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Přepis zveřejněný v lednu 2011 byl upraven v souvislosti se změnou členění jednotlivých
řad Pramenů k hostivické historii
Přepis vybraných částí rukopisu (údajů o Hostivici)
Přepis zpracovala Alena Kučerová
Upravil a úvod doplnil Jiří Kučera

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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O purkrechtu
Všechny vsi tvořící nynější Hostivici se staly v 17. století součástí červenoújezdského
panství, které společně s kladenským panstvím patřilo rytířskému a později hraběcímu
rodu Žďárských ze Žďáru. Když zemřel majitel červenoújezdeckého panství Gotthard
Florián Žďárský ze Žďáru (*1542 †1604), dědicem panství se stal jeho vnuk Florián Jetřich
Žďárský ze Žďáru (*1598 †1653). Do jeho dospělosti spravoval panství mladší bratr
Gottharda Floriána a majitel kladenského panství Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru
(*1545 †1615), který nechal nejspíše v roce 1610 sestavit gruntovní registra.1
Gruntovní registra statku Červenoújezdeckého odkazují na starší knihu, ale jsou
nejstarší dochovanou pozemkovou knihou. Zachycují vlastnictví jednotlivých poddanských
hospodářství na panství a tím i v jednotlivých vsích tvořících nynější Hostivici. V roce 1610
nepatřily k červenoújezdeckému panství Litovice, proto o nich v této knize nejsou žádné
údaje. Jde o velmi cenný pramen, protože popisuje situaci před třicetiletou válkou a v její
části do roku 1631, kdy se v ní přestaly vést systematické záznamy.
Rozsah záznamů o jednotlivých usedlostech se významně liší. Pokud měl majitel
usedlost v roce 1610 zaplacenou, tzn. že nedlužil vrchnosti a v případě dědictví měl
vyplacené všechny sourozence, a do roku 1631 nedošlo k další změně majitele, objevuje
se pouze jméno majitele bez bližšího určení a popisu. Naproti tomu u děděných usedlostí
je vyčíslena odhadní cena a po odečtení dluhů váznoucích na usedlosti jsou rozpočteny
podíly jednotlivých dědiců, které musí nový držitel usedlosti vyplatit.
Zápisy v gruntovní knize neobsahují kromě odhadní ceny žádné údaje o rozsahu
majetku. Tyto údaje je však možné doplnit z jiného pramene – stručného soupisu majitelů
jednotlivých usedlostí Červenoújezdeckého panství s velikostí hospodářství z roku 1629
označovaného chybně jako urbář, který je uložen v Národním archivu ve fondu Stará
manipulace – urbáře, odhady a inventáře.2
Již na začátku třicetileté války, v roce 1620 knihu na zámku v Červeném Újezdě
sebrali vojáci a majiteli ji vrátil staroměstský měšťan Jan Ctibor Kbelský, který ji koupil na
trhu na Starém městě Pražském. Tuto událost dokládají volné listy vložené do knihy, které
jsou ocitovány na konci tohoto přepisu. Další volné listy vložené v knize dokládají různé
převody usedlostí za Františka Adama Eusebia Žďárského ze Žďáru, syna Floriána Jetřicha,
ale nejspíše se netýkají Hostivice a nejsou zařazeny do tohoto přepisu.
V knize najdeme dvojí číslování listů – původní na liché stránce vpravo nahoře
a pozdější dole uprostřed, které se u malojenečských, hostivických i břevských statků liší
o 11 listů.
Kniha z roku 1610 posloužila roku 1657 jako základ pro sestavení nové knihy nazva
né Registra purkrechtní rychty Hostivické, která tu původní označuje jako „knihy staré“.3

1

2
3

O rodu Žďárských v poslední době nejpodrobněji diplomová práce Hynka Fridricha Žďárští ze Žďáru.
Osudy šlechtického rodu na Kladensku zpracovaná na Ústavu českých dějin FF UK v roce 2008
Svazek č. 1 řady P Pramenů k hostivické historii
Svazek č. 2 řady E Pramenů k hostivické historii
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Gruntovní knihu znal unhošťský učitel František Melichar, který v Pamětech okresu
Unhošťského z roku 1890 uvedl, že v té době se nacházela v c. k. listovně v Unhošti, opsal
zápis o nálezu knihy v roce 1620 a u jednotlivých vsí podle této knihy shrnul přehled
jednotlivých usedlostí.4 Jak dokládá vložený list, s knihou pracoval i badatel Karel Duda,
který zpracoval mj. historii unhošťských a jenečských domů.5
Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze – Státním okresním
archivu Kladno a není archivně zpracována. Podklad pro tento přepis byl pořízen v roce
2009.

4

5

Výtah z Melicharových Pamětí okresu Unhošťského je zařazen jako svazek č. 3 řady A Pramenů
k hostivické historii
Historii unhošťských domů podle podkladů Karla Dudy postupně zveřejňuje kladenská archivářka
Irena Veverková v Listech z Unhošťska. Historie jenečských domů je zpracována ve strojopisném
rukopisu z roku 1936, který nebyl nikdy vydán tiskem
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Struktura gruntovnice
Kniha obsahuje úvodní text a poté je členěna po jednotlivých vsích patřících do
panství. V tabulce Fol. označuje číslo listu, na kterém začíná zápis. Části označené hvězdič
kou nejsou zařazeny do přepisu.
Fol.

Obsah

3
63
114
123
171
177
195
229
251
257
264
293
336
344
362
380
404
410
420
515
568
577
580
587

Ves Červený Újezd *
Ves Jeneč *
Ves Malý Jeneček
Ves Hostivice
Ves Hradiště (zanikla, nyní část k. ú. Hostivice)
Ves Řepy *
Ves Zlejčina (nyní Zličín) *
Ves Sobín *
Ves Břve
Ves Jinočany *
Ves Tachlovice *
Ves Nučice *
Ves Nenačovice *
Ves Libečov *
Ves Podkozí *
Ves Svárov *
Ves Rymáň *
Ves Ptice *
Ves Pozdeň (okres Kladno) *
Ves Malé Hořešovice (nyní Hořešovičky, okres Kladno) *
Ves Velké Hořešovice (okres Kladno) *
Ves Čeradice (nyní část obce Klobuky, okres Kladno) *
Ves Zvichovec (nyní Zichovec, okres Kladno) *
[?] *
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Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list gruntovní knihy (Fol.) podle původního
číslování a je plně zachována struktura přepsaných textů. Přepsán je pouze úvodní text
a všechny údaje vztahující se ke vsím, které tvoří současnou Hostivici.
Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu. Slova nebo
části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě.
V poznámkách je uvedeno, který současný dům vznikl z jednotlivých popisovaných
usedlostí. Toto určení vychází ze srovnání s navazujícími pozemkovými knihami a jeho
správnost závisí na správné interpretaci majetkových změn v pozemkové knize z roku
1657.
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Fol. 1

Registra gruntovní statku Červeno Újezdeckého obnovena a načisto přepsána z […]stého
nařízení Urozeného Statečného Rytíře pana Ctibora Tiburcího Žďárského ze Žďáru na
Kladně a Červeném Újezdci jakožto Mocného Otcovského poručníka […] nad sirotkem
urozeným panem Florianem Jetřichem Žďárským ze Žďáru […] času let dospělých
nemajícím, […] i nad statkem k Červenému Újezdci náležejícím nařízeného, v které […] se
zapsáno najíti bude moci, kdo z […] poddaných sirotčích v které vsi od... a za jakou
summu grunt v kt[…] koupil a komu jaká spravedl[…] termíny z takových selských […]
ladena býti má, stalo se Léta […] času postního.6
[Jiným rukopisem dopsáno:] 1610

6

Pravý okraj stránky je odtržen, chybějící části textu jsou vyznačeny tečkami
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Fol. 114

Ves Malý Jeneček
Jan Piplas měl krunt koupený za 640 kop.7
Závdavku bylo 50 kop, a vyhledalo se zapsání starých register, že jest vykladl osobám
v týchž registrách zejména položeným až do léta 1607 i s závdavkem 400 kop míšeňských,
měl by doplatiti 240 kop míšeňských, ale poněvadž Johanna, manželka jeho umřela
a spravedlivosti po sobě na ten grunt zanechala v summě 135 kop, z těch má dílu po
manželce sobě poraziti 33 kop 45 grošů, dále vyplatiti Kateřině, manželce Šimona Baši
33 kop 45 grošů, Janovi zeti a dětem jeho 33 kop 45 grošů, Aleně neti Piplasčiny též
33 kop 45 grošů.8
Léta Páně 1610 v pátek po svatém Janu Křtiteli z poručení J. M. Páně pošacována živnost
ve vsi Malém Jenečku se vším k ní od starodávna příslušenstvím v summě 650 kop. Zavdal
hotových peněz Jan Sládek 150 kop, od podílu Anny manželky jeho poráží se 100 kop,
doplatiti má 400 kop. Ty náleží dětem Jana Piplasa v Červeném Újezdci, totiž Václavovi
133 kop 20 grošů, Pavlovi 133 kop 20 grošů a Šimona Baši synu ve vsi Hostivici Janovi
133 kop 20 grošů.
Léta 1612 položil jim do truhlice 20 kop a potomně každého roku do vyplnění té summy po
25 kopách klásti má.
Léta 1613 položil do truhlice 25 kop.
Léta 1614 položil do truhlice 25 kop.
Léta 1615 položil do truhlice 25 kop.
Za léto 1616 položil do truhlice 20 kop.
Za léto 1617 položil do truhlice 25 kop.
Za léto 1618 položil do truhlice 25 kop.
Léta Páně 1630 při času památky seslání ducha svatého podle prošacování od rychtářů
a konšelů ujal jest grunt tento po nebožtíkovi Janovi Piplasových Řehoř Tobiáš za summu
400 kop míšeňských, místo závdavku 50 kop poráží mu se podílu Anny manželky jeho
80 kop míšeňských. Více na sebe dluhů po nebožtíkovi Janovi Sládkovi přijal do 145 kop
míšeňských. Področní peníze po 10 kopách každoročně až do vyplacení té vší summy
vyklásti má. Necháno má přitom ...sat 3, vůz 1 a brány 2. Z toho náležeti bude Pavlovi,
synu Jana Piplasa 128 kop, Janovi Bašovi v Hostivici 64 kop a dětem po nebožtíkovi Jana
Sládka Jakubovi a Václavovi po 64 kopách 128 kop.

7
8

Malojenečský statek čp. 1, nyní Družstevní čp. 944
Celý tento text je v knize dodatečně přeškrtnut
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Fol. 117

Jan Kamba má grunt zaplacený.9
Grunt Jana Kamby.
Léta 1623 při času do Martina Jan Kamba ujal ten grunt po nebožtíkovi otci svém Janu
podle prošacování osob přísežných v summě v 900 kopách míšeňských, závdavku z té
summy takto vyrovnal: 300 kop míšeňských na díl svůj porazil 125 kop a Šimonovi bratru
svému 125 kop, ostatní pak summu 600 kop míšeňských dluhů věřitelům otce jejich
rozdílným osobám 124 kop míšeňských. A tak mimo ten dluh dopláceti ještě má Šimonovi
bratru svému 75 kop míšeňských. Item Ondřejovi bratru 200 kop dá a sestře Lídě své
176 kop míšeňských a výpravu podle své možnosti kdyby k dodání přijíti mělo, platem
ročně po 20 kopách míšeňských.10
Léta Páně 1625 v pondělí po neděli Cantáte jinak 28. dne Aprily položil a puštěno bratru
jeho Šimonovi první peníze za 20 kop míšeňských.
Léta 1628 13. January položil gruntovních peněz 20 kop, z nich puštěno Šimonovi bratru
jeho 10 kop a ostatních do truhlice sirotčí složeno 10 kop.
Ještě má Šimonovi bratru svému jeho podílu vyklásti 35 kop a po nebožtíku Ondřejovi
bratru 100 kop a po Alžbětě sestře 88 kop a tak summa všeho 223 kop míšeňských.
Ostatek po témž nebožtíkovi bratru a sestře Janovi Kambovi na jeho podíl zůstávati má.
Léta Páně 1628 13. Grbis Jan Kamba položil peněz gruntovních 20 kop, z nich puštěných
Šimonovi trubači 10 20 kop a do truhlice sirotčí vzato 10 kop.11
Léta 1630 dne 3. January Jan Kamba položil peněz gruntovních 20 kop, jsou puštěny
Šimonovi trubači na poručení jeho V. H. M.
Léta 1631 dne 7. January Jan Kamba položil peněz gruntovních 20 kop, jsou do truhlice
sirotní položeny, kdež náležejí Šimonovi trubačovi.

9
10
11

Malojenečský statek čp. 8, nyní Družstevní čp. 951
Škrtnuto dodatečně
Škrtnuto dodatečně
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Fol. 120

Léta 1605 v pátek po třech králích Jan Nedbal koupil grunt od Jana Štírka za
summu 380 kop míšeňských, zavdal mu 105 kop, placení na roky při soudě po 12 kopách,
předně náleží k vykladení Vondrovi Rubínovi do Hostivice 108 kop a Janovi Štírkovi náleží
167 kop. Při každém kladení Vondra vyzdvihuje 10 kop a Štírek 2 kopy, však po vykladení
Vondrovy summy půjdou Štírkovi po 12 kopách. Až do léta 1610 položil patery peníze,
dostalo se z nich Vondrovi 50 kop a Štírkovi 10 kop.12
Léta 1611 při soudě obecním položil Jan Nedbal Vondrovi 10 kop a Janovi Štírkovi položil
a dány má 2 kopy.
Léta 1612 při soudu obecním položil Vondrovi 10 kop a Janovi Štírkovi položil a dány má
2 kopy.
Léta 1613 položil Vondrovi 10 kop a Štírkovi 2 kopy.
Léta 1614 položil Vondrovi 10 kop a Štírkovi 2 kopy.
Léta 1615 položil Vondrovi 10 kop a Štírkovi 2 kopy.
Léta 1616 položil 10 kop, z nich Vondrová dovzala 8 kop a Jan Štírek vzal na svůj díl
4 kopy.
Léta 1617 položil a dány Dorotě Štírkové 12 kop.
Léta 1618 položil a dány Dorotě Štírkové 12 kop.
Léta 1619 položil a dány Dorotě Štírkové 12 kop.
Léta 1620 položil a dány Dorotě Štírkové 12 kop.
Za léto 1621 položil a dány Dorotě Štírkové 12 kop.

12

Malojenečský statek čp. 6, bývalý dům Družstevní čp. 949
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Fol. 123

Ves Hostivice
Léta 1601 při času svatého Havla (†) Tomáš Trněný koupil grunt od Jakuba
Votapenů za summu 78 kop, zavdal 33 kop, to věřitelové pobrali, na roky při soudě klásti
má po 5 kopách, taková nedoplacená spravedlivost všecka Jakubovi Votapenému náleží.13
Až do léta 1610 vykladl osmery peníze, to jest 40 kop, zůstává doplatiti 5 kop míšeňských.
Léta 1611 ve čtvrtek po sv. Antonínu doložil 5 kop, dány Jakubovi Votapenýmu a tak na
týmž gruntu více nic nemá se odřekl.
Tomáš Trnka má grunt zaplacený.14
Léta Páně 1622 okolo svatého Ducha Jan příjmí Brouček koupil ten grunt se vším k němu
od starodávna příslušenstvím od Bartoně manžela nebožky Zuzany dcery nebožtíka
Tomáše Trnky za summu 140 kop grošů míšenských, zavdal mu 40 kop, placení na roky
po 5 kopách.
Léta 1623 v úterý po svatých třech králích položil mu 5 kop.
Léta 1624 položil mu a dány Tomášovi Trnkovi 5 kop.
Léta 1625 v úterý po neděli Cantate jinak 29. dne Aprily složil 5 kop, jsou připuštěny
Bartoňovi ....
Léta 1628 29. January položil vejrunku ... 5 kop.15
Léta 1628 13. Decembris položil peněz gruntovních 5 kop míšeňských, puštěny Skopcovi
ze Zličína.
Léta 1630 dne 3. January Jan Brouček položil peněz gruntovních 5 kop, jsou puštěny
Bartolomějovi Skopeckému ze Zličína.
Léta 1631 dne 7. January Jan Brouček položil gruntovních peněz 5 kop, jsou přijaty od
Bartoloměje Skopeckého.

Fol. 126

Matěj (†, opraveno na: Jan) Baša jinak Krkavec má grunt zaplacený.16
Léta 1628 při čase svatého Martina koupil a ujal chalupu Bašovskou podle prošacování
osob přísežných Pavel Nedbal za summu 30 kop grošů míšenských, kteroužto summu
ročně po dvou kopách vypláceti má.
Léta 1631 7. dne January koupil a ujal chalupu Bašovskou Josef podle prošacování osob
přísežných za summu 30 kop grošů míšenských, placení ročně po 2 kopách. Takovážto
summa všechna Janovi Bašovi do vyplacení náleží.

13
14
15
16

Nyní Husovo nám. čp. 19
Celý text od koupě až po zaplacení je přeškrtnut
Vejruněk = roční splátka kupní ceny usedlosti
Nyní část Čsl. armády čp. 25; škrtáno dodatečně
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Fol. 129

(†) Kuba Dobiáš má grunt zaplacený.17
Léta 1617 po svatém Jakubu apoštolu Mandalena vdova pozůstalá po nebožtíkovi Janovi
Dobiášovi koupila ten grunt se vším k němu od starodávna příslušenstvím za summu
300 kop míšeňských, zavdala 60 kop míšeňských, dlužníci jej pobrali a ještě dlužno do
45 kop a tak po závdavku a po třech dluzích zůstává 195 kop míšeňských. Bude náležeti
Maruši manželce po nebožtíkovi Tobiášovi 20 kop, Mandaleně, vdově po nebožtíkovi Janovi
Tobiášovi 20 kop, synům Matějovi, Řehořovi, Lukášovi, Vavřincovi, Vítovi, Bartolomějovi na
rovný díl po 20 kopách, dcerám Lidmile, Markétě, Kateřině, Anně a Lidmile též na rovný díl
po 4 kopách míšeňských, placení má na roky po 8 kopách míšeňských.18
Za léto 1618 Mandalena položila 8 kop, dlužníci je vzali
Za léto 1619 Mandalena položila 8 kop, dlužníci je pobrali
Za léto 1620 Mandalena porazila sobě dluhů za Kubu Dobiáše 8 kop
Za léto 1621 Mandalena opět porazila sobě dluhů za Dobiáše 8 kop
Za léto 1622 Mandalena položila 8 kop, z nich záduší hostivickému 6 kop a 2 kopy vzala
Maruše Lukšová na svůj podíl
Za léto 1623 Mandalena položila 8 kop, jsou přiřčeny Maruši, nebožce Dobiáše.
Léta 1625 v úterý po neděli Cantate jinak 29. dne Aprily složila 8 kop, jsou puštěny Maruši
nebožtíka Dobiáše.

Fol. 132

(†) Matějíček má grunt zaplacený.19

Fol. 135

Lukeš chalupník má grunt zaplacený.20

Fol. 138

(†) Oldřich Rodek má grunt zaplacený.21
Josef Rodek v témž gruntu po otci svém Oldřichu Rodekovi zůstává v zaplaceném,
závdavku z něho povinován platiti není.

17
18
19
20
21

Nyní Husovo nám. čp. 10; celý text je dodatečně přeškrtnutý
Škrtnuto dodatečně
Nyní Pelzova čp. 2; škrtnuto dodatečně
Nyní část Čsl. armády čp. 25
Nyní Čsl. armády čp. 21; škrtnuto dodatečně
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Fol. 141

Léta 1607 při času svatého Martina Jiřík Vtip koupil grunt od Barbory Vondráčkové
za summu 260 kop grošů, zavdal 60 kop, placení ročně po 8 kopách. Taková spravedlivost
náleží všecka Barboře.22
Až do léta 1610 položil dvoje peníze, to jest 16 kop grošů míšenských. Takových 16 kop
Barbora Vondráčková vyzdvihla.
Léta 1612 při soudě obecném s dovolením J. Mti Páně stalo se o spravedlivost nahoře
dotčenou po nebožce Barboře Vondráčkové, jíž se vyhledalo 184 kop, takové porovnání, že
Mandalena dcera týž nebožky Barbory ze vsi Litovice (ač byla od otce i mateře vybyta) má
tu na tom gruntu spravedlnosti na roky vyzdvihovati 104 kop, k záduší svárovskému
50 kop a k záduší hostivickému máteř její Barbora odkázala 30 kop. Těch třicet kop chce li
Mandalena nejprve k záduší dáti, to při vůli její, pakli ne, tehdy aby k záduší hostivickému
po 3 kopách a k záduší svárovskému po 2 kopách do vykladení těch 50 kop se skládalo
a vyzdvihovalo.
Za léta Páně 1611 položil 8 kop, Mandalena vzala 3 kopy, záduší hostivické 3 kopy
a k záduší svárovskému vzaty 2 kopy.
Léta 1612 položil 8 kop, Mandalena vzala 3 kopy, záduší hostivické 3 kopy a svárovské
2 kopy.
Léta 1613 položil 8 kop, Mandalena vzala 3 kopy, k záduší hostivickému dány 3 kopy
a k záduší svárovskému 2 kopy.
Léta 1614 položil 8 kop, Mandaleně 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy a k záduší
svárovskému dáno 2 kopy, dosud 48 kop.
Léta Páně 1614 po památce Nanebevstoupení pána Krista Jiřík Žepský jinak Vtip ujal ten
grunt za nahoře psanou summu a zavdal Jiříkovi Vtipovi 65 kop a dále má z ní ročně komu
náleží po 8 kopách vypláceti a naposledy Jírovi Vtipovi aneb dětem jeho 48 kop.23
Léta 1615 položil 8 kop, Mandaleně 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy a svárovskému
2 kopy.
Léta Páně 1616 v pondělí po svatém Matěji apoštolovi Barbora Rubínová koupila grunt od
Jiříka Žepského za summu 265 kop grošů míšenských, zavdala mu 65 kop, placení ročně
po 8 kopách. Po závdavku má dopláceti 195 kop, předně Mandaleně dceři nebožky
Barbory Vondráčkové do Litovic 89 kop po 3 kopách ročně, k záduší svárovskému 40 kop
po 2 kopách a k záduší hostivickému 15 kop po 3 kopách, potom Jírovi Vtipovi 48 kop –
prodal je Barboře Rubínové za 28 kop a naposledy náleží Jírovi Žepskému 8 kop, ty
odkazuje k záduší hostivickému.24

22
23

24

Nyní Husovo nám. čp. 20
Řepy jsou v celé knize psány jako Žepy. V přepisu je původní výraz ponechán pouze v osobním jménu
majitele, ves je psána současným způsobem
Barbora Rubínová a Jiřík Vtip si vyměnili své usedlosti
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Léta 1616 v středu po neděli družebné při soudě položila 8 kop, do Svárova z nich dáno
2 kopy, Mandaleně do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy.
Léta 1617 položila Barbora 8 kop, do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy, do
Svárova 2 kopy.
Léta 1618 položila 8 kop, z nich do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy, do
Svárova 2 kopy.
Léta 1619 položila 8 kop, z nich do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy, do
Svárova 2 kopy.
Léta 1620 položila 8 kop, z nich do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy, do
Svárova 2 kopy.
Léta 1621 položila 8 kop, z nich do Litovic 3 kopy, k záduší hostivickému 3 kopy, do
Svárova 2 kopy.
Léta 1622 Václav příjmí Svoboda kovář koupil ten grunt od Barbory Rubínové se vším
k němu od staro(dá)vna příslušenstvím za summu 260 kop míšenských. A má z něho
doplatiti dle výše psaného zápisu, potom naposledy Barboře Rubínové bude náležeti
vyplatiti 43 kop míšeňských placený rovněž po 8 kopách míšeňských a zavdal Barboře
Rubínové hned při smlouvě, která se stala po svatém Jiří léta výše psaného.
Léta 1623 v úterý po třech králích Václav kovář položil 8 kop, z nich dáno Mandaleně do
Litovic 4 kopy a záduší svárovskému 4 kopy.
Léta 1624 Václav kovář položil 8 kop, z nich dáno k záduší hostivickému 3 kopy, k záduší
svárovskému 2 kopy a Mandaleně do Litovic 3 kopy.
Léta 1628 13. Decembris, Vít Jírů z
registry přiznání odhlášení učinil, že
manželce jeho z tohoto gruntu náležitě
Více téhož léta a dne položil Václav
svárovskému.

Litovic na místo Mandaleny, manželky své, před
jest má od léta 1624 až posavad spravedlnosti
od Václava Kováře vyrovnáno 20 kop míšeňských.
kovář na dluh povinný 8 kop, připsány k záduší
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Fol. 142

Léta 1629 ve čtvrtek první postní Václav Krušina ze Zlicka25 slíbivši vysoce urozenému
hraběti a pánu panu Floriánovi Jetřichovi Svaté římské říše hraběti ze Žďáru na věčnost
poddanost a člověčenství, grunt od Václava Svobody kováře se vším k němu
příslušenstvím koupil za summu 260 kop míšeňských, na to mu zavdal 40 kop majíce
ostatní summu po 8 kopách vyplacovati, z kteréžto náleží Mandelině do Litovic 44 kop,
k záduší svárovskému 14 kop k společnému vyzdvihování, potom Barboře Rubínové
43 kop, Jírovi Žepskému 8 kop a naposledy Václavovi kováři 111 kop míšeňských.26
Léta 1629 den svaté panny Markéty Václav Krušina prodal zase tento grunt se vším
k němu příslušenstvím Danielovi Hesovi za summu 236 kop míšeňských, načež mu zavdal
16 kop majíc ostatní summu ročně vyplacovati po 8 kopách jistým osobám tak, jakž
předešlý zápis ukazuje.
Léta 1631 dne 7. January Daniel Hes položil gruntovních peněz 8 kop, z nich puštěno
Lidmile dceři nebožtíka Barbory Vondráčkové 3 kopy, k záduší svárovskému kostelu
vypřijali 5 kop.
Léta 1653 dne 7. Marty Jiřík Zelenka podle hodnověrného prošacování ujal tento grunt po
nebožtíkovi Václavovi Krušinovi za summu osmdesát kop míšeňských, kteréžto takto až do
vyplacení na roky jí po 4 kopách vyklásti má, což náležeti bude Mandaleně do Litovic
44 kop, ale poněvadž ona umřela, taková spravedlnost na vrchnost nejsouce žádných
nápadníků, připadla a k záduší svárovskému náleží 9 kop, a poněvadž Barbora Rubínová
k záduší hostivickému 40 kop odkázala, které se z té chalupy odvésti měly a tož chalupa
jsouc nanejvýš spuštěná, dle prošacování toliko nevynesla, takže toliko 27 kop k témuž
záduší hostivickému náležeti bude.

25
26

Přepis podle Melichara, název není jistý
Václav Svoboda kovář se v témže roce ujal jiné hostivické usedlosti (nyní čp. 24), kam se přiženil
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Fol. 144

Léta 1606 rychtář a konšelé vsi Hostivice pošacovali grunt po nebožtíkovi Adamovi
Starém ve 250 kopách grošů míšeňských, jsou k tomu (†) Mandalena Marie, synové
(†) Filip, ten hospodářem s máteří zůstává, pak (†) Jan Hlaváček, Marek, (†) Jiřík Bartoň
ten jest umřel, však zůstalo po něm dvý dětí syna Jiříka, dceru Annu. Dcerám nebožtíka
Adama Káči a Anče náleží po 5 kopách a nadepsaným 6 osobám rovného dílu po
40 kopách, však dluhů jsou a tak Filip hospodář má jim vypláceti každého roku počnouc
léta 1607 po 6 kopách míšeňských.27
Léta 1607 položil při soudě 6 kop, Jan Hlaváček je vyzvedl.
Léta 1608 položil při soudě 6 kop, z nich dáno pro děti 3 kopy a druhé 3 kopy Markovi
v truhlici zůstává.
Léta 1609 při soudě položil 6 kop, puštěny Hlaváčkovi.
Mandalena máteř ohlásila se, že jest Filipovi synu svému pustila hospodářství, aby sám
opatroval a mocným hospodářem byl, však při něm do živa býti zůstávati a on ji stravu
dávati nad to výše každý rok má jí 2 strychy ovsa přisívati, žita setého každý rok 1 strych,
pšenice 1 strych dávati. Též Kateřina sestra se ohlásila, že jest jí nebožtík otec její 17 kop
míšeňských dlužen zůstal, a protož z nadepsaných šesti dílů má se jí vyrovnati a každého
roku po 3 kopách dávati.
Léta 1610 při soudě položil 6 kop, jsou dány do truhlice sirotčí, z nich puštěno Káči 3 kopy
a Dorotě dceři Adamovy 2 kopy míšeňské.
Léta 1611 položil 6 kop, z nich dáno dluhů Káči 1 kopa a Dorotě 2 kopy
Léta 1612 položil 6 kop, z nich dáno dluhů Káči 1 kopa, Jan Hlaváček 5 kop vzal a ostatek,
totiž 23 kop Filipovi bratru svému odpustil, že na tom gruntu více nemá, při soudě se
odřekl.
Léta 1613 položil a dány Káči její díl po otci 6 kop, dostane se s podílem té Káči po
3 kopách 24 groších, Filip má jí ze svého podílu a za Jana Hlaváčka bratra svého dáti 6 kop
24 grošů.
Léta 1615 položil a dány Markovi 8 kop, víc mu dáno z truhlice 6 kop, Dorotě puštěno na
její podíl 1 kopa a Anči pro děti 2 kopy.
Léta 1616 Filip položil a dal Markovi bratru 6 kop.
Léta 1617 položil Markovi a dány mu 6 kop.
Léta 1618 položil Markovi a dány mu 6 kop.
Léta 1619 položil 6 kop, z nich dodáno Markovi 5 kop a Anči 1 kopa.
Léta 1620 položil 6 kop, z nich Anči puštěna 1 kopa.

27

Nyní Husovo nám. čp. 18; škrtáno dodatečně
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Léta 1622 okolo svatého Jakuba podle prošacování živnosti pozůstalé po nebožtíkovi
Filipovi Adamovém, poněvadž Mandalena manželka pozůstalá Jana Kobylu za manžela
sobě vzala, ujal touž živnost se vším k ní od starodávna příslušenstvím ve 350 kopách
míšeňských. Místo závdavku platil dluhy po témž nebožtíkovi Filipovi zůstalé, kterých se
našlo do 37 kop míšenských. Předně má vyplatiti z nadepsaných 350 kop míšeňských po
nebožtíkovi Jiříkovi Filipovým 40 kop, ty půjdou na rovný díl na Mandalenu, máteř dětí,
Lidmilu, Annu, Kateřinu, Alenu, Alžbětu a Markétu. A nejprv má vyplatiti Lucii dceři
Adamovy a dětem jejím Anně a Jiříkovi 30 kop míšeňských. Víceji Mandaleně máteři
a dětem jejím na rovné díly má vyplatiti 280 kop a těmi 40 kopami po nebožtíkovi Filipovi
bratru dostane se summa 320 kop míšeňských. Na sedm dílů dostane se předně na
Mandalenu máteř 45 kop 43 grošů, to se v závdavku poráží a na šestero dítek nahoře
jmenovaných též na rovný díl 45 kop 43 grošů vypláceti na roky po 6 kopách povinen
bude.
Léta 1623 v úterý po třech králích položil a dány Lucii 6 kop míšeňských.
Léta 1624 položil Jan Kobyla a dány Lucii 6 kop míšeňských.
Léta 1625 v úterý po neděli Cantate to jest 29. dne Aprily složil 6 kop, jsou puštěny Lucii
….
Léta 1627 11. January položil aneb se s ní Lucií srovnal 12 kop a tak jjiž na témž gruntu
víc nemá.
Léta 1628 13. January položil Hoškové 6 kop.
Léta 1628 13. Decembris Jan Kobyla položil peněz gruntovních 6 kop, puštěny Lídě
Hoškové.
Léta 1630 dne 3. January Jan Kobyla položil peněz gruntovních 6 kop, ty jest Ludmila
Hošková vyzvedla.

Fol. 145

Léta 1631 dne 7. January Jan Kobyla položil peněz gruntovních 6 kop, jsou Ludmile
Hoškové propuštěny.
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Fol. 145

Léta 1605 před svatým Řehořem Mikuláš Krejčí koupil grunt od Kateřiny Plškové
za 157 kop. Zavdal jí 57 kop, placení při soudě 8 kop, takové všechny peníze též Kateřině
náležejí.28
Až do léta 1610 vykladl jí patery, totiž 40 kop grošů míšenských, doplatiti pozůstává
60 kop míšeňských.
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta

Páně 1611 položil a dány Vavřincovi manželu nebožky 8 kop.
1612 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1613 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1614 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1615 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1616 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1617 položil 8 kop, dány Vavřincovi.
1618 doložil tomu Vavřincovi 4 kopy a tak má grunt zaplacený.

Grunt Jiříka Mašovského.
Léta 1623 při svátku svatého Marka koupil ten grunt od Mikuláše Krejčího za summu
350 kop, závdavku mělo býti 60 kop, ale jest sleveno, že mu nic při chalupě nenechal,
10 kop a na hotové mu vysázel 50 kop. Ostatní pak summu totiž 107 kop náleží
Mikulášovi, manželce a dětem jeho na roky placení po 8 kopách.
Za léta 1623 položil Jiřík Mašek 8 kop, z nich puštěny Mikulášovi 5 kop a k záduší
hostivickému dáno na dluh jeho 3 kopy.
Léta 1625 v úterý po neděli Cancate to jest 29. Aprily složil 8 kop, puštěno Mikulášovi
Hostivickýmu 5 kop a k záduší hostivickému dáno na dluh jeho 3 kopy.
Léta Páně 1627 11 January položil dvoje peníze gruntovní 16 kop, z nich vzato na dluh
záduší hostivickému 6 kop a Mikulášovi hostivickému puštěno 10 kop.
Léta 1628 13 January položil Mikulášovi krejčímu 8 kop.
Léta 1628 13. Decembris položil Mikulášovi krejčímu 8 kop.
Léta 1630 dne 3 January Jiřík Mašovský položil peněz gruntovních 8 kop, jsou puštěny
Mikulášovi krejčímu.
Léta 1631 dne 7 January Jiřík Mašovský položil peněz gruntovních 8 kop, jsou puštěny
Mikulášovi krejčímu.

28

Nyní Pelzova čp. 3
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Fol. 150

(†) Jan Železný kovář měl grunt koupený za 100 kop grošů míšenských, závdavku
bylo 12 kop, placení po 5 kopách míšeňských. Komu co za týž grunt vyplacoval, ve starých
registrech se najde. Má týž grunt zaplacený.29
Léta Páně 1614 po neděli provodní koupil ten grunt (†) Martin Kovář za summu 70 kop,
zavdal 15 kop, placení na roky po 5 kopách. Léta 1615 položil Kovář 5 kop, takový
závdavek i gruntovní peníze věřitelové, kterým nebožtík kovář Železný povinovat byl,
pobrali je.
Ještě má za ten grunt doplatiti 50 kop, poněvadž nebožtík Jan kovář Železný žádných dětí
po sobě nezanechal, takové peníze obracejí se k záduší hostivickému, totiž 25 kop
a k záduší svárovskému též 25 kop, ročně každé bráti po 2 ½ kopách.
Léta 1616
2 ½ kopy.
Léta 1617
2 ½ kopy.
Léta 1618
2 ½ kopy.
Léta 1619
2 ½ kopy.

položil 5 kop, z nich k záduší hostivickému 2 ½ kopy, k záduší svárovskému
položil 5 kop, z nich k záduší hostivickému 2 ½ kopy, k záduší svárovskému
položil 5 kop, z nich k záduší hostivickému 2 ½ kopy, k záduší svárovskému
položil 5 kop, z nich k záduší hostivickému 2 ½ kopy, k záduší svárovskému

Léta Páně 1619 před svátky vánočními podle prošacování od lidí přísežných vzal kovárnu
se vším k ní od starodávna příslušenstvím tolikéž s měchy a s jiným nádobím kovářským
v summě 100 kop Jan příjmí Haut soused na vsi Hostivici, zavdal Anně Kovářce 20 kop,
zůstává po závdavku dopláceti na roky po 5 kopách, předně k záduší hostivickému
a k svárovskému 30 kop, potomně Anně kovářce a dětem jejím 50 kop.30
Léta Páně 1620 Jan Haut položil 5 kop k záduší
svárovskému vzato 2 ½ kopy.
Léta 1621 Jan Pozdenský složil k záduší hostivickému
Léta 1622 Jan Pozdenský složil k záduší hostivickému
Léta 1623 Jan Pozdenský složil k záduší hostivickému

29
30

31

hostivickému 2 ½ kopy a k záduší
2 ½ kopy a na Svárov 2 ½ kopy.31
2 ½ kopy a na Svárov 2 ½ kopy.
2 ½ kopy a na Svárov 2 ½ kopy.

Nyní K Nádraží čp. 28; škrtáno dodatečně
Jan Haut už vlastnil Chrzovský grunt, největší hostivickou usedlost (nyní část areálu zámku).
Vlastnictví více usedlostí jedním poddaným bylo zakázané, ale v praxi k němu výjimečně docházelo
Jméno Jan Haut se mění na Jana Pozdenského ve stejném roce i na druhé usedlosti
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Fol. 153

Vávra (†, opraveno na: Jan) Sýc měl ten grunt koupený za 250 kop grošů míšenských,
závdavku bylo 60 kop, placení na roky po 6 kopách, našlo se z register, že do léta 1598
vykladl i se závdavkem 96 kop, věřitelům pouštěno. Opět se našlo z register, že do léta
1607 vykladl devatery peníze, totiž 54 kop, jsou všechny vydány věřitelům Maškovým,
doplatiti ještě jest 100 kop, to vše náleží věřitelům a sirotkům Maškovým, též manželce.32
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta

1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622

položila vdova Sýcka na dlužníky 6 kop.
položila vdova Sýcka na dlužníky 6 kop.
položila 6 kop, jsou vydány Bartoňovi synu Maškovému.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi synu Maškovému.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi Maškovému.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi Maškovému.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi Maškovému.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi a máteři jeho.
položil 6 kop, jsou vydány Bartoňovi a máteři jeho.
položil 6 kop, jsou vydány Říhovi do Drahelčic.
položil 6 kop, jsou dány Říhovi do Drahelčic.
položil 6 kop, jsou dány Říhovi do Drahelčic a doložil mu.
položil 6 kop, jsou dány Bartoňovi do Unhoště.
položil 6 kop, jsou vydány do Unhoště Kateřině, vdově.
položil 6 kop, jsou vydány do Unhoště Kateřině.

Jan příjmí Sýc při počtu gruntovním, který se konal v úterý po památce svatých tří králů ve
vsi Červeném Újezdci v příbytku Jiříka Dvořáka, toho času rychtáře, se ohlásil, že po smrti
jeho Evu manželku svou na též živnosti své za možnou hospodyni nařizuje a s jinými dětmi
jeho, aby rovný díl měla.
Za léto 1623 Jan Sýc položil 6 kop, jsou vydány do Unhoště.
Léta 1625 v úterý po neděli Cancate jinak 29. dne Aprily složil a doložil 4 kopy, jsou
puštěny Kateřině, manželce Jana Pražáka do Unhoště.
A tak má grunt zaplacený.
Mates Šafařík.33
Léta 1653 7. dne Marty Matěj Šafařík podle prošacování ujal po nebožtíkovi Janovi Sýcovi
za 70 kop míšeňských, na roky placení po 3 kopách, ačkoliv taková spravedlnost.

Fol. 156

Průša Švehla.34
Poznámka po straně: Šacunku 350 kop.
32
33
34

Usedlost zanikla roku 1711; škrtáno dodatečně
Melichar tento záznam, který začíná na další stránce, chybně považuje za samostatnou usedlost
Usedlost zanikla ve třicetileté válce
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Fol. 159

Jan Smolík má grunt zaplacený.35
Léta Páně 1614 ve středu po neděli družebné podle prošacování od rychtáře a konšelů vsi
Hostivice téhož gruntu Smolíkovského ujal jej Šebastián Petrů v summě 500 kop se vším
k ní od starodávna příslušenstvím od Jana Smolíka, na nějž mu zavdal 70 kop a po Lidmile
dceři jakožto manželce Šebestianovy věno dal mu 130 kop, ostatek pak 300 kop povinen
vypláceti na roky po 15 kopách Janovi Smolíkovi a manželce jeho, nad to výše má je při
sobě do smrti chovati jídlem a pitím zaopatrovati, jednu krávu zádušní, které by užívali,
jim chovati a každého roku Jan Smolík aneb manželka jeho má sobě dva strychy žita
a 2 strychy ovsa na dědinách téhož gruntu přisívati, a kdyby dotyčný Jan Smolík
i s manželkou svou prostředkem smrti z tohoto světa sešel, potom se ohlásil, co by kolika
na témž gruntu nevyplacených peněz zůstávalo, že se Šebestianovi, zeti svému
a manželce jeho, dceři svojí k dobrému odkazuje tak, aby po smrti jeho a manželky jeho
žádnému z toho gruntu nic nekladl.
Léta Páně 1615 položil 15 kop, dlužníci pobrali.
Léta Páně 1616 položil 15 kop, dlužníci pobrali.
Léta Páně 1616 ve středu po svatém Prokopu Jan příjmí Mašek zeť Jana Smolíka ujal ten
grunt Smolíkovský se vším k němu od starodávna příslušenstvím v summě 500 kop, zavdal
110 kop míšeňských, placení při soudě po 15 kopách, závdavek dlužníci pobrali, po
závdavku má doplatiti 390 kop předně Janovi Smolíkovi a manželce jeho 160 kop, pak li by
oba dva prostředkem smrti z tohoto světa sešli a těch peněz nevybrali, tedy aby při Janovi
Maškovi a manželce jeho zůstaly. Potomně měl by dopláceti 230 kop míšeňských manželce
své Lidmile po nebožtíkovi Šebestiánovi manželu jejímu 100 kop. Ty se mu porážejí na
podíl její, jakoby je vyplatil, item Burianovi synu po nebožtíkovi Šebestiánovi zůstalým
100 kop míšeňských a potomně (†) Apoleně, dceři 30 kop míšeňských. Však mají obou
těch dětí při sobě chovati, jídlem, pitím náležitě i šaty chodivými opatrovati, co se přisívání
obílí dotýče, toho se při předešlém zápisu pozůstávaje.36
Léta
Léta
Léta
Léta

1617
1618
1619
1620

položil,
položil,
položil,
položil,

Janovi
Janovi
Janovi
Janovi

Smolíkovi
Smolíkovi
Smolíkovi
Smolíkovi

dány jsou
jsou dány
jsou dány
jsou dány

15
15
15
15

kop.
kop.
kop.
kop.

Léta 1629 při památce svatého Jakuba Václav Svoboda kovář přiženivši se k Lidmile
pozůstalé vdově po nebožtíku Janovi Maškovi, ujal jest grunt Smolíkovský se vším k němu
příslušenstvím v 500 kopách míšeňských na ten způsob, aby bylo v něm z téhož gruntu
Burianovi synu nebožtíka Šebestiána Petrovic vyplatiti na roky po 15 kopách 100 kop
míšeňských.37
Co se pak dotýče Anny dcery sirotka nebožtíka Jana Maška, ta rovný díl v tomž statku
s dětmi jeho, Václava Svobody míti má.
Léta 1654 dne 5 [… text nepokračuje]
35
36
37

Nyní Potoční čp. 24
Škrtáno dodatečně
Václav Svoboda kovář témže roce prodal svou předchozí hostivickou usedlost (nyní čp. 20)
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Fol. 162

Grunt Víta Chladila.38
(†) Jan Valata má grunt zaplacený.39
Léta Páně 1621 po svatém Jiří po šacování grunt pozůstalý po nebožtíkovi Janu Valatovi se
vším k ní od starodávna příslušenstvím ve 120 kopách, zavdal 20 kop, pobraly jej dlužníci
a sestry po nebožtíkovi zůstaly v placení na roky po 5 kopách, kterýžto grunt v nahoře
psané summě ujal Vít Chladil, a mají podle zápisu dopláceti, dál pamatuj.
Léta Páně 1621 v úterý po třech králích položil 5 kop.
Za léto 1622 položil 5 kop, vydány 2 kopy za mše k záduší.
Za léto 1623 položil 5 kop, puštěny jsou Čertovi do Sobína, Rodkovi a Pýchovi, dětem
nebožtíka Valaty.
Léta 1625 v úterý k neděli Cancate jinak 29 dne Aprily položil 5 kop, jsou puštěny Rodkovi
Pýchovi, dítkám nebožtíka Jana Valaty.
Léta Páně 1627 11. January položil jedny gruntovní peníze totiž 5 kop, jsou puštěny
Čertovi do Sobína
Léta Páně 1628 13 dne January složil 5 kop, vydány Mandaleně Rodkové 3 kopy, item
Maruši Lukšové dáno, a to vše po bratru 2 kopy.
Léta 1628 13 Decembris položil peněz gruntovních 5 kop míšeňských, z nich puštěno
Maruši Lukšový poslední 2 kopy a Maruši Pýchové 3 kopy.
Léta 1631 7 dne January položil Vít Chladil dvoje gruntovní peníze za rok 1629 a 1630,
totiž 10 kop, jsou puštěny Mandaleně Rodkový a Markétě sestrám vlastním ….

38
39

Nyní Pelzova čp. 4; nadpis vepsán dodatečně
Škrtáno dodatečně
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Fol. 165

Léta Páně 1609 ve středu po svatém Michalu archandělu z poručení Jeho Milosti
urozeného statečného rytíře pana Ctibora Tiburcího Žďárského ze Žďáru na Kladně
a Červeném Újezdci a J. M. C. rady a pana hejtmana Menšího města Pražského
pošacována živnost Chrzovská se vším k ní od starodávna příslušenstvím, tolikéž svršky,
nábytky skrze rychtáře, konšely a také z jinopanských vesnic k tomu osob dožádaných,
totiž v 1800 kop míšenských a nadto výše co spravedlnosti na tom gruntu Václavovi
Chrzovi náleží, tomu bez odpornosti, Jan Pařez spolu s Alžbětou manželkou svou někdy
Chrzkou vydati povinni budou, zavdal dotyčný Jan peněz 300 kop míšeňských, a podílu
Alžběty manželky jeho poráží se 500 kop míšeňských, nároky placení po 50 kopách předně
vyplatiti má, (†) Jiříkovi synu nebožtíka Václava Chrza 500 kop, dcerám Kateřině, (†) Evě,
(†) Anně, Mandaleně po 200 kopách míšeňských a kdyby která s vůlí vrchnosti k vdání
přišla, tehdy výpravu náležitou jedné každé učiniti, a to stůl, cínového nádobí, ubrus,
ručník a též složíc šatů dobrých a po jedné krávě vydati a je při sobě v též živnosti do
zrostu a vybytí jich chovati, jídlem, pitím opatrovati a šatstvem náležitě odívati, tolikéž
kdyby pan Bůh k ženění Jiříkovi Chrzovému přijíti dáti ráčil, tehdy dotčeny Jan Pařez otčím
a Alžběta máti jeho mají a povinni jsou jemu vydati jednu klisnu, kterouž by on dobře vzíti
a vybrati chtěl beze vší odpornosti, jestliže by pal pan Bůh všemohoucí kteroukoliv
z dotčených sester prostředkem smrti z tohoto světa pojíti ráčil, tehdy podíl na bratra
a sestry živé však s dovolením vrchnosti připadnouti má.40
Léta Páně 1611 ve čtvrtek po svatém Antonínu Jan Pařez položil 50 kop,
při soudě obecním, kterýž držán v Hostivici, jakož Václav Chrz měl
spravedlnosti donésti 60 kop, takových ostatních 60 kop míšeňských
Václavovi Chrzovi dodáno. A tak že na tom gruntě nic více nemá,
a konšely se odřekl.

téhož léta a dne
na tom gruntě
jest dotyčnému
před rychtářem

Léta Páně 1611 některého času okolo svatého ducha na připsání J. M. Osvíceného Knížete
P. P. arcibiskupa pražského zde propuštěna Kateřina dcera po nebožtíkovi Chrzovi do vsi
Letů na gruntu arcibiskupský u spravedlnosti, totiž 50 kop a s výpravou.
Léta 1612 Jan Pařez položil 50 kop, z nich puštěno Kateřině do Letů 10 kop a do truhlice
sirotčí složeno 40 kop.
Léta 1613 položil 50 kop, z nich do Letů puštěno 10 kop a do truhlice 40 kop.

40

Nyní část areálu zámku
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Léta Páně 1614 v středu slove sazometnou z poručení J. Mti Páně prošacovánána živnost
po nebožtíkovi Janovi Pařezovi se vším k ní od starodávna příslušenstvím a s vršky,
nábytky na obzvláštním registříku poznamenanými v summě 1800 kop, kterouž Matěj Chrz
ujal a 200 kop zavdal. 100 kop pan T. Z. vyzdvihnouti ráčil a 100 kop dluhů rozdělení dáno
a na Evu manželku jejího podílu poráží se, jakoby je zavdal, 200 kop. Ještě má vyplatiti na
roky při každém soudě po 50 kopách 1400 kop, předně Kateřině do Letů 30 kop, potom
vrchnosti po úmrtí Jiříka Chrza a Anny Chrzové sirotků zemrlých 510 kop, Ondřejovi synu
nebožtíka Jana Pařeza otce a Alžběty máteře 510 kop, Mandaleně dceři nebožtíka Václava
Chrza, až jestliže by se z vůle vrchnosti vdala a na gruntech ČervenoÚjezdeckých by
zůstávala, 275 kop, pak li by se na cizí grunty vyhostila, tehdy má se jí vydati toliko 50 kop
a výprava, která v předešlém zápisu zapsána jest a naposledy Evě manželce Matěje Chrza
dostane se, jakoby je vyplatil, 75 kop míšeňských, však Matěj Chrz jest povinnen
Mandalenu a Ondřeje do zrostu jich jídlem, pitím, šaty chodícími i ložními s manželkou
svou opatrovati a na ničem žádné křivdy nečiniti.41
Léta 1615 položil při soudě obecním 50 kop, z nich dáno Kateřině do Letů jejího podílu
30 kop, víc tu nic nemá, vrchnosti vzato 6 kop 40 grošů, do truhlice složeno Mandaleně
a Ondřejovi Pařezovi 13 kop 20 grošů. Přes rok na rovný díly přejde po 16 kopách 40
groších.

Fol. 166

Léta Páně 1616 položil 50 kop, z nich P. I. G. Z. vzato 16 kop 40 grošů, do truhlice
sirotkům složeno 33 kop 20 grošů.
Léta Páně 1617 položil 50 kop, z nich J. M. panu I. G. Z.42 16 kop 40 grošů, do truhlice
sirotkům složeno 33 kop 20 grošů.
Léta Páně 1617 po svatém Vítu Jan Haut koupil grunt Chrzovský se vším k němu od
starodávna příslušenstvím za summu 1800 kop míšenských, zavdal 400 kop, dluhů dáno
rozdílně po nebožtíkovi Matějovi Chrzovi a Evě, manželce jeho povinných i také na
vychování Jana, syna pozůstalého, Martinovi do vsi Dobřichovic v summě 237 kop
36 grošů, zůstane podle jich závdavku v truhlici v summě 162 kop 24 grošů. Placení na
roky po 50 kopách ročně pozůstalá summa peněz náležeti bude, v předešlém zápisu se
najde.
Léta 1618 Jan Haut položil 50 kop, z nich vzato J. M. panu Janovi Jiřímu Žďárskému
16 kop 40 grošů a sirotkům do truhlice složeno 33 kop 20 grošů.
Léta 1619 položil 50 kop, z nich vzato J. M. panu I. G. Z. 16 kop 40 grošů a sirotkům do
truhlice složeno 33 kop 20 grošů.

41
42

Škrtáno dodatečně
Zkratka: Jan Jiří Žďárský
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Léta 1620 při soudě obecním položil Jan Haut 50 kop, z nich vzato J. M. panu I. G. Z.
16 kop 40 grošů a do truhlice 23 kop 20 grošů, z nich dáno do Dobřichovic na vychování
dítěte 10 kop míšeňských.
Léta 1621 při soudě, který se držel ve středu po svatých třech králích, položil Jan
Pozdenský 50 kop, z nich vzato J. M. panu I. G. Z. 16 kop 40 grošů, do truhlice 33 kop
20 grošů, puštěno do Dobřichovic na vychování sirotka 3 kopy 20 grošů.
Léta 1622 položil Jan Pozdenský při počtu gruntovním 50 kop, z nich vzato J. M. P. H.
I. G. Z. po sirotků Chrzovým 16 kop 40 grošů a do truhlice sirotčí složeno 33 kop 20 grošů
míšeňských.
Léta 1624 v pondělí po neděli reminiscence Jan Pozdenský položil peněz gruntovních
k ruce vrchnosti 16 kop 40 grošů, více položil a vydal, puštěno do Dobřichovic na
vychování sirotka 10 kop, Mandalině Chrtce vydal 15 kop, summa 41 kop 40 grošů.
Léta 1627 času masopustního prošacován grunt Chrzovský ve vsi Hostivici s dědinami,
loukami a se vším k němu příslušenstvím, při tom na zimu setého žita po 34 stryších,
pšenice po 2 stryších, klisna 1, valach 1, nádobí koňské 1, šle 1, vůz s košem a žebři
nami 1, pluh s železem 1, brány hřeby nabity 1, klaničníky43 2, závěrka 1, sekyra 1, vidle
hnojné 1, sviňského 5 kusů, mlýn samotížný 1, od osob přísežných domácných
i cizopanských za summu 1100 kop míšeňských na to, aby na dva termíny zavdáno bylo
100 kop, ostatní summa ročně po 30 kopách aby byla vyplacována.
Podle kteréhožto prošacování Dobiáš příjmím Čert ze vsi Sobína týž grunt se vším
příslušenstvím s nadepsanými svršky a nábytky ujal v summě 1100 kop míšeňských, načež
závdavku o Hromnicích léta 1629 do sirotčí truhlice složil 100 kop míšeňských.
Při tom léta 1628 měsíce Januario položil na vejrunkové peníze 10 kop míšeňských, které
jsou Majdalině Chrtce z poručení její vrchnosti vydány.
Léta 1630 dne 3. January Dobiáš Čert položil peníz gruntovních 30 kop, jsou s povolením
J. V. H. M. Mandaleně manželce Jana Cimrmana propuštěny.
Léta 1631 dne 7. January položil Dobiáš Čert gruntovních 30 kop. Jsou do truhlice sirotčí
položeny, jsou puštěny Mandaleně, manželce Jana Cimrmana.

43

Klaničník, též klanečník = řetěz spojující klanice u vozu
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Fol. 168

Vondra Rubín koupil grunt za 1025 kop grošů míšenských, zavdal 200 kop míšeňských,
placení při každém soudě sirotčím po 25 kopách míšeňských, našlo se, že jest vykladl
i s závdavkem až do léta 1607 věřitelům Maškovým kteréžto pobraly 575 kop míšeňských,
pozůstává doplatiti 450 kop míšeňských.44
Léta 1608 položil věřitelům 25 kop.
Léta 1609 položil 25 kop.
Léta 1610 položil 25 kop, a ty jsou i což prve po věřitelích zůstalo, vydány někdy manželce
Maškové a synu jejich.
Léta Páně 1611 položila Rubínka 25 kop, ty jsou dány synu Maškové.
Léta Páně 1612 položila Rubínka vdova 25 kop, ty jsou synu dány Maškové.
Léta Páně 1613 položila Rubínka vdova 25 kop, ty jsou dány Maškovi.
Léta Páně 1614 položila Rubínka vdova 25 kop, ty jsou dány Maškovi.
Léta Páně 1615 položila Rubínka vdova 25 kop, ty jsou dány Maškovi.
Léta Páně 1616 v pondělí po svatém Matěji apoštolu božím Jiřík Vtip koupil ten grunt od
Barbory Rubínové za summu 1025 kop míšeňských, z nich zavdal jí 300 kop míšeňských,
placení ročně až do vyplacení chalupy Sýcovy po 34 kopách a potom jí bude platiti po
40 kopách. Předně má vyplatiti sirotkům Maškovým 225 kop ročně po 25 kopách
a Barbora Rubínová po 9 kopách bráti bude, po vykladení peněz sirotkům Maškovým
pozůstalá summa peněz všechna ležeti bude Barboře Rubínové.45
Léta 1616 položil Jíra Vtip 25 kop, jsou vydány Anně dceři nebožtíka Maška.
Léta 1617 položil Vtip 25 kop, dány Anně Říhové a Barboře Rubínové 9 kop dáno.
Léta 1618 položil Vtip 25 kop, dány Říhové a Rubínové dal 9 kop.
Léta 1619 položil Vtip 25 kop, dáno Bartoňovi Maškovi 24 kop, Říhovi do Drahelčic dodána
1 kopa a Barboře Rubínové 9 kop.
Léta Páně 1620 položil 25 kop, dány Bartoňovi Maškovému, víc položil 9 kop, dány
Barboře vdově Rubínové.
Léta Páně 1621 položil 25 kop, dány Kateřině vdově do Unhoště, víc položil 9 kop, dány
Barboře Rubínové.
Za léto 1622 položil 34 kop, do Unhoště dáno 25 kop a Barboře Rubínové dáno 9 kop.
Za léto 1623 položil 34 kop, do Unhoště puštěno 25 kop a Barboře Rubínové dáno 9 kop.
Matěje Štírka (jinak Losinského) grunt.46
Léta Páně 1624 při času svatého Jana Křtitele koupil ten grunt podle prošacování
rychtářem a konšely se vším k němu příslušenstvím za summu 900 kop a zavdal mu ihned
při zápise 60 kop, na roky placení po 34 kopách měl, z kteréžto výše psané summy předně
náleží doplatiti sirotkům Maškovým 25 kop a Barboře Rubínové 428 kop a ostatek pak
Jiříkovi Vtipovi po vyplacení výš psaným osobám náležeti bude 384 kop.47

44
45
46
47

Nyní Husovo nám. čp. 9
Barbora Rubínová a Jiřík Vtip si vyměnili své usedlosti
Melichar četl jméno majitele chybně jako Matěj Štěka
Ve stejném roce Matěj Štírek prodal usedlost na Břvích
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Při témž gruntě mu zanecháno klisny 4, kráva zádušní 2 a jalovi zad... 1, svině s prasetem,
s.luz 1, brány 1, pluh 1, seseto bylo na zimu pšenice 4 strychy a žita 3 strychy zasení, ovsa
vyseto 60 strychů, ječmene 15 strychů, hrachu 3 strychy, nového žita 4 strychy, pšenice
jarní 1 ¼ strychu, čočky 2 strychy, pohanky 1 strych.
Léta 1625 v úterý po neděli Cantate to jest 29. dne Aprily položil Matěj Štírek 34 kop,
z nich vzala Kateřina manželka Jana Pražáka a dovzala 25 kop a tak tu nic víc nemá, item
Barboře Rubínové puštěno 9 kop.

Fol. 169

Léta 1627 11. January Barbora Rubínová před registry přiznání učinila, že jest od Matěje
Štírka spokojena … gruntovních peněz za rok 1626, totiž 25 kop.
Léta 1628 13. January Barbora Rubínová před rejstry přiznání učinila, že jest od Matěje
Štírka spokojena … gruntovních peněz za 25 kop.
Léta 1628 13. Decembris Matěj Štírek položil peněz gruntovních 25 kop, ty jest vyzvedla
Barbora Rubínová.
Léta 1630 dne 7. January Matěj Štírek položil peněz gruntovních 25 kop, jsou vyzdviženy
od Barbory Rubínové.
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Fol. 171

Ves Hradiště
Jiřík Kalous mlynář měl ten mlýn se vším k němu příslušenstvím koupený za summu
300 kop míšeňských, kterouž jest vyplatil a tak má mlýn zaplacený.48
Léta Páně 1610 s dovolením milosti pana Ctibora Tibrucího Žďárského Jiřík Kalous mlynář
koupil kus dědiny okolo dvou kop záhonů ležící slove na Bílý hoře nad rybníkem Šebestiána
Školy k nadepsanému mlýnu dědičně za summu hotovou 50 kop míšeňských, Šimonovi
Pišvejcovi ze vsi Řepy zcela a zaúplna zaplacené.
Léta Páně 1614 po neděli družebné z poručení J. Mti Páně prošacován mlejn slove
hradištský se vším stavením, s dědinami i loukami, též s tím kusem dědiny na Bílé hoře
ležící přikoupeným ve 400 kopách míšeňských, chalup ve 30 kopách míšeňských, svršky,
nábytky, totiž dvě klisny, hřebec, na ně nádobí co náleží, víc pluh, item krávy tři, jalovice
jedna a volek jeden, item ovec 30, ty svršky ve 160 kop. Zavdal 100 kop, z nich dáno
dluhů do důchodu 50 kop a 50 kop do truhlice. Na máteř poráží se dílu 100 kop, ještě má
dopláceti Pavel Merz 390 kop, placení na roky po 6 kopách, dostane se synům po
nebožtíkovi Jiříkovi Kalousovi, totiž Janovi, Oldřichovi, (†) Vítovi po 116 kopách 40 groších
a dcerám předně (†) Kateřině, Dorotě, Marjáně po 30 kopách, do zrostu jejich má je on
Pavel Merz jídlem, pitím, šaty chodícími i lehavými49 náležitě opatrovati a v ničemž křivdy
nečiniti možnosti, a kdyby jim pán Bůh k vdání přijíti dáti ráčil, tehdy dle možnosti má se
jim výpravu učiniti a po jedné krávě dáti.
Léta 1615 složil Pavel Merz do truhlice třem sirotkům 6 kop.
Léta Páně 1616 položil do truhlice třem sirotkům 6 kop.
Léta Páně 1617 položil do truhlice 6 kop.
Léta Páně 1618 položil do truhlice 6 kop.
Léta Páně 1619 položil do truhlice 6 kop.
a tak nebožtík Pavel Merz složil do truhlice 30 kop.
Léta 1620 vojáci J. M. C. truhlice posekali a peníze vzali.
Grunt Jana Pasovský.
Léta Páně 1624 při času masopustním ujal aneb mlýn slove Hradištský se vším k němu od
starodávna příslušenstvím, též chalupy podle téhož mlýnu ležící se vším k ní příslušenstvím
za summu 430 kop, závdavku žádného neklade, protože svršků při témž mlejně žádných
nebylo, toliko na roky po 6 kopách závdavků mělo by složeno býti 107 kop 30 grošů, ten
sobě poráží na podíl manželky své.
Ostatních 322 kop 30 grošů sirotkům Janovi, Oldřichovi a Dorotě rovným podílem po
107 kopách 30 groších. Týž Jan Pasovský při každým soudě klásti bude povinen, počtům
……

48
49

Peterkův mlýn, nyní samota čp. 51
Šaty lehavé = ložní a další prádlo
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Léta 1628 13 January složil do truhlice sirotčí 6 kop.
Léta 1628 13. Decembris odvedl peněz gruntovních 6 kop míšeňských, puštěny do truhlice
sirotčí.
Léta 1630 dne 3 January Jan Pasovský položil peněz gruntovních 6 kop, jsou dány do
truhlice sirotčí nadpsaným sirotkům.
Léta 1631 dne 7 January Jan Pasovský položil peněz gruntovních 6 kop, kteréž náležejí
sirotkům nebožtíka Jiříka Kalousa, totiž Janovi, Oldřichovi a Dorotě, jsou vzaty do truhlice
sirotčí.

Fol. 174

Jiřík Kalous mlynář koupil grunt od Brože Piskače za hotových a jemu Brožovi zcela
a zaúplna zaplatil, totiž 30 kop míšeňských.
Jest také Pavlovi Merzovi mlynáři za tu summu 30 kop míšenských prodána.
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Fol. 251

Ves Břve
Léta 1592 ve čtvrtek po Hromnicích rychtářové a konšelé ze vsi Sobína, Řepů a Břví
vedle povinnosti svých živnost pozůstalou po nebožtíkovi Křížovi pošacovali a ve
350 kopách míšeňských položili. Jest k tomu (†) Marta, pozůstalá vdova po nebožtíkovi
Křížovi, Dorota, Anna, Adam dětí jejích, rozvrhujíc nadepsanou summu na 4 díly, totiž
máteři s dětmi, dostane se jim rovného dílu po 87 kopách 30 groších míšeňských.
A poněvadž sobě Vít Čejka syn ze vsi Řepů Dorotu sirotka za manželku vzal a do té
živnosti s dovolením jeho milosti pana se za mocného hospodáře dostal, poráží se mu
místo závdavku podíl manželky jeho 87 kop 30 gr, ostatní pak summu 262 kop 30 grošů
míšeňských má nadepsané Martě, Anně a Adamovi, dětem jejím klásti ročně po 10 kopách
a k tomu též (†) Martu máteř ženy své i s těmi dětmi u sebe do zrostu týchž dětí míti a též
Martu k dobru jejímu uvolil se v té živnosti krávu do smrti její přechovávati.50
Až do léta 1599 vyplatil (†) Martě máteři ženy své sedmery peníze po 10 kopách, to jest
70 kop, a léta 1600 při soudě táž (†) Marta se ohlásila, že o ostatních na její podíl
nedoplacených 17 kop 30 grošů s Vítem zetěm svým dobré spokojení má, z nich že ho
kvituje a na též v doplacení summu že se víc potahovati nechce.
Sirotkům pak nadepsaným Anně a Adamovi vykladl na jich spravedlnost až do léta 1610
desatery peníze po 10 kopách, to jest 100 kop. Doplatiti jim pozůstává 75 kop míšeňských
a léta 1606 dáno Adamovi Křížovi na jeho podíl 10 kop.
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta
Léta

1611
1612
1613
1614
1615
1616
1611

Vít
Vít
Vít
Vít
Vít
Vít
Vít

Čejka
Čejka
Čejka
Čejka
Čejka
Čejka
Čejka

položil do truhlice 10 kop.
položil do truhlice 10 kop.
položil do truhlice 10 kop.
dal Adamovi Křížovi 10 kop.
položil a dány Anně Křížové 10 kop.
položil do truhlice 10 kop.
doložil do truhlice 15 kop a tak má grunt zaplacený.

Léta 1621 na úterý den památný svatých Petra a Pavla apoštolů prošacována živnost
pozůstalá po nebožtíkovi Vítovi příjmí Čejkovi a se vším k ní příslušenstvím tak, jak jí jsou
drženy a užívány, byly s těmito svršky a nábytky, předně na zimu vyseto žita a pšenice
50 strychů, na jaře prosa, ječmene a hrachu též 50 strychů, kůň a klisna to jest 2 tažných
a 2 hříbatých v půl druhým létě, vůz 1, žebřiny 1, hnojný kus 1, pluh s železy 1, brány
s železnými hřeby 1, krávy 3, jalového dobytka 3, sviňského pohlaví 5, za summu 600 kop
míšenských, závdavků 150 kop, placeny na roky po 15 kopách míšeňských, kteroužto
živnost Jan Kozák ze vsi Jinočan v nahoře psaný summě ujal a závdavek složil, dále jest jí
povinen Vavřincovi příjmí Čejkovi jakožto synu a dědici pozůstalému dopláceti, stalo se ut
supra.51

50
51

Břevský statek čp. 1, nyní U Ovčína čp. 1067
Ut supra – latinsky Jak bylo výše uvedeno
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Za léto 1621 Jan Kozák položil do truhlice 15 kop míšeňských.
Za léto 1622 Jan Kozák položil do truhlice 15 kop míšeňských.
Za léto 1623 Jan Kozák položil do truhlice 15 kop míšeňských.
Léta 1625 v úterý po neděli Cantate jinak 29. Aprily za léto 1624 složil do truhlice 15 kop
míšeňských.
Léta 1627 20. January Jan Kozák rychtář Břevský položil vejrunku 15 kop, z těch jest
vydáno Šimonovi rychtáři Litovskému dluhů jeho 7 kop 30 grošů a Jan Žák dluhů dosud
přijal k sobě 7 kop 30 grošů.
Léta 1628 14. January položil vejrunku 15 kop, víceji na 3 … prvně položil 5 kop, to oboje
vloženo do truhlice sirotčí.
Léta 1630 dne 3. January Šimon rychtář Litovský před registry přiznání učinil, že jest mu
nadepsaných vejrunků na dluh jeho povinný odevzdáno 15 kop a ještě že mu se dluhů
pozůstává 7 kop 30 grošů.

Fol. 252

Léta Páně 1627 23. Marty Dorota Houšková, manželka Dobiáše Šijaby přiznala se, že jest
z spravedlnosti Vavřincovi Čejkovi náležícího a z tohoto důvodu vykladeno k sobě přijala
50 kop, z kterýchžto že jest na šaty po nebožtíku otci jeho vynaložila 6 kop, a do Pasova
že mu poslala 4 kopy, čím toho všeho 10 kop, ostatních pak 40 kop vykázáno mu zase
k vyzdvihování z spravedlnosti své na gruntu Houškovském ve vsi Sobíně, aby mu ročně
po 13 kopách 20 groších vykladena byla.
Léta 1628 13. Decembris položil peněz gruntovních 20 kop, vzaty do truhlice sirotčí.
Léta 1629 dne 23. vbris vydáno Vavřincovi Čejkovi, když sobě posta…lil na jeho
spravedlnost 4 kopy
Léta 1630 dne 3. January Jan Kozák položil gruntovních peněz 20 kop, jsou vzaty do
truhlice sirotčí, náležejí Vavřincovi Čejkovi.
Léta 1631 dne 7. January Jan Kozák položil gruntovních peněz 15 kop, z nich dáno
Šimonovi rychtáři ze vsi Litovic dluhů povinných 7 kop 30 grošů a tak má svůj dluh
zaúplna zaplacený, a Vavřincovi Čejkovi sirotků ostatních má potřeby 7 kop 30 grošů ...
puštěno.
Léta 1630 dne 14. Februáry na poručení J. V. H. M. … … … … … … … 19 kop 8 grošů.
Léta 1638 29. Augusty dle kvitancí Vavřince … Čejky odvedl Jan Kozák hotových peněz
gruntovních Vavřincovi Čejkovi 22 kop platů 1643 Dorotě, manželce odvedeno 21 kop
platů, 1653 odvedl 6 kop a tak odvedl všeho v summě za 2 … … jest 30 kop
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Fol. 253

Léta 1593 v pondělí po nanebevstoupení Krista pána Jan Krčmář koupil krčmu
od Pavla za 290 kop míšeňských, zavdal mu 40 kop, placení počnouc léta 1594 při soudu
10 kop a potom každého roku po 8 kopách.52
Vykladl až do léta 1610 sedmnáctery peníze totiž 138 kop, kteréžto vyplacení
i s závdavkem 178 kop, doplatiti pozůstává témuž Pavlovi na roky po 8 kopách 72 kop
míšeňských.
Léta 1611 položil a dány Barboře, manželce nebožtíka 8 kop.
Léta 1612 položil a dány Barboře nebožtíka Pavla 8 kop.
Léta 1613 položil a dány Barboře 8 kop.
Léta 1614 položil a dány Barboře 8 kop.
Léta 1615 položil a dány Barboře na Kladno 8 kop.
Léta 1616 položila vdova do truhlice 8 kop.
Léta 1617 položila do truhlice 8 kop.
Léta 1618 položila do truhlice 8 kop.
Léta 1619 doložila do truhlice 8 kop.
A tak týž grunt zaplacený.
Léta Páně 1619 ve středu po Hromnicích při soudě obecním Alžběta krčmářka ohlásila se,
že Janovi krčmáři manželu svému po smrti své, poněvadž krčmy zaplacené má, za
možného hospodáře jej přijímá, již odevzdává a toliko aby z ní povinen byl dáti na roky
Anně dceři její do Nučic 30 kop a Mandaleně též dceři její do Ptic 20 kop míšeňských,
každého roku při soudě počně léta 1620 po 8 kopách.
Léta 1620 položil a dány Anně do Nučic 8 kop.
Léta 1621 a léta 1622 dáno Anně do Nučic 16 kop.
Léta 1623 Anně do Nučic dodá 6 kop, Mandaleně 2 kopy.
Léta 1624 Mandaleně do Pticů položil a dány 8 kop.
Léta 1625 v úterý po neděli Cancate jinak 29. dne Aprily složil a doložil Mandaleně do Pticů
10 kop.
A tak má grunt zaplacený.
Léta 1639 dne 16. February Alžběta krčmářka přiznání své učinila, poněvadž pro sešlost
věku a nedostatek zdraví hospodářství svého opatrovati nemůže a majíce krčmu svou
zaplacenou, ji Lidmile vnučce své a Janovi Mělnickému manželu jejímu, dědicům
a budoucím jich se vším od starodávna k ní příslušenstvím odevzdává a postupuje na ten
způsob, aby oni manželé do držení Alžbětu jídlem a pitím náležitě, dokud by ji pán Bůh
v živobytí zanechal opatrovali a také každého roku pro lepší jí pohodlí po 3 kopách
míšeňských na hotové dávali, však pokudž by se jací dluhové lidem povinné spravedlnosti
našly, budou povinni oni manželé je zaplatiti.

52

Bývalý břevský statek čp. 9, nyní v Hájecké ulici
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Fol. 255

Léta 1597 při času svatého Martina Matěj Albrecht koupil grunt od Jana Fochra za
95 kop míšeňských, zavdal mu 30 kop míšeňských, placení počnouc léta 1599 po 4 kopách
až do léta 1610 vykladl dvanáctery peníze, totiž 48 kop míšeňských, a poněvadž Jan Fochr
umřel, ženy a dítek po sobě nechal z těch složených peněz od nájmu z komory Matěj
Albrecht sobě vzal 1 kopu a miv ženě Fochrově puštěny troje peníze, totiž 12 kop a 35 kop
sirotkům složených v truhlici sirotčí zůstávají.53
Léta Páně 1611 při soudě položil 4 kopy, jsou puštěny Anně Fochrové a jakož Jíra příjmí
Štverák bratr dotyčné Anny Fochrové Bartolomějovi Hofmanovi za krádež měl dáti 28 kop
a nemá již jich kde vzíti, táž Anna Fochrová sestra jeho sama své spravedlnosti jemu
10 kop darovala a víceji k tomu dovolila, aby spravedlnosti její 18 kop vzato a témuž
Bartlovi Hofmanovi dáno bylo. Naproti tomu Jiřík Štverák bratr její odevzdal jí spravedlnost
svou, kterouž má po otci svém ve vsi Řepích na chalupě Hautově.
Léta 1612 položil 4 kopy, jsou puštěny Anně Fochrové.
Léta 1613 položil 4 kopy, jsou dány Anně Fochrové.
Léta 1614 doplatil 5 kop, jsou dány Anně Fochrové a tak má grunt zaplacený.
Léta 1618 o masopustní Simeon Čejka ujal ten grunt podle všacování za 140 kop
míšeňských, místo závdavků poráží se podílu Evy manželky jeho, více nebožtíka Matějovi
Albrechtovi našlo se pozdě dluhů 100 kop a tak vše summy činí 240 kop. Z toho náleží Evě
máteři podílu jejího 100 kop, synovi svým podílu též 100 kop a Kateřině dceři 40 kop, mají
je při sobě do zrostu chovati, a kdyby jim pan Bůh k ženění neb k vdání přijíti, tehdy
výpravu poctivou mají jim oběma včiniti a po jedné krávě vydati. Placení na roky počne
léta 1620 po 4 kopách.
Léta 1620 položil sirotkům do truhlice 4 kopy.
Léta Páně 1621 na konec Masopustu koupil grunt od Evy Matěj příjmí Štírek za 140 kop
míšeňských, zavdal jí 40 kop, placení na roky po 5 kopách míšeňských.
Za léto 1622 položil a dány Evě do Hostivice 5 kop.
Za léto 1623 položil a dány Evě do Hostivice 5 kop.
Bartoloměje Litovského grunt.
Léta Páně 1624 v neděli po povýšení sv. Kříže, jinak 15. Septembris, koupil ten grunt od
Matěje Štírka se vším k němu od starodávna příslušenstvím za summu 140 kop
míšeňských, zavdal mu ihned hotových peněz 40 kop, placení na roky po 5 kopách všech
do vyplnění té summy kteráž to summa totiž 100 kop náleží sirotkům po nebožtíkovi
Matějovi Albrechtovi zůstalým, totiž Šimonovi synu a Kateřině dceři.54
Při témž gruntu zanecháno 12 strychů ovsa, ječmene 6 strychů, kráva 1, vyseto na zimu
4 strychy žita a 2 strychy pšenice.

53
54

Břevský statek čp. 2, nyní U Ovčína čp. 1068
Ve stejném roce Matěj Štírek koupil usedlost v Hostivici (nyní čp. 9)
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Léta 1625 v úterý po neděli Cancate to jest 29. dne Aprily složil 5 kop, jsou puštěny Evě
Sýcové do Hostivice.
Léta 1627 4. January položil jedny peníze za vejrunkový, totiž 5 kop, jsou puštěny Evě
Sýcové.

Fol. 256

Léta 1628 14. January položil vejrunky 5 kop, Eva Sýcová máteř svrchu psaných sirotků je
vyzdvihla.
Léta 1628 při času Martina Jan Řezáč koupil grunt se vším k němu příslušenstvím od
Bartoloměje Litovskýho za summu 140 kop míšeňských, zavdal mu 15 kop míšeňských
majíce ostatní summu ročně po 5 kopách vyplacovati. Při gruntu od prodávajícího necháno
kupujícímu žita 7 mandelů ječmene 1 strych, ovsa 4 mandelů, prasat dvě.
Léta 1628 13. Decembris položil 5 kop, puštěny Evě Sýcové.
Léta 1630 dne 3. January Jan Řezáč položil peněz gruntovních 5 kop, vyzdvihla je Eva
Sýcová na místo Kateřiny dcery její.
Léta 1631 dne 7. January Jan Řezáč položil gruntovních peněz 5 kop, vyzdvihla je Eva
Sýcová na místo Kateřiny dcery její.
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Volné listy

Léta Páně 1620 v středu 30. dne měsíce Decembris, já Jan Ctibor Kbelský, měštěnín
Starého města Pražského, koupil jsem na trhu blízko soukenných kotců v témž Starém
městě Pražském tyto gruntovní registra statku Červeno Újezdeckého, v nichž jsem všecky
listy zkotoval, jichž se nachází 614, (kteréž byly skrze soldáty z zámku Červeného Újezdce
vyzdviženy,) a vesnice k témuž zámku přináležející která na kterém listu položena jest, pro
spěšnější nalezení podle A,b,c,dy svou vlastní rukou vyznamenal, jakž níže stojí.
List55
A.
Červený Aujezdec

3

B.
Ves Jeneč

63

C.
[Jeneček]

[114]

D.
Ves Hostivice

123

E.
Ves Hradiště

171

F.
Ves Řepy

177

G.
Ves Zlejčina

195

H.
Ves Sobín

229

J.
Ves Břve

251

K.
Ves Jinočany

257

L.
Ves Tachlovice

264

M.
Ves Nučice

293

N.
Ves Nenačovice

336

O.
Ves Libečov

344

P.
Ves Podkozí

362

55

Spodní část dvojlistu je zničena, chybí text pod písmeny C (Jeneček) a Z
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Q.
Ves Svárov

380

R.
Ves Rymáň

404

S.
Ves Ptice

410

T.
Ves Pozdeň

420

U.
Ves Malé Hořešovice

515

V.
Ves Velké Hořešovice

568

X.
Ves Čeradice

577

Y.
Ves Zvichovec

580

Z.
[?]

587

