby na jednoho z těch synů Žďárských ti statkové připadli. Avšak že týž 
Mikuláš Žďárský obytný v saské zemi nikdy pořádně oddávané manželky a tak žádného pořádně 
zplozeného syna neměl a míti nemohl, jest notorium a jinačeji ukázáno býti nemůže. 
Páté. A kdyby i týž Mikuláš Žďárský pořádně zplozené děti měl, jakož nemá, tehdy by ty víry svaté 
katolické samospasitelné nebyly, a tak dle Jeho Milosti císaře Declaratori Ee. 4. a mnohých 
prošlých Jeho Milosti císaře Resolutí statků pozemských v království Českém obsedirovati by 
nemohly. Anobrž 
Šesté. Doloženo jest v tom nepořádném kšaftu, jako i v tom Codicillu toho, že jinší, totiž  
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každý po 60 krejcarech počítaje, aby ty vždy a na věčné časy při dědicích panství kladen-
ského a újezdeckého zůstávajíce, a to věčně z týchž 1 200 zlatých rýnských na dva termí-
ny pro nictu et amictu a jiné domácí potřeby bez odkladu při svatém Jiří a svatém Havlu 
k rukám od nich obraného otce duchovního si tak, aby oni z té a tak učiněné Fundati mé 
titulo Ellemosyna žádného nedostatku nesnášeli, vydáno bylo. Pro zaopatření pak světel 
k svaté kapličce, pokudž by toho potřeba vynášela a darované svíce nepostačovaly, jako 
i k zachování stavení a naddotčené kapličky a kláštera odkazuji a k odvozování dědice na 
budoucí a věčné časy pod spasení duše jejich nebezpečenstvím zavazujíce, zadávám deset 
tisíc zlatých rýnských pod stálý a věčný plat, úroků 6 ze sta, takže z té sumy těch deset 
tisíc zlatých rýnských ročně vycházeti a vydáváno býti má 600 zlatých rýnských. To však 
na ten a takový způsob, aby kláštera téhož a kapličky svaté opatrovníci páni páteři řeholní 
a všichni jich vždy k potřebě naddotčené na účet od dědiců a budoucích držitelů již často 
opáčených panství skrze duchovního otce, co by zapotřebí bylo k samé a jediné potřebě 
místa loretánského a jinam nic, žádati a vyzvihnouti 
 
Pokračování juxty: 
vysoce urozená hrabata Bernard Ignacius a Maximilian Valentin svaté římské říše hrabata 
z Martinic … jednoho z těch synů Mikuláše Žďárského, kterého slušného a hodného k tomu … za 
dědice vybrati, nad ním poručenství až do času jeho přijití mají, … právu …, nebo dědic má 
zejména … samého … jmenován a … a na tom … každého kšaftu … a když se to nestalo, ipso … 
ten kšaft jest ničímž … aby někdo … … po smrti kšaftujícího na jeho místo dědice ustanovovati, 
povolávati a jmenovati mohl, toho práva nepovolují. 
Sedmé. A byť pak i který pořádný dědic od samého kšaftujícího ustanoven byl a ten katolického 
náboženství nenásledoval a ke dskám zemským způsobným se před tím neučinil, tehdy ani tou dle 
zřízení zemského A. 20. O. 40. a Jeho Milosti císaře Declaratori KK. 43. 45. jakožto k zemi nehabi-
litirovaný děditi by nemohl. 
Osmé. Mohlo by snad od druhé strany řečeno býti, že jeden každý nemajíce po linii nahoru ani 
dolů vstupujících dědiců, může kšaft o svém jmění učiniti, jak se mu líbí. Ale ani to postačovati 
nemůže proto, že vždy přece ta svobodná vůle jest po obedienti a má se srovnati s právním 
ustanovením, tohoto pak Františka Adama hraběte ze Žďáru kšaftovní spis s Codicillem z strany 
panství kladenského, Červeného Újezdce a Litovic v sobě obsahují patrný fideicomissium, nebo 
v něm doloženo jest in formalibus tak, aby z rodu toho Žďárského nadjmenovaná panství nikdy 
nevycházela, což opět i proti zřízení zemskému O. 22. Jeho Milosti Císaře Declaratori 20. 28. … na 
to od Jeho Milosti císaře Consensu a povolení psaného učiniti nikoliv nemohl. 
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a k čemu applicirované býti mají, zaznamenati dali. Pokudž by pak z třech set zlatých 
rýnských kterého roku (o čemž nadějně nepochybuji) mimo důležité potřeby co zbývalo 
a kdybykoliv takoví zbytkové na tisíc zlatých se vynesli, tehdá takové peníze aby buďto 
dědicům a držitelům dotčených panství, nebo někomu jinému na obyčejné Interese tak, 
aby Patrimonium blahoslavené rodičky boží vždy raději k zrostu nežli k újmě přicházelo, 
zapůjčeny byly, do knihy Fundati a nadání všelijakého z pilnosti k zapsání přijíti mohlo 
a přicházelo.  
I to k opomenutí přijíti nemá, že kdybykoliveč počet požádaných osob řeholních, totiž 
kněží osmi a bratří čtyř, za patrný čas podle Fundati mé v klášteře nebylo, tehdy pro rata 
temporis se deputirované almužny kapličce k dobrému od otce duchovního nevyhnutelně 
zachovati a zadržeti má tak, jakž výšeji vysvětleno jest. 
A tak odkaz tento obojí k svatému místu na Capitalu vynésti a na naddotčených panstvích, 
jakožto na Hypothece věčné, pod jedním každém dědici a 
 
Pokračování juxty: 
Deváté. A ačkoliv někdy František Adam hrabě ze Žďáru v svém Codicillu i to doložil, aby (:titul:) 
vysoce urozený hrabě Bernard Ignatius svaté římské říše hrabě z Martinic, nejvyšší purkrabí 
království Českého, ten jeho (domnělý) kšaft a poslední vůli sobě poručený měl a Jeho Milost 
císaře a krále pána pána nás všech nejmilostivějšího jménem jeho žádal, aby ten jeho kšaft pro 
zdržení rodu jeho a domnělého dědice k přivedení k samospasitelné víře katolické potvrditi ráčil, 
též vysoce urozeného Maximiliana Valentina hraběte z Martinic, nejvyššího hofmistra v království 
Českém atd. tolikéž prosil, aby sobě kšaft jeho poručený měl a taky při Jeho Milosti císaři nejmilos-
tivější potvrzení vyjednal. To však žádné platnosti míti nemůže a nemá proto, že takové žádání 
a povolení Jeho Milosti císaře mělo se státi před učiněním kšaftu od samého kšaft činícího a za 
živobytí jeho, v skutek a dokonalost psaný Consens uvésti a na tom Jeho Milosti císaře Consensu 
měl jest teprve kšaftovati, svůj kšaft neb fideicomiss fundirovati, jakž o tom výš citované zřízení 
zemské O. 22 a Jeho Milosti císaře Declarat. Ji. 20. 28. patrně vyměřují. Z čehož … i následuje, že 
týž nepořádný spis kšaftovní i s Codicillem dle zřízení zemského O. 29., práva městského E. 22. 
§ 1. F. 6. § 2. jest ipso facto ničímž a dle příkladů výše i tuto přiloženého odpírají sestry hraběnky 
ze Žďáru k té pozůstalosti někdy bratra svého Františka Adama hraběte ze Žďáru práva nápadní 
mají a všechno po něm dědí. 
A poněvadž jest těmito rozepsanými příčinami to ukázáno, že týž domnělý kšaftovní spis spolu 
s Codicillem jak in formalibus, tak in materialibus jest veskrze nepořádný, 
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držiteli týchž panství bez nejmenšího na tuto mou Dispositi jich umenšení státi a pozůstá-
vati má třiceti tisíc zlatých rýnských a z těch úroků k naddotčenému applicirování každo-
ročně jeden tisíc osm set zlatých rýnských vycházeti, a aby tomu všemu co nejlépěji 
zadosti se učinilo, na to že vrchní řádu svatého spolu s otcem duchovním obzvláštně pozor 
míti budou, k nim pro … boží a uvarování se duchami Tridentino Concilio vystavené klatby 
patřiti bude, naproti tomu nadání naddotčení páni páteři v též kapli loretánské vedle 
vypravování obyčejných hodinek a modliteb v řádu pořádně zachovávaných každého dne 
na budoucí a věčné časy vedle duchovního ustanovení jednu mši svatou za mrtvé a dru-
hou za živé z rodu mého sloužiti a Pánu Bohu obětovati. Na den pak svatého Františka 
mimo obyčejnou mši svatou ještě jednu zpívanou a druhou Requiem, jakž dotčeno, k tomu 
konci vykonati zavázáni býti mají a budou. 
Pro větší toho dokonalost a stálost, aby nynější a budoucí páni páni arcibiskupové pražští 
nad touto Fundati a nadání mém (:jehož výpis velebné Consistoři se složiti má:) jakožto 
duchovní vrchnost ruku ochrannou držeti ráčili, jim v tom 
 
Dokončení juxty: 
pročež odpírají sestry … hraběnky ze Žďáru … Jeho Milosti slavného soudu zemského většího 
v království Českém, pokorně žádají, že spravedli… … ten kšaftovní spis někdy Františka Adama 
hraběte ze Žďáru i s Codicillem, jako i s těmi … do statků Kladna, Červeného Újezdce, též tvrze 
a statku Litovice, neméně Velkých Vičicích a Göttersdorfu … za nepořádné … z desk zemských … 
že pak odpírající … vlastní sestry někdy Františka Adama hraběte ze Žďáru při všechné a … 
pozůstalosti jeho mohovité i nemohovité za … nápadnice a dědičky ustanoviti a pozůstaviti, 
neméně jim vysoce urozenému Maximilianovi Valentinovi hraběti z Martinic aby z přijatých užitků, 
též ze škod a nákladů et quod interest právo byl spravedlivou výpovědí vynaleznouti mají. A to oni 
původem na slavném soudu zemském větším v království Českém dále právně vésti a ukazovati 
nepominou … sobě při tom všecka další beneficia iuris víceji skládání allegat a obzvláště vedení … 
 
Saluis quibuscang. 

Ineuetum jména svědků 
… Andreas Hartman z Klarsteina 
Adam Hendrych Houška z Března 
Mandalena Přechovská rozená ze Žďáru 
 
Polexina Lidmila hraběnka ze Šternberka 
rozená hraběnka za Žďáru 
Karel římské říše hrabě z Millesimo 

Jan Ladislav Sluzský z Chlumu 
Ferdinand Karel Čejka z Olbramovic 
a jiných více, kterých potřebovati budou 
 
Johana hraběnko Millesimo  
rozená hraběnka ze Žďáru 
i na místě druhých sester nepřítomných  
jakožto plnomocníci 
Ignatius Karel hrabě ze Šternberka 
Michal Lhoták z Lhoty 
Jakub K. Čečelický 
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nejmenším ztenčovati neb zmenšovati nedopouštěli, pro Boha a přehořkou smrt syna jeho 
nejmilejšího, pána a spasitele našeho Ježíše Krista uctivě žádám a prosím. Jim pak pánům 
páterům františkánům v tom dáleji zaopatření toto činíce, kdyby z nadepsaného odkazu 
jim deputirovaná almužna na dva termíny vycházeti mající každý termín pololetní časně 
zapravena nebyla, a to k nějakému prodloužení na zkrácení jich přijíti chtělo, aby jich ten 
čas zřízený duchovní otec o to se domlouvati s přátelským napomenutím a náležitým 
netoliko, ale i pro zanedbání další světské i duchovní Executi se dožádati ohlásiti tu, kdež 
by náleželo, mohl a povinen byl. 
Co se pak dostavění téhož kláštera loretánského dotýče, aby z důchodu panství kladenské-
ho a červenoújezdeckého tím dříve vystavěn býti mohl, nad tím za plnomocného 
Inspectora a Patrona vysoce urozeného pána pana Maximiliana Va- 
 
Juxta: 
Léta 1671 ve čtvrtek po památce svatého Bartoloměje, to jest 27. July. 
Vysoce urozené 
Polexina Lidmila hraběnka ze Šternberka rozená hraběnka ze Žďáru na Horažďovicích, Sedlici, 
Opálce, Zalužanech a Skočicích, 
Marie Maximiliana Eva Hýzrlová rozená hraběnka ze Žďáru a na Košumberce, 
Johana Eusebia Barbora hraběnka Caretto z Millesimo rozená hraběnka ze Žďáru na Vlachovém 
Březí, Kosové Hoře a Pacově, 
Theresia Eleonora Ugartová rozená hraběnka ze Žďáru a na Budiškovicích, 
Anna Kateřina hraběnka Magnová rozená hraběnka ze Žďáru a na Strážnici, 
vlastní sestry někdy Františka Adama Eusebiusa hraběte ze Žďáru na Kladně, Červeném Újezdci, 
Litovicích, Malých Vičicích a Göttersdorfě v tomto naproti psaném od nich společně kšaftu téhož 
někdy Františka Adama Eusebiusa hraběte ze Žďáru bratra jich … odporu právním jmenovaném 
všechny společně a jedna každá od osoby své, též dědiců a budoucích svých, stoje osobně při 
úřadě královských desk zemských přiznali se J. Mti N. a U. P. M. týchž desk zemských, že k zados-
tiučinění smlouvě a přátelskému porovnání, kteréž jest se mezi vysoce urozeným Maximilianem 
Valentinem svaté římské říše hrabětem z Martinic, pánem na Hagenstorfě, Prunerstorfě, Bystré, 
Loučkově, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále skuteč-
nou tajnou radou, komorníkem, královským místodržícím a nejvyšším hofmistrem v království 
Českém z jedné a nimi z strany druhé 23. dne měsíce July léta přítomného stalo, kteréž také ve 
dskách zemských v kvaternu památném mořské barvy čtvrtém657  po literou E 18 vepsán jest,658 od 
toho teď naproti psaného odporu tak dalece, což se téhož Maximiliana Valentina hraběte 
z Martinic, dílu dědického, totiž statků Vičice a Göttersdorf řečených dotýče, dokonale upouští, 
práva odtud jim domněle náležejícího nyní i na budoucí časy ve všem úplně se zbavují, i tak 
naddotčený kšaft téhož bratra jich, quo ad secundam institutionem za podstatné uznávají. Nic-
méně však právo k budoucímu vyvracení téhož kšaftu quo ad primam institutionem sobě tímto per 
expresum vyhrazují. Podle čeho ten týž odpor jich jakožto propuštěný z desk zemských vymazán 
a se vším tím, co tak po něm, buď incidenteliter neb jináč jakkoliv v toliko při úřadě desk zem-
ských, ale i při Jeho Milosti císaře královské kanceláře místodržitelské a dvorské české i jinde zašlo 
a buď právě vedeno, neb skrze suplikování a jináč pohledáváno bylo, capirován jest. Vyznání všech 
úředníků.659 
 

                                                 
657  DZV 389. 
658  Text kteréž také ve dskách zemských v kvaternu památném mořské barvy čtvrtém po literou E 18 vepsán jest 

dopsán dolů pod juxtu. 
659  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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lentina svaté římské říše hraběte z Martinic (titul) vedle nadjmenované duchovní vrchnosti 
ustanovuji. S tím při tom dalších týchž pánů páterů opatřením, dokudž by do téhož 
kláštera nadjmenovaný počet jich uveden nebyl, aby dědic na tři osoby duchovní tak, jakž 
nyní ročně jim se na každou osobu po sto zlatých rýnských platí, tři sta zlatých na 
vychování z důchodu panství mého kladenského a újezdeckého ročně vydával. 
K záduší kladenskému k věčnému platu na úroky obyčejné z důchodů kladenských k zapra-
vování odkazuji sto kop míšeňských. 
A poněvadž při témž záduší kladenském nemálo z rodu Žďárských pohřbeno se vynachází, 
protož tomu chci a nařizuji, aby na věčné a budoucí časy v témž chrámě Páně každého 
týhodne dvě mše svaté zpívané Requiem řečené buďto figuraliter, nebo choraliter za ty při 
tom chrámě Páně odpočívající a při konci mše svaté žalm De profundis s obyčejnou 
modlitbou za mrtvé obě Recitirováno a vykonáno bylo, za práci pan farář každého týhodně 
jeden zlatý, kantor s varhaníkem jeden zlatý z důchodu kladenského dosáhnouti a jim 
vydáno býti má. 
 
Juxta: 
Léta 1671 ve čtvrtek po památce svatého Bernarda, to jest 20. Augusti. 
Anna Kateřina hraběnka Magnová rozená hraběnka ze Žďáru a na Strážnici přiznala se před J. Mti 
N. a U. P. M. D. Z. v kr. Č. … teď naproti psanému … od odporu v … a doložila … na prázdné místo 
… přiznání jménem … též Anny Kateřiny hraběnky Magnové rozené hraběnky ze Žďáru učinili … 
vysoce urozený Karel Leopold Caretto… hrabě z Millesimo Jeho Milosti skutečný komorník … Karel 
hrabě ze Šternberka, též Jeho Milosti skutečný komorník a rada při apelacích … pražském … 
k tomu dle obnoveného zřízení zemského J 12 … plnomocníci … list mocný od ní … daný pod 
datum v městě Uherském Hradišti 3. Augusti léta 1671 datýrovaný podpisem ruky a pečeti jí 
hraběnky Magnové … a od úřadu téhož města attestirovaný v registrech Depositi listovní … pod lit. 
… to plněji svědčí.660 Vyznání všech úředníků.661 
 
Další juxta, psaná německy: 
A. 1671 am Dienstag nach dem Fest. s. Bartholomai, das ist dem 24. Augusti. 
Polexina Ludmila Graffin von Sternberg, Maria Maximiliana Eva Hiserlin, Johana Eusebia Barbora 
Graffin Carettin von Millesimo, Theresia Eleonora Ugartin und Anna Catharina Graffin Magnin 
sammentlich geborne Graffine von Sahr und leibliche Schwester auch … … …662 

                                                 
660  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
661  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
662  Dále není juxta přepsána, pokračuje na dalších stranách. 
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K záduší hostivickému na hotově na úrok k zaopatření sto kop míšeňských. 
K záduší tachlovskému týmž způsobem pod věčný úrok sto kop míšeňských. 
K záduší svárovskému nejinačeji sto kop míšeňských. 
Tyto troje Legata zádušný dědic má … dní a v roce pořád zběhlém složiti a takové peníze 
aby s pomocí jeho a farářů v dobrá místa pod úrok věčný a stálý plat zapůjčené byly, 
nařizuji. 
K špitálu kladenskému k vychování 6 osob, živnosti své pro nedostatek zdraví vyhledávati 
nemohoucích, každé 4 neděle chleba po 1 strychu, pšenice každé 4 neděle 1 věrtel, ječ-
mene na kroupy 1 věrtel, hrachu každé 4 neděle 1 věrtel. Na penězích každé osobě 
týhodně po 7 krejcarech z důchodů kladenských aby vydáváno bylo nyní i na věčné časy 
poroučím, od oděvu při vůli zanechávám. 
Co se pak panství, statků a jmění mého všelijakého mohovitého i nemohovitého, kteréž 
mám a 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 

[F 4] 
 
míti mohu, dotýče, na čem by to koliv záleželo, totiž zámek a panství mé kladenské a čer-
venoújezdecké, též tvrz a statek můj Litovice, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch 
gruntů zběhlými, sirotky, vdovami i s jich spravedlnostmi, s dvory kmetcími s platy, 
s krčmami, v táchž vesnicích dotčených panství, s mlýny, pilami, rybníky, řekami, potoky, 
lesy, háji, lukami, horami, s honbou na velikou i malou zvěř, cihelnami, pastvami, pastviš-
těmi, se všemi svršky a nábytky, s hospodářstvím všelijakým a příslušenstvím, nic ovšem 
nevymiňujíce, v těch právech a spravedlnostech, mezích a hranicích, jakž od starodávna 
týž panství a stateček byly, jsou a zůstávají a jak jsem já toho všeho sám v držení a užívá-
ní byl a zůstával, k tomu všecka práva a spravedlnosti mé, se všemi svršky a nábytky, 
buďto na stříbře, na zlatě, na hotových penězích a klenotech, dluhy mé, … active et 
passive, kdežbykoliv upsané vyhledáni býti mohly, jako by to do tohoto kšaftu mého slovo 
od slova vloženo a vypsáno bylo, mimo nadepsané a následující odkazy mé, v tom všem 
za pravého a univerzálního 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 
 
dědice činím a kladu jednoho z rodu Žďárského, vlastního syna Mikoláše Žďárského ze 
Žďáru, jenž v mladém věku nyní v saské zemi pozůstávají, aby nadjmenované panství mé 
se vším dotčeným příslušenstvím na jednoho z těch synů Žďárských připadly, poslušně 
žádajíce Jeho Excelenci vysoce urozeného svaté římské říše hraběte pána pana Bernarda 
Ignatia hraběte z Martinic, vladaře domu smečenského, pána na Slaném, Hořovicích, 
Komárově, Podlužích a Mirošovicích, Jeho Milosti císaře, uherského a českého kále skuteč-
nou tajnou radu, komorníka, rytíře zlatého rouna, nejpřednějšího královského místodržící-
ho a nejvyššího purkrabího v království Českém, též vysoce urozeného pána pana Maximi-
liana Valentina svaté římské říše hraběte z Martinic na Plánici, Hagenstorfě, Prunersdorfě, 
Bystré a Cerekvi, Jeho Milosti císaře skutečnou tajnou radu, komorníka, královského místo-
držícího, soudce zemského a nejvyššího 
 
Dokončení německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
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hofmistra v království Českém, Jich Milosti pány ujce mé, aby oni společně jednoho z týchž 
mladých bratří Žďárských, který by k tomu způsobný byl a oni jej za hodného uznali 
vybrati a k cvičení víře křesťanské a katolické do měst pražských vyzdvihnouti ráčili tak, 
aby z rodu toho nadjmenované panství nikdy nevycházeli, nad kterýmžto dědicem mým 
naddotčené Jich Excelence a Milosti jakožto mé laskavé pány ujce za vzácné pány a poruč-
níky zřizuji. 
Legata pak a jiné dluhy, kteréž dědic Žďárský z panství kladenského a červenoújezdecké-
ho zapravovati povinnovati bude a býti má nad nadepsané tyto jsou. 
Jeho knížecí Milosti pánu panu Matoušovi Ferdinandovi z Bilenberku arcibiskupu pražské-
mu (titul) z staré upřímné věrné lásky odkazuji v roce k zaplacení  tisíc tolarů. 
Pannám slečnám tetám mým rozeným Švihovským ode dne publicirování kšaftu tohoto 
v klášteře u svatého Josefa na Malé Straně zůstávajícím v pěti letech k zaplacení odkazuji 
 tisíc zlatých 
tak, aby se za duši mou Pánu Bohu modlili a mě z paměti své nikdy nespouštěly. 
 
Juxta, pokračuje na listu F11: 
Léta 1687 v pondělí … Judica, to jest 17. Marty. 
… Ferdinand … arcibiskup … svaté římské říše … apoštolského … F 11 sig. ǂ 
 
Další juxta, psaná německy: 
Anno 1687 am Montag … Judica, das ist 17. Marty. 
… … … 
Vide reliq. infra F 10 sig. # 
 
 
 
Item paní Marii Veronice Malovcové rozené Švihlovské odkazuji pět set zlatých. 
Paním sestrám mým, totiž paní paní Polexině Lidmile Frebonii hraběnce z Šternberka 
rozené hraběnce ze Žďáru, paní Maximilianě Evě Barboře Hisrlové, paní Johaně Eusebii 
hraběnce z Millesimo, paní Theresii Eleonoře Ugartové, paní Anně Kateřině Magnové, vše 
rozeným hraběnkám ze Žďáru, odkazuji v roce k zaplacení po 
 dvou tisících kop míšeňských. 
Panu Tomášovi Nigrovi z Rizmpachu v půl létu k zaplacení tak, aby on nebo dědicové jeho 
toho jistotně dosáhnouti mohli, odkazuji tisíc kop míšeňských. 
Item manželce jeho, aby se za mě Pánu Bohu modlila, odkazuji pět set zlatých rýnských. 
Item panu Tomášovi Sobolovskému Administratoru fary na Kladně odkazuji sto zlatých. 
Item Francovi Cimrmanovi pro věrné služby otce jeho, kterémuž[?] i dům jemu na Kladně 
patřící Forberg řečený zanechávám a jej z poddanství propouštím, mimo to na penězích 
odkazuji 200 zlatých. 
 
Juxta, psaná německy: 
Anno 1673 am Tage s. Ignati, das ist den 31. July … und den 14. Decembris … Jahres publiciret. 
Niclas und Leo Sahrer von Sahr auf Racowitz … … … 
… … … 
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Mandelině Cimrmanové, jíž také z poddanství propouštím, odkazuji 50 kop míšeňských. 
Dorotě Čejkové odkazuji 20 kop míšeňských. 
Zachariášovi komorníku mému, jehož i s manželkou z poddanosti propouštím, odkazuji 
 50 kop míšeňských. 
Janovi Trexlerovi písaři, jehož z poddanství propouštím, odkazuji 50 kop. 
Kryštofovi Léblovi, jehož i s manželkou z poddanosti propouštím, odkazuji společně 
 50 kop. 
Oděv smutkový náležitý toho času na témž panství sloužícím dán býti má i osobám speciál-
ním poznamenáním A. ode mě na svobodu propuštěným a čeledi mé hořejší, lokajům, 
kuchařům a maštalních osob mimo náležitý Respective smutkový oděv jednomu každému 
nad mzdu zaplacenou ještě za jeden celý rok ode dne smrti mé, jakož i tím způsobem 
děvečkám při zámku sloužícím tolikéž roční službu z důchodu mého kladenského, aby byla 
vydána a zaplacena anticipato poroučím a nařizuji. A dle téhož registříku A. ode mě pode-
psaného je z poddanosti propouštím. 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 
 
 
Dáleji co se panství mého Malých Vičic a Göttersdorfu dotýče, nad týmž (na mnoho-
násobnou mně v potřebách mých prokázanou ujcovskou lásku pamatujíce) Jeho Excelence 
vysoce urozeného pána pan Maximiliana Valentina svaté římské říše hrabě z Martinic, 
dědičného pána na Hagendorfě, Prunersdorfě, Plánici, Bystré a Cerekvi, Jeho Milosti 
římského císaře, uherského a českého kále tajnou radu, komorníka, královského místo-
držícího a nejvyššího hofmistra v království Českém, jakožto pana ujce mého vzácně 
laskavého, téhož naddotčeného panství zcela a zaúplna se všemi k němu přináležejícími 
případnostmi tak, jakž se v mezech svých a hranicích vynachází a já téhož od předků 
svých v držení dědičně jsem přišel a pozůstával, za pravého Universalního dědice mého 
jmenuji, činím a ustanovuji, ale však po smrti mé a prv nic 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
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tak, aby týmž panstvím a všemi svršky, kteréž by se kolivěč vynašly, buď vedle Register, 
anebo jináč, vystáti mohl, vedle své dobré vůle vládnouti a Disponirovati mohl a moc měl, 
s těmito však věčnými a častými odkazy, kteréž z tohoto dědictví a panství zapravené 
a Continuirované býti mají. 
Předně a nejprve zadávám a odkazuji kapličce při městě Praze pod titulem Marie Hül… 
z důchodu téhož panství pod věčný a stálý plat úroční jmenovitě dva tisíce zlatých 
rýnských tak, aby pro opatření též kapličky, i kdyby se státi mohlo, pro rozšíření a zlepšení, 
z naddotčených důchodů každoročně se vydávalo z nadjmenované sumy interse sto 
dvaceti zlatých rýnských, a to k věrným rukám, kteréž by sobě vrchnost téhož panství 
obrala, aby se skládalo a v čas potřeby dobrému též kapličky applicirováno bylo. 
Za druhé nařizuji a tomu chci, aby Fundati na dvanácte osob mládeže k cvičení v literním 
umění buďto v Seminarium Convictu Societatis Jusu, anebo tu kdyby za nejlepší uznáno 
bylo, že by se v bázni boží, v dobrých mravech, ctnostech a v literním umění co nejlépěji 
cvičiti mohli a při takovém cvičení až do dosažení … perfecti a dokonalosti, k stavu du- 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 
 
chovnímu neb světskému chvalitebně a vlasti své milé užitečné Determinati, totiž osm 
potřebnějších osob stavu rytířského dobře zachovalých a poctivých lidí stavu městského 
čtyři, aby obrané (o kterýchž by naděje obzvláštní se míti mohla) a přijaté byli. Na každou 
osobu pak v rovnosti k vychování quoaduictum at amictum jedno sto kop míšeňských 
z důchodu vičického a göttersdorfdkého ihned po vyhlášení kšaftu tohoto, v témž roce 
začátek učiníce, aby rozdáváno a v tom neproměnitelně pokračováno bylo na věčnost, 
totiž každoročně dvanácte set kop míšeňských kšaftem tímto dědice a budoucí držitele 
panství toho zavazujíc. Pokudž by pak naddotčený pan dědic a jiní ad infinitum 
Successores takovou Fundati na sobě držeti nemínil, tehdá s pře…zetím rady od Jeho 
Milosti arcibiskupské a velebné consistoře pražské (kteráž nad touž Fundati za obzvláštní 
protectores se dožádávám a jim to poručena činím) bude moci v jisté místo 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 

                                                 
663  Chyba ve foliaci knihy, dva listy jsou označeny F 6. 
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podstatné a k placení způsobné, jinačeji nic, vykázati. A když approbirováno bude, takové 
quantum, které by tisíc čtyři sta zlatých rýnských úroku ročně vyneslo, složiti a na to od 
Jeho Milosti pana arcibiskupa a velebné Consistoře Confirmati, jako i deskami zapsání pro 
věčnou paměť žádati tak, aby Fundati má žádného ztenčení skrze tu proměnu pod výš 
naddotčenou klatbou duchovní i světskou zavazujíce nepociťovala. 
Legata pak i jiné dluhy, kteréž Jeho Milost pán pan dědic zapravovati povinen bude a míti 
má nad nadepsané, tyto jsou. 
Totiž vysoce urozené paní paní Voršile hraběnce Holíčské ze Šternberka rozené hraběnce 
z Martinic ve dni a v roce k zaplacení tisíc zlatých rýnských. 
Panu Jakubovi Dobřanskému z Schwarzprutu lékařského umění doktoru ménu sto tolarů. 
Matyášovi Maximilianovi Princovi, jehož i s tím dvorem hostivickým slove Chrzovským 
a jemu náležejícím, svobodného beze všech obtížností a robot osvobozujíce za jeho věrné 
služby po publicirování hned tohoto kšaftu k zaplacení odkazuji tři sta zlatých rýnských. 
Item Lucii Princové manželce jeho mimo roční služby 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 
 
 
(jsou též z poddanosti propuštěna) odkazuji k zaplacení tři sta zlatých. 
Item Kryštofovi Lörnerovi hejtmanu pryzenskému664, jehož na svobodu i s dětmi propouš-
tím, odkazuji sto zlatých. 
Item Jakubovi Redlovi v Pryzni665 odkazuji 10 kop. 
K špitálu při městě Pryzni ležícímu pro čtyři osoby z téhož panství k práci již do konce 
nezpůsobné na věčné a budoucí časy z téhož panství vydáváno bylo žita anebo chleba 
každoročně po 16 strychách, pšenice každé osobě ročně 3 věrtele činí 3 strychy, hrachu 
tím způsobem 3 strychy, … ječmene na kroupy 3 strychy, na penězích každému týhodně 
po 7 krejcarech činí týhodně 28 krejcarů. 
Správcové, písaři a jinší Oficirové na panství a statcích mých obého dědictví již vyslove-
ného pod počtem zůstávající, co se starých počtů dotýče a výstavků z nich učiněných, 
jestliže se z nich za živobytí mého nevyvedli, je Casirujíce a aby zcela a zaúplna od nich 
upuštěno bylo, dědice mé zavazuji. 
 
Dokončení německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 

                                                 
664  Březenskému. 
665  Březno (u Chomutova). 
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Poddaným pak mým, aby za duši mou Pánu Bohu pilně se modlili, všeckny a všelijaké 
dluhy jak peněžité, tak obilné, mně jakýmkoliv způsobem povinnovaté (krčmáře ovšem za 
nápojné věci vymiňujíce) buďto z půjčky, aneb od jinad pocházející, jim odpouštím 
a promíjím. I to také míti chci, aby ode dne vykročení mého z tohoto bídného světa 
z důchodů mých všech panství všechny berničné i militární Contributi za lidi poddané za 
dvě léta placené a zapravované byly. Naproti tomu však oni poddaní všeckny a všelijaké 
úroky a poplatky, jakým by se koliv jménem jmenované býti mohly, vedle urburních knih 
aby vrchnosti zapraviti byli povinni. 
Panu Tomášovi Negronovi z Ryzmpachu a Maximilianovi Princovi s manželkou jeho ihned 
po smrti mé naložiti šrutek z důchodu vičického se dáti má. 
Že pak tomuto kšaftu mému poslední a neměnitelné vůli pořízení a Dispositi mého 
panstvích a statcích i o všech nábytcích nemohovitých i mohovitých, zadáních, odkazích, 
Indultích tak, jakž o jednom každém dotknuto jest, od dědiců mých neměnitelně zcela a 
zaúplna ve všem za dosti učiněno a jednomu každému vedle mého ustanovení a náležité 
spravedlnosti 
 
Další německy psaná juxty není do přepisu zařazena. 
 
 
 
zapraveno bude, to k nim, pokudž duše své spasení milují, od Pána Boha pro sebe a dědi-
ce své požehnání dosáhnouti a klatby věčné ujíti žádostivi jsou, dokonalé naděje jsem 
a zůstávám, obzvláště však a znamenitě co se duchovních ustanovení, Fundati a Legatu 
ad pias causas k dědičnému a věčnému zastání a promovirování dotýče, ještě jednou 
a naposledy Jich Milostí pánů arcibiskupů tohoto království Českého a velebné Consistoře 
pro Boha všemohoucího a syna jeho nejmilejšího, pána a spasitele našeho Ježíše Krista 
žádám a prosím, aby nad tím, co tak k rozmnožení cti a chvály boží nerozdílné trojice 
svaté, jednoho Boha, Panenky Marie rodičky boží i všech svatých v tomto kšaftu mém 
a neměnitelné poslední vůli nařízeno, deputirováno a odevzdáno jest, netoliko ochrannou 
ruku nyní i na budoucí časy drželi, jej chránili, ale i na ty, kteří k takovým beneficis 
deputirovaní jsou, aby 
 
Dokončení německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
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povolání svého, obzvláštně v duchovních věcech, pilni byli, mou dobrou Intenti s pilností 
vykonávali, obzláštní pozor míti, naříditi, ale aby hojněji mému Universalnímu dědici a Jeho 
Excelenci panu ujci mému vzácně laskavému, druhému dědici tím hojněji providirováno 
bylo, tehdá z své ujcovské poslušné důvěrnosti, kterouž mám, se dožádám Jeho Excelence 
vysoce urozeného pána pana Bernarda Ingatia svaté římské říše hraběte z Martinic, 
vladaře domu smečenského, pána na Slaném, Hořovicích, Komárově, Podlužích a Mirošo-
vicích, Jeho Milosti císaře, uherského a českého krále skutečnou tajnou radu, komorníka, 
rytíře zlatého rouna, nejpřednějšího královského místodržícího a nejvyššího purkrabího 
v království Českém atd. Též Jeho Excelenci vysoce urozeného pána pana Humberta Jana 
Černína svaté římské říše hraběte z Chudenic, dědičného pána na Petrspurce, Nejdeku, 
Engelhauzu, Milčovsi, Velkém Všenhofu, Kysiblu a Hypotecalním panství Mělnického nad 
Labem držitele, Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále skutečné tajné 
rady, komorníka, soudce zemského 
 
Další německy psaná juxty není do přepisu zařazena. 
 
 
 
a místodržícího v království Českém atd. Jako i Jeho Milost vysoce urozeného pána pana 
Alše Ferdinanda Vratislava svaté římské říše hraběte z Mitrovic, pána na Lnářích, Novém 
Hradišti Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále komorníka, soudce 
zemského, královského místodržícího a Presidenta zřízené komory české atd. V té k Jich 
Excelencím a Milostem dokonalé naděje živ jsouce a zůstávajíc, že pro odplatu a odměnu 
boží nad nadjmenovanými dědici v jich důležitých potřebách ruku ochrannou netoliko 
držeti, ale i svou vzácnou radou i skutkem věrně ve všem a každého času nápomocni býti, 
a je v své laskavé ochraně míti ráčí. 
Jakož i nápodobně a předně, v této příčině Jeho Milost římského císaře, uherského a čes-
kého krále, pána nás všech nejmilostivějšího v nejponíženější poddanosti, i tolikéž Jich 
Excelence a Milosti pány pány tajné i jiné 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 

F 10 
 
rady, komorníky, královské místodržící a nejvyšší soudce v tomto království Českém, vše 
s náležitou uctivostí a pilností aby nad tímto mým kšaftem a poslední vůlí mou ochrannou 
ruku držeti ráčili, poslušně žádám. I neméněji při Jeho Milosti římského císaře, uherského 
a českého krále radách a nařízených královských pánech místoúřednících menších desk 
zemských v tomto království Českém, aby tento kšaft můj po smrti mé k úřadu desk 
zemských podaný a přednesený přijímajíce vložiti dali, nad ním ochrannou ruku drželi, 
k žádnému rušení nebo zjinačení nepřipouštěli, toho služebně žádám a vyhledávám. 
Dáleji a naposledy při tom sobě té moci zanechávám, jestliže bych komu co rozdílně anebo 
společně, osobě nebo osobám mimo tento kšaft a pořízení mé buďto listy na papíře pod 
pečetí mou a podpisem ruky mé nebo jiných jednoho nebo dvou pánů a dobrých lidí na 
svědomí povolaných, aneboližto ústně do jakékoliv mírné sumy anebo cokoliv jiného řídil 
a odkázal a poručil, to všecko tak mocné a dostatečné býti má, jako by do tohoto kšaftu 
a pořízení mého slovo od slova pojato a vepsáno 
 
Pokračování německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
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bylo, s tou však při tom další a znamenitou výminkou, že sobě tolikéž této moci pozůstavu-
ji a zanechávám, abych mohl a moc měl tento kšaft a pořízení mé buď na díl, nebo ve 
všem změniti, zrušiti, jej zjinačiti a k němu cokoliv přidati, ujíti i všecken docela v nic 
obrátiti, jiný udělati anebo Codicil připsati podle vůle své, jak by mi se koliv líbilo a zdálo. 
Učinil-li bych jiný, aby tento proti poslednímu žádné moci neměl, nápodobně kdybych za 
živobytí statku mého, o němž tuto kšaftováno jest, něco odprodal anebo sice jinačeji 
odřídil, tehdy v tom anebo v těch věcech tento kšaft můj proměny žádné snášeti nemá 
a vedle vyměření práva městského E. 13 v té příčině zastoupeno býti má, čehož kdybych 
neučinil anebo nezrušil, tomu chci dokonale, aby ve všech punktech a clausulích 
v podstatě své to vše pozůstávalo, prohlašujíce se v tom ve všem, co se tím kolivěč 
nadpisuje, že má celá dokonalá vůle jest. 
 
Dokončení německy psané juxty není do přepisu zařazeno. 
 
Pokračování juxty z roku 1687 ze strany F 5: 
Sig. ǂ vide initium … F 5. 
rovný legát království Českého, primas Jeho milosti římského císaře, uherského a českého krále 
tajná rada. Známo činíme tímto listem naším tu, kdež náleží, jakož jest nám někdy vysoce urozený 
pán pan František Adam Eusebius svaté římské říše hrabě ze Žďáru, pán na Kladně, Červeném 
Újezdci, Vičicích a Göttersdorfu, Jeho Milosti císaře rada, kšaftem kšaftem svým ve dsky zemské do 
kvaternu trhového olivové barvy čtvrtého léta Páně 1670 v pondělí po neděli provodní pod lit. E 28 
vloženým a vepsaným, jeden tisíc tolarů, totiž sedm tisíc a pět set zlatých odkázal, že v témž 
odkazu od vysoce urozeného pána pana Maximiliana Valentina svaté římské říše hraběte z Martinic, 
pána na Hagensdorfě, Plánici, Bystrém, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti římského císaře, 
uherského a českého krále skutečné tajné rady, komorníka, královského místodržícího a nejvyššího 
hofmistra v království Českém, zcela a zaúplna spokojeni jsme a že takových tisíc tolarů na hotově 
a skutečně jsme dostali, my téhož pána pana Maximiliana Valentina hraběte z Martinic, a komu by 
toho potřeba ukazovala, tímto listem naším od sebe, též budoucích našich kvitujeme úplně 
a docela nyní i na časy budoucí a věčné. Na potvrzení toho quitanci tuto naši rukou naší podepsali 
a pečeť naši 
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A tak s dobrým rozumem, zdravým rozmyslem svým, jsa sobě statkem a jměním svým 
svobodný, toto pořízení v svrchu psané, učiníce tento kšaft zavírám s pány přáteli mými 
milými, s věrnou čeládkou i se všemi poddanými se žehnajíce, svou milou duši ještě 
jednou v neštíhlé milosrdenství Pána Boha všemohoucího a v trojice jediného i do ran 
svatých spasitele a vykupitele mého pána Ježíše Krista poroučím Amen. 
Pro lepší pak toho jistotu a utvrzení pečeť svou vlastní a přirozenou k tomuto kšaftu 
přitisknouti jsem poručil a vlastní rukou v něm se podepsal, též při tom dožádal jsem se 
urozeného pána pana Matěje Ondřeje Hartmana z Klarštejna na Údešicích a Budenicích, 
Jeho Milosti císařské rady, a urozeného a statečného rytíře pana Jana Ladislava Sluzského 
z Chlumu a na Voslochově, Jeho Milosti císařské rady a hejtmana kraje slánského, též 
urozeného a statečného rytíře pana Ferdinanda Karla Čejky z Olbramovic a urozeného 
a statečného rytíře pana Adama Hendrycha Hrušku z Března, že jsou 
 
Dokončení juxty z roku 1687 začínající na straně F 5: 
přivěsiti dali, k tomu také dožádali jsme se urozených a statečných rytířů pana … … z Janus-
dorfu[?] Jeho Milosti císaře komorního též dvorského soudu rady a hejtmana hradu Pražského, též 
pana Leopolda Zikmunda Šmidr ze Šmidru[?] Jeho Milosti císaře  … jakožto … při dskách zemských 
… úředníka … tolikéž vedle nás … (: však sobě, dědicům a budoucím svým beze škody:) … se 
podepsali a … přitisknouti dali. … naši bude … jmenovaný pán pan Maximilian Valentin hrabě 
z Martinic … a bez přítomnosti … … … do týchž desk zemských … kšaftu … juxtou připsati dáti. … 
v Residenti na … 17. dne February léta 1673. 
… … 
Zikmund Leopold Snidel ze Snidlu[?] 
 
Pokračování juxty začínající na straně F 13: 
♀ Vide initium infra F 13 sig. ♂ 
ně přijal od téhož pána Maximiliana Valentina hraběte z Martinic, a komu by toho potřeba ukazo-
vala, touto kvitancí svou od sebe, též dědiců a budoucích svých, kvituji úplně a docela nyní i na 
časy budoucí a věčné. Na potvrzení toho kvitanci tuto mou jsem vlastní rukou podepsal a pečeť 
svou přitisknouti dal … dožádal jsem se urozených a statečných rytířů pana Petra Mikuláše Straky 
z Nedabylic a na Malobořicích Jeho Milosti císaře a krále soudů komorního a dvorského rady 
a místo… a pana Jana Jiřího Olbrama Brandlínského z Štěkče a na Popovicích, též Jeho Milosti 
císaře … soudů komorního a dvorského rady a místopísaře, vše v království Českém, že jsou oni … 
vedle mě na svědomí (:však době, dědicům a budoucím svým beze škody:) rukama 
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tato pečeti své vedle mé všickni společně po jednou a u přítomnosti mé (však sobě, 
dědicům a budoucím svým beze škody) k tomuto kšaftu mému na svědomí přitisknouti dali 
a v něm se rukami vlastními podepsali. Čehož jest datum na zámku kladenském dne 
dvacátého osmého měsíce března léta od narození syna Božího tisícího šestistého 
sedmdesátého. 
 
 František Adam Eusebius 

hrabě ze Žďáru 
Jan Ladislav 
Sluzský z Chlumu 

   
Mathias Andreas 
Hartman Freih. v. Clarstein 

Adam Hendrych Hruška 
z Březan 

Ferdinand Karel Čejka 
z Olbramovic 

 
Já František Adam Eusebius svaté římské říše hrabě ze Žďáru atd. činím tento Codicill 
a skrze něj potvrzuji můj kšaft a k tomu toto přidávám. 
Jeho Excelenci pánu panu nejvyššímu purkrabímu království Českého odkazuji z upřímné 
lásky 
 
Dokončení juxty začínající na straně F 13: 
svýma se podepsali a pečeti své přitisknouti dali, kteroužto kvitancí mou bude moci výš jmenovaný 
pan Maximilian Valentin hrabě z Martinic dle libosti své a bez přítomnosti mé s povolením Jeho 
Milosti císaře rad … a pánů úředníků menších desk zemských v tomto království Českém do týchž 
desk zemských vedle oznámeného Codicillu vložiti a juxtou připsati dáti. Actum v Praze v domě 
mém na Hradčanech ležícím dne 21. měsíce Octobris léta Páně 1621. 
Bernard z Martinic666 
Petr Mikoláš Straka z Nedabylic 
J… Olbram Bystěký[?] 
 
Začátek juxty, pokračuje na další stránce a pak na předchozím listu: 
♂ 
Léta Páně 1688 v pondělí post Dominicam Judica, to jest 17. Marty. 
Já Bernard Ignatius svaté římské říše hrabě z Martinic, vladař domu smečenského, pána na 
Smečně, Slaném, Hořovicích a Komárově, rytíř zlatého rouna, Jeho Milosti římského císaře, 
uherského a českého krále skutečná tajná rada, komorník, královský místodržitel a nejvyšší purkra-
bí v království Českém, známo činím touto kvitancí mou tu, kdež náleží, jakož jest mně někdy 
urozený pán pan František Adam Eusebius svaté římské říše hrabě ze Žďáru, pán na Kladně, 
Červeném Újezdci, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti císaře rada, Codicillem svým, kterýž spolu 
s kšaftem jeho ve dsky zemské do kvaternu trhového olivové barvy čtvrtého léta Páně 1670 
v pondělí provodní, to jest 14. Apri- 

                                                 
666  V zápise uvedeno zkratkou: BhzMartinitz. 
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ujcovské pět tisíc zlatých rýnských a prosím, aby můj kšaft a poslední vůli sobě poručenou 
míti ráčil a při Jeho Milosti císaři a králi a pána pana mého nejmilostivějšího jménem mým 
žádal, aby ten můj kšaft potvrditi ráčil pro zdržení rodu mého a přivedení k samospasitelné 
víře katolické a budoucím věrným službám nejslavnějšího domu rakouského. 
Také odkazuji Jeho Excelenci pánu panu nejvyššímu kancléři hraběti z Nostic (titul) z lásky 
švagrovské jeden tisíc říšských tolarů a podobně Jeho Excelenci tak prosím, jako nahoře 
Jeho Excelenci nejvyššího pána pana purkrabího. 
Paním sestrám pak mým nejmilejším, a to paní Polexině Lidmile hraběnce Šternberkové 
odkazuji ještě (mimo to, co v kšaftu stojí)  deset tisíc zlatých rýnských. 
Item paní Max. Hýsrlové  dva tisíce zlatých rýnských. 
Item paní … hraběnce Millesimové pět tisíc zlatých rýnských. 
A to že jsouc mě v té nemoci navštívily a hlídaly, s tím přitom doložením, pokudž by 
nadjmenované paní sestry mé aneb kterákoliv z nich s tím spokojeny býti nechtěly a proti 
kšaftu 
 
Pokračování juxty (dokončena je blíže): 
lis pod lit. E 28 vložena a vepsána, z lásky ujcovské pět tisíc zlatých míšeňských odkázal, že v témž 
odkazu od bratra mého vysoce urozeného pána pana Maximiliana Valentina svaté římské říše 
hraběte z Martinic, pána na Hagensdorfě, Plánici, Bystrém, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti 
římského císaře, uherského a českého krále skutečné tajné rady, komorníka, královského 
místodržícího a nejvyššího hofmistra v království Českém, zcela a zaúplna spokojen jsem a že 
takových pět tisíc kop na hotově a skuteč- 
… F 12 sig. ♀. 
 
Další juxta (pokračuje na další straně): 
▼ 
Léta 1687 v pondělí post Dominicam Judica, to jest 17. Marty. 
Já Jan Hartvik svaté římské říše hrabě z Nostic, pán na …, … 
… … infra F 14 sig. ↑ 
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mému co odporovaly, aby tak to, co v kšaftu, tak i to, co tuto jim odkazuji, ztratily. 
Jeho Excelenci pána pana Maximiliana hraběte z Martinic, nejvyššího hofmistra království 
Českého a Jeho milost pana ujce mého nejmilejšího a nejdůvěrnějšího tolikéž prosím, aby 
sobě kšaft můj (v němž jsem na něj nezapomněl) poručený měl a taky při Jeho Milosti 
císařské vyjednati ráčil nejmilostivější potvrzení, a žádám Jeho Excelenci, aby za duši mou 
hříšnou ihned po smrti mé čísti dal, aby Pán Bůh nade mnou se smiloval. 
Do Loretu mého jedno pěkné Ciborium a do kostela kladenského též jedno Ciborium 
a kalich hned po smrti mé aby se udělati dalo, v čemž Jeho Excelenci pána pana hraběte 
Maximiliana z Martinic (titul) zavazuji. 
Kterýžto Codicill nemohouce sám svou rukou podepsati, dožádal jsem se urozeného pána 
Jakuba Dobřenského doktora mého, že jest u přítom- 
 
Pokračování juxty z předchozí strany: 
Sig. ↑ vide initium supra lit. F 13 sig. ▼. 
Líšnici, Tšoce[?], Pakoměřicích, Horní a Dolní Turnici[?], Žďárce, …reslasu, Libochovanech a Vel…, 
rytíř zlatého rouna, Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále skutečná tajná rada, 
komorník a nejvyšší kancléř v království Českém známo činím touto kvitancí mou tu, kdež náleží, 
jakož jest mně někdy vysoce urozený pán pan František Adam Eusebius svaté římské říše hrabě ze 
Žďáru, pána na Kladně, Červeném Újezdci, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti císaře rada, 
Codicillem svým, kterýž spolu s kšaftem jeho ve dsky zemské do kvaternu trhového olivové barvy 
čtvrtého léta Páně 1670 v pondělí provodní, to 
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nosti p. pátera Basiliusa zpovědníka mého mě podepsal a sekryt můj k tomu přitiskl. Na 
potvrzení toho také jsem se dožádal dvojíctihodného kněze p. pátera Sobolovského faráře 
mého kladenskéhoa nadjmenovaného pana Jakuba Dobřenského doktora mého, že jsou 
sekryty své na svědomí (sobě však beze škody) k tomuto Codicillu přitiskli a rukama svýma 
se podepsali. Actum na zámku kladenském dne 3. Aprilis A. 1670. 
 
František Adam Eusebius 
hrabě ze Žďáru, jsa k tomu 
dožádaný 
factum cum meo consensu 
Jakub Dobřenský 
z Schwarzpruku 

Thomas Sobolewski 
Administrator Cladensis 

 
Lit. A. 

Registřík, kde a kolik mší svatých má slouženo býti. 
 
V Hájku Loretě 50 mší svatých 
Na Kladně 20 
V Hostivicích 5 
V Tachlovicích 5 
 
Pokračování juxty: 
jest 14. Aprilis pod lit. E 28 vložen a vepsán jest, z lásky švagrovské jeden tisíc říšských tolarů 
odkázal, že v témž odkazu od vysoce urozeného pána pana Maximiliana Valentina svaté římské říše 
hraběte z Martinic, pána na Hagensdorfě, Plánici, Bystrém, Vičicích a Göttersdorfě, Jeho Milosti 
římského císaře, uherského a českého krále skutečné tajné rady, komorníka, královského 
místodržícího a nejvyššího hofmistra v království Českém, zcela a zaúplna spokojen jsem a že 
takových jeden tisíc říšských tolarů na hotově a skutečně jsem dostal, já téhož pána pana 
Maximiliana Valentina hraběte z Martinic, a komu by toho potřeba ukazovala, tímto listem mým od 
sebe, též dědiců a budoucích kvituji úplně a docela nyní i na časy budoucí a věčné. … toho kvitancí 
touto mou … vlastní rukou podepsal a pečeť svou přivěsiti dal, k tomu taky dožádal … vysoce 
urozených … a pánů Karla Maximiliana … Lažanského svobodného pána z Bukova na … 
Vladějovicích, Oseku a … Jeho Milosti císaře rady nad apelacemi a komorníka a pana Václava 
Vojtěcha hraběte z Šternberka na Zelené Hoře, Budíně, Libochovicích, … a Vršovicích, též Jeho 
Milosti císaře komorníka a královského dvora maršálka v království Českém, že jsou oni … vedle 
mě na svědomí (:však sobě a dědicům svým beze škody:) rukama svýma se podepsali a pečeti své 
přitisknouti dali, kteroužto kvitancí mou bude mocti výš jmenovaný pán pan Maximilian Valentin 
hrabě z Martinic dle libosti své bez přítomnosti mé s povolením Jeho Milosti císaře rad 
a královských pánů úředníků menších 
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V Praze v kapli Marie Hül…[?] 20 
V farním pryzenském kostele 10 
V Praze u Matky Boží Sněžné 200 
U vsatého Jakuba 100 
U hybernů 150 
U svatého Josefa u kapucínů 150 
U kapucínů na zámku 100 
U paulinů 100 
U svatého Jiljí 20 
U svaté Anyžky[?] 60 
U svaté Anny 60 
U svatého Václava 100 
Na Karlově 50 
U jezovitů na Malé Straně 110 
Na Starém Městě 100 
Na Novém Městě 100 
U svatého Tomáše 40 
U svatého Havla 100 
U karmelitů na Malé Straně 100 
U svaté Máří Magdaleny 100 
Na Strahově 100 
U jeptišek karmelitánek 20 
 
Dokončení juxty: 
desk zemských v království Českém do týchž desk zemských vedle oznámeného Codicillu vložiti a 
juxtou připsati dáti. Kteréž jest datum v městě Vídni 27 listopadu Anno 1670. 
Jan Hartvig hrabě z Nostic 
Karel Maximilian hrabě Lažanský 
Václav Vojtěch hrabě z Šternberka 
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[F 15] 

 
Registřík, které osoby sloužící z poddanosti a pravého člověčenství propuštěné býti mají. 

 
Kryštof Lörner hejtman pryzenský667 i s dětmi jeho osob 5 
Johannes Kozel kuchař 1 
František Cimrman 1 
Jan Treksler písař 1 
Zachariáš Ditrich komorník s ženou 2 
Kryštof Löbel varhaník 1 
Dorota varhanice manželka jeho 1 
Tomáš Kace 1 
Mates Zahradník lokaj 1 
Jan Krejčí lokaj 1 
Hans Karel Krejčí hersan[?] 1 
Pavel Příhoda páže 1 
Ondřej Springler páže 1 
Kryštof Epplman kočí 1 
Mandelina Eimenová 1 
Vavřinec Dobiáš Hostivický 1 
 

František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru 
 
Tento kšaft spolu s Codicillem a Specificatí jest na žádost v něm zřízeného poručníka 
vysoce urozeného pána pana Maximiliana Valentina svaté římské říše hraběte z Martinic, 
pána na Hagensdorfě, Brunersdorfě, Plánici, Bystrém a Loutkově atd. Jeho Milosti římské-
ho císaře, uherského a českého krále skutečné tajné rady, komorníka, královského místo-
držícího a nejvyššího hofmistra v království Českém a s povolením Jeho Milosti císařské rad 
a královských úředníků zemských v témž království Českém ve dsky zemské do kvaternu 
tohoto vložen a vepsán.668 
 

                                                 
667  Březenský. 
668  Na tento zápis zapsaný do desek zemských 14. dubna 1670 navazuje na listu F 17 překvapivě zápis 

vepsaný 20. března 1670. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 264  460 
 

 
 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 11 
Hostivice a okolí v deskách zemských – DZV 292  461 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha DZV 292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
rudý druhý 

 
1623–1624 
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Kateřina Kutnauerová získala Litovice po svém zemřelém synovi 
Jindřichu Prunarovi (1623) 
 

O 25 
 
V sobotu po neděli Latare. 
 
Léta Páně 1623 v úterý den památný svatého Jakuba apoštola Páně mezi Kryštofem 
Vamberským z Rohatec úředníkem podkomořího při deskách zemských a Bernardem 
Hýzrlem z Chodů a na Želibořicích písařem menších desk zemských jakožto prostředky669 
a úmluvci od stran dožádanými stala se smlouva přátelská dobrovolná celá dokonalá mezi 
slovutnými paní Kateřinou Kutnauerovou670 měštkou Starého Města pražského vlastní má-
teří někdy Jindřicha Prunara z jedné a panem Janem Prunarem synem a dědicem někdy 
pana Jana Prunara měštěnína Starého Města praž- 
 
 
 
ského již léta majícím osobou jeho vlastní a paní Alžbětou na onen čas Prunarovou a již 
nyní Šipařovou, jakožto mocnou a otcovskou poručnicí od téhož někdy pana Jana Prunara 
předešlého manžela jejího kšaftem při právě Starého Města pražského od něho učiněným 
nad Simeonem a Jindřichem bratřími Prunary též syny a dědici jeho ještě nezletilými a s ní 
zplozenými a statkem jim náležitým nařízenou tak, jakž týž kšaft v knihách městských 
plněji svědčí, na místě a k ruce týchž sirotků synů jejich z strany druhé, a to taková 
smlouva. 
Jakož jest léta pominulého 1618 v sobotu dne památných narození Panny Marie týž někdy 
Jindřich Prunar, syn vlastní někdy pana Jana Jeronýma Prunara s nadepsanou paní Kateři-
nou Kutnauerovou, manželkou jeho, zplozený, skrze nešťastnou příhodu jsa věku mladého 
v domě a příbytku svém do studně se vpadl a skrze takový pád žalostivě o život přišel. Po 
jehožto smrti táž paní Kateřina Kutnauerová máti téhož sirotka jest se vedle statku 
městského také i pozemského Litovic  
 

                                                 
669  Prostředníky. 
670  Jméno psáno v zápisu Kutnauerová i Kuttnauerová. 
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O 26 

 
řečeného též i všech listů dlužních právem listu hlavního psaných ujala pravě671, že ona 
jakožto máti a poručnice syna svého ke všemu statku po něm pozůstalému před jedním 
každým člověkem nejlepší právo a spravedlnost má. Čemuž jsou bratři Prunarové a paní 
máti a poručnice jich místa nedávali pravíce, poněvadž pan Jan Prunar otec jich vlastní 
krevní a nejbližší strýc téhož Jindřicha Prunara jest jej živobytím přečekal, že ten nápad 
jest na něj přišel a připadl a po smrti jeho oni jakožto synové a dědicové jeho k takovému 
nápadu statku pozemského a jistotám právem listu hlavního psaným že právo a spra-
vedlivost podle zřízení zemského mají, kteroužto víc byly toho úmyslu skrze suplikaci svou 
na Jeho Milost672 vznésti a na tom za opatření žádati. I považujíce toho výš nadepsaní 
smlouvcové, že se tu dotýče přátel spřízněných sirotků potřebných a že by ta věc k pro-
dlouženému soudu a dlouhým průtahům se schylovati chtěla skrze smrt některého z nich 
k přetržení svému přijíti mohla, a že jest lépěji, aby mezi nimi láska a svornost přátelská 
zůstávala z jich obou stran dobrou vůlí, takto jsme je však na další ratifikaci Jeho Milosti 
neb JMR smluvili a porovnali. Předně že oni Jan Prunar a paní Alžběta již nyní Šipařová 
 
 
 
jakožto mocná otcovská poručnice na místě a k ruce synů svých nezletilých jsou ti právo 
jich bratří Prunarů nápadní, jaké jsou tu měli neb míti mohli, jí paní Kateřině Kutnauerové 
a jejím budoucím odevzdali a touto smlouvou odevzdají postupují a na ni převazují 
nepozůstávajíce sobě, dědicům a budoucím potomkům svým tu již dále žádného práva 
a spravedlnosti tak, aby ona paní Kateřina Kutnauerová i dědicové a budoucí její mohla 
a moc měla jak právem svým, tak i právem jich bratří Prunarů toho nápadu statku někdy 
Jindřicha Prunara syna svého obhajovati zastávati, dluhů jistotami zjištěných právně 
dobývati. A s tím se vším jako se svou vlastní věcí podle své líbezné dobré vůle činiti, a to 
beze vší ňáké další překážky jich bratří Prunarů. 
Za kteréžto právo jich z lásky přátelské, a aby syna jejího a strýce svého památku měli, 
jest se ona paní Kateřina Kutnauerová dobrovolně uvolila a touto smlouvou uvoluje jim 
bratřím Prunarům všem třem společně a jejich dědicům a budoucím dva tisíce kop míšeň-
ských dáti a takovou sumu má 
 

                                                 
671  Správný tvar přechodníku: pravíc. 
672  V zápise uvedeno zkratkou: JMt. 
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Juxta vlevo a dole: 
Léta šestnáctistého dvacátého osmého v pondělí úterý po neděli provodní Jan Prunar syn a dědic 
někdy Jana Prunara měštěnína Starého Města pražského v této naproti psané smlouvě mezi ním 
a Kateřinou Kutnauerovou, též Alžbětou na onen čas Prunarovou z jedné673 a Kateřinou Kutnauero-
vou městkou Starého Města pražského vlastní máteří někdy Jindřicha Prunara ze strany druhé674 
učiněné jmenovaní přiznali se před úředníky pražskými, že675 jest vedle též naproti psané smlouvy 
vzal a přijal sumy hlavní jeho šest set šedesát šest kop čtyřiceti grošů míšeňských i s úroky vzešlý-
mi, a to od Kateřiny Kutnauerové měštky Starého Města pražského, z kteréžto sumy, tudíž těch 
666 kop 40 grošů míšeňských676 dílu jeho i z úroků tak k sobě zcela a zaúplna přijatých on Jan 
Prunar ji Kateřinu Kutnauerovou a její budoucí677 kvituje a propouští úplně a docela. Vyznání všech 
úředníků.678 
 

O 27 
 
jim jistotou právem listu hlavního psanou zjistiti s tím a takovým plněním té sumy, 
kdybykoliv který z nich k činění přišel a díl svůj od ní do živnosti vyzdvihnouti chtěl, aby jí 
neb dědicům a budoucím jejich dal půl léta napřed věděti. Po kterémžto vědění dání ona 
jemu má díl jeho na hotově dáti a odvésti.  
Zatím pak z té sumy má jim bratrům Prunarům úrok obyčejný každého půl léta platiti 
a řádně odvozovati. A jestliže by který z nich bratří skrze smrt z tohoto světa sešel, tehdy 
díl umrlého na živé že připadnouti má. A taková jistota ihned po ratifikaci této smlouvy má 
jim bratřím Prunarům aneb paní poručnici jejich odvedena býti. 
A poněvadž se tu dotýče sirotků ještě nezletilých, má tato smlouva Jeho Milosti nebo JMR 
k ratifikaci podána býti. A když ta ratifikována bude, bude ji moci sobě kterákoliv strana 
bez přítomnosti druhé strany s povolením pánů úředníků pražských menších desk zem-
ských ve dsky zemské vložiti a vepsati dáti. 
A což tu tak mezi nimi smluveno a porovnáno a na místo postaveno jest, to jsou sobě 
všechno, jakž na poctivé ctné lidi náleží, zdržeti a tomu všemu věrně a právě za dosti 
učiniti připověděli zava- 
 
 
 
zujíce v tom ve všem dědice a budoucí své. V lepší toho jistotu, stálost a budoucí paměť 
tuto smlouvu davše ji na dvě v jednostejných slovech napsati přesně my smlouvcové 
pečeťmi svými jsme upečetili a vedle nás také sekryty stran jsou zpečetěné a podpisy 
rukou jich utvrzené. Stalo se léta a dne svrchu psaného. 

Kryštof Vamberský z Rohatec  
Bernard Hýzrle z Chodů  

Kateřina Kutnauerová 
Jan Prunar z Prunaru 

Alžběta Šipařová 
 

                                                 
673  V zápise uvedeno zkratkou: s j. 
674  V zápise uvedeno zkratkou: z st. dr. 
675  V zápise uvedeno zkratkou: p. že. 
676  V zápise uvedeno zkratkou: g. míš. 
677  V zápise uvedeno zkratkou: a j. b. 
678  V zápise uvedeno zkratkou: v. v. ú. 
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Tato smlouva ve dsky zemské na výminku v ní doloženou od Kateřiny Kutnauerové měštky 
Starého Města pražského vložena a slovo od slova vepsána jest.679 
 
 
 
 

                                                 
679  Levá strana listu O 27 a pravá strana listu O 28 zatím chybí v digitalizované verzi, přepis byl zpracován 

podle mikrofilmu. 
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Kniha DZV 298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
nový zelený 

 
1631–1635 
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Kryštof Šimon z Thunu koupil Litovice od krále (1631) 
 

[O 6] 
 
1634. 
[…] 
 
V sobotu po svatém Diviši léta 1631 m. st. 
 
Léta Páně tisícího šestistého třicátého prvního dvacátého prvního680 dne měsíce July stala 
se smlouva dobrovolná, trh celý a dokonalý s námi Jiřím Vilémem Michnou z Vacínova na 
Chyšech a Chodově Jeho Milosti císaře nad apelacemi na hradě Pražském radou a vrchním 
Jeho Milosti císaře všech panství a měst v království Českém hejtmanem a Šťastným 
Václavem Pětipeským z Chyší a Egrberku Jeho Milosti císaře radou a místokomorníkem 
v království Českém jakožto od Jeho Milosti císaře pana presidenta a pánů rad zřízené 
 

O 7 
 
komory na království Českém jménem a na místě Jeho Milosti císaře dožádanými Commi-
saři prodávajícími z jedné a důstojným a vysoce urozeným pánem panem Kryštofem 
Šimonem hrabětem z Thunu, pánem na Castels…, Caldes, Rüggen a Bruthalu, biskupství 
tridentského, brixenského dědičným šenkem, řádu svatého Jana Jerozolimitanského rytí-
řem, Commendatorem v Malém Ölsu, Jeho Milosti císaře tajnou radou, komorníkem, a … 
uherského a českého krále Ferdinanda třetího nejvyšším hofmistrem kupujícím pánem 
z strany druhé, a to taková smlouva a trh, že jsou vedle milostivé Jeho Milosti císaře 
Resoluti, kteráž jest datt. v městě Řezně devatenáctého Octobris léta tisícího šestistého 
třicátého, Jeho Milosti císaře pan president a rady zřízené komory v království Českém 
jménem a na místě Jeho Milosti císaře skrze nás výš psané k tomu obzvláštně dožádané 
komisaře jmenovitě statek Litovice řečený a někdy Kateřině prv Kutnaurové a potom 
Vodňanské náležející a již Jeho Milost císař vlastní právem pokutním na Jeho Milost císaře 
jakožto odbeřní spravedlivě připadlý prodali a touto smlouvou již jmenovaný statek litov-
ský, totiž tvrz Litovice s dvorem poplužním, ač spáleným, i s poplužím, též s dvorem v Ho-
řejších Ptíčích, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntů zběhlými, s vdovami 
a sirotky i spravedlnostmi jich, s nápady odúmrtními, s mlýnem nájemním, krčmou výsad-
ní, s kostelem a podacím kostelním ve vsi Hostivici, s dědinami ornými i neornými, osetými 
i neosetými, ovčínem, lukami, štěpnicemi, lesy, háji, porostlinami, potokem, pastvištěmi, 
vejci, kurmi, slepicemi, kapouny, s robotami koňskými, ručními, ženními i jinými důchody 
a povinnostmi všelijakými a sumou se 
 
 
 

                                                 
680  Slova dvacátého prvního vepsána dodatečně vedle zápisu. 
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vším a všelijakým k témuž statku od starodávna přináležejícím příslušenstvím, i se vší 
zvolí, plným a mocným dokonalým panstvím, tak a v témž plném právu, v těch mezích 
a hranicích, v nichž tu nadepsaný statek od starodávna záleží, i také tak, jakž jest toho 
všeho táž Kateřina někdy Kutnaurová a potom Vodňanská nebo předkové její v držení 
a užívání byli a byla a jakž jim a jí na to dsky zemské i jiné listy a zápisy svědčily, i také 
tak, jak jest toho sám Jeho Milost císař v držení a užívání býti ráčil, nic ovšem odtud (však 
toto Jeho Milost císař sobě, dědicům a budoucím Jich Milostem potomním králům českým 
obzvláštně a znamenitě vymiňovati, vyhrazovati a dědičně, co se rybníka dotýče, v moci 
zanechati ráčí, že pan kupující, dědicové a budoucí držitelové téhož statku litovského 
vždycky, kdyžbykoliv potřeba toho byla, z téhož rybníka vymíněného vodu jak na hrad 
Pražský, tak do rybníka v bažantní zahradě, byť i se škodou ryb v témž rybníce nasaze-
ných to se státi mělo, na časy budoucí a věčné propouštěti povinen byl a byli) nevymiňu-
jíc, žádného práva, panství ani které zvláštnosti dědicům Jich Milostem potomním králům 
českým ani sice žádnému jinému na tom na všem dole a více nepozůstavujíce, se všemi 
svršky a nábytky při témž statku zastiženými. A to svrchu psanému pánu panu hraběti 
z Thunu, dědicům a budoucím jeho k jmění, držení, dědičnému vládnutí a užívání a s tím 
se vším, jakožto již s svým vlastním, dědickým a svobodným učiniti, jak a  
 

O 8 
 
co se panu hraběti, dědicům a budoucím jeho kdy zdáti a líbiti bude, za sumu třinácte tisíc 
jedno sto osmdesáte čtyři zlaté rýnské, jeden každý zlatý po šedesáti krejcařích a krejcar 
po šesti penězích malých počítajíc, však s tou vyhrazenou nahoře takové vody z rybníka 
dědičnou výminkou, prodávají. Kterážto suma, jakž týž statek panu hraběti postoupen 
bude, ihned urozenému pánu panu Adamovi svobodnému pánu z Švamberka na porážku 
jeho Pratensis milosti za Jeho Milostí císaře mající (proti dostatečné kvitanci do Kenthauzu 
Jeho Milosti císaře odvedené) zcela a zaúplna na hotově odvedena býti má a tak týž statek 
k svému zaplacení přijde. Co se pak jakýchkoliv závad na témž statku kdykoli a od ko-
hokoli zdělaných, co by se jich koli buďto dluhů svrchu psané Kateřiny prve Kutnaurové 
a potom Vodňanské do truhlic sirotčích a zádušních, neb komužkoli jinému povinných věna 
i nad věno zapsaných a jakkoli jinak pojištěných, nicméně i Contributi všelijakých, posud-
ného, berní a sbírek Jeho Milosti císaře i k zemi povinných a až do času postoupení téhož 
statku výš psanému hraběti z Thunu a zadržalých vyhledati a najíti mohlo dotýče: v těch 
a takových i sice v jiných restech a všelijakých závadách Jeho Milosti císaře pan president 
a páni rady zřízené komory české jménem a na místě Jeho Milosti císaře dotčeného pana 
hraběte, dědice a budoucí jeho proti jednomu každému skutečně zastoupiti ty všecky 
a všelijaké závady, jakými by koli jménem jmenovány a vysloveny býti mohly z téhož 
nadepsaného statku náležitě snésti, a jej jakožto zpupné dědictví před týmiž všemi a všeli-
jakými závadami zcela a zaúplna očistiti mají, anobrž hned již nyní touto smlouvou očišťují 
tak, aby tu v ničemž pan hrabě kupující ani dědicové a budoucí jeho žádného zkrácení 
a zaneprázdnění, nad to pak nejmenší škody nikdá nenesli, jakož pak i pro lepší pana 
hrabě kupující bezpečnost Jeho Milosti císaře pan 
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president a rady zřízené komory české jménem a na místě Jeho Milosti císaře týž statek 
předně všemi starými zprávami a dále zprávou obyčejnou tak, jakž země tato za právo má, 
třetinou výš všemi statky Jeho Milosti císaře, kteréž v tomto království míti ráčí, zpravují. 
A poněvadž Jeho Milost císař ráčil jest takový trh milostivou Resoluti ratificirovati a schvá-
liti, tehdy aby týž statek jakožto zpupné dědictví i s touž dostatečnou zprávou často 
jmenovanému panu hraběti, dědicům a budoucím jeho skrze jisté od Jeho Milosti císaře 
jakožto krále českého k tomu obzvláštně zřízené Relatory do desk zemských vložen 
a zapsán byl, v tom skutečně nápomocni býti mají. A což tu takkoliv skrze nás výš dotčené 
Commisaře mezi stranami smluveno a zavřeno jest, to jsou sobě týž obě strany věrně, 
upřímně zdržeti a k tomu všemu úplně a docela zadosti učiniti připověděli. Pro lepší jistotu 
i na potvrzení toho všeho jest tato smlouva na dví v jednostejná slova sepsána a od nás 
Comissařů i také pana hrabě kupujícího pečeťmi dobrovolně upečetěna a z nich každé 
straně jedna odevzdána. Stalo se léta a dne svrchu psaného. 
 
Šťastný Václav Pětipeský k smlouvě na svědomí 
Hans Sigmund … Thunu 
J. V. Michna z Vacínova 
 
Tato smlouva ve dsky zemské do kvaternu toho- 
 

O 9 
 
to na Relací Jeho Milosti římského císaře, uherského a českého krále tajných i jiných rad, 
komorníků, královských místodržících a nejvyšších úředníků a soudců zemských v králov-
ství Českém tak, jakž též Relací v kvaternu novém nebeské barvy třetím681 léta 1631 
v sobotu po svatém Diviši C. 19 plněji svědčí682, a slovo od slova vepsána jest.683 
 

                                                 
681  DZV 622. 
682  V zápise uvedeno zkratkou: p. s. 
683  Následuje obdobný zápis, kterým Thun získal od krále statek Pětipsy zabavený Oldřichovi Hrobčickému 

z Hrobčic. 
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Kniha DZV 393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
zelený cypřišový čtvrtý 

smluv trhových a jiných porovnání 
 

1677–1678 
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František Antonín Berka prodal Rumpálovský dvůr v Hostivici 
Kateřině Polyxeně z Lamingenu, rozené z Lobkovic (1677) 
 

C 24 
 
 
 
Matěj Mixmilián Princ prodal Chrzovský dvůr v Hostivici 
Kateřině Polyxeně z Lamingenu, rozené z Lobkovic (1678) 
 

N 2 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
růžový šestý 

smluv trhových a jiných porovnání 
 

1685–1687 
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Vyrovnání Martiniců se Žďárskými (1687) 
 

R 1 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
bílý liliový třetí 

smluv trhových a jiných porovnání 
 

1688–1690 
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Johana Eusebia Barbora hraběnka Caretto-Millesimo koupila 
Chrzovský a Rumpálovský dvůr v Hostivici (1689) 
 

F 27 
 
 
 
Sloučení tachlovického a červenoújezdeckého dílu (1690) 
 

Q 6 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
zlatý čtvrtý 

 
1695–1697 
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Johana Eusebia Barbora Caretto-Millesimo prodala tachlovické 
panství Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1697) 
 

Q 5 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
měděný pátý 

 
1701–1703 
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Josef Antonín hrabě z Magnis prodal statek Litovice  
Josefovi hraběti z Vrbna (1701) 
 

J 14 
 
 
 
Josef hrabě z Vrbna prodal statek Litovice  
Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1701) 
 

N 28 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný  
třetí pomerančové barvy 

smluv trhových a jiných porovnání 
 

1705–1706 
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Karel Jáchym hrabě z Bredy koupil statek Dobrá (1705) 
 

B 23 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern trhový 
druhý břeskvové barvy 

vkladů a odevzdání statků 
 

1664–1680 
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František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru propustil Chrzovský dvůr 
v Hostivici z poddanství (1670) 
 

H 16 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
tělný čtvrtý 

 
1728–1730 
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Johana Eusebia Barbora Caretto Millesimo prodala tachlovické 
panství Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy (1697) 
 

L 21 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern památný 
tělný šestý 

 
1731–1733 
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Karel Jáchym hrabě z Bredy prodal tachlovické panství  
Anně Marii Františce velkovévodkyni toskánské (1732) 
 

H 21 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern nový relací 
nebeské barvy třetí 
krále Jeho Milosti,  

pánů Jich Milostí a vladyk  
z plného soudu zemského 

 
1631–1637 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 624 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatern relací 
rozmarýnové barvy 

 
1641–1645 
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Převod Litovic z Kryštofa Šimona z Thunu na Jana Zikmunda 
z Thunu (1643) 
 

H 30 
 
Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 873 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dohody 
 

1804–1811 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 1022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávy 
 

1815–1832 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
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Kniha DZV 1367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávy 
 

1848–1851 
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Kvatern zatím není digitalizován. 
 
 
 


