
PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII 
Řada E: Pozemkové knihy 

Svazek č. 5 
 

 

 

 
 
 
 
 

PURKRECHT 
 

neb knihy gruntovní  
 

panství tachlovského  
 

1701 
 
 
 
 
 

Přepis části rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze  
ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, 

kniha inv. č. 155 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hostivice, prosinec 2020  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přepis vybraných částí rukopisu (údajů o Hostivici) 
 
Přepsala Alena Kučerová 
 
Upravil a úvod doplnil Jiří Kučera 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 3 
 

 

O purkrechtu 
 
Na počátku 18. století vytvořil Karel Jáchym hrabě z Bredy tachlovické panství, 

v němž postupně spojil čtyři z pěti dílů majetku hrabat ze Žďáru (někdejší panství Kladno 
a Červený Újezd) a k němuž připojil i některé další vsi. 

Po rozdělení panství Červený Újezd v roce 1688 byla pro každý díl vedena samostat-
ná purkrechtní kniha. Hostivická se nejspíše nedochovala, litovická je k dispozici.1 

Hrabě Breda postupně přistoupil na svých majetcích k rozsáhlé pozemkové reformě. 
Směnami mezi jednotlivými statky sjednotil výměru jejich polí na typové výměry, vznikly 
statky dvoulánové, jednolánové a půllánové. Podle velikosti byly rovněž sjednoceny 
povinnosti poddaných, které předtím byly rozloženy mezi jednotlivé sedláky velmi nerovno-
měrně. 

V tachlovickém panství, resp. v původním tachlovickém dílu rozděleného panství 
Červený Újezd, který dal název nově utvořenému Bredově panství, a v doberském díle 
proběhla reforma spojená se založením nových gruntovních knih v roce 1701. Litovický díl 
následoval v roce 1707.2 Obdobně si Breda počínal i na svém kácovském panství. 

V úvodu každé vsi je uveden přehled poddanských povinností za celou ves. Následují 
zápisy jednotlivých statků, nejprve zopakování údajů z předchozí pozemkové knihy,3 pak 
způsob přeuspořádání polí a následně postupně psané pozdější zápisy o splátkách 
dlužných peněz a o dalších majitelích statků až do roku 1789, kdy byly založeny další 
pozemkové knihy.4 

V 18. století, v němž byla vedena tato pozemková kniha, začaly vznikat vedle statků 
(gruntů) a chalup i domky, tedy budovy v majetku poddaných, kterým nepatřila žádná 
půda kromě případné malé zahrádky. Některé domky původně vznikly jako výminek pro 
bývalého hospodáře. V Hostivici je ale zapsán i zcela nově postavený domek Václava 
Hodáčka a pro domky v Jinočanech byla dokonce vyhrazena část této pozemkové knihy. 
V roce 1748 však byla založena samostatná pozemková kniha pro domky z celého panství 
a domky byly vedeny v ní, i když některé vznikly bez zápisu ještě před rokem 1748.5 

Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových 
knih v části převzaté od Okresního soudu Unhošť. Archiv předpokládá přeřazení jednotli-
vých pozemkových knih z této sbírky zpět k fondům příslušných velkostatků. Původní 
inventární číslo by v novém zatřídění mělo být považováno za signaturu. 

Údaje z této gruntovní knihy částečně využil Josef Ptáček ve svých Pamětech farní 
osady Hostivické z roku 1915,6 ale úplně systematicky s ní dříve žádný místní badatel 
nepracoval. 

                                                 
1  Svazek č. 4 řady E Pramenů k hostivické historii. 
2  Svazek č. 6 řady E Pramenů k hostivické historii. Zde se nacházejí mj. zápisy o Litovicích, Břvích 

a Jenečku. 
3  Písař obvykle píše „dle knih starých roku 1701 vyšlých na listu…“, tato kniha se však nejspíše 

nedochovala, takže foliace neodpovídá předchozí purkrechtní knize z roku 1661, která je zařazena do 
Pramenů k hostivické historii jako svazek č. 3 řady E. 

4  Svazek č. 8 řady E Pramenů k hostivické historii. 
5  Svazek č. 7 řady E Pramenů k hostivické historii. 
6  Svazek č. 2 řady A Pramenů k hostivické historii. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 4 
 

 

Způsob přepisu 
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list purkrechtu (Fol.; písmeno „a“ označuje 

list zpředu, „b“ list zezadu) podle původního číslování. Přepis plně zachovává strukturu 
textů. Přepsán je pouze úvodní text a všechny údaje vztahující se ke vsím, které tvoří 
současnou Hostivici. 

Pokud se zápisy ke konkrétnímu statku nevešly na vyhrazené listy, byly do knihy 
vlepeny další listy (většinou menšího formátu), na nichž zápisy pokračovaly. Zápisy na 
takovýchto listech jsou označeny [ad fol. …] na začátku každé strany, ale bez bližšího 
rozlišování pořadí vlepené strany.  

Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu. Slova nebo 
části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě. Nepřečtené texty 
jsou nahrazeny […?]. V přepisu jsou zařazeny rovněž části textů, které byly v pozemkové 
knize později přeškrtnuty. 

Ponechány jsou obvyklé zkratky měsíců, které byly užívány takto: 
7bris = septembris, září, 
8bris = octobris, říjen, 
9bris = novembris, listopad, 
Xbris nebo 10bris = decembris, prosinec. 

Texty psané německy byly ponechány v původním znění, pokud se je podařilo 
přečíst, a jsou odlišeny kurzívou. Kurzívou jsou rovněž uvedeny méně obvyklé výrazy, 
které sám písař zapisoval do pozemkové knihy jiným písmem. 

V poznámkách je uvedeno, který současný dům vznikl z jednotlivých popisovaných 
usedlostí. Toto určení vychází ze srovnání s navazujícími pozemkovými knihami. V této 
pozemkové knize písař čísla popisná nepoužíval, i když byla zavedena v době jejího vedení, 
v roce 1770. 
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knihy gruntovní  

 

panství tachlovského 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Knihy tyto jsou od hejtmana toho času panství tachlovského, červenoújezdeckého 
a litovského s vědobnou bedlivostí, dle vyměření měřiče zemského a knih starých 
urburních i gruntovních vyhotovené 

Františka Jiřího Peceliuse de Adl. 
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Rejstřík, 
na kterém listu se a která vesnice začíná 

 
 
 
 
 
 

Numero pro snadné nalezení folio 

1 Ves Tachlovice     1 

2 Ves Nučice   65 

3 Ves Jinočany7 202 

4 Ves Zličín8 221 

5 Ves Řepy9 276 

6 Ves Hostivice 309 
 
 
 
 
Povinnosti jejich nacházejí se obzvláštně při každé vesnici zpředu patrně rozepsané, co od 
starodávna z které obce jak platů peněžitých, tak i daní jiných vycházívávalo, kterak nyní 
kdo co a komu dle mající živnosti platiti bude. 

 

                                                 
7  V originále Řeppy (Ržeppy). 
8  V originále Zlejčín (Zlegczyn). 
9  Jinočanské chalupy (domky) jsou zařazeny na konci knihy. 
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Jakož jest: 
 
Vysoce urozený pán pan Karel Jáchym svaté Římské říše hrabě z Bredau, dědic v Špan-
davě (:titul:), toho času i potomně můj vždy pán milostivý: 
 
na mě Františka Jiřího Peceliusa z Adlershribu v tom čase nehodného hejtmana svého na 
panství tachlovském, červenoújezdeckém, hostivickém a litovském milostivě složiti ráčil, 
abych já takové knihy gruntovní neb purkrechtní nového vyměření založil, co kdo tratiti, 
komu a jak pole, luka, zahrady platit bude, jak mnoho který na se polí a luk přijal, jakou 
robotu konati má, a jaké platy na statku věčně budou, dobrým svědomím řádně a náležitě 
rozvrhl, dobrou pořádností rozepsal, tudy žádnému nic ujal ani přidal, anobrž jednomu 
každému dle nejvyšší možnosti mé za dost učinil. 
 
Tak taky činil jsem, a že ani milostivé vrchnosti, méně kterému chudému hospodáři 
v ničemž žádná (:mně povědomá:) křivda není, ano vždy 1vé ve všem dle rozměření 
měřiče podzemského, 2hé knih purkrechtních neb gruntovních starých, 3tí urburu starého 
na postavení platů věčných a 4té dle vůle milostivé vrchnosti vysazené roboty, jsem se 
choval, jináče nic sám svou ujmou nikdy nečinil, svým dobrým svědomím toho dosvědčuji. 
 
Čeho potvrzuje vlastní podpis můj, jména mého na cti zachovalého. 
 
Léta a dne zpředu psaného 

František Jiří Pecelius, hejtman 
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Vysoce urozený pán pan Karel Jáchym svaté Římské říše hrabě z Breda, dědic v Špandavě, 
J. M. cís. skutečný komorník a české královské komory rada, 
 
jakožto dědičný pan na Tachlovicích, Červeném Újezdci, Hostivicích a Litovicích (:titul:) 
 
uznávajíce to, že veliká nerovnost a křivda některým ubohým chudým poddaným, kteří 
málo rolí, žádná luka ano malou živnost mají, těmi jenž trojí ještě více i nežli čter násobná 
výsevky a luka majíce, zároveň na roboty vyjíždějí, rovnou Contribuci a jiné daně dávají, 
velmi nerovné a škodlivé úroky mají, tudy ti malé žádného zvniku míti nemohou, jedni 
druhé hubějí, že posledně jich moc císařské a jiné povinnosti dále dávati a vykonávati by 
nemohli: 
 
Z velké milosti na poddávání velikých a mnohých ponížených proseb od těch, jenž záhuby 
veliké trpěli, hnouti se ráčil a celého panství svého podzemským přísežným měřením 
(:panem Clauzerem:) všechny role i luka vyměřiti dal. Mezi svými poddanými (:jako jiní 
spolu velcí páni, dávno na jiných panstvích velikých:) náležitou pořádnost dobrým 
a zdravým rozvážením učinil: Každému celému láníku rolí pod 60 strychů, luk rovným 
dílem, co v které obce se našlo, toliko z ohledu špatnějších rolí jednomu neb druhému 
o některý strych více rozvrhnouti milostivě rozkázati ráčil. 
 
 
 
 
 
V které obci na všech gruntech jakékoliv platy dle urburu (:pod datum 20. February léta 
Páně 1690 z hlavních knih odděleného panství dobrského skrze pana Jana Ludvíka 
Jilemnického svědomě vydaného:) se vynacházely, vesměs jsouce summované a rovným 
dílem na lány rozvržené, tedy aby jako Contribuce, tak také jinší všechny platy spolu 
robotami jsouce mezi nimi rovnost v rolích, lukách a vší živností srovnány byly, žádný více 
ani méně nerobotoval, jako taky neplatil, což vše následovně náležitě vysvětleno se 
nachází. 
 
Stalo se dne 13. September Léta Páně 1701. 
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Fol. 309a 

 

Ves Hostivice 
 
 
 

Fol. 309b 
 
Dle urburu má táž obec hostivická platu věčného, totiž: 
 
Úroku svatojiřského 45 kop 34 grošů, poněvadž ale mil. vrchnost užívati ráčí grunt Šveh-
lovský, za který svůj dvůr svobodný též v jednom lánu do Contribuce a jiných obecních 
platů postoupiti ráčila ve vsi Řepích, protož zde tratiti ráčí, jakž toho starý urbur ukazuje, 
při svatém Jiří 6 kop, item z gruntu Kováren, který předešlé vrchnosti k panskému novému 
dvoru jsou vzaty praví urbur 22 grošů, z gruntu Princovského neb Rumpálovského zdává 
od vrchnosti předešlých k panskému dvoru novému připojeného 5 kop, v jedné summě 
11 kop 22 grošů a zůstává sousedům nyní a k budoucímu placení 
           34 kop 12 grošů 
 
Úroku svatohavelského praví starý urbur 46 kop 4 groše, milostivá vrchnost užívati ráčí, 
což tak, jak nadepsáno, svým milým poddaným zlehčuje, sobě poraziti, rozkázati milostivě 
ráčila z gruntu užívajícího Švehlovského podle urburu starého 6 kop, z kováren 22 grošů 
a z Princového 5 kop 30 grošů, v summě 11 kop 52 grošů, zůstává obci 
           34 kop 12 grošů 
 
 
 

Fol. 310a 
 
Slepic úročních od starodávna obec dávati měla 83 kusů, však milostivá vrchnost ráčí na 
sobě zanechati, jak již obšírněji popsáno, z gruntu Švehlovského dle urburu starého 
5 kusů, Princovského 11 kusů, v summě 16 kusů a bude nyní a budoucně dávati obec ta  
           67 slepic 
 
Kuře úroční zůstane           1 
 
Vajec úročních od starodávna praví urbur, že je obec povinna dávati 9 kop, z gruntů 
mnohokrát jmenovaných mil. vrchnost sobě připsati rozkázati jest ráčila na gruntu 
užívajícím Švehlovým 30 kusů a na gruntu Princovským nyní dvoře novém 1 kopa 30 kusů, 
v summě 2 kopy a zůstává povinnost obce té       7 kop 
 
Nyní jsou vyměřeny rolí týž obci a z nich platiti budou z    14 ½ lánu 
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Fol. 310b 

 
Budou platiti 

 
 

usedlost 
úroků 

slepic vajec 
sv. jiřského sv. havelského 

 lánů kop gr. d. kop gr. d. kusy kopy kusy 

Pavel Dvořák 2 4  43 1 4  43 1 9 ¾  45 

Jiří Mráček 1 2 21 3 2 21 3 4 ½  30 

Petr Škornička 1 2 21 3 2 21 3 4 ½  30 

Pavel Mařík 1 ½ 3 32 2 3 32 2 7  45 

Franc Vodař 1 ½ 3 32 2 3 32 2 7  45 

Jan Kozel 1 2 21 3 2 21 3 4 ½  30 

Matěj Hošek 1 ½ 3 32 2 3 32 2 7  45 

Mikoláš Šerot 1 2 21 3 2 21 3 4 ½  30 

Karel Zvoníček ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Jiří Čert ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Vojtěch Ptáčník ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Václav Kozel ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Matěj Venclávek ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Jan Suda ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Václav Jánský ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Jakub Es ½ 1 10 5½ 1 10 5½ 2 ¼  15 

Summa 14 ½ 34 12 – 34 12 – 67 ½ 7 – 
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Fol. 311a 

 
Faráři 

obec tato od starodávna dle knih urburních platiti povinna byla, ano i posavad platiti 
budou podle ale nynějšího vyměření měřiče zemského, 

takto:10 
 
 
 pšenice žita ječmene hrachu ovsa kuřata 

s. v. č. s. v. č. s. v. č. s. v. č. s. v. č. ks 

Pavel Dvořák   2 2 2    2   2½ 1  2 1 

Jiří Mráček   1  2 2   1   1  2 1  

Petr Škornička   1  2 2   1   1  2 1 1 

Pavel Mařík   1½  3 3   1½   1½  3 1½ 1 

Franc Vodař   1½  3 3   2   1½  3 1 1 

Jan Kozel   1  2 2   1   1  2 1  

Matěj Hošek   1½  3 3   1½   1½  3 1½ 1 

Mikoláš Šerot   1  2 2   1   1  2 1  

Karel Zvoníček   ½  1 1   ½   ½  1 ½  

Jiří Čert   ½  1 1   ½   ½  1 ½  

Vojtěch Ptáčník   1½  1    ½   ½  1  1 

Václav Kozel   ½  1 1   ½   ½  1 ½  

Matěj Venclávek   ½  1 1   ½   ½  1 ½  

Jan Suda   ½  1 1   ½   ½  1 ½  

Václav Jánský   ½  1 1   ½   1½  1 ½  

Jakub Es   1  1 1   ½   ½  1  1 

Mil. vrchnost na se přijíti ráčí 

z Princovského 2   2   2   2   2    

z Kováren obec dobrovolně na se vzala 

     2         2   

Summa 3   11 2  3   3   10 2  6 
 
 

                                                 
10  S. = strych, v. = věrtel, č. = čtvrtec, ks = kusy. 
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Fol. 311b 

 

Grunt Kozovský neb krčma 
od starodávna tak řečený dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 57,11 

nyní Pavel Veselý neb Dvořák 
 
ujal grunt ten sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým léta 1679 dne 11. Marty za 
summu         400 kop 
na to vyplatil od léta 1679 až do 1701 i s závdavkem, jakž knihy gruntovní ukazují, 
          290 kop 
zůstává ještě milostivé vrchnosti       85 kop 
sirotkům Matouše Kopřivy        25 kop 
         ––––––– 
     Facit    110 kop 
K tomu 
Polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 pod 120 strychů jsou pole jeho vlastní v první summě při 
statku koupené, nepočítaje za ně nic. 
Summa polí jeho ve 7 kusech pod     120 strychů 
 
Louky 
sub lit. E v pole 91 pod 2 ¾ provazce jest louka 
 
 

Fol. 312a 
 
Petra Škorničky, za kterou dle smlouvy obecní milostivé vrchnosti platiti bude provazec 
po 40 groších           1 kopa 50 gr. 
Dicit folio 332 
Lit. V vedle pole V 30 – 7 ¾ provazce, jest louka panská, za ní platit bude milostivé 
vrchnosti             5 kop 10 gr. 
Lit. A blíž pole A 4 – 7 ½ provazce, ta louka jest jeho vlastní, k témuž gruntu předešle 
patřící, neplatí za ní nic. 
Summa luk jeho ve 3 kusech        17 ¾ provazce. 
 
Zahradu má k témuž gruntu pěknou višňovím vysázenou a dobrým drnem obrostlou. 
 
Čistí grunt svůj 
polma, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. A 1 pod 14 strychů 3 věrtele přijal Petr Škornička, bude za ní platit  
sirotku Matouše Kopřivy         25 kop  
mil. vrchnosti            4 kopy 30 gr., 
       činí      29 kop 30 gr. 
 
Dopláceti zůstává před jmenovaný Pavel Veselý neb Dvořák a patří 

                                                 
11  Nyní Čsl. armády čp. 1. 
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Fol. 312b 

 
milostivé vrchnosti z starého po sražení odevzdaných 16 kop 30 gr. ještě  
         68 kop 30 gr. 
za louku panskou         5 kop 10 gr. 
za louku Petrovou         1 kopa 50 gr. 
          –––––––––––– 
     Summa vrchnost. dluhu 75 kop 30 gr. 
 
Mil. vrchnost vykazovati ráčí Magdaleně Venclávkové za pole k hospodě vzaté 
          12 kop 
         –––––––––––– 
     Summa   87 kop 30 gr. 
 
Léta 1704 dne 17. January položil následovně 

milostivé vrchnosti         7 kop  
Mandaleně Venclávkové        1 kopu 

 
Léta 1705 dne 29. January položil 

milostivé vrchnosti         7 kop  
Mandaleně Venclávkové        1 kopu 

 
Léta 1706 dne 5. January položil:  

milostivé vrchnosti         7 kop  
Mandaleně Venclávkové       1 kopu 38 gr. 4 d. 
 
Item poněvadž se v knihách zádušních vynachází, že na tom gruntu k záduší hostivic-
kému patří 105 kop 21 gr. 3 d., pročež se tuto pro paměť obnovují a k placení při-
cházejí těch 105 kop 21 gr. 3 d. 

 
Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti     4 kopy 30 gr. 
 
Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz  

záduší hostivickému         2 kopy 21 gr. 3 d. 
milostivé vrchnosti         2 kopy 

 
Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1710 dne 13 January položil gruntovních peněz  

k záduší hostivickému        2 kopy 
 
 

Fol. 313a 
 
Léta 1711 dne 21. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1713 dne 14. February pro nemožnost nepoložil nic. 
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Léta 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Nový zápis k ruce milostivé vrchnosti. 
Léta Páně 1714 dne 14. May ujala grunt tento milostivá vrchnost od Pavla Dvořáka jakožto 
krčmu a statek, poněvadž pro sešlý věk a mnoho dluhů více hospodařiti nemohl, se vším 
k tomu příslušenstvím, totiž stavením, polmi, lukami, zahradou za hlavní summu šest set 
kop         600 kop 
které náležeti a patřiti budou, jakž následuje 
dle starého zápisu k záduší hostivickému ještě patřícím, které milostivá vrchnost vyplatila, 
          101 kop 
Mandaleně Venclávkové, které nápodobným způsobem milostivá vrchnost vyplatila, 
              8 kop 21 gr. 3 d. 
item milostivé vrchnosti ještě vyplatiti měl      48 kop 
a tak zůstává Pavlovi Dvořákovi za zlepšení statku, které milostivá vrchnost dle s ním 
učiněné obzvláštní pořádnosti sobě porazila a ostatek jemu zaplatila 
          447 kop 38 gr. 3 d. 
          ––––––––––––––––––––––– 

     Summa    600 kop 
Při tom gruntu neb nyní hospody panské pole zůstávati budou, totiž 
sub Liter. A  1 kus pod  37 strychů 3 věrtele 
  6   20 strychů 2 věrtele 
  7     3 strychy     61 strychů 1 věrtel 
Item panskému dvoru vzato  
Litera A 2 kus pod  13 strychů 1 věrtel 
  3             3 věrtele 
  4   14 strychů 3 věrtele    28 strychů 3 věrtele 
Též k Královi Škvorovi chalupy dáno  
Lit. A  1   21 strychů 2 věrtele 
  5     8 strychů 2 věrtele   30 strychů 
        –––––––––––––––––––––––––– 

     Summa  120 strychů 
 
 

Fol. 313b 
 
Louky Lit. A, totiž pole 4ho k panskému dvoru pod 7 ¼ provazců    7 ¼ 
 Lit. V vedle pole k panské hospodě neb při tom gruntě asi 7 ¾ provazce   
              7 ¾ 
 Lit. E u pole 9 1ho Karla Škvorové chaloupky 2 ¾ provazce    2 ¾  
           ––––––––– 

    Summa      17 ¾ provazce 
 
Zahrada zůstává při tom gruntu neb hospodě panské. 
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Fol. 317a 

 

Grunt Kubovský 
od starodávna řečený dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 42,12 

nyní Mikoláš Šerot 
 
na ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v roku 1700 dne 14. February 
koupený za summu       250 kop 
na to vyplatil dle knih gruntovních        8 kop 
zůstává ještě milostivé vrchnosti        58 kop 
Lukášovi Tobiášovi       184 kop 
         ––––––– 
     Facit    242 kop 
K tomu 
Polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. B 1, 3, 4, 5 a 6 pod 60 strychů 1 věrtel jsou pole jeho vlastní v první summě při 
gruntu koupené, nebude z nich platiti žádnému. 
Summa polí jeho v 5ti kusech pod       60 strychů 1 věrtel 
 
Louky, jakž toho mapa a popsání měříče zemského ukazuje, 
sub lit. G u pole G 1 – 3 ½ provazce jest louka Matěje Venclávka, za kterou platit bude 
Magdaleně Venclávkové           2 kopy 20 gr. 
sub lit. B blíž pole V 19 – 4 ¾ provazce, B pod chmelnicí 2 ½ provazce, jsou louky jeho 
vlastní s gruntem koupené, nepočítá se jemu nic. 
Summa luk jeho ve 3 kusech        10 ¾ provazce 
 
 

Fol. 317b 
 
Zahrádku má nevelikou bez drnu i stromového, toliko pro zelí sázení. 
 
Čistí grunt svůj 
polma, které jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. B 2 dáno kus pole Vojtěchovi Ptáčníkovi pod 13 strychů 2 věrtele, za které on dle 
sražení strych po 2 kopách platit bude Lukášovi Tobiášovi    27 kop 
lukami  
sub lit. B blíž pole V 19 dostal kus pole aneb louky Matoušek aneb Jiří Mráček 4 provazce, 
za které platit bude milostivé vrchnosti         2 kopy 40 gr. 
 
Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
milostivé vrchnosti po srážce 2 kop 40 gr.     55 kop 20 gr. 
Tobiášovi Lukášovi po srážce 27 kop    157 kop 
Magdaleně Venclávkové          2 kopy 30 gr. 
         ––––––––––––– 
     Summa   214 kop 40 gr. 

                                                 
12  Nyní Husovo nám. čp. 10. 
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Léta 1704 dne 17. January položil  

milostivé vrchnosti       4 kopy 
Mandaleně Venclávkové       30 gr. 

 

Léta 1705 dne 29. January položil  
milostivé vrchnosti       2 kopy 10 gr. 
Mandaleně Venclávkové      1 kopu 50 gr. 

 

Léta 1706 dne 5. January položil  
milostivé vrchnosti       4 kopy 

 

Léta 1707 dne 3. January položil  
milostivé vrchnosti       4 kopy 

 
 

Fol. 318a 
 
Léta 1708 dne 3. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 

Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 

Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 

Léta 1711 dne 21. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 

Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic. 
 

Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz  
milostivé vrchnosti       3 kopy 

 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz  
milostivé vrchnosti 3 kopy 

 

Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz 
milostivé vrchnosti      3 kopy 

 

Léta 1716 dne 28. January položil  
milostivé vrchnosti peněz gruntovních   3 kopy 

 

Léta 1717 dne 8. February položil  
milostivé vrchnosti       3 kopy 

 

Léta 1718 dne 9. February položil  
milostivé vrchnosti       3 kopy 
i jsouce pak na tom gruntu 1 kráva zádušní, za kterou se nápadníkům a jemu hospo-
dáři se odpisuje       7 kop 

 

Léta 1719 dne 7. February položil  
milostivé vrchnosti peněz gruntovních    3 kopy 

 

Léta 1719 dne 14. Xbris položil  
milostivé vrchnosti       3 kopy 

 

Léta 1720 dne 10. Xbris  
položil milostivé vrchnosti      3 kopy 
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Nový zápis Václava Šeroty. 
Léta Páně 1720 dne 17. Decembris ujal grunt tento po otci svém Mikulášovi Šerotovi pro 
sebe, manželku, děti a budoucí své dle právního prošacování skrze Jana Koutnýho, Matěje 
Sládka a Pavla Maříka rychtářů, se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím 
v následujícím způsobu, totiž 
stavení jsouce velmi sešlé a spuštěné a staré za   157 kop 45 gr. 5 d. 
polí orných do 3 stran pod 60 strychů 1 věrtel   120 kop 20 gr. 
loučného pod 6 vozů sena        12 kop 
jedna klisna tažná za         18 kop 
krávy dvě          18 kop 
 
 

Fol. 318b 
 
jeden vůz a kovaný pluh a jedny brány se vším příslušenstvím za  
            15 kop 30 gr. 
         –––––––––––––––– 
     Summa   341 kop 45 gr. 5 d. 
Vynacházejíce se na témž gruntě kráva k záduší hostivickému patřící jedna, za kteroužto 
jakožto nepřítomnou se sráží         6 kop, 
a tak zůstane dopláceti      335 kop 45 gr. 5 d., 
kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením po 6 kopách vypláceti povinen bude, 
a patří, totiž: 
milostivé vrchnosti do důchodu dle starého šacunku ještě nevyplacených 
            14 kop 20 gr. 
Item stojíce Mikuláš Šerot prvnější držitel gruntu při knihách těchto dobrovolně se přiznal, 
že on do jistého handle konířského od Jeho Excel. jakožto dědičného pána pana Karla 
Joachyma hraběte z Bredau (:titul:) dvě stě zlatých rýnských v hotovosti náležitě přijal, 
nyní ale nemajíce čím té summy vypláceti, tak ten na něho a manželku jeho přicházející 
majícího podílu se odsuzuje a takový milostivé vrchnosti k skládání od držitele gruntu 
spouští, což na kopy vynáší      171 kop 25 gr. 5 d. 
Tomášovi a Lukášovi dědicům dle starého zápisu na Kladno, ještě dopláceti vychází  
         150 kop 
         –––––––––––––––– 
     Facit    335 kop 45 gr. 5 d. 
 
Na to vyplácí 
Léta Páně 1722 dne 15. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

Léta Páně 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

Anno 1724 dne 8. January 1725 položil mil. vrchnosti      4 kopy 
 

Anno 1725 dne 18. 8bris položil mil. vrchnosti        4 kopy 
 

Anno 1726 dne 3. 9bris položil mil. vrchnosti        4 kopy 
         –––––––– 
     Latus      20 kop 
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Fol. 319a 

 
Pro ao 1727 dne 29. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

      ao 1728 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

      Ao 1729 dne 19. 9bris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

      Ao 1730 dne 4. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

      Ao 1731 dne 3. Xbris položil mil. vrchnosti       4 kopy 
 

      A. 1732 mil. vrchnosti           4 kopy 
 

      Ao 1733 mil. vrchnosti          4 kopy 
 

 1734 mil. vrchnosti          4 kopy 
 

 1735 mil. vrchnosti          4 kopy 
 

 1736 mil. vrchnosti          4 kopy 
 
Nový zápis Josefa Novotnýho. 
Léta Páně 1737 dne 10ho měsíce prosince ujal grunt tento po tchánovi svém nebožtíku 
Václavovi Šerotovi Josef Novotný, manželce, dětem a budoucím svým k dědičnému užívání 
se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím dle prošacování rychtářů hostivic-
kého, zlejčín= a sobínského v následujícím způsobu 
stavení jsouce velmi sešlé za     160 kop  
stodola          21 kop 46 gr. 1 d. 
jeden vůz špatný           7 kop 
jeden pluh a brány           3 kopy 
pár koní s přináležejícím         21 kop 
jedna kráva            7 kop 
         –––––––––––––––– 
     Latus    222 kop 46 gr. 1 d. 
 
 

Fol. 319b 
 
     Latus    222 kop 46 gr. 1 d. 
zahrada při gruntu            1 kopa 
polí orných pod 60 strychů      120 kop 
loučného pod 6 vozů        12 kop 
         –––––––––––––––– 
     Fa[cit]    355 kop 46 gr. 1 d. 
Vynacházíce se na gruntě kráva jedna k záduší hostivickému patřící, za kteroužto se porazí 
              6 kop, 
a tak zůstane k doplácení      349 kop 46 gr. 1 d. 
Restiruje nebožtík hospodář vydělaného dluhu Contribučního 35 zlatých na míšenské 
           30 kop 
a důchodenského 51 zl. 20 kr. 3 d.      44 kop – gr. 3 d., 
kteréžto 86 kop 20 gr. nový hospodář bez prodlení skládati a vždy, když co na ten dluh 
složí, odepsati dáti povinen bude. 
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Ostatní pak kladením každoročně po 4 kopách povinen bude a patří 
milostivé vrchnosti        125 kop 46 gr. 5 d. 
Tobiášovi a Lukášovi dědicům na Kladno   150 kop 
         –––––––––––––––– 
     Facit    335 kop 46 gr. 1 d. 
 

Na to položil 
1738 milostivé vrchnosti           4 kopy 
 

1739 milostivé vrchnosti          4 kopy 
 na contribuce         30 kop 
 do důchodu na dluh          8 kop 9 gr. 1 d. 
 

1740 stojí, pass.           0 
 

1741 na dluh důchodenský         4 kopy 
 

1742 na dluh důchodenský          2 kopy 
 
 

Fol. 320a 
 
1743 na dluh důchodenský         3 kopy 
 

1744 na dluh důchodenský         2 kopy 
 

1745 milostivé vrchnosti          2 kopy 
 na dluh důchodenský          2 kopy 
 

1746 na dluh důchodenský         2 kopy 
 Tobiášovi a Lukášovi dědicům na Kladno        2 kopy 
 

1747 na dluh důchodenský         2 kopy 
 Tobiášovi a Lukášovi dědicům na Kladno        2 kopy 
 

1748 na dluh důchodenský         4 kopy 
Poněvadž dědicové po nebožtíkovi Tobiášovi Lukášovi svůj na témž gruntě mající 
podíl v 146 kopách dne 10. May Ao. 1748 mil. vrchnosti na třetí peníz prodali 
a dobrovolně cedirovali, tehdy se jim dědicům zde dle jejich dané quittancí od= 
a mil. vrchnosti připisuje     146 kop, 
které budoucně držitel gruntu ročním kladením spláceti a v důchodenském počtu za 
příjem se vzíti musí. 

 

1749 mil. vrchnosti           4 kopy 
 na dluh důchodenský          5 kop 1 gr. 2 ½ d. 
 

1750 mil. vrchnosti           4 kopy 
 na dluh důchodenský          1 kopa 17 gr. 1 d. 
 

1751 mil. vrchnosti           4 kopy 
 na dluh důchodenský          5 kop 27 gr. 4 d. 
 

1752 mil. vrchnosti           3 kopy 
 na dluh důchodenský          3 kopy 24 gr.  
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Nový zápis Matěje Hoška mladšího. 
Léta Páně 1753 dne 31. Xbris jsouce Josef Novotný z toho světa do věčnosti povolán 
a zanechajíce on 2ma sirotkama vdovu, která v stavu nebyla hospodařiti, tak sobě Matěje 
Hoška za manžela pojala a grunt tento od ní vdově pocházející dle právního šacunku Jana 
Hauta sobínského a Václava Klatovského rychtářů malo= 
 
 

Fol. 320b 
 
jenečského k dědičnému užívání s tou ale výminkou (:pokudž by dobrým hospodářem byl 
a bez ublížení její strany z dětí, které on za své vlastní vyživiti a vybejvati potom bude:) 
jejímu nynějšímu manželovi Matějovi Hoškovi odevzdala, pročež se jemu taky jmenovaným 
způsobem dědičně připisuje, totižto 
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, chlív kravský, ten jest bez podlahy, 
na tím 16 párů krovů, jak se vynachází, za     48 kop 
v druhém pořadí kůlna, dvě komory ze starého dříví stavěné a dva malé chlívky 
           16 kop 
stodola z nového dříví vystavěná za      24 kop 
dva vozy, jeden lepší a druhý špatný      16 kop 
jeden pluh a dvoje brány sešlý         5 kop 
jeden fasunk, dvoje hřebřiny a 2 korby        3 kopy 
hradební zeď u stavení 20 sáhů délky      10 kop 
vrata poloviční a zeď 8 sáhů         4 kopy 
jeden kůň lepší se vším nádobím na něm patřící    26 kop 
item dva koně špatní        16 kop 
dva voli tažní          24 kop 
2 krávy dvou- a jednoroční       19 kop 
jedna prasnice           3 kopy 
pod jeden lán polí orných      120 kop 
loučného pod 4 vozy sena        12 kop 
zahrada malá pod 1 věrtel 2 čtvrtce        3 kopy 
         –––––––– 
     Summa   349 kop 
Vynacházejíce se na tom gruntě kráva jedna k záduší hostivickému patřící, za kteroužto se 
poráží             6 kop, 
a tak zůstává k doplacení      343 kop, 
kterážto summa patřiti bude, totižto: 
do důchodu peněžitého jenečského         3 kopy 40 gr. 2 d. 
do Contribučenský Casse od 1742. až do 1745. roku    15 kop 29 gr. 5 ¼ d. 
do obročenství hořelického  
za 2 strychy 2 věrtele ječmena po 1 zl. 21 kr.       3 kopy 6 gr. 3 d. 
4 strychy 1 věrtel 2 ½ čtvrtce ovsa po 1 zl.       3 kopy 46 gr. 4 d. 
         –––––––––––––––––– 
     Latus      26 kop 3 gr. ¼ d. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 21 
 

 
Fol. 321a 

 
     Latus      26 kop 3 gr. ¼ d. 
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách skládati bude, totižto: 
milostivé vrchnosti       100 kop 46 gr. 5 d. 
item milostivé vrchnosti na místo dědicově po nebožtíku Tobiášovi Lukášovi odkoupená 
pratensi dle předešlého zápisu ještě    146 kop 
které budoucí držitel gruntu ročním kladením spláceti a v důchodenském počtu za příjem 
se vzíti musí. 
 
dluhů rozličných 
hostivickému hořejšímu šenkýřovi        4 kopy 17 gr. 1 d. 
kantorovi Bokovi do Prahy          3 kopy 25 gr. 5 d. 
pražskému železníkovi Vojtěchovi Masoučlovi       1 kopa 42 gr. 6 d. 
tak nynější hospodář a sirotkům po nebožtíkovi Josefovi Novotným patřiti bude  
            60 kop 44 gr. 3 ¾ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    343 kop 
 
Paměť: Pokudž by z těch pozůstalých sirotků jeden neb druhý žádné místo neměl, bude 
on hospodář s povolením mil. vrchnosti na gruntě, kdyby se oznámiti měl, jednu chalupu 
vystavěti a potom taky jednomu každému vola vydati povinen. 
 
Na to položil 
Ao. 1754 na důchodenský dluh dle restcedule       1 kopa 17 gr. 1 d. 
 na contribučenský dluh dle knihy          29 gr. 3 ¼ d. 
 mil. vrchnosti gruntovních peněz        4 kopy 
 hostivickému hořejšímu šenkýři        3 kopy 25 gr. 5 d. 
 kantorovi Bokovi do Prahy         3 kopy 
 
Ao. 1755 do obročenství 1 strych ovsa           51 gr. 3 d. 
 mil. vrchnosti gruntovních peněz        4 kopy 
 kantorovi Bokovi do Prahy doplatil           25 gr. 5 d. 
 pražskému železníkovi Vojtěchovi Masoučlovi      1 kopa 42 gr. 6 d. 
 
Ao. 1756 na důchodenský dluh zaplatil        2 kopy 23 gr. 1 d. 
 na contribučenský dluh dle knihy        3 kopy 34 gr. 2 d. 
 mil. vrchnosti gruntovních peněz         4 kopy 
 hostivickému hořejšímu šenkýři          51 gr. 3 d. 
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Fol. 321b 

 
Nový zápis Matěje Kácla. 
Léta Páně 1757 dne 30ho Xbris jsouce Matěj Hošek z toho světa na věčnost povolán 
a zanechajíce vdovu a dva sirotky z prvního lože, která stavu hospodařiti nebyla, tak sobě 
Matěje Kácla za manžela pojala, tak s vědomím a povolením vrchno-hejtmanského úřadu 
jenečského grunt tento dle právního šacunku rychtáře sobínského Jana Linka a Matěje 
Novotnýho konšela hostivického prošacován jest, na kterém on až do zrostu Jakuba 
Novotnýho hospodařiti, podkudž by Bůh nějaký prostředek mezi nimi udělati ráčil a ona 
dřívěj, než čas prošel, zemříti měla, tehdy on přece až do toho času hospodářem býti má, 
po vyjití ale času, jak on přistoupil, tak on zase přistupujícímu hospodáři takovém stavu 
odevzdati bude, jakž následuje: 
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, chlív, nad tím 15 párů krovu, sešlé, 
místem bez podlahy za        48 kop 
v druhém pořadí dvě malý komory dřevem roubený, na tím 4 páry krovu, sešlý 
            10 kop 
jedna kůlna na dvě strany zdění, na 2 roubení a 3 páry krovu za  
             9 kop 
stodola do čtyř stran zděná, 8 párů krovu a 4 sloupy za   24 kop 
jeden vůz sešlý se vším k tomu patřícím železem    13 kop 
pluh a brány se vším železem         5 kop 
rozličné hospodářské nářadí         7 kop 
jeden pár koních s nádobím       38 kop 
jeden tažný volek         10 kop 
item jeden tažný volek, který pro Jana patřiti má,    10 kop 
2 krávy dojný, přijde jedna Matějovi Hoškovi otci předešlého hospodáře […?] 
           18 kop 
1na jalovice mladá           9 kop 
1dna prasnice            4 kopy 
30 sáhů hradební zdi         10 kop 
polí vorných pod jeden lán      120 kop 
loučného pod 4 vozy sena        12 kop 
zahrada pod 3 věrtele, stromy vysázená        8 kop 
item další zahrada pod 2 čtvrtce, stromy vysázená      2 kopy 
          –––––––– 
     činí    356 kop 
jsouce na témž gruntu jedna kráva železná k záduší hostivickému, za kterou se poráží 
              6 kop, 
         –––––––– 
zůstane k vyplacení       350 kop, 
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kterážto summa patřiti bude  
do contribučenský Casse starou  13 zl. 28 kr. 3 d.    11 kop 33 gr. 
do obročenství hořelického  
za 1 strych 2 věrtele ječmene po 1 zl. 30 kr. –  2 zl. 15 gr.     1 kopa 55 gr. 5 d. 
4 strychy 1 věrtel ovsa po 1 zl. –  4 zl. 18 gr. 4 ¼ d.      3 kopy 36 gr. ½ d. 
Starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách skládati bude, totižto: 
milostivé vrchnosti         88 kop 46 gr. 5 d. 
item nilostivé vrchnosti na místo dědicově po nebožtíku Tobiášovi Lukášovi odkoupená 
Pratensi dle předešlého zápisu ještě    146 kop, 
které budoucí držitel gruntu ročním kladením spláceti a v důchodenském počtu za příjem 
se vzíti musí. 
ostatní, co nebožtík Matěj Hošek vyplatil a žádné děti nezanechal, připadati bude, totižto: 
jemu předešlému hospodáři na mše svaté     18 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 
pozůstalé vdově jakož nynější hospodyni,     18 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 

po smrti její ale Matějovi Hoškovi otci předešlého hospodáře, který přes dvě stě 
zlatých z tohoto gruntu stojích  a nápomocen byl, mimo toho povinen bude na těch 
6 čtvrtců sena navrátiti.13   

od rozdílu            1 kopa 12 gr. 3 d. 
nynější hospodyni a dvoum sirotkům po neb. Josefovi Novotném podle předešlého zápisu 
           60 kop 44 gr. 3 ¾ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    350 kop 
 
Na to položil 
Ao. 1758 mil. vrchnosti          4 kopy 

za zemřelého hospodáře Matěje Hoška na mše svaté     1 kopa 
 
Ao. 1759 mil. vrchnosti          4 kopy 

za zemřelého hospodáře Matěje Hoška na mše svaté     1 kopa 
 
Ao. 1760 mil. vrchnosti          4 kopy 

za zemřelého hospodáře Matěje Hoška na mše svaté     1 kopa 
 
Ao. 1761 položil, totiž 

mil. vrchnosti    4 kopy  rest    72 kop 46 gr. 5 d. 
za zemřelého hospodáře Matěje Hoška na mše svaté 
      1 kopa    14 kop 5 gr. 5 ⅜ d.  

 
Ao. 1762 4 kopy mil. vrchnosti       68 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa za Matěje Hoška na mše svaté  rest   13 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 
 
Ao. 1763 4 kopy mil. vrchnosti       64 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa za Matěje Hoška na mše svaté  rest   12 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 
 
  

                                                 
13  Vepsáno dodatečně. 
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Ao. 1764 mil. vrchnosti     4 kopy    60 kop 46 gr. 5 d. 

na mše svaté      1 kopa    11 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 
18 kop 5 gr. 5 ⅜ d. po neb. Matějovi Hoškovi následovně k rozdělení vyjde, totiž: 
od rozdělení                  35 gr. 5 ⅜ d. 
Kateřině Dejmkové, nyní 4 sirotkům 3 kopy 30 gr. 
Mařeně Šafránkové     3 kopy 30 gr. 
Alžbětě Sobotkové     3 kopy 30 gr. 
Anně Jungmanové, nyní dítěti Josefovi 
         3 kopy 30 gr. 
Francovi hospodáři Hoškovi    3 kopy 30 gr. 
      –––––––––––––––––– 

     Facit 18 kop 5 gr. 5 ⅜ d. 
 
Ao. 1765 4 kopy mil. vrchnosti, rest      56 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa 5 gr. 5 ⅜ d. za neb. Matěje Hoška na mše svaté 
         rest   10 kop  
3 kopy 30 gr. Kateřině 4 sirotkům   rest     0 

 
Ao. 1766 4 kopy mil. vrchnosti    rest   52 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté     rest     9 kop  
1 kopa Mařeně Šafránkové    rest     2 kopy 30 gr. 

 
Ao. 1767 4 kopy mil. vrchnosti    rest   48 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté     rest     8 kop  
1 kopa Mařeně Šafránkové    rest     1 kopy 30 gr. 

 
Ao. 1768 4 kopy mil. vrchnosti    rest   44 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté     rest     7 kop  
1 kopa Alžbětě Sobotkové    rest     2 kopy 30 gr. 

 
Ao. 1769 3 kopy mil. vrchnosti    rest   41 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté     rest     6 kop  
 
Ao. 1770 3 kopy mil. vrchnosti    rest   38 kop 46 gr. 5 d. 
 
1771 1 kopa na mše svaté     rest     5 kop 
 
1772 1 kopa 30 gr. Mařeně Šafránkové   rest   –– 
 
Ao. 1773 3 kopy mil. vrchnosti    rest   35 kop 46 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté     rest     4 kopy  
1 kopa Alžbětě Sobotkové    rest     1 kopa 30 gr. 

 
Ao. 1774 3 kopy mil. vrchnosti    rest   32 kop 46 gr. 5 d. 

2 kopy na mše svaté     rest     2 kopy 
1 kopa Francovi Hoškovi na všas        2 kopy 30 gr. 
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Nyní Jakub Novotný. 
Léta Páně 1775 dne 3. září poněvadž Matěj Kácl tu živnost jenom do zrostu Jakuba po 
Josefovi Novotným jakožto pravého dědice ujištěné a upsané měl, tehdy nastoupí nade-
psaný Jakub Novotný, kterému to hospodářství dědičnému užívání právem patří, dle pro-
šacování rychtáře domácího Matěje Šafaříka a Josefa Vlčka litovického, jak následuje 
sednice, kuchyně, komora, při tom sklípek klenutý, kuřičník, maštal, chlív, dva sviňský 
chlívky dohromady         48 kop 
2 komory, z kterých Matěj Kácl 1 sedničku a malou komůrku do jeho a ženiny smrti udělal 
            15 kop 
kůlna na 2 sloupech           5 kop 
stodola sešlá          20 kop 
zahrada pod 2 věrtele zužitečnýma stromama vysázená a okolo 30 sáhů zdí 
            16 kop 
item 1a malá pokova          4 kopy 
studna sešlá            2 kopy 
pár koní se vším nádobím        40 kop 
1 hříbě pod kobylou           9 kop 
item jedno          15 kop 25 gr. 5 d. 
1 dvouletý volek           6 kop 
1 vůl, který Janovi patří,        10 kop 
1 vůz se vším příslušenstvím       13 kop 
2 pluhy, 2 brány velmi sešlý         4 kopy 
1 kráva          10 kop 
1 volek za jalovicí           4 kopy 
1 prasnice            4 kopy 
pod 60 strychů polí       120 kop 
pod 4 vozy sena         12 kop 
pro dluhy grunt výš užívati musí ve       51 kop 54 gr. 2 ¾ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    409 kop 20 gr. ¾ d. 
za 1 železnou krávu k záduší hostivickému se 6 kop odráží, 
tak ostanou k placení      403 kop 20 gr. ¾ d. 
který patřejí do Cassi Contrib.  10 zl.       8 kop 20 gr. 2 d. 
do důchodu jenečského   87 zl. 39    75 kop 7 gr. 5 d. 
za 5 strychů žita po 1 zl. 20 kr.    6 zl. 40      5 kop 42 gr. 6 d. 
za 15 strychů ječmena po 1 zl. 6 kr. 16 zl. 30    14 kop 8 gr. 4 d. 
za 44 strychů 1 věrtel ovsa po 36 kr. 26 zl. 33    22 kop 45 gr. 3 d. 
do obročí hořelického 
Starým nápadníkům ročním kladením po 5 kopách  –––––––––––––––– 
     Latus    126 kop 18 gr. 6 d. 
 
  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 26 
 

 
[ad fol. 321] 

 
     Latus    126 kop 18 gr. 6 d. 
mil. vrchnosti          32 kop 46 gr. 5 d. 
item jí na místo dědiců po Tobiášovi Lukášovi odkoupené Pratense  
          146 kop 
předešlé hospodyni         20 kop 15 gr. 
Jakubovi           20 kop 15 gr. 
a Janovi po Josefovi Novotném       20 kop 14 gr. 3 ¾ d. 
na mše svaté za Matěje Hoška         3 kopy 
Alžbětě Sobotkové           1 kopa 30 gr. 
Anně Jungmannové, nyní dítěti Josefovi        3 kopy 30 gr. 
na mše svaté za France Hoška         2 kopy 30 gr. 
dluhy lidský hostivickému koláři         2 kopy 34 gr. 2 d. 
domácí židovce           7 kop 42 gr. 6 d. 
do Prahy Trávníčkovi        15 kop 25 gr. 5 d. 
Martinovi Káclovi za obilí          1 kopa 17 gr. 1 d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    403 kop 20 gr. ¾ d. 
 
Výminek odstupujícímu hospodáři Matějovi Káclovi ročně nynější hospodář Jakub Novot-
ný dáti povinen bude, totiž: 1 strych pšenice, 5 strychů žita, 1 strych ječmene, ⅓ strychu 
hrachu, 1 jablový a 2 švestkový stromy u dvířek, jednu krávu mimo letošní, ještě 1nu zimu 
přezimovat, pak tu předepsanou sedničku s přítomnou komůrkou do jeho a její smrti. 
 
Na to kladl 
1775 1 kopa mil. vrchnosti     rest   31 kop 46 gr. 5 d. 
 
1776 1 kopa mil. vrchnosti restů dvou postavil,  

které vynášejí na zlatých 206 zl. 14 kr. 3 d.  176 kop 46 gr. 5 d. 
8 kop 34 gr. 2 d. na důchodenský rest     66 kop 33 gr. 3 d. 
1 kopa na mše svaté za neb. Matěje Hoška, rest      2 kopy 
1 kopa 34 gr. 2 d. do Contribučenské Casse      7 kop 

 
Ao. 1777 1 kopa mil. vrchnosti    rest 175 kop 46 gr. 3 d. 

2 kopy 30 gr. na mše svaté za France Hoška rest     0 
2 kopy 34 gr. 2 d. hostivickému kolářovi  rest     0 
2 kopy domácí židovce    rest     5 kop 42 gr. 6 d. 
7 kop do Prahy Trávníčkovi    rest     8 kop 25 gr. 5 d. 

 
Ao. 1778 […?] Krieg 
 
Ao. 1779 2 kopy milostivé vrchnosti   rest 173 kop 46 gr. 3 d. 

2 kopy na mše svaté za Matěje Hoška  rest     0 
1 kopa 30 gr. Alžbětě Sobotkové   rest     0 
5 kop 34 gr. 2 d. do Prahy Trávníčkovi  rest     9 kop 51 gr. 3 d. 
2 kopy domácí židovce    rest     3 kopy 42 gr. 6 d. 
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Grunt Zápotocký 
od starodávna řečený dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 56,14 

nyní Jan Kozel 
 
ujal grunt ten sobě, manželce své, dítkám a budoucím  svým léta 1688 dne 22. Marty za 
summu         297 kop 
na to vyplatil od roku 1688 až do 1701, jakž toho knihy gruntovní svědčí, 
          230 kop 40 gr., 
zůstává ještě Vojtěchovi Smolíkovi       66 kop 20 gr. 
 

K tomu 
přijal polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. V 27 pod 5 strychů 2 věrtele jest pole od dvora panského, za ně bude platit mil. 
vrchnosti dle smlouvy obecní po 2 kopách      11 kop 
sub lit. C 1 pod 54 strychů 2 věrtele jest pole jeho vlastní v první summě při gruntu 
koupené, nepočítá se za ně nic. 
Summa polí míti bude ve 2 kusech pod       60 strychů 
 
 

Fol. 322b 
 
Louky, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub. lit. C pod polem C 1 – 12 provazců jest louka jeho vlastní při gruntu koupená, nebude 
ji platit. 
Summa luk jeho v jednom kusu        12 provazců 
 

Zahradu pěkným drnem obrostlou více višňovím vysázenou. 
 

Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
mil. vrchnosti za pole panské       11 kop 
Vojtěchovi Smolíkovi        66 kop 20 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     Summa     77 kop 20 gr. 
 

Léta Páně 1704 dne 19. January položil 
milostivé vrchnosti          2 kopy 
a Vojtěchovi Smolíkovi         2 kopy 

 

Léta 1705 dne 29. January položil mil. vrch.       4 kopy 
 

Léta 1706 dne 5. Jamuary položil mil. vrch.       3 kopy 
 

Léta 1707 dne 3. January položil mil. vrchn.       2 kopy 
 

Léta 1708 dne 9. January nepoložil gruntovních žádných, stoje ale tu Vojtěch Smolík 
i s manželkou svou při knihách a nemajíce sám dítek žádných, dobrovolně dle lásky přátel-
ské tento svůj tu mající nápad odpouští a dětem Jana Kozla z lásky daruje, poráží se tako-
vé, tuto vypisuji         64 kop 20 gr. 
                                                 
14  Bývalý statek Husovo nám. čp. 11, jeho místo je nyní rozděleno mezi dům čp. 12 a další domy. 
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Nový zápis Jana Kozla. 
Léta Páně 1720 dne 20. Xbris ujal grunt tento pro sebe, manželku, děti i budoucí své po 
nebožtíku otci svým Janovi Kozlovi dle právního prošacování skrze Jana Koutného rychtáře 
sobínského, Matěje Slaninu rychtáře zlejcského a Pavla Maříka rychtáře hostivického se 
vším k tomu příslušenstvím v následujícím způsobu, totiž: 
stavení, ačkoliv se velmi sešlé vynachází, za summu     34 kop 
polí orných 1 lán neb pod 60 strychů, pro 2 kopy počítajíc činí 
         120 kop 
loučného pod 4 vozy sena          8 kop 
zahrada pěkným drnem obrostlá a více višňovím vysázená za 10 kop 
vůz okovaný se vším příslušenstvím, však velmi sešlý, za      5 kop 
pluh a brány dosti špatné          3 kopy 
pár koní starých         30 kop 
         –––––––– 
     za summu   210 kop 
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 4 kopách vypláceti má a patřiti 
bude, totiž: 
Anně Kozlové pozůstalé vdově po neb. Janovi Kozlovi jakožto vlastní máteři držitele gruntu 
mimo pod 3 strychy každoročně až do smrti její k užívání propuštěného pole a až do smrti 
vyživení patřiti bude, totiž        70 kop 
Janovi, synu držiteli gruntu       70 kop 
Lucii dceři, manželce France Hakla na Břvech     70 kop 
         ––––––– 
     Summa   210 kop 
Actum Ao et Die ut supra. 
 
 

Fol. 323b 
 
Na to vyplácí 
Dne 11ho Xbris 1720 dal sobě Jan Kozel jakožto držitel gruntu svůj na něj příležející podíl 
odepsati           70 kop 
Lucie sestra stojíce při knihách těchto vyznala, že co ona od neb. otce svého i také nyní od 
Jana Kozla bratra svého posledně jednoho volka a jednu svini plemenici přijala, že ona na 
místě na týmž gruntu k pohledávání majícího podílu s tím náležitě spokojena jest a nic více 
na bratru svém Janovi Kozlovi míti nemá a nebude. Pročež se tuto její podíl zcela zaúplna 
za vyplacený odpisuje         70 kop 
Anna Kozlová stojíce při knihách těchto dobrovolně její podíl synu svému darovala, však 
s tou výminkou, aby on syn ji jakožto máteř svou až do její smrti náležitě dochoval, a když 
ji pán Bůh z toho světa povolati ráčí, náležitý pohřeb vypravil, a tak se ten její podíl zcela 
a zaúplna odpisuje          70 kop 
         ––––––– 
     Summa   210 kop 
a tak sedí v gruntu zaplaceném. 
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Nový zápis Martina Dvorského. 
Léta Páně 1738 dne 20. měsíce dubna ujal grunt tento pro sebe, manželku, děti a budoucí 
své po neb. Janovi Kozlovi Martin Dvorský dle právního prošacování rychtářů sobínského, 
zlejčínského a hostivického se vším k témuž gruntu patřícím příslušenstvím v následovným 
způsobu 
 
 

Fol. 324a 
 
stavení          60 kop 
stodola          27 kop 
pár koní          23 kop 
kráva jedna            7 kop 
1 vůz špatný            5 kop 
pluh a brány            3 kopy 
zahrada            4 kopy 
polí pod 60 strychů       120 kop 
loučného pod 3 vozy sena          6 kop 
         ––––––– 
     Summa   255 kop 
 
Vynacházejíce se na tom gruntu od starého hospodáře vzdělaného dluhu důchodenského 
73 zl. 15 kr., které neprodleně zapraveny býti musejí, pročež takové nový hospodář bez 
termínu klásti, a kdykoliv co na takový dluh odvede, v tomto zápisu sobě odepsati dáti 
povinen bude, a tak mil. vrchnosti patřiti bude, což na míšenské vynáší 
           62 kop 47 gr. 1 d. 
item porozdílné dluhy, které lidem starý hospodář dlužen zůstal a novému k placení 
zůstaly,          42 kop 12 gr. 6 d. 
Ostatní pak kladením po 4 kopách patřiti bude, totiž 
Kateřině vdově po nebožtíkovi Janovi Kozlovi     50 kop 
Kateřině          50 kop 
Dorotě, dcerám Kozlovským       50 kop 
         –––––––––––––––– 
     Facit    255 kop 
 
Na to klade 
1738 nepoložil. 
 
1739 na dluh důchodenský        26 kop 24 gr. 2 d. 

rozdílné dluhy         42 kop 12 gr. 6 d. 
 
1740 na dluh důchodenský       19 kop 40 gr. 
 
1741 na dluh důchodenský         0 
 
1742 zápis bere nový hospodář. 
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Fol. 324b 

 
Zápis Matěje Novotnýho. 
Léta Páně 1743 s očitým vědomím a povolením vrchnosti a úřadu hejtmanského ujal tento 
grunt po neb. Martinovi Dvorským Matěj Novotný do zrostu nejmladšího sirotka Vavřince 
Dvorskýho a pokudž týž držitel gruntu dobrým hospodářem bude, jemu při odstoupení 
k nějakému výminku od závdavku povoleno býti má, pročež takový grunt skrze rychtáře 
hostivického Matěje Hoška a rychtáře zlejčínského Jakuba Horešovskýho, též souseda so-
bínského Josefa Koutnýho právně prošacovaný, totiž: 
polí pod 60 strychů à 2 zl. 30 kr.      150 zl. 
stavení tak, jak se vynachází, špatný v jednom pořadí, světnice, síň, kuchyně, komora, 
v druhém pořadí komora, maštal a chlív za      75 zl. 50 kr. 
stodola tuze sešlá         29 zl. 10 kr. 
hradební zdi          11 zl. 40 kr. 
zahrada špatná           4 zl. 40 kr. 
pár koní          56 zl. 10 kr. 
1 kráva          12 zl. 50 kr. 
1 vůz           11 zl. 40 kr. 
1 hřebřiny, 4 lišně, 2 váhy          1 zl. 10 kr. 
pluh s kolečkama, 1 brány          3 zl. 30 kr.  
1 vidle, 1 podávky, 1 sekera, 1 lopata, 1 brus držící, řezací stolice, mandl 
             4 zl. 40 kr. 
1 stůl, kamnovec, na mouku truhla        3 zl. 30 kr. 
loučného pod 3 vozy           7 zl. 
         –––––––––––––––––––– 

     Summa   371 kop 50 kr. 
 
 

Fol. 325a 
 
k tomu zůstalo na zimu oseto obilí 

pšenice    5 strychů 
žita  10 strychů 

Dluhu důchodenského, což od té z druhé strany psané summy sraziti přijde, 
            22 zl. 59 kr. 5 d. 
velkojeneckému židu          7 zl. 
           29 zl. 59 kr. 5 d. 
a tak zůstane k čistému rozdělení     341 zl. 50 kr. 1 d. 
což takto subrepassiruje po 4 kopách ročním kladením 
milostivé vrchnosti na dluh důchodenský po zaplacených 46 kopách 4 gr. 2 d. ještě 
            19 zl. 30 kr. 
Kateřině vdově po nebožtíkovi Janovi Kozlovi     58 zl. 20 kr. 
Kateřině          58 zl. 20 kr. 
Dorotě, dcerám Kozlovským       58 zl. 20 kr. 
         ––––––––––– 
     Facit    194 zl. 30 kr. 
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sirotkům po neb. Martinovi Dvorským, co tak vyplatil a grunt zlepšil,  
těch 147 kop 20 gr. 1 d. takto se rozděluje 
Jakubovi    47 zl. 35 kr. 4 d. 
Martinovi   47 zl. 35 kr. 4 d. 
Vavřincovi   47 zl. 35 kr. 4 d. 
od rozdílu     4 zl. 33 kr. 1 d.   147 zl. 20 kr. 1 d. 
         –––––––––––––– 
     Summa   341 zl. 50 kr. 1 d. 
 
 

Fol. 325b 
 
Na to položil 
1743 platí zápis           0 
 
1744 platí od rozdílu. 
 
1745 na dluh důchodenský         4 kopy 
 
1746 na dluh důchodenský         4 kopy 
 
1747 na dluh důchodenský         4 kopy 
 
Léta Páně 1747 dne 12. prosince vidouce úřad vrchní, že mezi knihou purkrechtní a Matěje 
Novotnýho v rukách majícím zápisu nějaká chyba se vynachází, poněvadž v gruntovní 
knize týž grunt sirotků po nebožtíkovi Dvorským (:který se jen přiženil a s pozůstalou 
vdovou po nebožtíkovi Kozlovi 4 léta hospodařil:), oddílně přivlastněn býti chtěl, jsouce ale 
manželka nynějšího držitele gruntu jménem Kateřina ještě jedna dcera Jana Kozla, tehdy 
týž statek jí vším právem náleží a patří, pročež ho taky svému manželi Matějovi Novot-
nýmu dědičně připsati dala, což pro paměť a jistotu tímto utvrzuje. 
 
1748 položil na dluh důchodenský         4 kopy 
 
1749 na důchodenský dluh            42 gr. 

Při tom podíl po neb. Kateřině vdově po neb. Janovi Kozlovi a po Dorotě dceři 
Kozlovský se takto rozvrhuje, totižto: 
za neb. rodiče na mše svaté   16 zl.    13 kop 42 gr. 6 d. 
za neb. Dorotu dceru Kozlovskou na mše svaté 
         8 zl.      6 kop 57 gr. 3 d. 
Kateřině dceři Kozlovský jakožto hospodyni    76 kop 12 gr. 6 d. 
od rozdílu           3 kopy 12 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––––– 

     Facit     100 kop 
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Fol. 326a 

 
Ao. 1750 za neb. rodiče na mše svaté        3 kopy 

za neb. Dorotu podobně         1 kopa 
Item podíl po dětech po neb. Martinovi Dvorským se rozděluje následovně, totižto: 
po neb. Martinovi synu  47 zl. 35 kr. 4 d. 
po neb. Vavřincovi   47 zl. 35 kr. 4 d. 
      ––––––––––––– 
      95 zl. 11 kr. 2 d. 
a patřiti budou 
za vypravování funusí si hospodáři Matějovi Novotnému 
      16 zl.     13 kop 42 gr. 6 d. 
za neb. Martina na mše svaté   5 zl. 
za neb.  Vavřince na mše svaté   5 zl. 
Jakubovi pozůstalému bratru připadnou  
       66 zl. 4 kr. 5 d. 
od rozdílu      3 zl. 3 kr. 3 d. 
      ––––––––––––– 
    Facit  95 zl. 11 kr. 2 d. 

 

Ao. 1751 za neb. rodiče na mše svaté        3 kopy 
za neb.  Dorotu podobně na mše svaté       1 kopa 
 

Ao. 1752 za neb. rodiče na mše svaté        3 kopy 
za neb. Dorotu podobně na mše svaté       1 kopa 

 

Ao. 1753 Jakubovi synu po neb. Matějovi Dvorským      8 kop 34 gr. 2 d. 
 

Ao. 1754 za zemřelé rodiče na mše svaté       3 kopy 
za neb. Dorotu podobně na mše svaté       1 kopa 

 

Ao. 1755 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 42 gr. 6 d. 
za neb. Dorotu podobně na mše svaté       1 kopa 
Jakub Dvorský postoupil svému švagrovi jakožto hospodáři ten svůj mající celý podíl, 
který se odpisuje        48 kop 6 gr. 5 d. 

 

Ao. 1756 za neb. Dorotu na mše svaté        1 kopy 57 gr. 3 d. 
za neb. Martina na mše svaté        1 kopy 42 gr. 6 d. 

 

Ao. 1758 na mše svaté za neb. Martina          57 gr. 3 d. 
        za neb. Vavřince        2 kopy 34 gr. 3 d. 

 

Ao. 1760 Kateřině dceři Kozlovský jakožto hospodyni 8 kop,  
         rest   68 kop 12 gr. 6 d. 
 

Ao. 1761 Kateřině dceři Kozlovský jakožto hospodyni 3 kopy, 
        rest   65 kop 12 gr. 6 d. 
 

Ao. 1762 65 kop 12 gr. 6 d. Kateřině dceři Kozlovský jakožto hospodyni, rest – 
 

[…?] bezahlt und verzicht. 
 

Neuer Kauf an dem Joseph Novotný in dem neuen Grundbuch zufinden. 
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Fol. 327a 

 

Grunt Kobylovský 
od starodávna tak řečený dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 47,15 

nyní Franc Vodař 
 
koupil sobě, manžece své, dítkám a budoucím svým grunt tento v létu 1688 dne 22. Marty 
za summu         180 kop 
na to vyplatil od léta svrchu psaného až do léta 1701, čehož knihy gruntovní ukazují, 
          158 kop 
zůstává sirotkům Kobylovským Janovi      10 kop 36 gr. 
        a Anně      10 kop 36 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     Facit      21 kop 12 gr. 
 
K tomu 
polí, jakž toho mapa a popsání měřiče ukazuje, 
sub lit. D 2, 4 a 6 pod 91 strychů 1 věrtel jsou pole jeho vlastní v první summě při gruntu 
koupené, nedá za ně nic. 
Summa polí jeho ve 3 kusech pod     91 strychů 1 věrtel 
 

Louky, jakž popsání měřiče zemského a mapa ukazuje, 
sub. lit. D blíž pole D 3 a B 4 – 14 provazců jest louka jeho vlastní s gruntem koupená, 
neplatí za ni. 
Jest luk jeho pod        14 provazců 
 
 

Fol. 327b 
 
Zahradu více stromovím vysázenou a drnem obrostlou. 
 

Čistí grunt svůj  
polma, které jemu odňaty a jiným přidané jsou 
sub lit. D 1 pod 5 strychů dány Vojtěchovi Ptáčníkovi, za které on platit bude Janovi sirot-
ku Kobylovskému          10 kop 
Dicit Folio 354. 
sub. lit. D 3 pod 1 strych přijal Pavel Mařík, bude za ně platit sirotku Kobylovskému Anně 
              2 kopy 
sub. lit. D 5 pod 2 strychy přijal Jiřík Matoušek, za něj platit bude sirotku Kobylovskému 
Anně              4 kopy 
 

Dopláceti zůstává týž Franc Vodař a patří 
sirotku Kobylovskému Anně         4 kopy 36 gr. 
Tomášovi              36 gr. 
         –––––––––––––––––––– 

     Summa       5 kop 12 gr. 
 
                                                 
15  Nyní Čsl. armády čp. 18. 
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Fol. 328a 

 
Matěj Holas. 
Léta Páně 1707 dne 3. Aprilis s povolení milostivé vrchnosti ujal grunt tento Matěj Holas 
sobě, manželce, dětem a budoucím svým od France Vodaře (:kterýžto již pro sešlost věku 
svého a nemožnost již hospodařiti jest nemohl:) se vším k němu patřícím příslušenstvím, 
polma ositými na zimu, které však na poloviční užitek kliditi maje, že ositýma, za summu 
460 kop míš., kterážto summa, maje on Franc Vodař ten grunt sobě zaplacený, zcela 
zaúplna platit bude ročně po 4 kopách kladením Francovi Vodaři 460 kop. 
 
Léta 1708 dne 9. January pro nemožnost nepoložil nic 
  
Jakub Dejmek. 
Léta Páně 1709 dne 7. January ujal grunt tento sobě, manželce, dětem a budoucím svým 
se vším k němu patřícím příslušenstvím za summu   460 kop míš., 
pustivše ale ½ lánu polí od gruntu téhož Vojtěchovi Ptáčníkovi se tuto 60 kop sráží, 
zůstává týž grunt toliko za      400 kop 
jsouce tu ale po nebožtíkovi Francovi Vodařovi dluh důchodný 65 zl. 12 kr. 1 ¾ d., pročež 
3kráte tolik se z toho k ruce milostivé vrchnosti připisuje, a tudy vyjíti náleží 
milostivé vrchnosti       107 kop 30 gr. 
sirotkům Vodařovským      292 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit    400 kop 
 
Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1711 dne 21. January položil gruntovních milostivé vrchnosti 
             1 kopu 
 
Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta 1714 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
             3 kopy 
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Fol. 328b 

 
Léta Páně 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta Páně 1716 dne 28. January položil mil. vrchnosti peněz gruntovních 
             3 kopy 
 
Léta Páně 1717 dne 28. January položil mil. vrchnosti      3 kopy 
 
Léta Páně 1718 dne 9. February položil mil. vrchnosti      3 kopy 
Item koupil 5 kop od Alžběty Vodařové nyní Doušové, co jí nebožtík víc odkázal z podílu 
dětech Vodařovských        20 kop 
Též s dovolením milostivé vrchnosti odprodáno ½ lánu polí a louky dle mapy 
od 1 kusu lit. D 2 – 14 strychů 2 věrtele      28 kop 30 gr. 
                    D 4 – 12 strychů 2 věrtele      24 kop 30 gr. 
                    D 6 –   3 strychy 2 věrtele        7 kop 30 gr. 
         ––––––––––– 
           63 kop 
louka 4 ½ provazce           3 kopy, 
zůstává dopláceti a patří 
milostivé vrchnosti         22 kop 30 gr. 
sirotkům Vodařovským      272 kop 30 gr. 
         –––––––––––––––– 
     Summa   295 kop míšeňských 
 
Léta Páně 1719 dne 7. February položil milostivé vrchnosti gruntovních peněz 
              3 kopy 
 
Léta 1719 dne 13. Xbris položil milostivé vrchnosti      1 kopu 

Sirotku Veruně Broučkové kupuje Jakub Dejmek podíl její na 4tý peníz, což stojíce 
ona při knihách těchto s ní se náležitě urovnal, tuto se jemu odpisuje 
            43 kop 45 gr. 

 
Léta 1720 položil mil. vrchnosti         3 kopy 
 
Léta 1721 položil mil. vrchnosti         3 kopy 
Item nacházejíce se dle knihy zádušní na témž gruntu kráva zádušní k záduší hostivickému 
jedna, za ní se jakožto za nepřítomnou poráží        6 kop 
         –––––––––––– 
     Sa vyplacených     59 kop 45 gr. 
A tak zůstane dopláceti      235 kop 15 gr., totiž: 
do důchodu milostivé vrchnosti       12 kop 30 gr. 
sirotkům Vodařovským, totiž 
Dorotě Procházkové do Jenče       42 kop 3 gr. 
Kateřině Kapalínové do Sobína       42 kop 3 gr. 
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Fol. 329a 

 
Jiříkovi Vodařovi synu, které do sirotčí truhlice patřiti budou, 
           42 kop 3 gr. 
Apoleně Káclový do Doksů 42 kop 3 gr. na místě Anny, též pozůstalém sirotku, která ale 
v Pánu odpočívá, jsouce ona rozumu zbavená, výš dotčená Apolena Káclová ji do smrti 
dochovala a funus beze vší pomoci druhých nápadníků vypravila, za jejího podílu dle 
spravedlnosti více vypadá 12 kop 30 gr., a tak jí v sumě patří 
            54 kop 3 gr. 
A Kateřině Vodařové, které též do sirotčí truhlice patřiti budou, 
           42 kop 3 gr. 
         –––––––––––– 
       Facit  235 kop 15 gr. 
 

Na to vyplácí 
Léta Páně 1722 dne 11. Decemb. položil mil. vrchnosti     3 kopy 
 
Léta Páně 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti      3 kopy 
 
A tak patřiti bude vero Calculo 
mil. vrchnosti            9 kop 
Dorotě Procházkové do Jenče       42 kop 3 gr. 
Kateřině Kapalínové do Sobína       42 kop 3 gr. 
Jiříkovi Vodařovi do sirotčí truhlice      42 kop 3 gr. 
Apoleně Káclové do Doksů        54 kop 33 gr. 
a Kateřině Vodařové do sirotčí truhlice      42 kop 3 gr. 
         ––––––––––––––––––––– 
     Facit     231 kop 45 gr. míšeňských 
 
Léta Páně 1724 za týž rok dne 8. January 1725 složil mil. vrchnosti 
              3 kopy 
 
Pro Ao. 1725 dne 18. Xbris složil mil. vrchnosti       3 kopy 
 
      A. 1726 dne 2. 9bris složil mil. vrchnosti       1 kopu 
 
      Ao. 1727 dne 29. Xbris složil mil. vrchnosti       2 kopy 
         –––––––– 
     Činí        9 kop 
 
1728 klade Dorotě Procházkové do Jenče       3 kopy 
 
1729 položil Dorotě Procházkové         3 kopy 
 
1730 položil Dorotě Procházkové do Jenče       3 kopy 
 
1731 položil Dorotě Procházkové do Jenče       3 kopy 
 
1732 položil Jiříkovi Vodařovi         1 ½ kopy 
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Fol. 329b 

 
Anno 1733 položil Apoleně Káclové        3 kopy 
 
1734 nepoložil nic 
 
1735 položil Dorotě Procházkové         1 ½ kopy 
  Kateřině Vodařové         1 ½ kopy 
 
1736 položil Jiříkovi Vodařovi         1 ½ kopy 
  Apoleně Káclové         1 ½ kopy 
 
1737 Kateřině Kapalínové          1 ½ kopy 

Dorotě Procházkové do Jenče        1 ½ kopy 
 
1738 Dorotě Procházkové          3 kopy 
 
1739 Jiříkovi Vodařovi          1 ½ kopy 

Apoleně Káclové           1 ½ kopy 
 
1740 Kateřině do Sobína          3 kopy 
 
1741 Dorotě Procházkové          2 kopy 

Kateřině do Sobína           1 kopa 
 
1742 Dorotě Procházkové do Jenče        1 kopy 

vdově po neb. Jiřím Vodařovi        1 kopa 
 
1743 na funus mše svaté Kateřině Vodařové       1 kopa 

Dorotě Procházkové          1 kopa 
Apoleně Káclové          1 kopa 

 
1744 platí zápis 
 
Šimon Dejmek. 
Léta Páně 1744 vidouce předešlý hospodář Jakub Dejmek velkým věkem sešlý, též nedos-
tatečným déle týž grunt držeti, pročež z vůle i povolení vrchní a úřadu hejtmanského 
takový svému vlastnímu a nejmladšímu synu Šimonovi postoupil, který statek ale skrze 
rychtáře sobínského Jana Hauta a malo=jeneckého Jana Náprstka jemu právně prošaco-
vaný, totiž: 
v jednom pořadí světnice, síň, kuchyně, komora, špejchárek, maštal a pod tím sklep, 
v druhém pořadí kůlna, ovčín, komora a stodola    93 zl. 
polí pod 60 strychů       120 zl. 
vůz a hřebřiny, též 1 fasuněk       12 zl. 
         –––––– 
     Latus    225 zl. 
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Fol. 330a 

 
     Latus    225 zl. 
pluh a brány            3 zl. 
jeden pár koní         50 zl. 
loučného pod 1 vůz           2 zl. 
zahrada bez stromů pod 2 věrtele        2 zl. 
         –––––– 
     Summa    282 zl. 
zanechal také předešlý hospodář nynějšímu při témž statku jednoho hřebce, který z ohle-
du toho do šacunku potáhnutý není, aby on níže psané dluhy zapraviti slíbil, čemuž také 
on nový hospodář uvolil, totiž: 
do Litovic staré ševcové          6 zl. 
dolejšímu šenkýři hostivickému         2 zl. 48 kr. 
do Prahy ještě za kobylu          1 zl. 
Janovi synu            5 zl. 
do Jenče Procházkovi          1 zl. 10 kr. 
         ––––––––––– 
           15 zl. 58 kr. 
 
Ta zpředu psaná summa každoročně kladením po 3 kopách takto se rozvrhuje: 
Dorotě Procházkové do Jenče       23 zl. 23 kr. 3 d. 
Kateřině Kapalínové do Sobína       43 zl. 48 kr. 3 d. 
Jiřímu Vodařovi do sirotčí truhlice       42 zl. 38 kr. 3 d. 
Apoleně Káczlový do Doksů       55 zl. 28 kr. 3 d. 
Kateřině Vodařový do sirotčí truhlice      46 zl.   8 kr. 3 d. 
Jakubovi Dejmkovi předešlému hospodáři z vyplacení kop patřiti bude k jeho dispositi  
            70 zl. 32 gr. 3 d. 
         ––––––––––––––– 
     Summa   282 zl. 
 
Notandum: Přislibuje nynější držitel gruntu předešlého a respective otce svého při sobě 
až do smrti měti a jej vyživiti, též i kus pole pod 3 strychy jemu výminku dáti, což i tak se 
tuto tímto ujištuje. 
 
Na to položil 
1745 Dorotě Procházkové      3 zl. 30 kr. 
 
1746 Apoleně Káclové do Doksů  1 ½ kopy 

Jakubovi Dejmkovi předešlému hospodáři 
      1 ½ kopy  3 zl. 30 kr. 
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Fol. 330b 

 
Ao 1747 položil Dorotě Procházkové        1 kopu 

 Kateřině Kapalínce do Sobína         1 kopu 
 Jakubovi Dejmkovi předešlému hospodáři      1 kopu 

 
Ao 1748 podíl po neb. Jiřím Vodařovi se rozděluje, totižto: 

Alžbětě vdově po neb. Jiřím   18 zl. 
Mařeně dceři po neb. Jiřím   18 zl. 
na mše svaté za neb. Jiřího Vodaře   5 zl. 16 kr. 
od rozdílu       1 zl. 22 kr. 3 d. 
       –––––––––––––– 
       42 zl. 38 kr. 3 d. 
položil Apoleně Káclové         1 kopu 
Jakubovi Dejmkovi předešlému hospodáři       1 kopu 

 
Ao 1749 položil Dorotě Procházkové        1 kopu 

Alžbětě vdově po neb. Jiříkovi Vodařovi       1 kopu 
předešlému hospodáři Jakubovi Dejmkovi       1 kopu 
Při tom podíl po neb. Kateřině Kapalínce v Sobíně se rozděluje mezi pozůstalé děti, 
který ještě vynáší 42 zl. 38 kr. 3 d. a patřiti bude, totižto: 
po Dorotě pozůstalému manželi v Sobíně   9 zl. 
Janovi synu Kapalínovi     9 zl. 
Ondřejovi Kapalínovi      9 zl. 
Kateřině Kapalínce dceři     9 zl. 
za neb. Kateřinu na mše svaté    5 zl. 16 kr. 
od rozdílu       1 zl. 22 kr. 3 d. 
       –––––––––––––– 
       42 zl. 38 kr. 2 d. 

 
Ao. 1750 na mše svaté za neb. Jiříka Vodaře       1 zl. 10 kr. 

           Kateřinu Kapalínovou      1 zl. 10 kr. 
Jakubovi Dejmkovi předešlému hospodáři       1 zl. 10 kr. 

 
Ao. 1751 Jakubovi Dejmkovi jakožto otci funus vypravoval, na který vynaložil dle svědectví 
            12 kop 16 gr. 2 d. 

Ostatní podíl po něm se rozvrhuje mezi pozůstalé děti, který ještě 43 zl. 56 kr. 2 d. 
vynáší a patřiti bude, totižto: 
Janovi synu       8 zl. 27 kr. 4 ¾ d. 
Anně dceři       8 zl. 27 kr. 4 ¾ d. 
Šimonovi hospodáři      8 zl. 27 kr. 4 ¾ d. 
Kateřině        8 zl. 27 kr. 4 ¾ d. 
za rodiče zemřelé na mše svaté    8 zl. 27 kr. 4 ¾ d. 
od rozdílu       1 zl. 37 kr. 3 d. 
       –––––––––––––––– 
     Facit  43 zl. 56 gr. 2 d. 
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Ao 1752 za rodiče zemřelé na mše svaté       1 kopa 

Janovi synu po Jakubovi Dejmkovi        1 kopa 
po Apoleně Káclové do Doksů synu Janovi      1 kopa 
Ostatní pozůstalost po neb. Apoleně Káclové se rozvrhuje mezi pozůstalé děti, kteréž 
ještě 44 kop 3 gr. vynáší a patřiti bude, totiž: 
Janovi synu ještě    18 kop 49 gr. ⅓ d. 
Josefovi      19 kop 49 gr. ⅓ d. 
za neb. Apolenu na mše svaté     4 kopy 
od rozdílu       1 kopa 24 gr. 6 d. 
       –––––––––––––––– 
       44 kop 3 gr. 

 
1753 za rodiče zemřelé na mše svaté        1 kopa 

Anně dceři po Jakubovi Dejmkovi        1 kopa 
Josefovi po Apoleně Káclové        1 kopa 

 
1754 za rodiče zemřelé na mše svaté        1 kopa 

Mařeně dceři po Jiřím Vodařovi        1 kopa 
Kateřině Kapalínce dceři         1 kopa 
Při tom podíl po neb. Dorotě Procházkové z Jenče se rozděluje mezi pozůstalé děti, 
který ještě 17 zl. 33 kr. 3 d. neb 15 kop 3 gr. vynáší a patřiti bude, totižto: 
Mařeně Kozákové dceři do Jenče    6 kop 17 gr. 
Anně Chalupové      6 kop 17 gr. 
na mše svaté za neb. Dorotu Procházkovou 
          2 kopy 
od rozdílu                  24 gr. 
       –––––––––––– 
     Facit  15 kop 3 gr. 

 
Ao. 1755 Anně Chalupové          1 kopa 

na mše svaté za rodiče         1 kopa 
Janovi Dejmkovi          1 kopa 
do Litovic staré ševcové   6 zl.   neb     5 kop 8 gr. 4 d. 
dolejšímu šenkýři hostivickému 2 zl. 48 kr.      2 kopy 24 gr. 
do Prahy ještě za kobylu  1 zl.         57 gr. 3 d. 
Janovi synu    5 zl.       4 kopy 17 gr. 1 d. 
do Jenče Procházkovi   1 zl. 10 kr.      1 kopa 

 
A. 1756 po Dorotě pozůstalému manželu v Sobíně nyní ale povinen vdově 
             2 kopy 

na mše svatý za rodiče         1 kopa 
Josefovi po Apoleně Káclové        1 kopa 

 
Ao. 1757 na mše svaté za rodiče         1 kopa 

po Dorotě pozůstalému manželu v Sobíně, nyní ale po něm vdově 
             2 kopy 
Janovi synu po Jakubovi Dejmkovi        1 kopa 
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Ao. 1758 za rodiče na mše svaté         1 kopa 

Mařeně Kozákové dceři v Jenči        2 kopy 
Kateřině Kapalínce po Kateřině Vodařové       1 kopa 

 
Ao. 1759 za rodiče na mše svaté           15 gr. 1 d. 

za neb. Apolenu na mše svaté        1 kopa 
Kateřině Kapalínce do Sobína        2 kopy 
Anně Chalupové          1 kopa 

 
A. 1760 Ondřejovi Kapalínovi         2 kopy 

po Apoleně Káclové Josefovi        1 kopa 
Janu Dejmkovi           1 kopa 

 
A. 1761 položil, totiž: 

2 kopy Mařeně Kozákové    rest      2 kopy 17 gr. 
1 kopu Anně Chalupové         4 kopy 14 gr. 

 
A. 1762 3 kopy Mařeně po neb. Jiřím Vodařovi  rest   17 kop 25 gr. 5 d. 
 
A. 1763 4 kopy Janovi po Apoleně Káclové  rest   14 kop 49 gr. ⅓ d. 
 
A. 1764 4 kopy Josefovi po Apoleně Káclové     13 kop 49 gr. ⅓ d. 
 
Ao. 1765 2 kopy 17 gr. Mařeně Kozákové  rest     0 

6 kop 49 gr. ⅓ d. Janovi po Apoleně Káclové rest     8 kop 
 
Ao. 1766 1 kopa 25 gr. 5 d. Mařeně po neb. Jiřím Vodařovi 
        rest   10 kop 

2 kopy Kateřině Kapalínce dceři   rest     0 
 
Ao. 1767 3 kopy Janovi po Apoleně Káclové  rest     5 kop 
 
Ao. 1768 4 kopy 17 gr. Anně Chalupové   rest     0 
 
Ao. 1769 2 kopy po Dorotě pozůstalému manželu v Sobíně 
        rest     7 kop  

1 zl. Ondřejovi Kapalínovi    rest     5 zl. 40 kr. 
 
Nový zápis France Dejmka. 
Léta Páně 1772 dne 30. 7bris po smrti Šimona Dejmka ujímá grunt nejstarší syn Franc 
Dejmek, který do zrostu Jana neb 10 roků hospodařiti bude, která živnost nyní prošaco-
vána jest od rychtáře domácího Matěje Šafaříka, Vojtěcha Maříka a Jana Smrčky, konšela, 
jakž následuje 
předně stavení, totiž sednice, síň, kuchyně a komora, pod komorou 1 sklípek, též špejchar, 
pod ním 1 chlív sešlý        35 kop 
maštal, kůlna a 1 sviňský chlívek       14 kop 
         ––––––– 
     Latus    49 kop 
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Zum hostiwitzer Frantz Dejmek gehörig. 
 
      Latus      49 kop 
stodola sešlá          22 kop 
1 vůz s hřebřinama, fasuňkem a korba      12 kop 
2 pluhy a 2 brány           5 kop 
pár koňů          65 kop 
pár volů          26 kop 
pole pod 60 strychů       120 kop 
loučného pod jeden vůz          2 kopy 
zahrada            2 kopy 
poněvadž dluhy šacunk převyšují, tehdy živnost výš ujmouti musí ve 
            22 kopách 30 gr. 5 d. 
         –––––––––––––––––– 
     Summa   325 kop 30 gr. 5 d., 
která summa patřiti bude, totiž: 
do Cassi Contribuc.    78 zl.     66 kop 51 gr. 3 d. 
do důchodu     54 zl. 54 kr.    47 kop 3 gr. 3 d. 
za obilí do obročenstva      
5 strychů žita  po 1 zl. 30 kr.   7 zl. 30 kr.      6 kop 25 gr. 5 d. 
20 strychů ječmena po 1 zl.  20 zl.     17 kop 8 gr. 4 d. 
33 strychů ovsa  po –      36 kr. 19 zl. 48 kr.    16 kop 58 gr. 2 d. 
starým nápadníkům dle knihy gruntovní, kterým ročně po 5 kopách skládati bude, totiž 
od podílu Jiřího Vodaře patří 
   Alžbětě vdově    16 zl. 50 kr.    14 kop 25 gr. 5 d. 
   Mařeně dceři         10 kop 
   na mše svaté za neb. Vodaře         3 kopy 30 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––––– 
     Latus    182 kop 24 gr. 
 
 

[ad fol. 331] 
 
     Latus    182 kop 24 gr. 
od podílu Kateřiny Kapalínce patří 
   po Dorotě pozůstalém muži vdově        2 kopy 
   Janovi synu           7 kop 42 gr. 6 d. 
   Ondřejovi            4 kopy 51 gr. 3 d. 
   Kateřině dceři           1 kopa 42 gr. ? 
   za neb. Kateřinu na mše svaté         3 kopy 30 gr. 
od podílu Jakuba Dejmka patří 
   Anně dceři            6 kop 15 gr. 1 d. 
   Šimonovi hospodáři          7 kop 15 gr. 1 d. 
   Kateřině             7 kop 15 gr. 1 d. 
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od podílu Apoleně Káclové 
   Janovi synu           5 kop 
   Josefovi          13 kop 49 gr. 
   za neb. na mše svaté          2 kopy 30 gr.  
za neb. Dorotu Procházkovou na mše svaté       2 kopy 
Kateřině Vodařce do sirotčí truhlice má být odkázáno 
Kateřině Kapalínce          38 kop 34 gr. 2 d. 
Mařeně Kozákové vypsané a nezaplacené kopy       1 kopa 17 gr. 
Anně Chalupové           4 kopy 17 gr. 
Dluhů lidských 
   Bártovi Pokornému do Litovic  29 zl. 50 kr.    25 kop 34 gr. 2 d. 
   židu hostivickmu     11 zl. 7 kr.      9 kop 31 gr. 5 d. 
         –––––––––––––––– 
      Summa  325 kop 30 gr. ? 
 
N. Fundační peníze k záduší hostivickému se zde pod obyčejnou interes ujišťují 30 kop.16 
 
Paměť. Výminku vdově po Šimonovi Dejmkovi ročně patří, totiž 1 strych pšenice, 
3 strychy žita, 2 věrtele ječmene a 1 krávu, tu již prodala. 
 
N. Dne 25. listopadu roku 1776 se ty, co se na ten grunt ze sirotčí kasy vypůjčené peníze 
dle obligace v gruntovní knize ujišťují, totiž 2 zl. 51 kr. 3 ¾ d. 
 
 

[ad fol. 331] 
 
2. A budoucně při odevzdání živnosti dědicovi on odstupujícímu hospodáři Francovi 

Dejmkovi 1 vola vydati povinen bude a nějaké výminek, jestli grunt zvelebí, se jemu 
vyvrhne. 

3. Ostal 1 volek nynějšímu hospodáři, kterého prodati má, a za ty peníze 2 telata 
koupiti a taková 2 sestrám vychovati má. Ty jsou to dostaly.17 

4.  Bonificace, která budoucně přijde, patří vdově po Šimonovi Dejmkovi. 
 
Na to kladl 
1772 1 kopu Anně Chalupové    rest      3 kopy 12 gr. 
 
1773 2 kopy za neb. Vodaře na mše svaté  rest     1 kopa 30 gr. 6 d. 
 2 kopy Anně dceři po Jakubovi Dejmkovi rest     4 kopy 15 gr. 1 d. 
 
Ao. 1774 passirt. 
 
Ao. 1775 1 kopa Josefovi po Apoleně Káclové  rest   12 kop 49 gr. 
 
Ao. 1776 12 kop na contribučenský dluh  rest   53 kop 51 gr. 3 d. 

2 kopy 31 gr. 5 d. židovce    rest     7 kop 
  
                                                 
16  Vepsáno dodatečně. 
17  Vepsáno dodatečně. 
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Nový zápis Jana Dejmka. 
Léta Páně 1778 dne 5. ledna, poněvadž Franc Dejmek na té živnosti jen 10 let do zrostu 
svého bratra Jana nejmladšího hospodařiti přistoupiti měl, nyní ale se jemu štěstí na 
šafářství přistoupiti nahodějí, pročež on ten grunt dobrovolně svému bratrovi Janovi 
jakožto dědici toho gruntu i manželce jeho, též svým potomkům k užívání  
 
 

Fol. 331f 
 
užívání se vším k tomu patřícím příslušenstvím a právem, též povinnostmi zase odevzdává, 
který jest s povolením slavným ředitelem hospodářským úřadem jenečským skrze rychtáře 
Vojtěcha Maříka hostivického a Josefa Vlčka rychtáře litovského právně a svědomitě 
prošacován, jak následuje, totiž 
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, sklípek, chlív, na tím chlívem špejchárek 
velmi sešlý za         30 kop18 
druhé stavení maštal, kůlna, sviňský chlív     14 kop 
stodola stavení velmi sešlá        15 kop 
jeden vůz sešlý se vším příslušenstvím        8 kop 
2 pluhy a dvoje brány         5 kop 
pár koní i s nádobím        65 kop 
pár volů tažný         26 kop 
polí orných pod 60 strychů      120 kop 
loučného pod 2 vozy          2 kopy 
zahrada            2 kopy 
         –––––––– 
     Činí    287 kop 
Poněvadž se víc dluhy na tom gruntě vynachází, nežli šacunek vynáší, tak nový hospodář 
výš ujmouti musí ve         48 kopách 
         –––––––– 
     Činí v summu   335 kop 
Za jednu železnou krávu k záduší hostivickému se sráží, která v předešlém zápisu vyne-
chána byla,            6 kop 
         –––––––– 
Tak ostává ten grunt v šacunku za     329 kop 
 
  

                                                 
18  Groše a denáry jsou na celé straně skryté ve vazbě knihy. 
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která summa patřiti bude, totiž: 
do contribučenské kasy  61 zl. 31 kr. 5 ⅛ d.    52 kop 44 gr. 3 ⅛ d. 
do důchodenské kasy  52 zl. 11 kr. 3 ¼ d.    44 kop 44 gr. 1 ¼ d. 
do sirotčí kasy     2 zl. 51 kr. 3 ¾ d.      2 kopy 27 gr. ¾ d. 
zádušní vypůčené peníze pod obyčejnou Intersi do Hostivice 
     30 zl.      25 kop 42 gr. 6 d. 
za obilí do obročenstva 
5 strychů žita po 1 zl. 30 kr.     7 zl. 30 kr.    6 kop 25 gr. 5 d. 
22 strychů  1 ⅙ věrtele ječmena po 1 zl. 22 zl. 4 kr. 3 ¾ d. 18 kop 55 gr. 2 ¾ d. 
31 strychů 2 věrtele ovsa po 36 kr.  18 zl. 54 kr.  16 kop 12 gr. 
 
starým nápadníkům dle gruntovní knihy každoročně po 5 kopách skládati bude, totiž 
od podílu Jiříka Vodaře patří 
   Alžbětě vdově v Jenči        14 kop 25 gr. 5 d. 
   Mařeně dceři v Jenči        10 kop 
   na mše svaté za neb. Vodaře         1 kopa 30 gr. 6 d. 
od podílu Kateřiny Kapalínce patří 
   po Dorotě pozůstalém muži vdově        2 kopy 
   Janovi synu v Sobíně          7 kop 42 gr. 6 d. 
   Ondřejovi v Sobíně          4 kopy 51 gr. 3 d. 
   Kateřině dceři v Sobíně          1 kopa 42 gr. 6 d. 
   za neb. Kateřinu na mše svaté         3 kopy 30 gr. 6 d. 
od podílu Jakuba Dejmka patří 
   Anně dceři            4 kop 15 gr. 1 d. 
   Šimonovi hospodáři          7 kop 15 gr. 1 d. 
   Kateřině             7 kop 15 gr. 1 d. 
od podílu Apoleny Káclové 
   Janovi synu na Dobré          5 kop 
   Josefovi na Dobré         12 kop 49 gr. 
   za neb. na mše svaté          2 kopy 30 gr.  
za neb. Dorotu Procházkovou na mše svaté       2 kopy 
         –––––––––––––––––– 
     Latus    254 kop –– gr. 4 ⅞ d. 
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     Latus    254 kop –– gr. 4 ⅞ d.19 
Kateřině Vodařové patřilo do siročí kasy, nyní ale zase odkázáno Kateřině Kapalínce  
           38 kop 34 gr. 2 d. 
Mařeně Kozákové vypsané a nezaplacené kopy       1 kopa 17 gr. 
Anně Chalupové           3 kopy 17 gr. 
 
dluhy lidské 
Bártovi Pokornému do Litovic       25 kop 34 gr. 2 d. 
židu hostivickému            7 kop 
      Činí   329 kop 43 gr. 
 
Paměť. 
1.  Zanechává odstupující hospodář dobrovolně svému bratrovi Janovi Dejmkovi na 

chlebu a na obrok, totiž: 
6 strychů mouky 
2 strychy pšenice 
2 strychy ječmene 
2 věrtele hrachu 
1 věrtel čočky 
a 1 žejdlík másla, též taky na obrok tvrdého zrna 4 strychy a 2 věrtele s tou výmin-
kou, kdyby Pán Bůh dal nějakou úrodu na ovoce, 1 strych syrové švestky za […] 
nový hospodář jemu starému dáti povinen bude. 

2. Dle jejich porovnání ještě k tomu za celý výminek 6 strychů žita, a to sic 3 strychy 
letos a 3 strychy přes rok nový hospodář Francovi Dejmkovi vydati povinen jest. 

3. Dle předešlého zápisu patří Francovi Dejmkovi jednoho vola, pročež nový hospodář 
jemu povinen vydat. 

 
Na to položil 
 
 

[ad fol. 331] 
 
Ao. 1779 3 kopy hostivické židovce   rest      4 kopy 
 
1780 3 kopy Josefovi na Dobrou         9 kop 49 gr. 
 
Ao. 1781 et 1782  

12 kop 49 gr. Josefovi Káclovi na Dobré na 3tí peníze koupeno, 
        rest     0 
14 kop 25 gr. 5 d. Alžbětě vdově v Jenči 3tí peníze prodáno 
        rest     0 
1 kopa hostivické židovce    rest     3 kopy 

 
  

                                                 
19  Denáry jsou na celé straně skryté ve vazbě knihy, v přepisu jsou částečně převzaty z předchozích 

zápisů. 
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Ao. 1783 2 kopy Janovi Káclovi na Dobrou  rest     3 kopy 

1 kopa 17 gr. Mařeně Kozákové na mše svaté rest     0 
 
Ao. 1784 1 kopa za nebožku Dorotu Procházkovou na mše svaté 
        rest     1 kopa 

3 kopy hostivické židovce    rest     0 
 
Ao. 1785 1 kopa na mše svaté za nebožku Dorotu Procházkovou 
        rest     0 

1 kopa litovskému Pokornému   rest    24 kop 34 gr. 2 d. 
2 kopy Janovi Káclovi     rest     1 kopa 

 
Ao. 1786 1 kopa Ondřejovi Kapalínovi na mše svaté rest     3 kopy 51 gr. 3 d. 

1 kopa Janovi Káclovi          0 
1 kopa litovskému Pokornému      23 kop 51 gr. 2 d. 

 
Ao. 1787 2 kopy též jemu        21 kop 34 gr. 2 d. 

Pozůstalost po † Šimonovi hospodáři po 7 kopách 15 gr. 1 d. se rozvrhuje, totiž: 
Francovi synu           1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. 
Janovi            1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. 
Anně dceři           1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. 
Dorotě            1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. 
od rozdílu             2 gr. 1 d. 
         ––––––––––––––––––– 
      Činí       7 kop 15 gr. 1 d. 
1 kopa Francovi synu na mše svaté  rest      48 gr. 1 ¾ d. 
1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. Anně dceři   rest     0 

 
 

[ad fol. 331] 
 
1778 1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. Janovi hospodáři       0 

1 kopa 48 gr. 1 ¾ d. Dorotě sestře       0 
1 kopa litovskému Pokornýmu      20 kop 34 gr. 2 d. 

 
1779  1 kopa litovickému Pokornému      19 kop 34 gr. 2 d. 
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Grunt Smolíkovský pustý 
od starodávna řečený na listu 52,20 

Petr Škornička 
 
ujal ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1701 od mil. vrchnosti 
koupený za summu 500 kop, na kterýž nic jest nezaplatil.  
Zůstává mil. vrchnosti       482 kop 51 gr. 3 d. 
Magdaleně Venclávkové         17 kop 8 gr. 4 d. 
         –––––––––––––––– 
     Facit    500 kop 
 
K témuž gruntu přijal 
polí, jakž mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. A 1 pod 14 strychů 3 věrtele jest pole Pavla Veselýho, za které Škornička platiti 
bude smlouvou obecní strych po 2 kopách  
mil. vrchnosti            4 kopy 30 gr.  
a sirotkům Matouše Hoška        25 kop 
     činí      29 kop 30 gr. 
sub lit. L 3 pod 3 strychy 1 věrtel jest pole Jakuba Esa, bude za ně platit mil. vrchnosti  
              6 kop 30 gr. 
sub lit. E 3 a 4 pod 46 strychů 1 věrtel jest pole jeho vlastní v nadepsané koupi potažené, 
nepočítá se za ně nic. 
Summa všech polí jeho ve 4 kusech pod    64 strychů 1 věrtel 
 
Louky míti bude, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
 
 

Fol. 332b 
 
sub lit. E blíž pole V 36 měl 9 ¼ provazce louku, jest v první koupi k témuž gruntu patřící, 
nepočítá za ní nic, však dobrovolně takovou mil. vrchnosti postoupil a vyžádal sobě u pole 
O 5 kus dobré louky panské pod      6 ½ provazce 
 
Zahradu nemá žádnou, ale dvůr pěkný prostranný. 
 
Čistí grunt svůj 
polma, které jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. E 1 a 5 pod 24 strychů 3 věrtele dány Václavovi Kozlovi dva kusy, bude on za ně 
platiti mil. vrchnosti         49 kop 30 gr. 
Dicit folio 322. 
Od lit. E 5 odňato pod 10 strychů 1 věrtel, přijal Jiřík Škvor neb Čert, bude za ně platit mil. 
vrchnosti           20 kop 30 gr. 
  

                                                 
20  Nyní Čsl. armády čp. 24. 
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sub lit. E 2 pod 30 strychů dány Jiříkovi Matouškovi neb Mráčkovi, za ně platit bude mil. 
vrchnosti ut folio 379         60 kop 
loukami 
sub lit. E ke mlýnu Zvoníčkovýmu u pole G 4 ležící pod 2 ¾ provazce dána Pavlovi 
Veselýmu, bude on za ně platit mil. vrchnosti dle smlouvy obecní  
              1 kopu 50 gr. 
 
 

Fol. 333a 
 
Dopláceti zůstává týž hospodář Petr Škornička a patří 
mil. vrchnosti po srážce Dicit folio 332 a 338 295 kop 20 gr. ještě  
         187 kop 31 gr. 3 d. 
za pole Pavla            4 kopy 30 gr. 
za pole Esovo           6 kop 30 gr. 
Magdaleně Venclávkové        17 kop 8 gr. 4 d. 
sirotkům Matouše Kopřivy        25 kop 
čtyrem dětem France Vodaře rovným dílem     57 kop 38 gr. 2 ½ d. 
Kateřině sestře Liškové        52 kop 8 gr. 2 ½ d. 
Alžbětě sestře         53 kop 43 gr. 2 d. 
         –––––––––––––––––– 
     Summa   404 kop 10 gr. 
 
Léta 1704 dne 9. January při drženém soudě stojíce Václav a Matěj Kopřiva při knihách 

purkrechtních dobrovolně jeden každý místo 6 kop 15 gr. podílu jejich 6 gr. přijali 
a od téhož jich nápadu rukou dáním upustili, takže oni ani budoucí dědicové jich in 
perspetum z toho více žádati nechtějí, pročež se držiteli téhož gruntu tuto odpisuje 

             12 kop 30 gr. 
 
Léta 1705 dne 25. January pro nemožnost nepoložil nic 
 
Léta 1706 dne 5. January položil milostivé vrchnosti      3 kopy 
 
Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti       3 kopy 

Item koupil podíl od Jakuba Kopřivy a jeho sestry Kateřiny za 1 strych 2 věrtele žita 
a za 2 pinty piva        12 kop 30 gr. 

 
Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
              3 kopy 
 
Léta 1709 dne 7. January, poněvadž vyhořel, nepoložil nic. 
 
Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic. 
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Léta 1711 dne 21. January položil gruntovních peněz pro nemožnost 0. 
 
Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil. 
 
Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta 1717 dne 8. January položil mil. vrch.       3 kopy 
 
Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.       3 kopy 
 
Nový zápis Ondřeje Jelínka. 
Léta Páně 1718 dne 9. February přiženil se a ujal grunt tento po neb. Petrovi Škorničkovi 
pro sebe, manželku, děti a budoucím svým se vším k němu příslušenstvím za 1m lánem 
polí, loukou, 2 koně, 1 krávu, 1 vola, 1 jalovici, 4 kousky sviňského, vůz, pluh a brány, setí 
na zimu 4 ½ strychu pšenice, 13 strychů žita, k jarnímu zasetí nechanou 3 strychy žita, 
3 strychy ječmene, 5 ovsa, dle práva a rychtáře prošacován za summu čtyry sta kop, 
400 kop míš. Poněvadž ale nynější hospodář skrze 6 let 29 kop 50 gr. vyplatil, tehdy se 
jemu sráží a zůstane doplatiti a patří, totiž 
milostivé vrchnosti        156 kop 31 gr. 3 d. 
Mandaleně Venclávkové, po něm [?] dětem svým    17 kop 8 gr. 4 d. 
čtyrem dětem France Vodaře rovným dílem     57 kop 38 gr. 2 ½ d. 
Alžbětě Smolíkové         52 kop 8 gr. 2 d. 
nyní dětem Petra Škorničky       30 kop 
Kateřině Káclové v Jenči         53 kop 43 gr. 2 ½ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Summa   367 kop 10 gr. 
 
Léta Páně 1719 dne 7. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 

sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 
 
Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti gruntovních peněz  
              2 kopy 

sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 
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Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 

sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 
 

Léta 1721 dne 15. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1722 dne 11. Decembris položil mil. vrchnosti       2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 
Item téhož roku složil Václ. Škorničkovi staršímu synu      3 kopy 30 gr. 

 

Léta 1724 dne 8. January položil mil. vrch.        2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1725 dne 18. 8bris položil mil. vrch.        2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1726 dne 2. 9bris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1727 dne 29. Xbris mil. vrchnosti         2 kopy 
sirotkům Vodařovským na dluh sirotčí       1 kopa 

 

Léta 1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti         2 kopy 
Alžbětě neb. po Mandaleně Venclávkové dětem      1 kopa 

 

Léta 1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti položil       2 kopy 
sobínskému Kapalínovi         1 kopa 

 

Léta Páně 1730 Magdaleně Venclávkové a dětem jejím splaceno na 3tí peníz obilím 
a penězi          16 kop 38 gr. 4 d. 
Item Kateřině Káclové v Jenči dle porovnání aneb splacených se odpisuje  
            53 kop 43 gr. 2 d. 
a milostivé vrchnosti          2 kopy 

 

Léta 1731 mil. vrchnosti           2 kopy 
item Veruně Broučkové po neb. Francovi Vodařovi     1 kopa 

 

Léta 1732 mil. vrchnosti           2 kopy 
po neb. Francovi Vodařovi Dorotě Procházkové     1 kopa 

 

1733 položil milostivé vrchnosti         2 kopy 
sobínskému Kapalínovi         1 kopa 

 

1734 pohořelý nepoložil. 
 

1735 položil mil. vrchnosti          2 kopy 
Dorotě Procházkové          1 kopa 

 

1736 milosti. vrchnosti           2 kopy 
dětem Petra Škorničky    1 kopa 
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1737 mil. vrchnosti            2 kopy 

Václavovi Škorničkovi          1 kopa 
 

1738 mil. vrchnosti            2 kopy 
Václav Škornička          1 kopa 

 

1739 mil. vrchnosti            2 kopy 
na rozdíl sirotků Vodařovských z 57 kop 38 gr. 2 d.     1 kopa 
Z těch 56 kop 38 gr. 2 d. penězích patří 
Veruně    18 kop 52 gr. 5 ⅓ d. 
Dorotě     18 kop 52 gr. 5 ⅓ d. 
Kateřině dětem  18 kop 52 gr. 5 ⅓ d. 

 

1740 mil. vrchnosti            2 kopy 
Veruně            1 kopa 

 

1741 mil. vrchnosti            2 kopy 
malému Škorničkovi Václavovi        1 kopa 

 

1742 mil. vrchnosti            2 kopy 
Veruně            1 kopa 

 

1743 mil. vrchnosti            2 kopy 
Dorotě Procházková          1 kopa 

 

1744 mil. vrchnosti            2 kopy 
Veruně            1 kopa 

 

1745 mil. vrchnosti            2 kopy 
Dorotě Procházkový          1 kopa 

 

1746 mil. vrchnosti            2 kopy 
starýmu Václ. Škorničkovi         1 kopa 

 

1747 mil. vrchnosti           2 kopy 
Veruně            1 kopa 

 

1748 Dorotě Procházkové          1 kopa 
 

1749 mil. vrchnosti            2 kopy 
starýmu Václ. Škorničkovi         1 kopa 
Při tom podíl Kateřiny po neb. France Vodaře se rozvrhuje mezi pozůstalé děti  
z 18 kop 52 gr. 5 ⅓ d. a patří, totižto: 
Dorotě dceři v Sobíně 4 kopy 34 gr. 1 d. 
Janovi synu Kapalínovi 4 kopy 34 gr. 1 d. 
Ondřejovi Kapalínovi  4 kopy 34 gr. 1 d. 
Kateřině dceři Kapalínce 4 kopy 34 gr. 1 ⅓ d. 
od rozdílu     36 gr. 1 d. 
     ––––––––––––––––––––––––– 

    Facit 18 kop 52 gr. 5 ⅓ d. 
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Ao. 1750 mil. vrchnosti           2 kopy 

Dorotě po Kateřině Vodaře dceři v Sobíně       1 kopa 
 
Ao. 1751 mil. vrchnosti           2 kopy 

Dorotě Procházkové          1 kopa 
 
Ao. 1752 mil. vrchnosti           2 kopy 

Václavovi Škorničkovi staršímu        1 kopa 
Ostatní podíl po neb. Petrovi Škorničkovi se rozvrhuje mezi pozůstalé děti, který ještě 
19 kop 30 gr. vynáší a patřiti bude, totiž: 
Václavovi synu staršímu   6 kop 41 gr. 1 d. 
Václavovi synu mladšímu 12 kop 11 gr. 1 d. 
od rozdílu     37 gr. 5 d. 
     –––––––––––––––––––––– 

   Facit  19 kop 30 gr.  
 
Ao. 1753 mil. vrchnosti           2 kopy 

Václavovi mladšímu Škorničkovi na šafářský dluh     1 kopa 
 
Ao. 1754 mil. vrchnosti          2 kopy 

Veruně            1 kopa 
Při tom podíl po neb. Alžbětě Smolíkové se rozvrhuje mezi pozůstalé děti a patřiti 
bude, totižto: 
za neb. Alžbětu Smolíkovou na mše svaté       5 kop 27 gr. 5 ½ d. 
po Josefovi synu pozůstalým dětem Janovi    11 kop 15 gr. 
         Jakubovi    11 kop 25 gr. 
Matějovi Novotnýmu synu       22 kop 30 gr. 
od rozdílu           1 kopa 40 gr. 4 d. 
         ––––––––––––––––––– 
      Facit   52 kop 8 gr. 2 ½ d. 

 
Ao. 1755 mil. vrchnosti           2 kopy 

Václavovi synu staršímu         1 kopa  
Při tom podíl po neb. Dorotě Procházkový se rozděluje mezi pozůstalé dcery, který 
ještě 14 kop 52 gr. 5 ⅓ d. vynáší a patřiti bude, totižto 
Mařeně Kozákové v Jenči   7 kop 12 gr. ½ d. 
Anně Chalupové    7 kop 12 gr. ½ d. 
od rozdílu     28 gr. 4 ⅓ d. 
     ––––––––––––––––––––––––– 

   Summa 14 kop 52 gr. 5 ⅓ d. 
 
Ao. 1756 mil. vrchnosti           2 kopy 

Václavovi synu mladšímu na šafářský dluh      1 kopa 
 
Ao. 1757 mil. vrchnosti           2 kopy 

Václavovi synu mladšímu na šafářský dluh      1 kopa 
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Ao. 1758 mil. vrchnosti           2 kopy 

Dorotě dceři v Sobíně         1 kopa 
 
Nový zápis Ondřeje Jelínka. 
Léta Páně 1758 dne 30ho Xbris jsouce vdova Dorota po neb. Ondřejovi Jelínkovi věkem 
sešlá a již na další čas hospodařiti v stavu zastati dostatečná není, pročež ona takový grunt 
z povolení vrchno-hejtmanského úřadu jenečského svému synovi Ondřejovi Jelínkovi 
a manželce jeho, též budoucím k stálému užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím, 
polma a lukama dědičně odevzdává, kteréžto jemu skrze rychtářů Jana Linka sobínského, 
též Jana Škvora hostivického právně prošacované jest za summu trhovou, jakž následuje 
první stavení sednice, síně, kuchyně, 2 komory, maštal, chlív kravský, pod tím sklep, nad 
tím 14te párů krovu a svisle za      120 kop 
stodola zděná 7mi párů krovu a svisle, 6 sloupů a dobrá krytba, též pod tím 2 malé komory
           42 kop 
1den vůz se vším k němu příslušenstvím      12 kop 
1den pluh a brány železem kované        3 kopy 
1dne korba a letní hřebřiny          2 kopy 
rozličné hospodářské nářadí, jakož 2 řetězy a vidle, lopaty a motyka 
             2 kopy 
2 koně se vším nádobou        52 kop 
hradební zeď i vrata          8 kop 
polí orných pod 63 strychů      130 kop 
loučného pod 3 vozy sena        10 kop 
jedna zahrada malá         20 kop 
         ––––––– 
     Činí    401 kop, 
kterážto summa patřiti bude 
do důchodu peněžitého jenečského 28 zl. 51 kr.    24 kop 43 gr. 5 d. 
do contribučenské kasy od 1742. až do 1755. roku 
      19 zl. 53 kr. 1 ¼ d.   17 kop 2 gr. 5 d. 
za 1758. rok       1 zl. 36 kr. 3 ½ d.     1 kopa 22 gr. 5 d. 
         ––––––––––––––––– 
     Latus      43 kop 9 gr. 1 ¾ d. 
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     Latus      43 kop 9 gr. 1 ¾ d. 
do obročenství hořelického 
za 2 strychy 3 čtvrtce žita po 1 zl. 30 kr. 
        3 z. 16 kr. 5 ½ d.     2 kopy 48 gr. 5 4/8 d. 
5 strychů 3 věrtele 2 ½ čtvrtce ječmene po 1 zl. 21 kr. 
        7 zl. 59 kr. 2 ¼ d.     6 kop 33 gr. 5 ¾ d. 
17 strychů 1 věrtel ½ čtvrtce ovsa po 1 zl. 
      17 zl. 16 kr. 5 ¼ d.   14 kop 48 gr. 5 ¾ d. 
 
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 3 kopách skládati bude 
mil. vrchnosti gruntovních peněz ještě      78 kop 31 gr. 3 d. 
sirotkům Vodařovským patří 
Veruně          13 kop 52 gr. 5 d. 
Item podíl Kateřiny po Francovi Vodařovi 
Dorotě dceři v Sobíně          2 kopy 34 gr. 1 d. 
Janovi synu Kapalínovi          4 kopy 34 gr. 1 d. 
Ondřejovi Kapalínovi          4 kopy 34 gr. 1 d. 
Kateřině dceři Kapalínce          4 kopy 34 gr. 1 d. 
sirotkům po neb. Petrovi Škorničkovi 
Václavovi synu staršímu          5 kop 41 gr. 1 d. 
Václavovi synu mladšímu na šafářský dluh do důchodu jenečského 
             9 kop 11 gr. 1 d. 
sirotkům po neb. Alžbětě Smolíkové patří 
za neb. Alžbětu Smolíkovou na mše svaté       5 kop 27 gr. 5 ½ d. 
po Josefu synu pozůstalým dětem Janovi     11 kop 15 gr. 
       Jakubovi     11 kop 15 gr. 
Matějovi Novotnýmu synu        22 kop 30 gr. 
sirotkům po neb. Dorotě Procházkové 
Mařeně Kozákové v Jenči          7 kop 12 gr. ½ d. 
Anně Chalupové též v Jenči         7 kop 12 gr. ½ d. 
 
dluhů rozličných 
pražské paní Šulcové        18 kop 51 gr. 3 d. 
hořelické Alžbětě Hrdinové        17 kop 8 gr. 4 d. 
hostivickému Matějovi Strachovi         6 kop 45 gr. 
kyšickému Jiřímu Doušovi21          8 kop 6 gr. 
Anně Strnadové v Hostivicích         6 kop 
hostivickému židovi Filipovi       16 kop 8 gr. 4 d. 
odstupující hospodyni jakožto máteři, co ona grunt zlepšila, patřiti bude 
            72 kop 11 gr. 6 ¾ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    404 kop 
 
  

                                                 
21  K tomu pozdější německy psaná poznámka o rozdělení dluhu na poloviny. 
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Výminek: Sobě odstupující hospodyně jakožto máteř až do její smrti k užívání totižto na 
setém obilí 1den strych pšenice, 6 strychů žita, 1den strych ječmene, 2 věrtele hrachu, 
1 kopku sena, 1dnu kopku otavy, to vše nynější hospodář vydati bude, při tom taky 
stolování při hospodářově straně míti bude.  
Za druhé pozůstává ještě jedna dcera nevdaná, pro tu se zanechává 1den nešacovaný 
volek, pokudž Pán Bůh nějaké štěstí souditi ráčí, za takového 1dnu krávu dáti a potom jí 
také podle možností svatbu vybývati povinen bude. 
 
Na to položil 
Ao. 1759 mil. vrchnosti          2 kopy 

po Franci Vodařovským dceři Bětě a po ní mužovi Vojtěchovi Sutupovi v Jenči 
              1 kopa 
contribučenský dluh za 1758. rok        1 kopa 22 gr. 5 ½ d. 
na dluh důchodenský dle restcedule       7 kop 35 gr. 1 d. 
hostivickému Matějovi Strachovi        5 kop 8 gr. 4 d. 
hostivickému židovi Filipovi         4 kopy 17 gr. 1 d. 

 
Ao. 1760 mil. vrchnosti 2 kopy    rest   74 kop 34 gr. 

na dluh důchodenský 5 zl. 22 kr.   rest   15 zl. 53 kr. 
po vdově Vodařovské dceři Bětě 1 kopa  rest   11 kop 52 gr. 

 
Ao. 1761 milostivé vrchnosti 2 kopy   rest   72 kop 31 gr. 3 d. 

na dluh důchodenský 2 kopy   rest   10 kop 31 gr. 4 d. 
po vdově Vodařovské dceři Bětě 2 kopy  rest     9 kop 52 gr. 3 d. 

 
Ao. 1762 2 kopy mil. vrchnosti    rest   70 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy na dluh důchodenský        8 kop 31 gr. 4 d. 
2 kopy po vdově Vodařovské dceři Bětě       7 kop 52 gr. 3 d. 
5 kop 8 gr. 4 d. hořelické Anně Hrdinové  rest   12 kop 
6 kop 51 gr. 3 d. pražské paní Šulcové  rest   12 kop 
4 kopy 17 gr. 1 d. hostivické židovce  rest   17 kop 51 gr. 

 
Ao. 1763 2 kopy mil. vrchnosti    rest   68 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy po vdově Vodařce dceři Bětě       5 kop 52 gr. 3 d. 
 
Ao. 1764 2 kopy mil. vrchnosti gruntovních peněz rest   66 kop 31 gr. 3 d. 

3 kopy 12 gr. 6 d. pražské paní Šulcové       8 kop 47 gr. 1 d. 
 
Ao. 1765 2 kopy mil. vrchnosti    rest   64 kop 31 gr. 3 d. 

5 kop 52 gr. 3 d. po vdově Vodařce dceři Bětě      0 
 
Ao. 1766 3 kopy mil. vrchnosti    rest   61 kop 31 gr. 3 d. 

3 kopy 34 gr. 2 d. pražské paní Šulcové  rest     6 kop 12 gr. 1 d. 
1 kopa Matějovi Novotnýmu synu   rest   21 kop 30 gr. 
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Ao. 1767 3 kopy mil. vrchnosti    rest   58 kop 31 gr. 3 d. 

6 kop 25 gr. 1 d. hořelické Alžbětě Hrdinové rest     5 kop 34 gr. 3 d. 
 
Ao. 1768 3 kopy mil. vrchnosti    rest   55 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy Václavovi synu staršímu Škorničkovi rest     3 kopy 41 gr. 1 d. 
1 kopa Mařeně Kozákové v Jenči   rest     6 kop 12 gr. ½ d. 

 
Ao. 1769 2 kopy mil. vrchnosti    rest   53 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy 34 gr. 1 d. Dorotě dceři v Sobíně na mše svaté   
         rest     0 

 
Ao. 1770 3 kopy mil. vrchnosti    rest   50 kop 31 gr. 3 d. 

6 kop Anně Strnadové    rest     0 
2 kopy pražské paní Šulcové   rest     4 kopy 12 gr. 6 d. 
1 kopa Mařeně Kozákové    rest     6 kop 12 gr. ½ d. 
1 kopa Anně Chalupové též v Jenči       6 kop 12 gr. ½ d. 

 
Ao. 1773 3 kopy mil. vrchnosti    rest   47 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy 41 gr. 1 d. Václavovi staršímu Škorničkovi     2 kopy 
 
Ao. 1774 2 kopy mil. vrchnosti    rest   45 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy paní Šulcové do Prahy   rest     2 kopy 12 gr. 6 d. 
 
Ao. 1775 1 kopa mil. vrchnosti    rest   44 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Alžbětě Hrdinové    rest     4 kopy 34 gr. 3 d. 
 
Ao. 1776 1 kopa mil. vrchnosti    rest     43 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy 12 gr. 6 d. paní Šulcové do Prahy  rest     0 
1 kopa 51 gr. 1 d. hostivickému židu Filipovi rest   10 kop 

 
Ao. 1777 1 kopa mil. vrchnosti    rest   42 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy Václavovi staršímu Škorničkovi  rest     0 
2 kopy hostivickému židovi Filipovi   rest     8 kop 

 
1778 passiert […?] Krieg 
 
1779 2 kopy milostivé vrchnosti    rest   40 kop 31 gr. 3 d. 

2 kopy hostivické židovce    rest     6 kop 
2 kopy Alžbětě Hrdinové    rest     2 kopy 34 gr. 3 d. 
1 kopa po Josefu synu Janovi   rest   10 kop 15 gr. 

 
1780 2 kopy milostivé vrchnosti    rest   38 kop 31 gr. 3 d. 

17 kop 2 gr. 5 d. na contribučenský dluh       0 
2 kopy 34 gr. 3 d. Alžbětě Hrdinové       0 

 
Ao. 1781 et 1782 2 kopy milostivé vrchnosti  rest   36 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Anně Chalupové v Jenči        5 kop 12 gr. ½ d. 
1 kopa Mařeně Kozákové též v Jenči       5 kop 12 gr. ½ d. 
5 kopy po Josefovi synu Jakubovi        9 kop 15 gr. 
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Ao. 1783 1 kopa milostivé vrchnosti   rest   35 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Václavovi Škorničkovi mladšímu na šafářský dluh 
        rest     8 kop 11 gr. 1 d. 
21 kop 30 gr. Matějovi Novotnýmu   rest     0 – na 3tí peníz koupen  

 
Ao. 1784 1 kopa milostivé vrchnosti   rest   34 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Václavovi Škorničkovi na šafářský dluh rest     7 kop 11 gr. 1 d. 
6 kop hostivické židovce    rest     0 
1 kopa Anně Chalupové v Jenči   rest     4 kopy 12 gr. 
pozůstalost po nebožce Dorotě Jelínkové po 72 kopách 14 gr. 6 ¾ d. se mezi děti 
rozděluje, totiž: 
od rozdělení         18 gr.  
funus nebožce Dorotě Jelínkové koštoval    8 kop 34 gr. 2 d. 
za neb. otce a matku na mše svaté  10 kop 22 gr. 4 ¾ d. 
Tomáš Jelínek      13 kop 15 gr. 
dcera Dorota, po ní 4 dětem   13 kop 15 gr. 
dcera Mařena v Host.     13 kop 15 gr. 
syn Ondřej nynější hospodář   13 kop 15 gr. 
        ––––––––––––––––– 

     Summa  72 kop 14 gr. 6 ¾ d. 
8 kop 34 gr. 2 d. na funus neb. Dorotě Jelínkové se odpisuje 
        rest     0 

 
Ao. 1785 1 kopa vrchnosti termín       33 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Václavovi Škorničkovi na šafářský dluh      6 kop 11 gr. 1 d. 
1 kopa Tomášovi Jelínkovi z rozdílu     12 kop 15 gr. 
1 kopa Mařeně v Host. z rozdílu      12 kop 15 gr. 
1 kopa Dorotě, po ní 4 dětem      12 kop 15 gr. 
1 kopa Anně Chalupové v Jenči        3 kopy 12 gr. 
1 kopa Mařeně Kozákové v Jenči        4 kopy 12 gr. 

 
Ao. 1786 1 kopa vrchnosti termín       32 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Václavovi Škorničkovi na šafářský dluh      5 kop 11 gr. 1 d. 
1 kopa Anně Chalupové v Jenči        2 kopy 12 gr. 
1 kopa Mařeně Kozákové v Jenči        3 kopy 12 gr. 
13 kop 15 gr. Ondřejovi Jelínkovi hospodáři      0 
1 kopa Tomášovi Jelínkovi       11 kop 15 gr. 

 
Ao. 1787 1 kopy vrchnosti termín       31 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa Václ. Škorničkovi na šafářský dluh       4 kopy 11 gr. 1 d. 
6 kop 45 gr. hostivickému Matějovi Strachovi      0 

 
Ao. 1788 2 kopy vrchnosti termín       29 kop 31 gr. 3 d. 

1 kopa V. Škorničkovi na dluh šafářský       3 kopy 11 gr. 1 d. 
2 kopy Tomášovi Jelínkovi         9 kop 15 gr. 
2 kopy 12 gr. Anně Chalupové v Jenči       0 
2 kopy Mařeně Fidlmanové v Hostivici     11 kop 15 gr. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 59 
 

 
Fol. 338a 

 

Grunt Štírkovský 
od starodávna řečený, dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 55,22 

nyní Matěj Hošek 
 
ujal grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým roku 1688 dne 22. Marty za 
summu         430 kop, 
na to vyplatil od času koupení gruntu toho až do léta 1701, jakž knihy gruntovní ukazují, 
          159 kop 38 gr. 2 ½ d. 
zůstává ještě mil. vrchnosti       41 kop 36 gr. 4 d. 
záduší hostivickému           8 kop 
záduší tachlovskému          8 kop 
dětem France Vodaře hostivického Anně, Veruně, Dorotě, Kateřině rovným dílem  
po 14 kopách 24 gr. 4 ⅛ d.       57 kop 38 gr. 2 ½ d. 
Kateřině sestře         77 kop 38 gr. 2 ½ d. 
Alžbětě          77 kop 38 gr. 2 ½ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    270 kop 21 gr. 4 ½ d. 
 
K tomu  
přijal polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
 
 

Fol. 338b 
 
od lit. V 20 kus pole pod 6 strychů jest od dvora panského, měl za ně platit mil. vrchnosti 
dle obecního šacunku strych po 2 kopách, však připojíce sobě mil. vrchnost k dvoru 
panskému od gruntu toho 94 strychů, za to sobě poráží ut folio 338 
            12 kop 
sub lit. F 1, 5, 6, 7, 9, 10 a 11 pod 85 strychů jsou pole jeho vlastní při gruntu koupené, za 
které se nepočítá nic. 
Summa polí jeho ve 8 kusech pod       91 strychů 
 
Luk, jakž toho mapa a popsání ukazuje. 
sub lit. F – 19 provazců jest louka jeho vlastní při gruntu koupená, nepočítá za ní nic. 
Id est            19 provazců 
 
Čistí grunt svůj 
polma, které jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. F 2 a 3 pod 20 strychů 3 věrtele přijal Pavel Mařík, bude za ně platit  
záduší tachlovskému          8 kop, 
záduší hostivickému          8 kop  
a Kateřině sestře Hoškové        25 kop 30 gr. 
 

                                                 
22  Nyní Husovo nám. čp. 9. 
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sub lit. 4 a 8 pod 94 strychů připojeny ke dvoru panskému, za které mil. vrchnost vše 
přijati a vykazovati ráčí na gruntu Petra Škorničky. 
4 dětem France Vodaře rovným dílem       57 kop 38 gr. 2 ½ d., 
Kateřině sestře Hoškové          52 kop 8 gr. 2 ½ d., 
Alžbětě           46 kop 33 gr. 2 d.,  
za své pole poráží           12 kop, 
sobě poráží a svého nápadu tratí        20 kop 
 
 

Fol. 339a 
 
sub lit. F1 pod 7 strychů 3 věrtele přijal Jakub Es, za které platit bude Alžbětě sestře 
Hoškové smlouvou obecní po 2 kopách       15 kop 30 gr. 
 
Lukami 
sub lit. F při poli V 28 tratí kus pod 11 ½ provazce ke dvoru panskému, za které mil. 
vrchnost povinována a vykázati ráčí Alžbětě ut folio 338     7 kop 30 gr. 
sub lit. F za strouhou u pole L 1 pod 2 provazce přijal Jiří Mráček, za které platit bude 
Alžbětě sestře Hoškové          1 kopu 20 gr. 
u pole F 11 pod 4 ¼ provazce přijal Pavel Mařík, co máteř Hošková užívala, a od F jeho 
vlastní Hoškovou pod 6 provazců, bude za ně platit Alžbětě sestře Hoškové dle smlouvy 
obecní po 40 gr.            6 kop 50 gr. 
 
Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
mil. vrchnosti          21 kop 26 gr. 4 d. 
Alžbětě sestře po odkázání 77 kop 23 gr. 2 d. ještě               15 gr. ½ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Summa     21 kop 41 gr. 4 ½ d. 
 
Léta 1704 dne 19. January položil mil. vrchnosti       6 kop 
 
Léta 1705 dne 29. January položil mil. vrch.       6 kop 
 
Léta 1706 dne 5. January položil milostivé vrchnosti       6 kop 
 
Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti       3 kopy 26 gr. 4 d. 

item sestře jeho Alžbětě           15 gr. ½ d. 
A tak má ten grunt zaplacený. 
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Fol. 339b 

 
Nový zápis Matěje Hoška. 
Léta Páně 1732 dne 9. měsíce března ujal grunt tento po otci svém Matějovi Matěj vlastní 
syn pro sebe, manželku, dítky a budoucí své se vším k němu patřícím příslušenstvím dle 
právního prošacování rychtářů hostivického Matěje Šafaříka, rychtáře zlejčínského Jakuba 
Horešovskýho následujícím způsobem k jeho vlastnímu užívání, totiž: 
polí pod 1 ½ lánu       180 kop 
za dva vozy sena a jeden votavy       10 kop 
stavení s jednou světnicí, komorami, špejcharem, maštalema, též s jedním sklepem 
         130 kop 
za stodolu a kolnu         50 kop 
za 1 koně s hříbětem        38 kop 
za 1 vůz, 1 hřebřiny, 1 hnojník, 4 váhy, 1 pluh a 1 brány   15 kop 
         ––––––– 
     Summa všeho  423 kop 
v kteréžto sumě on také tento grunt ujímá. Připovídaje otce svého do smrti při stolu svém 
živit, jemu po 2 strychách pole, kdekolivěj on takové sobě vyhlídne, totiž na zimu 1 strych 
žita 2 věrtele pšenice, na jaře 2 věrtele ječmene svým semenem jemu zasíti, orati a k jeho 
užitku zadělati, i také po smrti jeho náležitým pohřbem pochovati, a za něho častěji mše 
svaté sloužiti dáti povinen bude, za které jemu otec jeho dole položený peněžitý výminek, 
co po smrti a vybavení jeho vyibude, má toliko polovicí držiteli gruntu jeho dětem 
k rozvržení patřiti, ostateční poloviční díl ale dceři Mařeně Paličkové její dětem připsáno 
býti, vše to jim věnuje a dobrovolně odevzdává, kdež to také z nich jeden každý do knihy 
purkrechtních svým majícím dětem neb jejich majícím podílům neb výminku právně 
připsati dáti moci budou, připovídá dáleji také dobrým a poslušným hospodářem býti, 
stavení nezhoršiti a každoročně výminku po 4 kopách spláceti, totiž 
 
 

Fol. 340a 
 
Id est         423 kop, 
kterážto summa patřiti bude 
otec starý hospodář zanechává pro sebe až do smrti své, jak vyřízeno a uděláno jest, 
         141 kop 
Matějovi Hoškovi držiteli gruntu     141 kop 
dceři Mařeně Paličkové      141 kop 
         ––––––– 
     Facit    423 kop 
 
Na to zaplatil 
1732 Matěje Hoška držiteli gruntu se jeho podíl odpisuje 141 kop 
1732 položil Matějovi Hoškovi starému hospodářovi      4 kopy 
 
1733 položil otcovi starému hospodáři        4 kopy 
 
1734 svému starému otci          4 kopy 
 
1735 svému starému otci          4 kopy 
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1736 svému starému otci          4 kopy 
 

1737 položil starému otci          4 kopy 
 

1738 starému otci           4 kopy 
 

1739 starému otci           4 kopy 
Rozdíl na těch po zemřelém otci Matějovi Hoškovi pozůstalých 109 kop, totiž 
na funus vynaloženo        13 kop 
na mše svaté za jeho a jeho manželku dáno       6 kop 
od rozdělení            3 kopy 30 gr. 
Mařeně Paličkové dceři        43 kop 15 gr. 
Matějovi Hoškovi synu, nynějšímu hospodáři      43 kop 15 gr. 
         –––––––––––––– 
     Summa   109 kop 
 

1740 na funus         13 kop 
od rozdílu           3 kopy 30 gr. 

 

1741 na mši svatou           1 kopa 
hospodáři Matějovi Hoškovi se odpisuje     43 kop 15 gr. 
Mařeně Paličkový dceři         1 kopa 

 

1742 na mši svatou složil          4 kopa 
Mařeně Paličkový          1 kopa 

 
 

Fol. 340b 
 
1743 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1744 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1745 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1746 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1747 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1748 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1749 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1750 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1751 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1752 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1753 Mařeně Paličkové          4 kopy 
 

1754 Mařeně Paličkové za vypravený funus zaplatil      4 kopy 57 gr. 3 d. 
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1755 podíl po neb. Mařeně Paličkové se rozděluje mezi pozůstalé děti, který ještě 133 kop 

17 gr. 4 d. vynáší, a patřiti bude, totižto: 
Alžbětě dceři         20 kop 29 gr. 6 d. 
Anně          20 kop 29 gr. 6 d. 
Mařeně          20 kop 29 gr. 6 d. 
Matějovi         20 kop 29 gr. 6 d. 
Tomášovi         20 kop 29 gr. 6 d. 
Kateřině         20 kop 29 gr. 6 d. 
na mše svaté za neb. Mařenu Paličkovou       6 kop 
od rozdílu           4 kopy 18 gr. 4 d. 
         –––––––––––––––– 

     Facit    133 kop 17 gr. 4 d. 
Na to položil 
Matějovi           7 kop 32 gr. 4 d. 
Tomášovi           2 kopy 

 

1756 na mše svaté za neb. Mařenu Paličkovou       1 kopa 
Kateřině po Mařeně Paličkové        3 kopy 

 

1757 na mše svaté za neb. Mařenu Paličkovou       1 kopa 
Alžbětě po Mařeně Paličkové        3 kopy 

 

1758 na mše svatý za neb. Mařenu Paličkovou       1 kopa 
Anně            3 kopy 

 
Fol. 341a 

 
Nový zápis France Hoška. 
Léta Páně 1759 dne 30ho Xbris, poněvadž Matěj Hošek již déleji pro sešlost věku svého 
hospodařiti v stavu dostatečný není, pročež takový grunt z povolení vrchno-hejtmanského 
úřadu jenečského svému synovi Francovi Hoškovi a manželce jeho, též budoucím svým 
k stálému užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma, lukama dědičně ode-
vzdává, kteréžto jemu právně skrze rychtářů Jana Linka sobínského a Jana Škvora hosti-
vického prošacováno jest za summu trhovou, jakž následuje: 
první stavení sednice, síň, kuchyně, dvě komory, sklep, na tím 11 párů, při tom 2 chlívky 
malé, jak se vynachází, za        50 kop 
špejchar, pod ním komora, 4 páry krovů a pavlač    42 kop 
maštal, chlív a řezárna, kůlna, na tím 16 párů krovů    42 kop 
stodola z dobrého dříví vystavěná, 9 párů krovů, 6 sloupů, 3 kásti, dvoje vrata 
           36 kop 
jedna studna 3 sáhy hluboká         5 kop 
1den vůz se vším k tomu patřícím železem     10 kop 
letní hřebřiny a korba          2 kopy 
1den pluh a brány se vším železem        5 kop 
hradební zeď a vrata        14 kop 
1den kůň se vší nádobou        27 kop 
polí orných pod 90 strychů      180 kop 
loučného pod 2 vozy sena        10 kop 
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zahrada malá 18ti stromů švestkových a 4 štěpy    10 kop 
         –––––––––– 

     činí    430 kop 
kterážto summa patřiti bude 
do důchodu peněžitého jenečského   2 zl. 48 kr. 4 ½ d.     2 kopy 24 gr. 4 ½ d. 
do contribučenské kasy od 1742. až do 1745. roku 
      15 zl.     12 kop 51 gr. 3 d.  
         ––––––––––––––––––––––––––––– 

     Latus      16 kop 16 gr. ½ d. 
 
 

Fol. 341b 
 
     Latus      16 kop 16 gr. ½ d. 
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách skládati bude, totiž: 
sirotkům po neb. Mařeně Paličkové 
Alžbětě, dceři Fleischer zu Hostiwitz      17 kop 29 gr. 6 d. 
Anně, pekařka na Dobré        17 kop 29 gr. 6 d. 
Mařeně, v Hostivicích tesařka       20 kop 29 gr. 6 d. 
Matějovi v Jenči         12 kop 57 gr. 2 d. 
Tomášovi na vojně         18 kop 29 gr. 6 d. 
Kateřině u sestry         17 kop 29 gr. 6 d. 
na mše svaté za neb. Mařenu Paličkovou       3 kopy 
odstupujícímu hospodáři Matějovi Hoškovi jakož otci, co na témž gruntu vyplatil a zlepšil, 
patřiti bude        307 kop 17 gr. 2 ½ d. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

     Facit    430 kop 
Výminek: Odstupující hospodář pro sebe a manželku vymiňuje polí pod 1den strych 
pšenice, 2 strychy žita, 1den strych 2 věrtele ječmene a pod 2 věrtele hrachu svým 
semenem zasívati a nový hospodář jemu zdělati bude. 
Za druhé při strouze tu menší zahradu s některým stromem. 
Za třetí sobě vymiňuje 2 krávy, 1dnu svini, 6 slepic a husu23 chovati, též také 2 kopky otavy 
z luk bráti. 
Za čtvrté se taky vymiňuje on i jeho manželka stůl při hospodářově stravě až do smrti 
k užívání míti. 
Za páté, poněvadž málo dobytka do šacunku přišlo, toho následovní příčina jest, že větším 
dílem děti již k takovým dobytkům odbyti jsou, na to ale posavad v dobrým úmyslu 
pozůstává, že v dobrém podělení státi se má. 
 

Ao. 1760 frlegt, als 
2 kopy 24 gr. 4 ½ d. do důchodu peněžitého dluhu rest      0 
3 kopy Mařeně v Hostivicích     rest   17 kop 29 gr. 6 d. 
1 kopa na mše svatý za neb. Mařenu Paličkovou  rest     2 kopy 

 

Ao. 1761 položil, totiž 
3 kopy Alžbětě v Hostivicích     rest   14 kop 29 gr. 6 d. 
1 kopu na mše svaté za Mařenu Paličkovou       1 kopa 

                                                 
23  Slova a husu dopsána dodatečně, ale stejným rukopisem. 
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Fol. 342a 

 
A. 1762 17 kop 29 gr. 6 d. Mařeně v Hostivicích na třetí peníz 
         rest     0 

3 kopy Anně pekaři na Dobré   rest   14 kop 29 gr. 6 d. 
1 kopa na mše svaté     rest     0 

 

Ao. 1763 12 kop 57 gr. 2 d. Matějovi    rest     0 
1 kopa za odstupujícího hospodáře a manželku na mše svaté 

        rest 306 kop 17 gr. 2 ½ d. 
 

Dne 13. January 1764. roku předstoupivše Matěj Hošek při soudech před knihy a poníženě 
žádajíc, aby jemu místo polí nějaký výminek na setém obilí vysazen byl, poněvadž on 
Matěj Hošek pro sešlost věku svého s polma a setím se zaopatřovati nemůže, podle uznání 
kníž. Inspectzí a dobrovolným porovnáním jak odstupujícího, tak nynějšího hospodáře 
každoročně až do smrti povinen bude dáti, totiž: tři strychy pšenice, šest strychů žita, 
jeden strych ječmene, půl strycha hrachu a mimo toho odstupujícímu hospodáři stůl, jak 
předešle zeznamenáno jest, až do smrti patřiti bude. 
Actum Anno et die ut surpa. 

Jan Václav Kučerka, Inspector 
 

Pri tom žádal odstupující hospodář, aby jeho pratensí per 307 kop 17 gr. 2 ½ d. se za 
živobytí mezi děti rozvrhl, totiž: 
Matějovi Hoškovi otci, z kterých peněz ale jemu počestný pohřeb se vypraviti musí, 
a ostatní na mše svaté za sebe a neb. manželku Kateřinu odkazuje 
           66 kop 10 gr. 
Kateřině Dejmkové, nyní 4 sirotkům      66 kop 10 gr. 
Alžbětě Sobotkové         66 kop 10 gr. 
Mařeně Šafránkové         66 kop 10 gr. 
Anně Jungmanové, nyní dítěti Josefovi      66 kop 10 gr. 
Francovi Hoškovi         66 kop 10 gr. 
od rozvržení          10 kop 11 gr. 2 ½ d. 
 
 

Fol. 342b 
 
Ao. 1764 4 kopy na kontribučenský dluh  rest     8 kop 51 gr. 3 d. 
 

Ao. 1764 14 kop 29 gr. 2 d. Alžbětě řeznici  rest     0 
3 kopy 10 gr. Alžbětě Sobotkové   rest   63 kop 

 

Ao. 1766 4 kopy Mařeně Šafránkové   rest   62 kop 10 gr. 
2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté  rest   44 kop 21 gr. 1 d. 
2 kopy Anně Jungmanové do sirotčí kasy     64 kop 10 gr. 

 

Ao. 1767 63 kop Alžbětě Sobotkový na 3tí peníze zkoupil hospodář  
              0 
 

Ao. 1768 6 kop Anně pekařce na Dobrou  rest     8 kop 29 gr. 6 d. 
 

Ao. 1769 2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté rest   42 kop 27 gr. 1 d. 
2 kopy Mařeně Šafránkové    rest   60 kop 10 gr. 
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Nový zápis France Šafaříka. 
Léta Páně 1772 dne 20. Máje po smrti France Hoška přiženil se jmenovaný Franc Šafařík 
a pojal pozůstalou vdovu Barboru za manželku, který do zrostu pozůstalé dcery Mařeny 
hospodařiti bude, kdyby ale ona zemříti měla, tehdy grunt jemu a budoucím svým 
dědičnému užívání patřiti bude dle právního prošacování rychtáře litovského Josefa Vlčka 
a konšela Tomáše Šafránka, též Matěje Šafaříka z Hostivice, jakž následuje 
první stavení sednice, síň, kuchyně, komory, špejchárek, při tom sklep, na tím 17 párů 
krovu, při tom 2 chlívky, za       50 kop 
druhý stavení špejchar, pod ním komora     35 kop 
3tí stavení maštal, chlív, komora a kůlna     40 kop 
stodola          30 kop 
studna             5 kop 
1 vůz s příslušenstvím        12 kop 
1 pluh, 2 brány            7 kop 
1 hřebřiny, fasuněk, 1 korba, 4 líšně, 2 klanečníky, 1 táhlo, váhy, kopáč, lopata, motyka 
a sekera            7 kop 
jedna zahrada         15 kop 
druhá zahrada a klenutá vrata       20 kop 
pár koňů          60 kop 
2 voli tažní          24 kop 
pole pod 90 strychů       180 kop 
loučného pod 2 vozy sena        10 kop 
         ––––––– 
     činí    485 kop 
která summa patřiti bude, totiž 
do kasy contribuční         33 kop 25 gr. 5 d. 
do kasy důchodu         49 kop 30 gr.  
         –––––––––––––––– 
     Latus      82 kop 55 gr. 5 d. 
 
 

Fol. 343a 
 
     Latus      82 kop 55 gr. 5 d. 
za obilí do obročenství     
za 2 strychy 2 věrtele žita    po 1 zl. 30 kr.     3 kopy 51 gr. 3 d. 
za 15 strychů ječmene    po 1 zl.    12 kop 51 gr. 3 d. 
za 19 strychů 1 věrtel 1 čtvrtce ovsa  po 0 zl. 36 kr.   10 kop 3 gr. 4 ½ d. 
starým nápadníkům dle knihy gruntovní, kterým ročně po 6 kopách skládati bude, totiž: 
Anně pekařce na Dobrou na důchodenský dluh       8 kop 29 gr. 6 d. 
Tomášovi na vojně † přidají na něho a zemřelé rodiče na mše svaté 
           18 kop 29 gr. 6 d. 
Kateřině          17 kop 29 gr. 6 d. 
na mše svaté, dětem po Matějovi Hoškovi 
Kateřině Dejmkové, nyní 4 sirotkům      66 kop 10 gr. 
Mařeně Šafránkové         60 kop 10 gr. 
Anně Jungmanové, nyní dítěti Josefovi      64 kop 10 gr. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 67 
 

 
 
 
Francovi † hospodáři předešlému       66 kop 10 gr. 
na mše svaté za neb. Matěje a manželku jeho     42 kop 27 gr. 1 d. 
Ostatní patří vdově Barboře po Francovi Hoškovi, nyní vdané Šafaříkové 
           41 kop 41 gr. ½ d. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit      95 kop 
Mimo šacunku přišla Bonificace v 1766. a 1769tém roku, která neb. Francovi Dejmkovi na 
Contribuci dle knihy podepsání přišla, jemu ale summa nepatří, nýbrž mezi následovné děti 
po Matějovi Hoškovi patří a budoucně k vyplacení přijde, která vynáší, totiž 87 zl. 29 kr. 
neb 74 kop 59 gr. 1 d., totižto: 
Kateřině Dejmkové, nyní 4 sirotkům      14 kop 59 gr. 5 d. 
Mařeně Šafránkové         14 kop 59 gr. 6 d. 
Alžbětě Sobotkové         14 kop 59 gr. 6 d. 
Anně Jungmanové, nyní dceři Josefě      14 kop 59 gr. 6 d. 
† Francovi Hoškovi         14 kop 59 gr. 6 d. 
         –––––––––––––––– 
     Summa     74 kop 59 gr. 1 d. 
Za 2hé, která budoucně ještě přide, patří též nápodobně mezi ty děti vyšlé od předešlého 
hospodáře Matěje Hoška přichází. 
 
Paměť: Dle porovnání na kanceláři přijde Mařeně Šafránkové budoucně v 1773tím roce na 
její Pratenzi vypsati po          9 kopách 10 gr. 
 
Na to položil 
Ao. 1773 9 kop 10 gr. Mařeně Šafránkové  rest      5 kop 

1 kopa za neb. Tomášovi na mše svaté  rest   17 kop 20 gr. 6 d. 
2 kopy za neb. France Hoška na mše svaté    39 kop 41 gr. ½ d. 
3 kopy Anně pekařce na Dobrou        5 kop 29 gr. 6 d. 

 
Ao. 1774 2 kopy odstupující rukám Josefovi Matachovi dluh   39 kop 41 gr. 2 d. 

4 kopy 59 gr. 6 d. Alžbětě Sobotkové  rest   10 kop 
 
 

Fol. 343b 
 
Ao. 1775 4 kopy Mařeně Šafránkové   rest   46 kop 10 gr. 

1 kopa na mše svaté za France Hoška  rest   38 kop 41 gr. 
 
Ao. 1776 1 kopy na mše svaté za France Hoška rest   37 kop 41 gr. 

3 kopy na důchodenský dluh   rest   46 kop 30gr. 
2 kopy na dluh contribučenský   rest   31 kop 25 gr. 5 d. 
5 kop 29 gr. 6 d. Anně Strohbauchové  rest     0 

 
Ao. 1777 2 kopy na mše svatý za neb. Matěje a manželku 
        rest zůstává   40 kop 27 gr. 1 d. 

4 kopy Mařeně Šafránkové    rest   44 kop 10 gr. 
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1778 […?] Krieg. 
 
1779 5 kop Alžbětě Sobotkové    rest     5 kop 

1 kopa na mše svaté za neb. Matěje a manželku jeho  
         rest   39 kop 27 gr. 
1 kopa na mše svaté za France Hoška  rest   36 kop 41 gr. 
1 kopa Kateřině     rest   16 kop 29 gr. 6 d. 

 
Ao. 1780 1 kopa na mše svaté za neb. Matěje a manželku jeho 
           38 kop 27 gr. 

1 kopa na mše svaté za France Hoška     35 kop 41 gr. 
10 kop Alžbětě Sobotkové         0 
64 kop 10 gr. Anně Jungmance její dceři Josefce na třetí peníze 
             0 

 
Ao. 1781 et 1782 1 kopa na mše svaté za neb. Matěje Hoška a manželku jeho 
           37 kop 27 gr. 

1 kopa na mše svaté za France Hoška     34 kop 41 gr. 
14 kop 59 gr. 6 d. po Anně Jungmannové dceři Josefce od bonifikací 
             0 

 
Ao. 1783 1 kopa na mše svaté za neb. Matěje Hoška a manželku jeho 
        rest   36 kop 27 gr. 

1 kopa na mše svaté za France Hoška  rest   33 kop 41 gr. 
4 kopy Mařeně Šafránkové    rest   40 kop 

 
Ao. 1784 1 kopa na mše svaté za France Hoška rest   35 kop 27 gr. 

1 kopa na mše svaté za Matěje Hoška  rest   32 kop 41 gr. 
1 kopa na mše svaté za neb. Tomáše na vojně rest   17 kop 29 gr. 6 d. 
28 kop 12 gr. 6 d. na důchodenský dluh     18 kop 17 gr. 1 d. 
22 kop 51 gr. 3 d. na contribučenský dluh      8 kop 34 gr. 2 d. 

 
Ao. 1785 1 kopa na mše svaté za Matěje Hoška    34 kop 27 gr. 

1 kopa na mše svaté za France Hoška     31 kop 41 gr. 
1 kopa na mše svaté Barboře Šafaříkové     40 kop 41 gr. 
4 kopy Mařeně Šafránkové z bonifikace     10 kop 59 gr. 6 d. 
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Fol. 344a 

 

Chalupa Matějíčková 
od starodávna řečení dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 43,24 

nyní Matěj Venclávek 
 
ujal ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1701 za summu 
          190 kop 
na to nevyplatil nic a patřiti bude 
po zmrhané a zběhlé Anně mil. vrchnosti       4 kopy 30 gr. 
záduší kladenskému           2 kopy 
Mandaleně Venclávkové        29 kop 
Rozině Geblové         36 kop 30 gr. 
Žofii Kozlové            5 kop 
Vítovi             5 kop 30 gr. 
naddotčené Mandaleně Venclávkové s jejími čtyřmi dětmi 107 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit    190 kop 
 
K tomu  
polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. G 2, 3, 4 a 5 pod 30 strychů 2 věrtele jsou pole jeho vlastní s gruntem koupené, 
nepočítá se za ně nic. 
Summa polí jeho ve 4 kusech pod     30 strychů 2 věrtele 
 
Louky  
sub lit. G za chmelnicí panskou 2 ¾ provazce, za kostelem 2 provazce, blíž pole G 5 
1 ½ provazce jsou louky jeho vlastní s gruntem koupené. 
Summa luk ve 3 kusech       6 ¼ provazce 
 
 

Fol. 344b 
 
Čistí grunt svůj 
Polma, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. G 1 pod 8 strychů 1 věrtel dáno k hospodě panské, za ně sobě mil. vrchnost 
porážeti dáti ráčí nápad svůj ut folio         4 kopy 30 gr. 
item Mandaleně Venclávkové ostatek vykazuje za hospodáře téhož na gruntu Kozovském 
Pavla Dvořáka ut folio 311        12 kop 
 
Lukami, které tratí 
sub lit. G blíž pole G 1 pod 3 ½ provazce dostal Mikoláš Šerot, za ně platí Magdaleně 
Venclávkové             2 kopy 20 gr. 
  

                                                 
24  Nyní Pelzova čp. 2. 
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Dopláceti zůstává hospodář a patří: 
k záduší kladenskému          2 kopy 
Magdaleně Venclávkové i s dětmi     122 kop 10 gr. 
Rozině Geblové         36 kop 30 gr. 
Žofii Kozlové            5 kop 
Vítovi             5 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa   171 kop 10 gr. 
 
Léta 1704 dne 19. January položil následovně 

k záduší kladenskému         2 kopy 
Žofii Kozlové           1 kopu 

 
Léta 1705 dne 29. January Jakubovi Procházkovi       3 kopy 

téhož dne stoje Rozina Geblová při knihách dobrovolně postoupila a za 5 zlatých 
hotových peněz prodala svůj nápad držiteli gruntu, pročež se takový 

 
 

Fol. 345a 
 

nápad tuto odpisuje a ona tu více nic pohledávati míti nebude, 
           36 kop 30 gr. 

 
Léta 1706 dne 5. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1707 dne 3. January položil Kozlové        2 kopy 
 
Léta 1708 dne 9. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1711 dne 21. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic      0 
 
Léta 1713 dne 14. February pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic      0 
 
Léta 1715 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz do Řep Vítovi Němci 
              2 kopy 
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Léta 1717 dne 28. January položil gruntovních peněz, které jsou Jakubovi Procházkovi do 
Liboce propuštěny,           2 kopy 
 
Léta 1718 dne 9. February dal si odepsati  
ze Žofie Kozlové podíl           2 kopy 
Víta Němce             3 kopy 30 gr. 
na Tomáše podíl po máteři          8 kop 
též jeho podíl Matouše hospodáře po máteři      23 kop 17 gr. 3 ½ d. 
 
Léta 1719 dne 7. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
              2 kopy 
 
Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 
Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 
 

Fol. 345b 
 
Nový zápis Pavla Pokornýho. 
Léta Páně 1721 dne 12. July ujal grunt tento pro sebe, manželku, děti i budoucí své po 
Matějovi Venclávkovi dle právního prošacování skrze Pavla Maříka, Matěje Slaninu a Marti-
na Trčku rychtářů se vším k tomu patřícím příslušenstvím v následujícím způsobě, totiž: 
stavení jsouce velmi sešlé v summě za      66 kop 
polí orných do 3ch stran pod 30 strychů 2 věrtele po 2 kopách činí 
           61 kop 
loučného pod 2 vozy sena          4 kopy 
při témž gruntu zanechána jeden dosti špatná klisna za     6 kop 
a vůz okovaný se vším příslušenstvem, však dosti chatrný, za   9 kop 
pluh železný a brány se železnými hřebíky dosti chatrné za      2 kopy 
         –––––––– 
      Summa  148 kop 
nacházejíce se na témž gruntu kráva k záduší hostivickému patřící jedna, za kterou se 
jakožto za nepřitomnou sráží          6 kop, 
         ––––––– 
      zůstává dopláceti 142 kop 
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 3 kopách vypláceti má a patřiti 
bude, totiž: 
milostivé vrchnosti po Anně Venclávkové ještě nevyplacených 
           18 kop 26 gr. 
do počtu contribučenského zadrželou Contribuci dle Liquidat od léta 1703 až do 1710 
platiti přijde            6 kop 1 gr. 
po neb. Tomášovi dětem Zuzaně, Alžbětě a Kateřině    16 kop 26 gr. 
Janovi Venclávkovi         24 kop 26 gr. 
         –––––––––––– 
     Latus      65 kop 19 gr. 
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Fol. 346a 

 
     Latus      65 kop 19 gr. 
Jakubovi Procházkovi do Liboce, co tak neb. Mandalena Venclávková dlužna zůstala 
z jejího patřícího podílu, ještě       19 kop 26 gr. 
Matějovi Venclávkovi předešlému držiteli téhož gruntu, co on tak na tom gruntu vyplatil, 
Aleně manželce, Mařeně, Mandelině dceři a Janovi synu zůstane dopláceti rovným dílem 
po 11 kopách 27 gr.         57 kop 15 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa   142 kop 
 
Na to vyplácí 
Léta Páně 1722 dne 11. Decemb. položil mil. vrchnosti      3 kopy 
 
Léta Páně 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti       3 kopy 
 
Léta Páně 1724 dne 5. January 1725 položil mil. vrchnosti      3 kopy 
 
Léta Páně 1725 dne 18. 8bris položil mil. vrch.       3 kopy 
 
Léta Páně 1726 dne 2. 9bris položil mil. vrchnosti       2 kopy 
 
Léta Páně 1727 dne 29. Xbris položil mil. vrchnosti       1 kopu 
 
Léta Páně 1728 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti       3 kopy 

Item odprodal Matěj Venclávek za hotových 4 kopy peněz mil. vrchnosti svou 
Pratensi u přítomnosti rychtáře totiž Vojtěch Trýb z Liboce v summě 19 kop 26 gr., 
které vrchnosti patřiti budou, pro paměť. 

 
1729 dne 19. 9bis mil. vrchnosti          3 kopy 
 
1730 milost. vrchnosti           2 kopy 

Jana Venclávka dětem          1 kopu 
 
1731 milost. vrchnosti           2 kopy 

Jana Venclávka dětem          1 kopu 
 
1732 mil. vrchnosti            2 kopy 

Jana Venclávka dětem          1 kopu 
 
1733 mil. vrchnosti            2 kopy 

Jana Venclávka dětem          1 kopu 
 
1734 mil. vrchnosti            2 kopy 

Jana Venclávka dětem          1 kopu 
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Fol. 346b 

 
1735 položil mil. vrchnosti           2 kopy 

Janovi Venclávkovi           1 kopu 
 
1736 položil milost. vrchnosti          2 kopy 

Janovi Venclávkovi           1 kopu 
 
Po Matějovi Venclávkovi předešlém držiteli tuto živnost, poněvadž [v] Pánu usnul, jeho dvě 
děti mezi následovně se rozděluje, totiž: 
Mařeně Pokorné, kteráž jeho do jeho smrti chovala a jemu funus vybyla jakž hospodyně,
           34 kop 21 gr. 
Mandalena Netušilová        11 kop 27 gr. 
Janovi Venclávkovi         11 kop 27 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa     57 kop 15 gr. 
 
1736 Mařena hospodyně svou pratensi po Matějovi Venclávkovi dala odepsati 
           34 kop 21 gr. 
1737 mil. vrchnosti z pratensi Matěje Venclávka nadepsaných  2 kopy 26 gr. 

item mil. vrchnosti po Anně Venclávkové     26 kop 
 
1738 Mandaleně Netušilce          1 kopa 

do contribuce            1 kopa 
 
1739 do contribuce            1 kopa 

Janovi Venclávkovi           1 kopa 
 
1740 do contribuční kasy          1 kopa 

Janovi Venclávkovi           1 kopa 
 
Až do vyjití roku 1740 vyplatil nápadníkům      91 kop 14 gr. 
a tak zůstává doplácet, totiž       56 kop 46 gr. 
do contribuce           3 kopy 1 gr. 
po neb. Tomášovi Zuzaně, Bětě a Kateřině      16 kop 25 gr. 
Janovi Venclávkovi         17 kop 26 gr. 
po neb. Matějovi Venclávkovi 
Mařeně Netušilové         10 kop 27 gr. 
Janovi Venclávkovi           9 kop 27 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit      46 kop 46 gr. 
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Fol. 347a 

 
1741 do contribuce           1 kopa 

Mařeně Netušilce           1 kopa 
 

1742 do contribuce            1 kopa 
Mařeně Netušilce           1 kopa 
Janovi bratru            1 kopa 

 

1743 do contribuce            1 kopa 
Janovi bratru            1 kopa 
Mařeně Netušilce           1 kopa 

 

1744 Janovi Venclávkovi           1 kopa 
Mařeně Netušilce           1 kopa 

 

1745 po neb. Tomášovi, Zuzaně, vzala Netušilka       1 kopu 
Janovi Venclávkovi           1 kopa 
Mařeně Netušilové           1 kopa 

 
Nový zápis Martina Smrčky. 
Léta Páně 1746 dne 30. Decembris jsouce Pavel Pokorný nedostatečný na delší čas hospo-
dařiti zeti svému Martinu Smrčkovi grunt tento aneb chalupu dobrovolně a dědičně se 
všemi případnostmi popustil tak, jak skrz rychtáře hostivického Matěje Hoška a sobínského 
Jana Linka právně prošacována jest, a to jmenovitě:  
stavení celé za         80 zl. 
stodola nově vystavěná        31 zl. 30 kr. 
polí ½ lánu pod 30 korců        65 zl. 
loučného pod jeden vůz sena         2 zl. 
jiné drobné potřeby se proto do šacunku neuvádějí, poněvadž nový hospodář mimo a beze 
škody kaufsummy panské obilní dluhy zapraviti se uvoluje, totiž: 
6 strychů ječmena a 3 strychy ovsa    ––––––––––– 
     činí    178 zl. 30 kr. 
 
 

Fol. 347b 
 

na míšeňské ale vynáší      153 kop  
nacházejíce pak se na témž gruntě kráva k záduší Hostivickému patřící, za ní se sráží 
              6 kop 
         ––––––––––– 

a tak zůstaně k čistému rozvržení     147 kop 
kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením po 3 kopách vypláceti má a patřiti 
bude: 
do Cassy Contrib. dluh 
od roku 1741     4 zl. 33 kr. 3 d. 

1742  10 zl. 47 kr. 1 ½ d. 
1743  12 zl. 26 kr. 1 d. 
1744    6 zl. 21 kr. 2 ¼ d. 
1745    57 kr. 4 ¼ d. 
   –––––––––––––––––––––––– 

  Summa 35 zl. 6 kr.    neb   30 kop 5 gr. 1 d. 
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za která léta budoucně bonifikace odstupujícímu hospodáři náleží. 
Nápadníkům dle předešlého zápisu 
po neb. Tomášovi Zuzaně, Bětě a Kateřině      15 kop 25 gr. 
Janovi Venclávkovi25         17 kop 26 gr. 
po neb. Matějovi Venclávkovi 
Mařeně Netušilové           5 kop 27 gr. 
Janovi Venclávkovi           5 kop 27 gr. 
odstupujícímu hospodáři Pavlovi Pokornýmu, co on tak na grunt zaplatil a v něm zlepšil,
           73 kop 9 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––– 
     Facit     147 kop 
Výminek. Z ohledu toho, že Pavel Pokorný žádné dluhy krom něco contrib. a obilných 
přidělal, tak jemu se až do smrti pod 2 věrtele žita a 2 věrtele pšenice na zimu, pak 
2 věrtele ječmena na jaro síti dovoluje, při tom komora při chalupě slibuje. 
 
 

Fol. 348a 
 
Na to položil 
Ao. 1747 Janovi Venclávkovi         1 kopa 

Mařeně Netušilové          1 kopa 
Pavlovi Pokornýmu předešlému hospodáři      1 kopa 

 
1748 na contribučenský dluh         1 kopa 

za neb. Zuzanu, Bětu a Kateřinu na mše svaté po neb. Tomášovi 
             1 kopa 
Pavlovi Pokornýmu předešlému hospodáři      1 kopa 

 
1749 Janovi Venclávkovi           1 kopa 

Mařeně Netušilové           1 kopa 
Pavlovi Pokornýmu předešlému hospodáři       1 kopa 
Item dle restcedule obdržená bonifikace od roku 1741, 1742 a 1743 od contribučen-
ského restu se odpisuje a odstupujícímu hospodáří k jejímu Dispositi se připisují 
22 zl. 44 kr. 2 ¼ d., co na míšeňské činí 19 kop 29 gr. 3 ¼ d., a patřiti bude totižto: 
odstupujícímu hospodáři Pavlovi Pokornýmu     18 kop 52 gr. 
od rozdílu            37 gr. 3 ½ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit       19 kop 29 gr. 3 ¼ d. 

 
Ao. 1750 Janovi Venclávkovi          1 kopa 

Mařeně Netušilové           1 kopa 
neb. Pavlovi Pokornýmu předešlýmu hospodáři od vypravování funus 
              8 kop 34 gr. 2 d. 

 
 

                                                 
25  Následuje dodatečná nečitelná německy psaná poznámka, v níž je zmíněn rok 1741. 
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Ao. 1751 podíl po neb. Pavlovi Pokorným se následovně podle odkazu neb. Pokornýho 
a dle svědectví veleb. p. faráře hostivického rozvrhuje, který ještě 80 kop 27 gr. 4 d. vyná-
ší a patřiti bude, totižto: 
Barboře dceři jakožto nynější hospodyni      50 kop 
Anně Tučkové schovance od neb. jí odkazuje     20 kop 
za zemřelé rodiče na mše svaté         7 kop 52 gr. 
od rozdílu            2 kopy 35 gr. 4 d. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit      80 kop 27 gr. 4 d. 
 
Ao. 1752 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 
Janovi Venclávkovi            1 kopa 
Mařeně Netušilové           1 kopa 
 
Ao. 1753 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 
Janovi Venclávkovi            1 kopa 
Mařeně Netušilové           1 kopa 
 
Ao. 1754 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 
Mařeně Netušilové             27 gr. 
Janovi Venclávkovi           1 kopa 27 gr. 
 
 

Fol.  348b 
 
Ao. 1755 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 

Janovi Venclávkovi           1 kopa 
Anně Tučkové           1 kopa 

 
Ao. 1756 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 

po Janovi Venclávkovi vdově        1 kopa 
Anně Tučkové           1 kopa 

 
Ao. 1757 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 

po Janovi Venclávkovi vdově        1 kopa 
Anně Tučkové           1 kopa 

 
Ao. 1758 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopa 

po Janovi Venclávkovi vdově        1 kopa 
Anně Tučkové           1 kopa 

 
Ao. 1759 za zemřelé rodiče na mše svaté         52 gr. 

po Janovi Venclávkovi vdově        1 kopa 
Anně Tučkové           1 kopa 
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Ao. 1760 vrlegt als auf die alte Contribucion schuld 
      3 kopy 46 gr.  rest     5 kop 48 gr. 4 ½ d. 

item po neb. Tomášovi Venclávkovi Zuzaně, Bětě a Kateřině na mše svaté  
              2 kopy 
poněvadž oni dědici panství utekli, přepadá jejich pratensi mil. vrchnosti a vyplacuje 
se do důchodu   1 kopa  rest   11 kop 25 gr. 
 

Ao. 1761 kladl 2 kopy na contrib. dluh   rest      3 kopy 48 gr. 4 d. 
2 kopy mil. vrchnosti     rest     9 kop 25 gr. 

 
Ao. 1762 kladl 2 kopy na contrib. dluh   rest      1 kopa 48 gr. 4 d. 

2 kopy mil. vrchnosti     rest     7 kop 25 gr. 
 
Ao. 1763 1 kopa mil. vrchnosti    rest     6 kop 25 gr. 

2 kopy Anně Tučkové       13 kop 
 
Ao. 1765 1 kopa mil. vrchnosti    rest     5 kop 25 gr. 

2 kopy Anně Tučkové       11 kop 
 
Ao. 1766 1 kopa mil. vrchnosti         4 kop 25 gr. 

2 kopy Anně Tučkové    rest     9 kop 
 
Ao. 1767 1 kopa mil. vrchnosti    rest     3 kop 25 gr. 

2 kopy Anně Tučkové         7 kop 
 
Ao. 1768 1 kopa mil. vrchnosti    rest     2 kopy 25 gr. 

2 kopy Anně Tučkové    rest     5 kop 
 
Ao. 1769 1 kopa mil. vrchnosti    rest     1 kopa 25 gr. 
 
Ao. 1770, 71 et 72 […?] passiert 
 
Ao. 1773 1 kopa 25 gr. mil. vrchnosti   rest     0 
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Fol. 349a 

 

Chalupa Mašovská 
od starodávna řečená dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 48,26 

nyní Václav Kozel 
 
koupil chalupu tuto sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1667 za summu  
          60 kop 
na to vyplatil od času koupení gruntu toho až do léta 1701, jakž knihy gruntovní svědčí,  
          40 kop 10 gr. 
zůstává ještě mil. vrchnosti      15 kop 15 gr. 
hrnčíři kročehlavskému        4 kopy 35 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit    19 kop 50 gr. 
 
K tomu 
polí přijal dle mapy a popsání měřiče zemského  
sub lit. E 1 a 5 pod 24 strychů 3 věrtele jsou pole Petra Škorničky, bude za ně platit mil. 
vrchnosti        49 kop 30 gr. 
Dicit folio 332 
sub lit. V 31 pod 3 strychy 1 věrtel jest pole panské, za ně platí mil. vrchnosti  
            6 kop 30 gr. 
sub lit. H 1 pod 2 strychy 2 věrtele to pole jest jeho vlastní v gruntu tom vpředu v summě 
zaplacené, nedá za ně nic. 
Summa polí jeho ve 4 kusech pod     30 strychů 2 věrtele 
 
Louky, jakž mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. V pod panskou u pole V 31 pod 1 ¾ provazce jest louka 
 
 

Fol. 349b 
 
panská, platit za ní bude mil. vrchnosti dle smlouvy obecní po 40 gr. 
           1 kopu 10 gr. 
sub lit. H naproti poli V 31 pod obecní loukou 2 ¼ provazce je louka jeho vlastní v první 
koupi potažená. 
Summa luk jeho ve 2 kusech        4 provazce 
 
Čistí grunt svůj 
polma, které jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. H 2 a H 3 pod 18 strychů 2 věrtele pojaté k dvoru panskému, za které sobě mil. 
vrchnost porážeti ráčí z nápadu zde nyní majícího dle obecní smlouvy po 2 kopách 
         37 kop 
  

                                                 
26  Nyní Pelzova čp. 3. 
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Dopláceti zůstane týž Václav Kozel a patří 
mil. vrchnosti starého nápadu     15 kop 15 gr. 
za pole Petrovo       49 kop 30 gr. 
za pole panské         6 kop 30 gr. 
za louku panskou         1 kopa 10 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     vynáší    72 kop 25 gr. 
Z toho tratí za pole přijaté ut folio    37 kop 
patří ještě mil. vrchnosti      35 kop 25 gr. 
hrnčíři kročehlavskému starý nápad      4 kopy 35 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     Summa   40 kop 
 
 

Fol. 350a 
 
Pavel Škvor. 
Léta Páně 1705 dne 30. January ujal chalupu sobě, manželce, dětem a budoucím svým se 
vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím za summu jedno sto kop, kterážto 
summa vyjíti má a patřiti bude: 
mil. vrchnosti          35 kop 25 gr. 
hrnčíři kročehlavskému starý nápad        4 kopy 36 gr. 
k záduší hostivickému            51 gr. 3 d. 
item poněvadž se vynašlo, že neb. starý Kozel do počtu contribučenského dlužen zůstal 
41 zl. 15 kr., což na kopy vynáší a tuto se připisuje    35 kop 21 gr. 3 d. 
a tak zůstane dědicům po neb. Kozlovi      23 kop 47 gr. 3 d. 
         –––––––––––––––––––––––– 

     Summa   100 kop 
 
Léta 1706 dne 5. January položil gruntovních peněz k záduší hostivickému  
               51 gr. 3 d. 
 

Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti       2 kopy 
 

Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
              2 kopy 
 

Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 

Léta 1710 dne 13. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
              1 kopu 
 

Léta 1711 dne 21. January položil peněz gruntovních mil. vrchnosti 
              1 kopu 
 

Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic      0 
 
Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
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Fol. 350b 

 
Léta Páně 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz do Contribuci  
              2 kopy 
 

Léta 1716 dne 28. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrchnosti       2 kopy 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.       3 kopy 
 

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.       3 kopy 
Item přijal s dovolením milostivé vrchnosti od Pavla Dvořáka gruntu aneb hospody 
hořejší, nyní panské dle mapy ½ lánu polí a louku, totiž: 
Liter. A 1 kus pole pod 21 strychů 2 věrtele  

  5       8 strychů 2 věrtele po 2 kopách za  
            60 kop 

též 2 ¾ provazce sice louku         2 kopy 
         –––––––––––– 

           62 kop 
A tak spolu milostivé vrchnosti i s těma Pavla Dvořáka polma zůstává dopláceti 
milostivé vrchnosti         77 kop 25 gr. 
sirotkům po neb. Kozlovi       23 kop 47 gr. 3 d. 
do Contribucí         33 kop 21 gr. 3 d. 
hrnčíři kročehlavskému         4 kopy 35 gr. 
         –––––––––––––––––––––––– 

     Summa   139 kop 9 gr. 
 

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
Janovi Kozlovi sirotku po neb. Kozlovi       1 kopu 

 

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
Anně vdově po neb. Janovi Kozlovi        1 kopu 

 

Léta 1721 dne 15. Xbris položil m. vrchnosti        2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 

 

Léta 1722 dne 14. Decembris položil mil. vrchnosti       2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 

 

Léta 1723 dne 13. Xbris mil. vrchnosti         2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 
Item položil a doplatil kročehlavským       4 kopy 35 gr. 

 

Léta 1724 dne 8. January 1725 mil. vrchnosti        2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 

 

Anno 1725 dne 18. 8bris mil. vrch.        2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 

 

Ao. 1726 dne 2. Xbris mil. vrchnosti         2 kopy 
Anně Kozlové           1 kopu 
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Fol. 351a 

 
Léta Páně 1727 položil mil. vrchnosti         2 kopy 

Anně Kozlové           1 kopu 
 
1728 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 

sirotkům po neb. Anně Kozlové, totiž Lucii Haklové     1 kopu 
 
1729 dne 19. 9bris položil mil. vrchnosti        2 kopy 

Janovi Kozlovi           1 kopu 
 
1730 mil. vrchnosti            2 kopy 

Janovi Kozlovi           1 kopu 
 
1731 mil. vrchnosti            2 kopy 

Item po neb. Kozlovi Lucii Haklové do Litovic       1 kopu 
 
1732 mil. vrchnosti            2 kopy 

Item po neb. Kozlovi Lucii do Litovic        1 kopu 
 
1733 mil. vrchnosti            2 kopy 

Lucii Haklové do Litovic          1 kopu 
 
1734 mil. vrchnosti            2 kopy 

Haklové do Litovic           1 kopu 
 
1735 mil. vrchnosti            2 kopy 

Haklové do Litovic           1 kopu 
 
1736 milost. vrchnosti           2 kopy 

sirotkům Kozelským, co Haklová nedobrala, Bětě Krauzové 
              1 kopu 

 
Nový zápis Jana Škvora z Hostivic. 
Léta Páně 1736 dne 8. měsíce prosince popouští dobrovolně vdova Alžběta Škvorová synu 
svému Janovi tento grunt se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím dle 
právního prošacování rychtářů hostivického a sobínského za hlavní summu, jak následuje: 
 
 

Fol. 351b 
 
celé stavení jsa chatrné se šacuje za      60 kop 
druhé malé stavení jeden chlívek, k tomu malý sklípek     8 kop 
stodola velmi špatná        24 kop 
zahrada vysázená stromovím       15 kop 
polí pod 1 lán orných      120 kop 
loučného pod 2 vozy sena          6 kop 
         ––––––– 
     Summa   233 kop 
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kterážto summa každoročně po 3 kopách kladením patří 
mil. vrchnosti nedoplacených       41 kop 25 gr. 
staré contribuce         33 kop 21 gr. 4 d. 
sirotkům Kozlovským 
Kateřině Bouškové           2 kopy 30 gr. 
po neb. Krauzovi sirotkům 
Karlovi synu na vojně            49 gr. 2 d. 
Václavovi              49 gr. 2 d. 
Francovi              49 gr. 2 d. 
Kateřině              49 gr. 2 d. 
novým nápadníkům patří 
vdově Alžbětě Škvorové27        38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Mařenka Šerotové         38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Dorotě Brekové         38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Janovi hospodáři         38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit    233 kop 
Výminek: Zachovává hospodář máteři své vlastní pod 3 strychy pole každoročně, totiž: 
1 strych pšenice, 1 strych žita, 2 věrtele ječmena, 2 věrtele ovsa při svém přisívati a jeden 
malý palouk pod panským polem na 2 kopky sena, byt v statku až do smrti, po smrti celý 
výminek k statku připadá. 
 
Na to položil 
1737 mil. vrchnosti            3 kopy 
 
1738 mil. vrchnosti            3 kopy 
 
1739 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
 

fol. 352a 
 
1740 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1741 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1742 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1743 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 

                                                 
27  Dodatečně dopsáno mezi řádky: Matka odkázala k záduší domácímu […?] pana faráře 10 kop. 
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1744 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1745 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1746 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1747 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1748 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1749 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1750 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1751 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1752 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1753 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1754 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1755 mil. vrchnosti            2 kopy 

do Contribuce           1 kopu 
 
1756 mil. vrchnosti            1 kopu 55 gr. 

do Contribuce           1 kopu 
 
1757 do contribuce            2 kopy 

Dorotě Brekové          1 kopu 
 
1758 do contribuce            2 kopy 

Dorotě Brekové          1 kopu 
 
1759 do contribuce            2 kopy 

Dorotě Brekové          1 kopu 
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Fol. 352b 

 
Ao. 1760 položil, totiž  

2 kopy do Contribuce     rest      7 kop 51 gr. 4 d. 
2 kopy 30 gr. sirotkům Kozlovským Kateřině Bouškové na mše svaté 
              0 

 
Ao. 1761 položil, totiž 

1 kopu do Contribuce    rest      6 kop 51 gr. 4 d. 
2 kopy Alžbětě Škvorové kostelu svárovskému skoupeno 
        rest   36 kop 6 gr. 3 ½ d. 

 
Nový zápis Šimona Škvora. 
Léta Páně 1762 dne 19. Augusta po smrti otce svého Jana Škvora ujímá grunt tento 
pozůstalý vlastní syn z prvního lože Šimon pro sebe, manželku jeho, též budoucí se vším 
k němu patřícím příslušenstvím, polma a loukami k stálému užívání, kterýžto jemu skrz 
rychtáře Jakuba Koutného sobínského a Tomáše Šafránka litovského právně prošacován 
jest, jakž následuje: 
předně první stavení sednice, síň, komora, maštal, kravský chlív, komora druhá malá, na 
takovém stavení jest 13 párů krovů a jedny svisle  100 kop 
druhé stavení komora, kůlna […?], sviňské chlívky a pod tím sklípek, na to stavení 7 párů 
krovů, dvoje svisle         25 kop 
u téhož stavení malá špatná vrata        3 kopy 
stodola znova vystavěná ze skrovného dříví a nedostavěná   30 kop 
zahrádka špatnou zdí ohrazená pod 2 strychy 1 věrtel a polovice z […?] stromovím 
vysázená a druhá polovice prázdná      26 kop 
1den vůz velmi sešlý se vším příslušenstvím     13 kop 
2 pluhy se vším           6 kop 
2 brány co špatné           2 kopy 
letní hřebřiny a korba          2 kopy 
studna velmi sešlá           3 kopy 
pár koní tažných se vším nádobím      70 kop 
pár volů tažných         30 kop 
2 prasnice a 2 vepříky        12 kop 
polí orných pod 60 strychů      120 kop 
loučného pod 6 vozů sena        12 kop 
tuto se taky přivází ona Bonificace, z které budoucně k užívání jest a předešlému 
hospodáři patřící 
za 1761. rok na obligace  25 zl. 6 kr. 2 ⅝ d.    21 kop 30 gr. 1 ⅝ d. 
za 1761. rok na Recog.   54 zl. 53 kr. 2 ½ d.    47 kop 2 gr. 6 ½ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Činí    522 kop 33 gr. 1 ⅛ d. 
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Fol. 353a 

 
kterážto summa patřiti bude 
do důchodu peněžitého jenečského 15 zl. 57 kr. 3 d.   13 kop 40 gr. 5 d. 
do contribučenské Cassy 

od roku 1761 za koupené zrno  38 zl. 56 kr. 2 ⅜ d. 
contribuce od roku 1745   25 zl. 26 kr. 1 ⅝ d. 
nové contribuce 1762  37 zl. 50 kr. 2 ⅜ d. 
             102 zl. 13 kr. ⅜ d.   87 kop 36 gr. 6 ⅜ d. 

starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 8 kopách se skládati bude 
po neb. Krausovi sirotkům Karlovi synu na vojně      49 gr. 2 d. 
Václavovi            49 gr. 2 d. 
Francovi            49 gr. 2 d. 
Kateřině            49 gr. 2 d. 
vdově Alžbětě Škvorové kostelu svárovskému skoupeno   36 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Mařeně Šerotové         38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Dorotě Brekové         35 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Dluhů rozličných 
Matějovi Strachovi šenkýři hostivickému 55 zl. 10 kr.    43 kop 
řezníkovi hostivickému     4 zl. 24 kr.      3 kopy 46 gr. 
hostivickému židovi    34 zl.     29 kop 18 gr. 4 d. 
Matějovi Novotnému v Hostivicích   4 zl. 7 gr. 3 d.     3 kopy 32 gr. 1 d. 
tesaři jenečskému Matuchovi    3 zl.       2 kopy 34 gr. 2 d. 
Antonovi Marešovi mlynáři pražskému   4 zl.       3 kopy 25 gr. 5 d. 
druhému Janovi Draskému   13 zl.     11 kop 8 gr. 4 d. 
Dorotě Práškové mlynářce do Prahy   3 zl.       2 kopy 34 gr. 2 d. 
pozůstalé vdově a sirotkům po neb. Janovi Škvorovi patřiti bude 
         209 kop 19 gr. ¼ d. 
         –––––––––––––––––– 
     Facit    522 kop 33 gr. 1 ⅛ d. 
Výminek: Pozůstalý vdově s 3ma sirotky až do smrti držitel gruntu dáti povinen jest 
3 strychy žita, ½ strychu pšenice, ½ strychu ječmene, při tom děti až do jejich zrostu 
vychovati a nějakou svatbičku strojiti, kdyby ale pozůstala vdova se vdala, tak nadjmeno-
vaný výminek přestane.  
 
 

Fol. 353b 
 
Na to položil 
Ao. 1763 wegen […?] passirt. 
 
Neuer Kauf Ao. 1764. 
Johann Škvor ut folio 353. 
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Folio 353 [ad fol. 353] 

 
Zápis Jana Škvora. 
Léta Páně 1764 dne 14. 9bris uznávajíce Šimon Škvor, že ani královské a vrchnostenské 
povinnosti zapraviti ani robotu vykonávati ani svým věřitelům práv býti v stavu jest, 
i nemajíce potřebný potah, též hospodářské nářadí, nýbrž den ode dne více dluhů 
přidělávajíc sám se svýma bratry a macechou na kancelář přišel a bratru staršímu Janovi 
dobrovolně tento grunt popustil, pročež jemu skrz rychtáře a konšela hostivického 
prošacovaný a podle vrchnostenského uznání na 24 let odevzdán jest, po kterých 24 
letech nejmladší syn Matěj z druhého lože grunt podle práva dědičného ujmouti má, jakž 
následuje 
předně stavení první sednice, síň, komora, maštal, kravský chlív, druhá malá komůrka, na 
témž celém stavení se vynachází krovů 13 párů a jedny svisle, všechno sešlé 
         100 kop 
druhé stavení komora, kůlna, S: d:, sviňský chlívky a pod tím sklípek, 7 párů krovů, dvoje 
svisle           20 kop 
z toho stavení malá špatná vrátka        2 kopy 
stodola znova vystavěná ze skrovného dříví a nedostavěná   30 kop 
pár koní velmi mizerný i s nádobím      60 kop 
1den vůz velmi sešlý          10 kop 
pluh a 1dny brány           4 kopy 
studna špatná bez obruby          2 kopy 
polí orných pod 60 strychů      120 kop 
loučného pod 6 for sena        12 kop 
zahrádka špatnou zdí ohrazená pod 1 strych 2 věrtele, polovice stromama vysazená, druhá 
polovice ale prázdná        20 kop 
         ––––––– 
     Latus    380 kop 
 
 

[ad fol. 353] 
 
     Latus    380 kop 
Bonificatzí se přiráží 
na Recog.    106 zl. 16 kr. 4 ½ d. 
na Oblig.      40 zl. 25 kr. 4 ½ d. 
     ––––––––––––––––– 
     146 zl. 42 kr. 3 ¼ kr. 125 kop 45 gr. […?] 
Poněvadž na témž gruntě více dluhy nežli tento šacunek jest, tak držitel Jan Škvor takový 
grunt výš ujmouti musíce        21 kop 50 gr. […?] 
         –––––––––––––––– 
     Summa   535 kop 35 gr. […?] 
 
Taková summa patří a ročním kladením po 8 kopách náleží, totižto: 
do důchodu peněžitého jenečského 

starý Jan  Škvor  22 zl. 12 kr. 5 d. 
Šimon Škvor přidělal   36 zl. 27 kr. 4 ½ d. 
     –––––––––––––––– 
     59 zl. 10 kr. 1 ½ d.    50 kop 43 gr. […?] 
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do contrib. Casse  

starý Jan Škvor     25 zl. 26 kr. 1 ⅝ d.  
Šimon Škvor přidělal    96 zl. 53 kr. 2 d. 
     ––––––––––––––––– 
     122 zl. 19 kr. 3 ⅝ d. 104 kop 57 gr. […?] 

do obročenství hořelického          0  
starým nápadníkům dle gruntovní knihy 
po neb. Krausovy sirotkům  
Karlovi synu na vojně           49 gr. 2 d. 
Václavovi             49 gr. 2 d. 
Francovi             49 gr. 2 d. 
Kateřině             49 gr. 2 d. 
vdově Alžbětě Škvorovej kostelu svárovskému skoupeno   36 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Mařeně Šerotové         38 kop 6 gr. 3 ½ d. 
Dorotě Brekové         35 kop 6 gr. 3 ½ d. 
     Latus    268 kop 11 gr. 2 ⅝ d. 
 
 

[ad fol. 353] 
 
     Latus    268 kop 11 gr. 2 ⅝ d. 
odstupujícímu hospodáři totižto manželce Šimona Škvora, co ona do statku přinesla, 
3 krávy      55 zl. 30 kr. 
7 ovcí       14 zl. 
4 strychy žita      12 zl. 
hotových peněz     31 zl. 
     ––––––––––– 
     112 zl. 30 kr.     96 kop 25 gr. 5 d. 
vdově po Janovi Škvorovi 
za jednu krávu     10 zl. 30 kr. 
za jeden vůz        5 zl. 
za pluh a brány kované      1 zl. 
     ––––––––––– 
       16 zl. 30 kr.     14 kop 8 gr. 4 d. 
Dluhy rozličných 
Matějovi Strachovi šenkýři hostivickému  
       55 zl. 10 kr.     43 kop 
řezníkovi hostivickému      4 zl. 24 kr.      3 kopy 46 gr. 
Matějovi Novotnému hostivickému   4 zl. 7 kr. 3 d.      3 kopy 32 gr. 1 d. 
tesaři Matuchovi z Jenče28      3 zl.       2 kopy 34 gr. 2 d. 
hostivickému židovi     34 zl.     29 kop 18 gr. 4 d. 
Antonínovi Marešovi do Prahy mlynář 
         4 zl.       3 kopy 25 gr. 5 d. 
druhému Janovi Draskému    13 zl.     11 kop 8 gr. 4 d. 
  

                                                 
28  Dopsáno dodatečně: Přijdou za uvázlé mše svaté. 
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Dorotě Práškové do Prahy mlynářka 
         3 zl.       2 kopy 34 gr. 2 d. 
Nové dluhy, co Šimon Škvor přidělal 
do obce        2 zl. 35 kr.      2 kopy 12 gr. 6 d. 
kováři hostivickému       9 zl.       7 kop 42 gr. 6 d. 
koláři hostivickému       5 zl. 30 kr.      4 kopy 42 gr. 6 d. 
židovce nového dluhu    48 zl.     41 kop 8 gr. 4 d. 
ovčáku hostivickému za máslo     2 zl.       1 kopa 42 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit    535 kop 35 gr. 1 ⅝ d. 
 
Ostatně stran výminku se jedna i druhá strana při knížecí administranci supplicado 
 
 

[ad fol. 353] 
 
ucházeli a jak skrze knižní inspekci tak, jakž se in originali písemnost zde vynachází 
všechno a skoncováno jest, totižto: 
1é  vdově Mařeně Škvorové se má každoročně tak dlouho vydati, pokudž se nevdá, 

3 strychy žita, ½ strychu pšenice, ½ strychu ječmene, 3 zl. peněz místo jedné 
komory. Item na vychování dvou sirotků 2 strychy žita.29 

2hé  Šimonovi Škvorovi, poněvadž skrze jeden rok toliko hospodařil, grunt nezvelebil, 
nýbrž spustil, toliko patřiti má až do smrti pod jeden strych polí. Item držitel gruntu 
jemu 30 zl. má vydati, aby sobě nějakou chaloupku mohl vystavěti. 

3tí  Janovi Škvorovi držiteli se výminek na budoucí časy slibovati nemůže, poněvadž již 
dva výminky z toho gruntu se dávají, však ale jestli grunt a stavení zvelebí, všecké 
povinnosti zapraví a dluhy nepřidělá, jemu od úřadu hospodářského pro 
okolostojícnosti časů a možností uznati […] ujistiti se mocti bude. 

 
Ao. 1765 kladení Jana Škvora 

1 kopa 6 gr. 3 ½ d. záduší svárovskému  rest    35 kop 
1 kopa 6 gr. 3 ½ d. Dorotě Prekové  rest   34 kop 

 
Ao. 1766 1 kopa záduší svárovskému      34 kop 

3 kopy 46 gr. hostivickému řezníkovi  rest     0 
1 kopa 46 gr. 2 d. kolářovi    rest     2 kopy 56 gr. 4 d. 
1 kopa 55 gr. 5 d. kovářovi    rest     5 kop 47 gr. 1 d. 
2 kopy Dorotě Prekové    rest   32 kop 

 
 
  

                                                 
29  Mezi řádky vepsán dodatečně stejným rukopisem další text, asi německy, nečitelný. 
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[ad fol. 353] 

 
Ao. 1767 13 zl. 42 kr. […?] Mařena Škvorin auf ihre […?] Pratension [… …?] 
        rest      2 zl. 48 kr. 

1 kopa záduší Svárovskému    rest   33 kop 
1 kopa židovce Hostivický    rest   28 kop 18 gr. 4 d. 

 

Ao. 1768 25 kop 42 gr. 6 d. neb 30 zl. Šimonovi Škvorovi složil vymíněných na jednu 
chalupu k vystavění     rest     0 

 

Ao. 1769 5 kop Matěji Strachovi šenkýři hostivickému, rest   38 kop 
2 zl. 48 kr. vdově Mařeně Škvorovně její Pratensi, rest     – 

 

Ao. 1770 3 kopy Dorotě Prackové   rest   29 kop 
 

1771 5 kop 42 gr. 6 d. kováři    rest     – 
 

1772 2 kopy židu hostivickému       27 kop 18 gr. 4 d. 
 

1773 5 kop Dorotě Prekové na mše svaté, ostatní muži Prekové 
           24 kop 

1 kopa muži Prekové     rest   23 kop 
 

Ao. 1774 4 kopy 42 gr. 6 d. koláři   rest     – 
2 kopy Dorotě Prekový     21 kop 

 

Ao. 1775 49 gr. 3 d. Václavovi Krausovi   rest     0 
49 gr. 3 d. Francovi Krausovi   rest     – 
1 kopa muži Prekové     rest   20 kop 

 

Ao. 1776 2 kopy Dorotě Prekové, nyní muži     18 kop 
1 kopa 18 gr. 4 d. židu hostivickému     26 kop 

 

Ao. 1777 4 kopy Dorotě Prekový, nyní muži, na dluh Jeneckému hořejšímu šenkýři 
Michlovi       rest   14 kop 
kterých 14 kop mezi následující se rozděluje, totiž 
Kateřině Bílkové          3 kopy 26 gr. 3 d. 
Tomášovi Prekovi          3 kopy 26 gr. 3 d. 
2 dětem po Mařeně Černé         3 kopy 26 gr. 3 d. 
Alžběta Trýbová          3 kopy 26 gr. 3 d. 
od rozdělení                      14 gr. 2 d. 
         ––––––––––––––––––––––––– 

     Činí      14 kop 
 
 

[ad fol. 353] 
 
Ao. 1778 passiert […?] Krieg 
 

1779 1 kopa Janovi Draskému    rest   10 kop 8 gr. 
 

Ao. 1780 49 gr. 3 d. Karlovi Krausovi na vojně na mše svaté     – 
49 gr. 3 d. Kateřině Krausové na mše svaté      – 
1 kopa Kateřině Bílkový         2 kopy 26 gr. 3 d. 
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Ao. 1781 et 1782 2 kopy 26 gr. 3 d. Kateřině Bílkové, rest     0 

3 kopy 26 gr. 3 d. Alžbětě Trýbové   rest     0 
2 kopy hostivickému židovi    rest   25 kop 18 gr. 

 
Ao. 1783 1 kopa záduší svárovskému   rest   32 kop 

3 kopy 26 gr. 3 d. Tomášovi Prekovi  rest     0 
 
A. 1784 1 kopa záduší svárovskému   rest   31 kop 

5 kop 42 gr. 6 d. hostivickému židovi, po něm synu Tomášovi 
5 kop 42 gr. 6 d. item druhému synu Josefovi 
2 kopy ostane ještě pro starou židovku     11 kop 52 gr. 

 
Ao. 1785 1 kopa záduší svárovskému   rest   30 kop 

3 kopy 36 gr. 3 d. dětem po Mařeně Černé      0 
2 kopy 24 gr. 2 d. tesaři Matuchovi       0 
1 kopa hostivické židovce       10 kop 52 gr. 

 
Ao. 1786 1 kopa záduší svárovskému      29 kop 

pozůstalost po Mařeně Šerotové se rozvrhuje: 
na mše svaté za Mařenu Šerotovou       5 kop 57 gr. 
Josef Šerot           8 kop 
Janovi            8 kop 
Mařeně Holasové          8 kop 
Jakubovi Novotnému          8 kop 
od rozdílu            9 gr. 3 d. 
         ––––––––––––––– 
           38 kop 6 gr. 3 d. 
2 kopy Josefovi Šerotovi    rest     6 kop 
1 kopa na mše svaté za Mařenu Šerotovou      4 kopy 57 gr. 

 
 

[ad fol. 353] 
 
1787 1 kopa záduší svárovskému       28 kop 

1 kopa na mše svaté za Mařenu Šerotovou      3 kopy 57 gr. 
2 kopy Josefovi Šerotovi         4 kopy 
2 kopy židovce hostivické         8 kop 52 gr. 6 d. 

 
1788 1 kopa na mše svaté za Mařenu Šerotovou      2 kopy 57 gr. 

2 kopy Josefovi Šerotovi         2 kopy 
1 kopa záduší svárovskému       27 kop 
2 kopy Josefovi Strachovi do Hostivic     36 kop 
item 2 kopy odstupující hospodyni vdově Anně po Šimonovi Škvorovi 
           14 kop 25 gr. 5 d. 

 
Übetragen. 
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Fol. 354a 

 

Chalupa Chladilovská 
od starodávna řečená dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 53,30 

nyní Vojtěch Ptáčník jinak Janeček 
 
ujal chalupu tu sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1699 dne 28. January 
za summu         60 kop 
na to vyplatil, jakž knihy gruntovní svědčí,     6 kop 
zůstává mil. vrchnosti ještě     42 kop 
sirotkům Janečkovským      12 kop 
         ––––––––– 

     Facit    54 kop 
K tomu 
polí přijal, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. B 2 pod 13 strychů 2 věrtele jest pole Mikoláše Šerota, jemu platit bude smlouva 
obecní strych po 2 kopách Lukášovi a Tobiášovi ut folio 317  
           27 kop 
D 1 pod 5 strychů jest pole France Vodaře, bude za ně platit Janovi sirotku Kobylovskému 
          10 kop 
lit. V 30 pod 1 strych jest pole ode dvora panského, za ně, poněvadž rybník Zvonečků 
jemu tolik zatopuje, nebude nic platit. 
sub. lit. I 1, 2 a 3 pod 13 strychů 1 věrtel ty pole jsou jeho vlastní v první summě 
s gruntem koupené. 
Summa polí jeho ve 6 kusech pod     32 strychů 3 věrtele 
 
 

Fol. 354b 
 
luk míti bude 
sub lit. V pod Pátkem 5 provazců jest drn neotavný panský, za který, poněvadž jemu 
lepšího drnu 4 ½ provazce rybník Zvonek zatopil, nic neplatí. 
Summa luk jeho v 1 kuse       5 provazců 
 

Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
mil. vrchnosti po srážce ut folio 359 15 kop ještě patří   22 kop 
sirotkům Janečkovským      12 kop 
Lukášovi Tobiášovi       27 kop 
Janovi Kobylovi       10 kop 
Samuelovi a Kateřině rovným dílem ut folio    15 kop 
         ––––––––– 

     Summa   91 kop 
 

Léta 1704 dne 19. January položil následovně: 
milost. vrchnosti         3 kopy 
Kateřině         7 kop 30 gr. 
Samuelovi         4 kopy 50 gr. 

                                                 
30  Nyní Pelzova čp. 4. 
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Léta 1705 dne 29. January položil mil. vrchnosti     3 kopy 
 

Léta 1706 dne 5. January položil milostivé vrchnosti     2 kopy 
 

Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti     2 kopy 
 

Léta 1708 dne 9. January položil milostivé vrchnosti     2 kopy 
 

Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic 
 

Léta 1710 dne 13. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
            1 kopu 
 
 

Fol. 355a 
 
Léta 1711 dne 21. January položil gruntovních peněz mil. vrchnosti  
            1 kopu 
 

Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil    0 
 

Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
            3 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
            3 kopy 

Item Samuelovi a Kateřině doplaceno     2 kopy 40 gr. 
 

Léta 1715 dne 8. January položil milostivé vrchnosti gruntovních peněz  
            1 kopu 
 

Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
            3 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil milostivé vrchnosti    3 kopy 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.     3 kopy 
Item koupil podíl od Jana Dobiáše, který sám o sobě při knihách stál, a za něj jednu 
jalovici a 30 gr. peněz dal a on na tom gruntu nic více co pohledávati míti nemá 
a nebude, dobrovolně postoupil    27 kop 
Item další podíl Janečkovským, co […?] její, za ně patří odepsati  
          12 kop 
Item přijal s dovolením milostivé vrchnosti od Jana Dejmka statku ½ lánu polí 
a 4 ½ provazce louky dle mapy, totiž: 
lit. D 2 kus pole pod 14 strychů 2 věrtele 
     D 4   12 strychů 2 věrtele 
     D 6     3 strychy 1 věrtel 
     po 2 kopách za strych 60 kop 30 gr. 
též 4 ½ provazce louky       3 kopy 
a tak polí zůstává dopláceti a patřiti bude, jakž následuje: 
milostivé vrchnosti i za ty Dejmkovy pole a luka  60 kop 30 gr. 
Janovi Kobylovi      10 kop 
         ––––––––––––––––– 

     Summa   70 kop 30 gr. 
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Léta 1719 dne 7. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
            3 kopy 
 
 

Fol. 355b 
 
Léta Páně 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti     1 kopu 

Janovi Kobylovi        2 kopy 
 

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti      1 kopu 
Janovi Kobylovi posledních       8 kop 

 

Léta 1721 dne 15. Xbris položil m. vrchnosti      3 kopy 
 

Léta 1722 dne 11. Decebris položil mil. vrchnosti     3 kopy 
 

Léta 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti      3 kopy 
 

Léta 1724 dne 8. January položil mil. vrch.     3 kopy 
 

Léta 1724 dne 18. 8bris 1725 položil mil. vrchnosti     3 kopy 
 

Léta 1726 dne 2. 9bris mil. vrchnosti       2 kopy 
 

Léta 1727 dne 29. Xbris mil. vrchnosti       1 kopu 
 

1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti       3 kopy 
 

1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti       3 kopy 
 

1730 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1731 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1732 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1733 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1734 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1735 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1736 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1737 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1738 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1739 mil. vrchnosti          3 kopy 
 

1740 mil. vrchnosti          1 kopa 30 gr. 
a tak grunt jest zaplacený 
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Nový zápis Martina Ptáčníka. 
Léta Páně 1751 dne 17ho Novembris po smrti máteři svý Kateřiny Ptáčníkové ujímá grunt 
tento pozůstalý syn Martin Ptáčník se vším k němu patřícím příslušenstvím a povinnostmi 
pro sebe, manželku svou a budoucí své k stálému užívání, kteréžto jemu s povědomím 
úřadu vrchního jenečského skrze rychtáře sobínského Jana Linka a hostivického Matěje 
Hoška prošacován jest za summu trhovou, jakž následuje: 
 
 

Fol. 356a 
 

první stavení sednice, síň, kuchyňka, malá komora, maštal, na tím 10 párů krovů, jak se 
vynachází,           40 kop 
v druhém pořadí chlív a komora, nad tím 3 páry krovů     9 kop 
2 malé chlívky           2 kopy 
stodola malá, na tím 8 párů krovů      24 kop 
sklep malý sešlý           9 kop 
vystavěná zeď pro komoru          8 kop 
jeden vůz nový         18 kop 
jeden pluh, brány s železem k tomu patřícím       3 kopy 
hřebřiny, fasuněk a jedna korba         2 kopy 
1 kůň špatný se vší nádobím       12 kop 
1 malé hříbátko           4 kopy 
1 pár volů tažných         20 kop 
3 kusy kravského         23 kop 
1 volek letošní           3 kopy 
pod 1 lán polí orných      120 kop 
loučného pod 1 vůz sena          4 kopy 
zahrada malá pod 1 věrtel z 17ti stromů        5 kop 
2 prasnice velký a 2 prasata         8 kop 
         ––––––––– 
     Činí v summě  314 kop 
kterážto summa patřiti bude, totižto 
na dluh důchodenský jenečský       10 kop 35 gr. 2 ½ d. 
item do contribučské kasy starý dluh      22 kop 49 gr. 3 ¼ d. 
dluhů rozličných  
hostivickému polnímu mistru Matoušovi Neumanovi    42 kop 51 gr. 3 d. 
sirotkům po neb. Kateřině Ptáčníkový platiti bude 
Matějovi        110 kop 
Lidmile        110 kop 
neb. rodičům na mše svaté       17 kop 43 gr. 5 ¼ d. 
         ––––––––––––––––––––––– 
     Facit    314 kop 
 

Notandum: Popouští on hospodář Martin Ptáčník pro jeho sestru Lidmilu Dufkovou 
1 strych pole od jeho gruntu až do smrti její užívati, potom pak ale po smrti zase jemu 
takové pole připadne svému statku. 
 

Dne 25. listopadu roku 1776 se ty od Martina Ptáčníka vypůjčené peníze ze sirotčí kasy dle 
obligací v gruntovní knize ujišťují, totiž       60 zl. 
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Fol. 356b 

 
Na to položil 
Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky       1 kopu 8 gr. 6 d. 

za zemřelé rodiče na mše svaté        1 kopu 
Matějovi           1 kopu 
na důchodenský dluh dle restcedule       1 kopu 17 gr. 2 d. 

 

Ao. 1753 na contribučenský dluh dle knížky         51 gr. 1 d. 
za zemřelé rodiče na mše svaté        1 kopu 
hostivickému polnímu mistrovi        8 kop 34 gr. 2 d. 
Lidmile            1 kopu 

 

Ao. 1754 na contrib. dluh dle knížky        1 kopu 8 gr. 5 ½  d. 
za zemřelé rodiče na mše svaté        1 kopu 
Lidmile            2 kopy 

 

Ao. 1755 za zemřelé rodiče na mše svaté       1 kopu 
Lidmile            1 kopu 
hostivickému polnímu mistrovi      34 kop 14 gr. 1 d. 

 

Ao. 1756 na dluh důchodenský dle restcedule       1 kopu 42 gr. 6 d. 
na contribučenský dluh dle knížky        2 kopy 37 gr. 5 d. 
za zemřelé rodiče na mše svaté        1 kopu 
Lidmile s krávou zaplatil       12 kop 

 

Ao. 1757 na dluh důchodenský v hotovosti       2 kopy 
za zemřelé rodiče na mše svaté        1 kopu 

 

Ao. 1758 na dluh důchodenský v hotovosti       2 kopy 
Lidmile            1 kopu 

 

Ao. 1759 za rodiče na mše svaté         1 kopu 
na dluh důchodenský v hotovosti        2 kopy 

 

Ao. 1760 kladl, totiž 
6 kop na kontribuční dluh    rest    15 kop 25 gr. 5 d. 
2 kopy Martinovi     rest 107 kop 
1 kopa na mše svaté     rest   10 kop 43 gr. 5 ¼ d. 

 

Ao. 1761 kladl, totiž 
3 kopy na kontribuční dluh    rest   12 kop 25 gr. 5 d. 
1 kopa Lidmile      rest   92 kop 

 

Ao. 1762 3 kopy na kontrib. dluh    rest     9 kop 25 gr. 5 d. 
1 kopa Lidmile      rest   91 kop 

 

Ao. 1763 3 kopy na kontrib. dluh    rest     6 kop 25 gr. 5 d. 
39 kop Lidmile na třetí peníze   rest   51 kop 25 gr. 5 d. 
51 kop 25 gr. 5 d. záduší hostivické skoupilo za 20 zl. na třetí peníze, 
         rest     – 
Budoucně tehdy chrám Páně hostivický má na gruntě Martina Ptáčníka na termíny 
k vybírání          51 kop 25 gr. 5 d. 
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Fol. 357a 

 
Ao. 1765 2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté rest     7 kop 43 gr. 4 ¼ d. 

6 kop Martinovi hospodářovi   rest 101 kop 
 
Ao. 1766 2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté rest     5 kop 43 gr. 4 ¼ d. 

6 kop Martinovi hospodářovi   rest   95 kop 
 
Ao. 1767 2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté rest     3 kop 43 gr. 4 ¼ d. 

5 kop Martinovi hospodářovi   rest   90 kop 
 
Ao. 1768 2 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté rest     1 kopa 43 gr. 4 ¼ d. 
 
Ao. 1769 1 kopa 43 gr. 4 ¼ d. za zemřelé rodiče na mše svaté 
        rest     0 
 
Ao. 1770, 1771, 1772 90 kop Martinovi hospodářovi, rest     0 

Item ujišťuje se sem 12 zl. dluhu, který neb. Karel Hansl ovčák hostivický k záduší 
hostivickému odkázal 

 
Ao. 1780 2 kopy 25 gr. 5 d. chrámu páně hostivickému   49 kop 
 
Ao. 1781 a 1782 2 kopy chrámu páně hostivickému rest   47 kop 
 
Ao. 1783 1 kopa chrámu páně hostivickému  rest   46 kop 
 
Ao. 1784 1 kopa chrámu páně hostivickému  rest   45 kop 
 
Neuer Kauf an dem Mates Pachmann. 
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Fol. 359a 

 

Grunt Rodovský 
od starodávna tak řečený dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 45,31 

nyní Jiřík Škvor neb Čert 
 
ujal grunt tento sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1700 dne 14. Feb-
ruary za summu        80 kop 
Na to vyplatil, jakž toho knihy gruntovní ukazují,    6 kop 
zůstává dopláceti sirotkům Škvorovým     74 kop, totiž: 
Janovi         12 kop 20 gr. 
Karlovi        12 kop 20 gr. 
Jiříkovi        12 kop 20 gr. 
Václavovi        12 kop 20 gr. 
Samuelovi        12 kop 20 gr. 
Kateřině        12 kop 20 gr. 
         ––––––––––– 
     Facit    74 kop 
K tomu 
polí přijal dle mapy a popsání měřiče zemského 
od lit. E odňatý kus pod 10 strychů 1 věrtel pole je Petra Škorničky, za které dle smlouvy 
obecní platiti bude mil. vrchnosti      20 kop 30 gr. 
sub lit. K 2, 3 a 4 pod 19 strychů 3 věrtele jsou pole jeho vlastní v první summě při statku 
koupené, nedá za ně nic. 
Summa polí jeho ve 4 kusech pod     30 strychů 
 
 

Fol. 359b 
 
Louky míti bude 
sub. lit. K blíž silnice 3 ¼ provazce, ta louka jest jeho vlastní v první koupi připojená. 
Id est          3 ¼ provazce 
 
Čistí grunt svůj  
polma, co jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. K 1 pod 7 strychů 2 věrtele připojeny ke dvoru panskému, za které mil. vrchnost 
dle smlouvy obecní platí Danielovi 7 kop 30 gr. a Kateřině 7 kop 30 gr. a vykazovati ráčí na 
gruntu Chladilovském Vojtěcha Ptáčníka ut folio 354   15 kop 
Lukami sub lit. K dáno za strouhou kus louky pod 1 ¾ provazce Janovi Sudovi a Václavovi 
Janskému, za které platit budou Vencl Škvorovi     1 kopu 10 gr. 
  

                                                 
31  Nyní Čsl. armády čp. 21. Ve starších knihách se nazýval Rodkovský. 
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Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
mil. vrchnosti za pole      20 kop 30 gr. 
Janovi bratru        12 kop 20 gr. 
Karlovi        11 kop 20 gr. 
Jiříkovi        13 kop 20 gr. 
Václavovi po srážce ještě      11 kop 20 gr. 
Samuelovi po srážce        4 kop 50 gr. 
Kateřině podobně         4 kop 50 gr. 
         ––––––––––– 
     Summa   78 kop 20 gr. 
 
 

Fol. 360a 
 
Léta 1704 dne 19. January položil následovně: 

milostivé vrchnosti        2 kopy 
nápad jeho vlastní tuto se jemu odpisuje   13 kop 20 gr. 

 
Léta 1705 dne 29. January položil mil. vrchnosti     3 kopy 
 
Léta 1706 dne 5. January položil mil. vrchnosti     2 kopy 
 
Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti     2 kopy 
 
Léta 1708 dne 9. January položil milostivé vrch.    2 kopy 
 
Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic 
 
Léta 1710 dne 21. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti  
           1 kopu 
 
Léta 1711 dne 21. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
                30 gr. 
 
Poněvadž léta 1711 chalupa Jakuba Esa netoliko na stavení velmi špatná a téměř na 
spadnutí, i k tomu na překážce, jakož i pro oheň zámku i dvoru nebezpečná byla, tehdy na 
poručení J. Excel. se zbořila, pole však za půl lánu pod 33 strychů 3 věrtele k statku 
tomuto přidaly, za které hospodář Jiřík Škvor neb Čert po 2 kopách za strych platiti 
povinen bude       67 kop 30 gr. 
luka pod 3 ¾ provazce za         2 kopy 15 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     v summě vynáší  69 kop 45 gr. 
které peníze patřiti budou 
mil. vrchnosti          1 kopa 30 gr. 
Smolíkové do Zličína      15 kop 30 gr. 
Jakubovi Esovi a dětem jeho     52 kop 45 gr. 
         –––––––––––––––––– 

     Fac.    69 kop 45 gr. 
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Fol. 360b 

 
Léta 1712 dne 16. February pro nemožnost nepoložil nic 
 

Léta 1713 dne 14. February položil mil. vrch.        3 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil mil. vrch.       3 kopy 
 

Léta 1715 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic 
 

Léta 1716 dne 28. January položil mil. vrch.       2 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrch.       2 kopy 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.       3 kopy 
 

Léta 1719 dne 7. February položil gruntovních peněz 
 Matějovi Esovi          1 kopu 30 gr. 
 Dorotě Bendové           1 kopy 30 gr. 
         –––––––––––––––––––––––––––– 

     Summa     16 kop 
Zůstává dopláceti a patří 
milostivé vrchnosti          9 kop 30 gr. 
Matějovi Esovi po Jakubovi Esovi      22 kop 25 gr. 
Dorotě Bendové po Jakubovi Esovi      22 kop 30 gr. 
Matějovi Smolíkovi do Zličína      15 kop 30 gr. 
Janovi bratru Jiříka Čerta       15 kop 30 gr. 
Karlovi          11 kop 10 gr. 
Samkovi           9 kop 40 gr. 

         –––––––––––––––––––––––––––– 

     Facit    106 kop 15 gr. 
 

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti        3 kopy 
 

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        3 kopy 
 

Léta 1721 dne 15. Xbris položil mil. vrchnosti        3 kopy 
Nacházejíce na témž gruntě 2 krávy k záduší hostivickému patřící, jakožto za nepří-
tomné se poráží, což nápadníkům budoucně poraziti přijde, 12 kop 

 

Léta Páně 1722 dne 11. December položil mil. vrchnosti posledních    30 gr. 
po neb. Matějovi Esovi dědici Jiříkovi        1 kopu 30 gr. 
po Dorotě Bendové Pavlovi manželu       1 kopu 30 gr. 

 

Léta Páně 1723 Matějovi Esovi dědici Jiříkovi        1 kopu 30 gr. 
Karlovi             1 kopu 30 gr. 

 

Léta Páně 1724 Matějovi Esovi dědici Jiříkovi       1 kopu 
Karlovi              1 kopu 
po Dorotě Bendové Pavlovi manželu       1 kopu 

 

Léta Páně 1725 Matějovi Esovi dědici Jiříkovi       1 kopu 
Karlovi             1 kopu 
po Dorotě Bendový Pavlovi manželu       1 kopu 

 

Léta Páně 1726 dne 2. Xbris Janovi Škvorovi       1 kopu 
Karlovi             1 kopu 
Anně Kozlové po neb. Smolíkovi         1 kopu 
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Fol. 361a 

 
Léta 1727 položil Janovi Škvorovi         1 kopu 

Karlovi            1 kopu 
Anně Kozlové po neb. Smolíkovi        1 kopu 

 
1728 položil Janovi Škvorovi         1 kopu 

Karlovi             1 kopu 
Janovi Kozlovi           1 kopu 

 
1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti         0 

Janovi Škvorovi           1 kopu 
Karlovi             1 kopu 
Janovi Kozlovi           1 kopu 

 
Nový zápis Josefa Škvora. 
Léta Páně 1730 dne 19ho November ujal grunt tanto po neb. Jiříkovi Škvorovi neb Čertovi 
Josef Škvor pro sebe, manželku, děti a budoucí své se vším k tomu patřícím příslušenstvím 
dle prošacování rychtáře hostivického a sobínského následujícím způsobem, totiž 
za stavení a stodolu         80 kop 
polí pod 60 strychů výsevku po 2 kopách   120 kop 
loučné pod 2 vozy sena          8 kop 
zahradu švestkami vysázenou       16 kop 
hovězí a sviňský dobytek, jeden vůz se vším nářadím, jeden pluh a jedny brány 
           64 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa   288 kop 30 gr. 
 
jsouce ale na tom gruntě 2 železné krávy k záduší hostivickému patřící, tak tehdy se jemu 
po 6 kopách odpisuje        12 kop 
též důchodenské a jiné tak peněžité a obilné dluhy, které on nynější hospodář k zaplacení 
na sebe přijímá       100 kop 
         –––––––––––– 
     Summa   112 kop 
 
tak tehdy zůstává k doplácení ročně po 2 kopách   176 kop 30 gr. 
kterážto summa patřiti bude, totiž 
po Matějovi Esovi dědicovi Jiříkovi      17 kop 25 gr. 
po Dorotě Bendové Pavlovi       19 kop 
po Matějovi Smolíkovi Janovi Kozlovi      11 kop 
Janovi Škvorovi         11 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Latus      58 kop 55 gr. 
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Fol. 361b 

 
     Latus      58 kop 55 gr. 
Karlovi Škvorovi           3 kopy 40 gr. 
Samkovi Škvorovi, nyní jeho pozůstalým dědicům      9 kop 40 gr. 
po neb. Jiříkovi Škvorovi pozůstalým dědicům patří, a to 
Alžbětě          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Anně           17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Dorotě          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Josefovi hospodáři         17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Barboře          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Václavovi          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

     Summa   176 kop 30 gr. 
 
Na to vyplatil 
1730 Josefovi Škvorovi hospodáři se jeho díl odpisuje    17 kop 22 gr. 3 ½ d. 

Janovi Škvorovi na 3tí peníze splatil      11 kop 30 gr. 
 
1731 po neb. Janovi Kozlovi Lucii do Litovic        2 kopy 
 
1732 po neb. Matějovi Esovi Alžbětě         1 kopu 

Mařeně sestře její           1 kopu 
 
1733 položil Karlovi Škvorovi          2 kopy 
 
 

Fol. 362a 
 
Nový zápis Martina Kleinera. 
Léta Páně 1734 dne 5ho February uznávajíce se držitel gruntu tohoto Josef Škvor ve své 
veliké chudobě, v které postavený jest, nedostatečným být takový grunt bez dokonalého 
spuštění v držení svém zachovati a povinnosti i všechny daně jeho déleji vybejvati, tak jest 
jej Martinovi Kleinerovi švagru svému, manželce, dětem a budoucím jeho se vším k němu 
patřícím příslušenstvím, 3mi špatnými koňmi a skrovným nářadím dobrovolně postoupil 
a on přistupující nový hospodář z ohledu zachování dobrého přátelstva na půdě k tomu 
gruntu patřící na svůj náklad pro něho jednu chaloupku, v které až do smrti (:však ve 
svornosti:) zůstávati moci bude, vystavěti a k tomu pod 1 strych žita a 1 strych ječmena 
polí orných skrze 3 léta pořád zběhlé zanechati a k sobě přistrojiti jest přislíbil, však ale 
kdyby pšenici síti chtěl, sobě vyvésti a semena dáti povinen bude. Pročež tehdy tuto jemu 
Matějovi Kleinerovi, manželce, dětem i budoucím jeho v předešlém šacunku se připisuje za 
summu         288 kop 30 gr. 
jsouce ale na tom gruntu 2 železné krávy záduší hostivického, tehdy tuto po 6 kopách se 
odpisuje           12 kop 
Item na důchodenské, contribuční a jiné jak peněžité, tak taky obilné od Jiřího Škvora jako 
tchána pocházející dluhy, od kterých odstupující hospodář sice něco vyplatil, však ale zase 
něco jinších o 4 kopy 22 gr. 3 ½ d. více udělal, tuto se porážejí a on nynější hospodář 
k zaplacení na sebe přijímá      104 kop 22 gr. 3 ½ d. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

      Summa   116 kop 22 gr. 3 ½ d. 
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A tak zůstává k ročnímu po 3 kopách vyplácení   172 kop 7 gr. 3 ½ d. 
které patřiti budou, totiž 
po Jiřím Esovi Jiřímu synu          5 kop 48 gr. 2 d. 
Mařeně            4 kopy 48 gr. 2 d. 
Alžbětě            4 kopy 48 gr. 3 d. 
         –––––––––––––––––––––––––– 

     Latus       15 kop 25 gr. 
 
 

Fol. 362b 
 
     Latus       15 kop 25 gr. 
Po Dorotě Bendové Pavlovi       19 kop 
po Janovi Kozlovi Lucii do Litovic         9 kop 
Karlovi Škvorovi           1 kopa 40 gr. 
po Samuelovi Škvorovi dcerám         9 kop 40 gr. 
po Jiřím Škvorovi dědicům, totiž 
Alžbětě          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Anně           17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Dorotě          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Barboře          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Václavovi          17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
a Josefovi odstupujícímu hospodáři s polmi i s tím položeními a splacenými 17 kopami 
30 gr., od kterých se na vzdělané jeho dluhy, jak zpředu potažené jsou, 4 kopy 3 ½ d. 
poráží, ještě patří          30 kop 30 gr. 
         –––––––––––––––––––––––––– 

     Facit    172 kop 7 gr. 3 ½ d. 
 
Při vyhotovení zápisu tohoto položil závdavku 17 kop 30 gr., které se jemu od těch na 
zaplacenýí dluhů přijatých 104 kop 22 gr. 3 ½ d. porážejí, totiž 
na contribučenský dluh          8 kop 50 gr. 
jenečskému židu Josefovi           8 kop 40 gr. 
         –––––––––––––––––––––––––– 

     Facit       17 kop 30 gr. 
 
item manželce své podíl odepsati dal      17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
 
1735 po Jiřím Esovi Jiřímu synu          ½ kopy 

Mařeně            ½ kopy 
Alžbětě             ½ kopy 
item po Dorotě Bendové Pavlovi         1 ½ kopy 

 
1736 na těch 104 kop 22 gr. 3 ½ d. důchodenského dluhu položil  
              2 kopy 
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Fol. 363a 

 
Nový zápis Jana Šafaříka z Hostivic. 
Léta Páně 1736 dne 3. měsíce prosince uznávajíce se držitel gruntu tohoto Martin 
Kleisner32 v své velké chudobě, v které postavený jest, nedostatečným býti takový grunt  
bez dokonalého spuštění v držení svém zachovati a povinnosti i všechny daně jeho delší 
vybývati, tak jest jej Janu Šafaříkovi, příteli svému, manželce, dětem a budoucím jeho se 
vším k němu patřícím příslušenstvím následovně popustil: 
stavení pod dvoumi podlahy za       60 kop 
druhé malé proti tomu stavení       15 kop 30 g. 
stodola v nově vystavěná z dobrého dříví     45 kop 
vůz ač špatný, fasuněk, 4 líšně a hřebřiny       9 kop 
pluh s bránami za            3 kopy 
jeden volek          10 kop 
zahrádky stromkami vysázené       20 kop 
polí pod 1 lán       120 kop 
na 2 vozy loučného           6 kop 
         –––––––––––––––––– 

     Summa   288 kop 30 gr. 
jsouce ale na tom gruntě 2 železné krávy záduší hostivického, tehdy tuto po 6 kopách se 
odpisují           12 kop 
a tak zůstává k placení      276 kop 30 gr. 
a patří 
od starého hospodáře Jiříka Škvora dluhů vzdělaných důchodenského, contribučenského, 
obilního, též cizího, které všechny on Šafařík na sebe k vyplacení přijímá a jak mnoho 
takového restu i pilnosti uplatí, každoročně při účtech odepsat dáti povinen bude, po 
srážce 32 kop, co za 6 Kleisner 
 
 

Fol. 363b 
 
vyplatil dosavad         72 kop 23 gr. 3 ½ d. 
contribučenský rest Kleisnerovský, který nový hospodář na sebe přijímá a bez všech 
termínů vyplácen býti má         35 kop 
ostatním nápadníkům každoročně po 3 kopách kladením spláceti má 
za rok 1727 Škvorovský rest k záduší hostivickému       33 gr. 
po Jiřím Esovi Jiřímu synu          5 kop 18 gr. 2 d. 
Mařeně            4 kopy 18 gr. 2 d. 
Alžbětě            4 kopy 18 gr. 3 d. 
po Dorotě Bendové Pavlovi       17 kop 
po Janovi Kozlovi Lucii do Litovic         9 kop 
Karlovi Škvorovi           1 kopa 40 gr. 
po Samuelovi Škvorovi dcerám         9 kop 40 gr. 
po Jiřím Škvorovi dědicům, totiž 
Matoušovi Šmídovi         17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Dorotě Sudové         17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Barboře Svobodové         17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Mařeně Eichlerové         17 kop 22 gr. 3 ½ d. 
                                                 
32  V předchozím zápisu psán Kleiner. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 104 
 

 
 
 
Josefovi Škvorovi po dehalit 20 kop 30 gr., které Kleisnerovi patří, když mu za podíl jednu 
chalupu vystavěl, tuto Kleisner z lásky jemu propouští    10 kop 
bývalému hospodáři Martinovi Kleisnerovi patří 
na dluhy vyplacených         32 kop 
do statku vplacených         20 kop 22 gr. 4 ½ d. 
za vystavěnou chalupu od podílu Josefa Škvora    20 kop 30 gr. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

      Činí     72 kop 52 gr. 4 ½ d. 
z toho contrib. rest 35 kop, též kostelní 33 gr. se sráží, zůstalo jemu k propuštění 
            37 kop 19 gr. 4 ½ d. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

      Facit33   276 kop 30 gr. 
Výminek. Jsouce Josef Škvor na zdraví porušený z toho ohledu nový hospodář pod 
2 věrtele žita, 2 věrtele ječmena, totiž ročně 1 strych na 2 léta toliko, chalupu ale jemu 
i budoucím jeho na časy věčné propouští, poněvadž vedle gruntu stojí a hospodáři 
nepřekáží. 
 
Na to položil 
Ao. 1736 vzal zápis, nekladl 
 
1737 na důchodenský rest, který 72 kop 22 gr. klade hospodář 
              2 kopy34 
 na rest contribuční 1737 složil       27 kop 8 gr. 
 k záduší hostivickému          33 gr. 
 Karlovi Škvorovi           1 kopu 
 
 

[ad fol. 363] 
 
Hostiwitz zum Folio 363 gehörig. 
 
Ao. 1738 neplatí nic           0 
 
1739 na důchodenský rest          2 kopy 

item na dluh důchodenský dle restcedule       9 kop 30 gr. 
na contribuci            7 kop 52 gr. 
Karlovi Škvorovi            40 gr. 

 
1740 na důchodenský dluh          5 kop 47 gr. 3 ½ d. 

po neb. Dorotě Berkové Pavlovi a co jeho sirotku Vojtěchovi  
              1 kopa 
po neb. Esovi Jiřímu           0 

  

                                                 
33  Do volného prostoru dodatečně vepsána poznámka: Fundační peníze [zbytek nečitelný]. 
34  Částka dodatečně škrtnuta. 
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1741 Mařeně po Esovi Jiřím          1 kopu 

Alžbětě             1 kopu 
od pojištění 17 kop 30 gr., které Vojtěchovi, synu po neb. Dorotě Bendové muže 
Vondry, jakožto máteři jeho se […?] 
Vojtěchovi po neb. Dorotě Berkový muži Vondry      1 kopu 

 
1742 do důchodu na dluh           3 kopy 
 
1743 na dluh důchodenský          3 kopy 
 
1744 na dluh důchodenský          2 kopy 
 
1745 na dluh důchodenský          2 kopy 
 
1746 na dluh důchodenský          2 kopy 

item prodala Mařena Eichlerová jeho podíl na 3tí peníz, jest  
            17 kop 22 gr. 3 ½ d. 

 
1747 na dluh důchodenský          2 kopy 

po neb. Dorotě Bendové jeho sirotku Vojtěchovi na 3tí peníz 
            15 kop 30 gr. 

 
1748 na dluh důchodenský          2 kopy 

po Jiřím Esovi Jiřímu           1 kopa 
 
 

[ad. fol. 363] 
 
Ao. 1749 na dluh důchodenský dle restcedule        ?35 

na cizí dluh, který mezi důchodenským v těch zapsaných 72 kopách 22 gr. 3 ½ d. 
k vyrozumění jest odplácel Janovi Škvorovi peněžitý a obilný dluh 
              5 kop 13 gr. 5 d. 
Mařeně po Jiřím Esovi          1 kopa 
na dluh důchodenský          1 kopa 

 
Ao. 1750 Martinovi Kuberovi na starý vykázaný rest z těch 72 kop 22 gr. 3 ½ d. platil 
              3 kopy 51 gr. 3 d. 

na důchodenský dluh          1 kopa 17 gr. 1 d. 
Plecháčovi šenkýři hostivickému         2 kopy 38 gr. 4 d. 
zahradníkovi břevskému          6 kop 
šafářovi hostivickému Chalupovi         3 kopy 25 gr. 5 d. 
hostivickému rychtáři Hoškovi        3 kopy 25 gr. 5 d. 
na vykázaný dluh těch 72 kop 22 gr. 3 ½ d. 
 

  

                                                 
35  Přeškrtáno, nečitelné. 
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Ao. 1751 po Jiřím Esovi Jiřímu         1 kopa 

Matoušovi Šmídovi           1 kopa 
po Janovi Kozlovi Lucii do Litovic         1 kopa 

 
Ao. 1752 Matoušovi Šmídovi          1 kopa 

po Janovi Kozlovi Lucii do Litovic pozůstalému synu Janovi Haklovi 
              1 kopa 
po Samuelovi Škvorovi pozůstalé dceři Kateřině       1 kopa 
ostatní pozůstalost po Janovi Kozlovi Lucii z Litovic se rozvrhuje mezi pozůstalé děti, 
kteréž ještě 7 kop vynáší a patřiti bude, totiž 
Janovi synu ještě            55 gr. 3 ½ d. 
Vavřincovi           2 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
Josefovi            2 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
od rozdílu             13 gr. 4 d. 
         ––––––––––––––––––– 
             7 kop 
item podíl po neb. Samuelovi Škvorovi se rozděluje, který ještě 8 kop 40 gr. vynáší 
a patřiti bude, totiž: 

 
 

[ad. fol. 363] 
 

od rozdílu             17 gr. 1 d. 
Kateřině dceři ještě          2 kopy 7 gr. 4 ⅓ d. 
Anně            3 kopy 7 gr. 4 ⅓ d. 
Matějovi synu na vojně          3 kopy 7 gr. 4 ⅓ d. 
         –––––––––––––––––– 

             8 kop 40 gr. 
 
Ao. 1753 na dluh důchodenský dle restcedule        3 kopy 

Josefovi Hlaváčkovi na vykázaný dluh z těch 72 kop 22 gr. 
              3 kopy 25 gr. 5 d. 
po Dorotě Sudové dceři Kateřině         1 kopa 
Item ostatní podíl po Dorotě Sudové mezi pozůstalé děti se rozvrhuje a patřiti bude, 
totižto: 
Kateřině dceři            7 kop 25 gr. 3 ½ d. 
Janovi synu           8 kop 25 gr. 3 ½ d. 
od rozdílu           31 gr. 3 ½ d. 
         –––––––––––––––––– 

           16 kop 22 gr. 3 ½ d. 
 
Ao. 1754 na dluh důchodenský dle restcedule        4 kopy 25 gr. 2 d. 

po Jiřím Esovi Jiřímu           1 kopa 
Matoušovi Sudovi          1 kopa 
Josefovi po Lucii           1 kopa 
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Ao. 1755 na dluh důchodenský dle restcedule        1 kopa 10 gr. 6 ½ d. 

Kateřině dceři po Samueli Škvorovi        1 kopa 
Vavřincovi Haklovi           1 kopa 
po Jiřím Esovi Jiřímu           1 kopa 
 

Ao. 1756 na dluh důchodenský dle restcedule        1 kopa 17 gr. 1 d. 
Barboře Svobodové          1 kopa 
Janovi synu po Janovi Kozlovi Lucii          55 gr. 3 ½ d. 
Kateřině dceři po Dorotě Sudové         1 kopa 
 

Ao. 1757 Josefovi po Lucii           1 kopa 55 gr. 3 ½ d. 
Anně po Samueli Škvorovi          1 kopa 
na dluh důchodenský v hotovosti         1 kopa 
 

Ao. 1758 na dluh důchodenský v hotovosti        1 kopa 
Barboře Svobodové          1 kopa 
Matoušovi Sudovi          1 kopa 
 

Ao. 1759 na dluh důchodenský v hotovosti        1 kopa 
Anně po Samuelovi Škvorovi         1 kopa 
Kateřině dceři po Dorotě Sudové        1 kopa 

 
 

[ad fol. 363] 
 
Ao. 1760 skládá, totiž 

1 kopa 18 gr. 2 d. po Jiřím Esovi na mše svaté rest     0 
2 kopy 18 gr. 2 d. Marii po Jiřím Esovi  rest     0 

 

Ao. 1761 položil, totiž 
1 kopa 55 gr. 3 ⅓ d. Vavřincovi Kozlovi  rest     0 
1 kopa 2 gr. 4 ⅓ d. Anně po Samueli Škvorovi rest     0 
1 kopa 4 gr. 4 ⅓ d. Kateřině po Samueli Škvorovi, rest     0 

 

Ao. 1762 1 kopa 18 gr. 2 d. po Jiřím Esovi Jiřímu rest     0 
2 kopy po Jiřím Esovi Alžbětě   rest     1 kopa 18 gr. 2 d. 
13 kop 22 gr. 3 d. po Jiřím Škvorovi Matoušovi Sudovi k rukám dcery Mařeny na třetí 
peníz       rest     0 

 

Ao. 1763 2 kopy Barboře Svobodové   rest     3 kopy 22 gr. 3 ⅓ d. 
2 kopy Barboře Sudové    rest     3 kopy 25 gr. 3 ⅓ d. 
2 kopy Janovi po Dorotě Sudové        6 kop 25 gr. 3 ⅓ d. 

 

1764 3 kopy 7 gr. 4 ⅓ d. po Samuelovi Škvorovi synu Matějovi do sirotčího účtu 
              0 

3 kopy 25 gr. 4 ⅓ d. Kateřině Sudové       0 
 

Ao. 1765 3 kopy 25 gr. 3 ½ d. Janovi Sudovi   rest     3 kopy 
3 kopy 22 gr. 3 ½ d. Barboře Svobodové  rest     6 kop 34 gr. 4 ½ d. 
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Ao. 1766 3 kopy Janovi Sudovi    rest     0 

3 kopy 34 gr. 1 ½ d. Barboře Svobodové  rest     3 kopy 
 
Ao. 1767 3 kopy Barboře Svobodové   rest     0 

3 kopy Martinovi Kleisnerovi zahradníkovi drahelčickému na důchodenský dluh 
            34 kop 19 gr. ¼ d. 
10 kop Josefovi Škvorovi na funus a na mše svaté, co jemu Kleisner z lásky přepustil     
         rest     0 

 
 

[ad fol. 363] 
 
Hostiwitz zum Folio 363 gehörig. 
 

Ao. 1768 6 kop Martinovi Kleisnerovi zahradníkovi drahelčickému na důchodenský dluh 
             28 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1769 3 kopy Martinovi Kleisnerovi zahradníkovi drahelčickému na důchodenský dluh 
             25 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1770, 1771, 1772 5 kop Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi drahelčickému na důcho-
denský dluh       rest   20 kop 19 gr. 4 ½ d. 

 

Ao. 1773 4 kopy Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi drahelčickému na důchodenský dluh 
             16 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1774 2 kopy Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na důchodenský dluh 
          rest   14 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1775 1 kopa Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na důchodenský dluh  
          rest   13 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1776 1 kopa Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na dluh důchodenský  
          rest   12 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1777 1 kopa Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na dluh důchodenský 
          rest   11 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1778 passirt […?] Krieg 
 

Ao. 1779 1 kopa Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na dluh důchodenský  
          rest   10 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Ao. 1780 1 kopa Matějovi Kleisnerovi zahradníkovi na dluh důchodenský  
               9 kop 19 gr. 4 ½ d. 
 

Neuer Kauf an dem Mathes Šafařík in dem neuen Grundbuch zu finden. 
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Fol. 364a 

 

Chalupa Broučkovská 
od starodávna řečená dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 40,36 

nyní Karel Zvoneček 
 
ujal tu chalupu sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1071 za summu 
            80 kop, 
nevyplatil na to nic a patří 
Kateřině Lejtnance           5 kop 
Anně Skopecké           9 kop 30 gr. 
Vavřincovi Roztočilovi        65 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit      80 kop 
 
K tomu 
polí přijal, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. V 4 pod 4 strychy 3 věrtele jest pole panské, za které on mil. vrchnosti platit bude 
              9 kop 30 gr. 
sub lit. M 1, 2, 3, 4, 5 a 6 pod 25 strychů jsou pole jeho vlastní prv k tomu gruntu patřící, 
nepočítá se za ně nic. 
Summa polí jeho ve 7 kusech pod     29 strychů 3 věrtele 
 
Louky míti bude 
sub lit. M proti poli V 31 pod 3 ¾ provazce jest louka jeho při gruntu připojená v první 
summě pojatá, nepočítá se za ni nic. 
Id est          3 ¾ provazce 
 
 

Fol. 364b 
 
Dopláceti zůstává týž Karel Zvoneček a patří 
mil. vrchnosti za pole           9 kop 30 gr.  
Kateřině Lejtnance           5 kop 
Anně Skopecké           9 kop 30 gr. 
Vavřincovi Roztočilovi        65 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa     89 kop 30 gr. 
 
Léta 1704 dne 19 January položil následovně 

milost. vrchnosti            4 kopy 
  

                                                 
36  Nyní Čsl. armády čp. 19. 
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Matěj Šafařík. 
Léta Páně 1705 dne 30. January ujal chalupu tu sobě, manželce, dětem a budoucím svým 
se vším k ní patřícím příslušenstvím za summu jedno sto kop míšeňských, kterážto summa 
patří a vyjíti má 
mil. vrchnosti            5 kop 30 gr. 
item od Vavřince Roztočila na dluh přijatých     65 kop 30 gr. 
Kateřině Lejtnantce           5 kop 
Anně Skopecké           9 kop 30 gr. 
po předešlém hospodáři vdově a sirotkům     14 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa   100 kop 
 
Léta Páně 1706 dne 5. January položil milostivé vrchnosti     2 kopy 
 

Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti       2 kopy 
Item koupil podíl od Anny Skopecký za 3tí peníz       9 kop 30 gr. 

 
 

Fol. 365a 
 
Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic 
 

Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 

Léta 1711 dne 21. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic      0 
 

Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 

Léta 1716 dne 28. January položil milostivé vrchnosti gruntovních peněz 
              2 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrchnosti       2 kopy 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.       2 kopy 
 

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.       2 kopy 
 

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy  
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Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1721 dne 15. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1722 dne 11. Decembris položil mil. vrchnosti       2 kopy 
 

Léta 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1724 dne 8. January 1725 položil mil. vrch.      2 kopy 
 

Léta 1725 dne 18. 8bris položil mil. vrch.       2 kopy 
 

Léta 1726 dne 2. Xbris složil mil. vrch.        2 kopy 
 

Léta 1727 dne 29. Xbris složil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1728 dne 10. Xbris složil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1729 dne 19. 9bris položil mil. vrchnosti        2 kopy 
 

Léta 1730 položil mil. vrchnosti          2 kopy 
 

Léta 1731 položil mil. vrchnosti          2 kopy 
 

Léta 1732 položil mil. vrchnosti          2 kopy 
 

Léta 1733 položil mil. vrchnosti          2 kopy 
 

1734 pohořelý, pro nemožnost         0 
 

1735 položil mil. vrchnosti           2 kopy 
 

1736 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1737 mil. vrchnosti            2 kopy 
 
 

Fol. 365b 
 
1738 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1739 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1740 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1741 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1742 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1743 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1744 mil. vrchnosti            1 kopu 
na Svárov Lejtnantce          1 kopu 

 

1745 Kateřině Lientenantce do Svárova         2 kopy 
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1746 po předešlém hospodáři vdově         2 kopy 
 

1747 Kateřině Leintenance do Svárova         1 kopa 
po předešlém hospodáři vdově         1 kopa 

 

1748 Kateřině Lentnance do Svárova         1 kopa 
po předešlém hospodáři vdově         1 kopa 

 
1749 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích 
              2 kopy 
 

1750 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích 
              2 kopy 
 

1751 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích 
              2 kopy 
 

1752 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích 
              2 kopy 
 

1753 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích 
              2 kopy 
 

1754 po předešlém hospodáři vdově odkázané dceři Jelínkové v Hostivicích doplatil 
                 30 gr. 
Mithin bezahlt und werzicht und rest 0. 
 
 

Fol. 366a 
 
Nový zápis Josefa Šafaříka. 
Léta Páně 1761 dne 30ho Xbris po smrti máteři své Rozině Šafaříkové ujímá grunt tento 
pozůstalý vlastní syn Josef Šafařík pro sebe, manželku jeho, též budoucím se vším k němu 
patřícím příslušenstvím, polma a lukama své k stálému užívání, kteréžto jemu s povolením 
úřadu hejtmanského jenečského skrze rychtářů Jana Linka sobínského a Jana Škvora 
hostivického právně prošacováno jest za summu trhovou, jakž následuje 
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, nad tím 11te párů krovu, jak se vynachází to 
stavení nízké za          40 kop 
v druhém pořadí maštal, chlív, komora a kůlna malá, na tom všem 11te párů krovu velmi 
sešlý           30 kop 
stodola malá 6ti sloupy a 7mi páry krovu a 2je vrata    20 kop 
1den vůz se vším železem          7 kop 
1den pluh a brány           2 kopy 
hradební zdi a zahrada pod 1den věrtel        7 kop 
polí orných pod 30 strychů        60 kop 
loučného pod 1den vůz sena         3 kopy 
         –––––––– 
     činí    169 kop 
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kterážto summa patřiti bude 
do contribučenské kasy          1 kopa 42 gr. 6 ½ d. 
item za neodlifrované seno       18 kop 39 gr. 5 ½ d. 
dluhů lidských 
Matějovi Šafaříkovi v Hostivicích  9 zl.       7 kop 42 gr. 6 d. 
ostatní pozůstalost po neb. Rozině Šafaříkový se rozděluje a patří každý rok po 4 kopách 
skládati bude, totižto 
za zemřelé rodiče na mše svaté         8 kop 22 gr. 3 ½ d. 
Kateřině Klatovské v Malém Jenči       16 kop 
po neb. Alžbětě nyní muži Janovi Škvorovi v Hostivicích   16 kop 
         ––––––––––––––––––– 
     Latus      68 kop 28 gr. ½ d. 
 
 

Fol. 366b 
 
     Latus      68 kop 28 gr. ½ d. 
Janovi v Hostivicích         16 kop 
Matějovi tím způsobem        16 kop 
Mařeně Kapalínce v Sobíně       16 kop 
Anně Novotné na Břvech        16 kop 
Dorotě Prtníkové37 kovářce v Hostivicích      16 kop 
Josefovi nynějšímu hospodáři       16 kop 
od rozdílu            4 kopy 31 gr. 2 ½ d. 
     Facit    169 kop 
 
N. Sirotčí peníze dle obligací se zde … v gruntovní knize se ujišťujou 6 zl.38 
 
Ao. 1762 klade 4 kopy Matějovi Šafaříkovi  rest     3 kopy 42 gr. 6 d. 
 

1763 3 kopy 42 fl. 6 d. Matějovi Šafaříkovi  rest     0 
20 kop 22 gr. 5 d. na contribučenský dluh rest     0 

 

1764 4 kopy za zemřelé rodiče na mše svaté       4 kopy 22 gr. 3 ½ d. 
 

1765 4 kopy 22 gr. 3 ½ d. za zemřelé rodiče na mše svaté 
        rest     0 
 

1766 3 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči  rest   13 kop 
 

1767 3 kopy Kateřině Klatovské do Malého Jenče rest   10 kop 
 

1768 2 kopy Mařeně Kapalínové     rest   14 kop 
 

1769 2 kopy Janovi hostivickému    rest   14 kop 
  

                                                 
37  Brtníkové. 
38  Vepsáno dodatečně jiným inkoustem. 
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1770, 1771, 1772 4 kopy Dorotě Prtníkové kovářce v Hostivicích 
        rest   12 kop 
 

1773 2 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči na mše svaté 
        rest     8 kop 
 

1774 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči na mše svaté 
        rest     6 kop 
 

1775 2 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči na mše svaté 
        rest     4 kopy 
 

1776 2 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči na mše svaté 
        rest     2 kopy 
 

1777 2 kopy Kateřině Klatovské v Malém Jenči na mše svaté 
        rest     0 
 

Ao. 1778 […?] Krieg 
 

1779 2 kopy Mařeně Kapalínové    rest   12 kop 
 

1780 2 kopy Dorotě Prtníkové    rest   10 kop 
 

1781 et 1782 2 kopy Janovi v Hostivici   rest   12 kop 
 

1783 1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové  rest   11 kop 
 

1784 1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové  rest   10 kop 
 
 

Fol. 367a 
 
1785 1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové  rest     9 kop 
 

1786 1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové       8 kop 
1 kopa Dorotě Prtníkové         9 kop 

 

1787 1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové       7 kop 
1 kopa Dorotě Prtníkové         8 kop 

 

1788 1 kopa též jí           7 kop 
1 kopa na mše svaté Mařeně Kapalínové       6 kop 

 

1789 1 kopa též tam          5 kop 
po neb. Alžbětě pozůstalost se rozvrhuje 
od rozdílu               4 gr.  
Mařeně Šafaříkové do Nučic         3 kopy 59 gr. 
Vencl Škvorovi           3 kopy 59 gr. 
Janovi            3 kopy 59 gr. 
Alžbětě Poláškové z Přítočna        3 kopy 59 gr. 
Šimek dostal krávu za jeho podíl    ––––––––––––– 
     Činí       16 kop 
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Fol. 369a 

 

Chalupa Sýcovská 
od starodávna řečená dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 50,39 

nyní Jakub Es 
 
ujal ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1688 dne 22. Marty za 
summu         120 kop 
na to vyplatil od léta 1688 až do 1694 nadepsanou summu 120 kop, jakž knihy gruntovní 
dosvědčují a není dluhem žádnému. Sedí v gruntu zaplaceném. 
 
K tomu 
polí přijal, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. F 1 pod 7 strychů 3 věrtele jest pole Hoškovo, co stará máteř jeho užívala, bude za 
ně platit Alžbětě sestře Hoškové        15 kop 30 gr. 
sub lit. V 27 pod 14 strychů 3 věrtele jest pole panské, za ně platit bude mil. vrchnosti po 
sražení sobě 10 kop 30 gr. za pole sub lit. L 4 pod 5 strychů 1 věrtel ke dvoru panskému 
dané           19 kop 
sub lit. L 1 a 2 pod 11 strychů 1 věrtel jsou pole jeho vlastní v první summě při statku 
koupené. 
Summa polí jeho ve 4 kusech pod       33 strychů 3 věrtele 
 
 

Fol. 369b 
 
Louky míti bude 
sub lit. L blíž pole V 25 – 3 ¾ provazce jest louka jeho vlastní, k témuž gruntu od 
starodávna patřící. 
Id est              3 ¾ provazce 
 
Čistí grunt svůj 
polma, které jemu odňaté a jiným přidané jsou 
sub lit. L 4 pod 5 strychů 1 věrtel dány ke dvoru panskému, za které přijmouce od mil. 
vrchnosti 14 strychů 3 věrtele sobě poráží      10 kop 30 gr. 
sub. lit. L 3 pod 3 strychy 1 věrtel přijal Petr Škornička, bude jemu platit mil. vrchnosti 
              6 kop 30 gr. 
 
Dopláceti zůstává týž hospodář a patří 
mil. vrchnosti po srážce za pole Petrovi Škorničkovi ut folio 327 ještě 
           12 kop 30 gr. 
Alžbětě sestře Hoška        15 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Summa     28 kop 
  

                                                 
39  Zaniklá usedlost. 
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Léta 1704 dne 19. January položil milost. vrchnosti       2 kopy 
 
Léta 1705 dne 29. January zase mil. vrchnosti        3 kopy 
 
Léta 1706 dne 3. January zase mil. vrchnosti        2 kopy 
 
Léta 1707 dne 9. January zase mil. vrchnosti        2 kopy 
 
Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              2 kopy 
 
Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
 

Fol. 370a 
 
Léta 1711 jest tato chalupa na poručení J. Excel., poněvadž netoliko velmi chatrná a téměř 
na spadnutí, i k tomu na překážce, jakož i pro oheň zámku i dvoru nebezpečná byla, tehdy 
se zbořila, pole však za půl lánu pod 33 strychů 3 věrtele Jiříkovi Čertovi připsali, za které 
po 2 kopách za strych platiti povinen bude     67 kop 30 gr. 
Item luka pod 3 ¾ provazce za          2 kopy 15 gr. 
         ––––––––––––– 
     Summa     69 kop 45 gr. 
která summa patřiti bude, jak fol. 360 rozvržena jest. 
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Fol. 374a 

 

Chalupa Kovárna pustá 
dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 49,40 

nyní chalupě panské dvě, které spodní jedné na ní má býti Jan Suda 
 
polí, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
od lit. V 23 a 29 pod 31 strychů 3 věrtele pole jsou ode dvora panského, za ně platit bude 
mil. vrchnosti          63 kop 30 gr. 
 
Louky budou 
sub lit. V proti poli V 31 panské 6 ¼ provazce, Jiřího Škvora 1 ¾ provazce, za které mil. 
vrchnosti platit bude dle smlouvy trhové za 4 provazce      1 kopu 30 gr. 
a Václavovi Škvorovi           1 kopu 10 gr. 
         ––––––––––––– 
             2 kopy 40 gr. 
Summa luk jeho v jednom kuse          4 provazce 
 
Dopláceti zůstává týž grunt a patří 
mil. vrchnosti za pole        63 kop 
za louky            1 kopu 30 gr. 
Václavovi Škvorovi           1 kopu 10 gr. 
         ––––––––––––– 
     Summa      65 kop 40 gr. 
 
 

Fol. 374b 
 

Druhá chalupa kovárna, kterou má ujmouti Václav Janský 
 
polí bude míti, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. V 1, 22 a od V 23 pod 33 strychů 2 věrtele jsou pole panské, za které mil. vrchnosti 
patří            67 kop  
Summa polí ve 3 kusech pod        33 strychů 2 věrtele 
 
Louky budou 
sub lit. proti poli V 31 spolu tam připojenou Škvorovou, za kterou první chalupa platí, 
4 provazce, kteréžto splatí mil. vrchnosti        2 kopy 40 gr. 
Summa luk jeho v jednom kuse pod         4 provazce 
 
Dopláceti zůstává a patří 
mil. vrchnosti          67 kop 
za louky            2 kopy 40 gr. 
         ––––––––––––– 
     Summa     69 kop 40 gr. 

                                                 
40  Nyní K Nádraží čp. 28. 
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Léta Páně 1704 dne 19. January položil mil. vrchnosti      4 kopy 
 

Léta Páně 1705 dne 29. January položil mil. vrchnosti      4 kopy 
 
 

Fol. 375a 
 
Léta 1706 dne 5. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              4 kopy 
 

Léta 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti       4 kopy 
 

Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              4 kopy 
 

Léta 1709 dne 7. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 

Léta 1710 dne 13. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 

Václavovi Škvorovi           1 kopu 
 

Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 

Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz vrchnosti  3 kopy 
 

Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrch.        3 kopy 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.        3 kopy 
 

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.       3 kopy 
 
Nový zápis Jana Sudy. 
Léta Páně 1719 ujal tyto zpředu psané dvě panské bývalé chalupy za statek pro sebe, 
manželku, děti a budoucí svý, totiž s celým stavením tak, jak v sobě jest a obsahuje, 
s jedním lánem polí orných, lukami, potom koněm, vůz, pluh a brány, za hlavní summu 
          300 kop 
které náležiti a ročním placením po 4 kopách patřiti budou, jakž následuje 
milostivé vrchnosti       298 kop 50 gr. 
Václavovi Škvorovi           1 kopa 10 gr. 
         ––––––––––––– 
     Facit    300 kop 
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Na to vyplatil 
On Jan Suda již od léta 1704 až do léta 1719 vyplatil milostivé vrchnosti 
            48 kop 
 
Léta 1719 dne 14. Xbris položil pro nemožnost velkou mil. vrchnosti  
              2 kopy 
 
1720 položil mil. vrchnosti           4 kopy 
 
1721 dne 25. Xbris položil m. vrchnosti         4 kopy 
 
 

Fol. 375b 
 
Léta Páně 1722 dne 11. Decembris položil mil. vrchnosti      4 kopy 
 
1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti        4 kopy 
 
1724 dne 8. January 1725 položil mil. vrch.       4 kopy 
 
1725 dne 18. 8bris mil. vrch.         4 kopy 
 
1726 dne 2. Xbris mil. vrch.         2 kopy 
 
1727 
 
1728 dne 10. Xbris složil mil. vrchnosti         2 kopy 
 
Nový zápis Vavřina Sudy. 
Léta Páně 1729 dne 1ma January ujal Vavřina pozůstalý syn po neb. Janovi Sudovi tento 
grunt pro sebe, manželku, děti a budoucí, totiž s celým stavením tak, jak v sobě jest 
a obsahuje, s jedním lánem polí orných, lukami za hlavní summu 
          300 kop 
Jsouce on dědic jediný, nepozůstavše žádného jiného mimo macechy Lidmily, která již za 
Mikše vdaná a z jeho otcem se na zdědila na tom gruntu sobě nic mimo jednoho strychu 
3 věrtelů osení do své smrti výminek učinila, ostatní jak nářadích tak vší mohovitosti 
neprošacováno rukou dání hospodářovi odpustila, pročež jedině on všechny dluhy jak 
peněžité, tak i obilné na sebe přijal, kterážto summa hoření ročním placením po 4 kopách 
patřiti bude, jakž následuje 
milost. vrchnosti        220 kop 50 gr. 
Václavovi Škvorovi           1 kopa 10 gr. 
Janu hospodáři, co neb. jeho otec Jan Suda od léta 1704 až do 1728 vyplatil, jemu patří 
            78 kop 
         ––––––––––––– 
     Facit    300 kop 
Stalo se léta a dne svrchu psané. 
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Fol. 376a 

 
171941 mil. vrchnosti položil         4 kopy 
 

1730 mil. vrchnosti            4 kopy 
 

1731 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1732 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1733 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1734 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1735 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1736 mil. vrchnosti            2 kopy 
item hospodář dal sobě svojí pratensi vypsati    78 kop 

 

1737 mil. vrchnosti            3 kopy 
 

1738 mil. vrchnosti            3 kopy 
 

1739 mil. vrchnosti            3 kopy 
 

1740 mil. vrchnosti            3 kopy 
 

1741 mil. vrchnosti            3 kopy 
 

1742 dle obce svědectví skrze fouragiovi       0 
 

1743 mil. vrchnosti            1 kopu 
 

1744 mil. vrchnosti            1 ½ kopy 
 

1746 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1747 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1748 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1749 mil. vrchnosti            2 kopy 
 

1750 mil. vrchnosti            2 kopy 
 
Nový zápis Matěje Šafaříka z Hostivice. 
Léta Páně 1751 dne 23ho January ujal grunt tento po tchánovi svém po neb. Vavřincovi 
a manželce Sudové Matěj Šafařík manželce, dětem a budoucím svým dědičnému užívání, 
poněvadž pozůstalý syn Jan ještě nedostatečný jest hospodařiti, a sic nic takž žádný pro 
velké vzdělané dluhy takový spustlý grunt ujmouti sobě netroufal, tehdy se vším k tomu 
od starodávna patřícím příslušenstvím dle prošacování rychtáře hostivického Matěje Hoška 
a Jana Linka sobínského v následovním způsobu za summu trhovou, jakž následuje 
 
  

                                                 
41  Má být: 1729. 
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Fol. 376b 

 
prvé stavení sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, při tom stodola, jak se to vynachází 
sešlé           24 kop 
v druhém pořadí chlív, dvoje komory s 9ti páry krovu    18 kop 
nyní jeden vůz rozlámaný, na něm železa       3 kopy 
1 pluh, brány a 2 korby          4 kopy 
1 pár koní tažných         30 kop 
2 hříbata, jedno půl druhého léta a jedno roční , za    14 kop 
2 krávy, 1 jalovice a 1 volek       24 kop 
1 volek tažný          12 kop 
6 kusů skopového dobytka          6 kop 
10 kusů prasat           5 kop 
1 stůl a stolice dlouhá          3 kopy 
4 kusy peřin            8 kop 
polí pod 1 lán orných      120 kop 
louky pod 2 vozy sena          9 kop 
za 4 strychy 2 věrtele vyseté pšenice po 2 zl. 30 kr.      9 kop 
11 strychů 2 věrtele žita po 1 zl. 30 kr.      14 kop 47 gr. 1 d. 
obilí v slámě 
za 12 mandelů žita po 2 věrtelích činí 6 strychů po 1 zl. 30 kr. 
             7 kop 42 gr. 6 d. 
8 mandelů pšenice po 2 čtvrtcích činí 1 strych po 2 zl. 20 kr.     2 kopy 
5 mandelů ječmene po 2 věrtelích 2 strychy 2 věrtele po 1 zl. 15 kr. 
             2 kopy 40 gr. 5 d. 
16 mandelů ovsa po 1 strychu činí 16 strychů po 1 zl.    13 kop 42 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––––– 
     Summa   329 kop 53 gr. 4 d. 
kterážto summa patřiti bude, totižto: 
do contrinbuční kasy starý dluh  46 zl.     39 kop 25 gr. 5 d. 
dluhy obilního do obročenství hořelického se vynachází 
za 1 strych 2 věrtele žita po 1 zl. 30 kr.   2 zl. 15 kr.      1 kopa 55 gr. 5 d. 
3 strychy 3 věrtele 1 čtvetec ječmene po 1 zl. 15 kr. 
        4 zl. 45 kr. 5 ⅝ d.     4 kopy 5 ⅝ d. 
14 strychů 2 věrtele ovsa po 1 zl.  14 zl. 30 kr.    12 kop 25 gr. 5 d. 
Nápadu dle gruntovní knihy, který ročním kladením po 4 kopách se skládati bude, totižto: 
mil. vrchnosti        172 kop 20 gr. 
Václavovi Škvorovi           1 kopa 10 gr. 
         –––––––––––––––––– 
     Latus    231 kop 22 gr. 1 ⅝ d. 
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Fol. 377a 

     Latus     231 kop 22 gr. 1 ⅝ d. 
dluhů rozličných 
Matějovi Strachovi hostivickému  13 zl.     11 kop 8 gr. 4 d. 
Jakubovi Svobodovi    10 zl. 24 kr.      8 kop 54 gr. 6 d. 
Tomášovi Ptákovi    18 zl. 30 kr.    15 kop 51 gr. 3 d. 
šafáři jenečakému Matějovi Chalupovi   7 zl. 30 kr.      6 kop 25 kop 5 d. 
item Doušovi     38 zl.     32 kop 34 gr. 2 d. 
židovi Markovi na Velkou Dobrou    5 zl.       4 kopy 17 gr. 1 d. 
hostivickému židovi Filipovi    6 zl. 16 kr.      5 kop 22 gr. 2 d. 
item Izákovi       6 zl. 30 kr.      5 kop 34 gr. 2 d. 
sirotkům po neb. Vavřincovi Sudovi patřiti bude, totiž: 
† Mařence            2 kopy 47 gr. 4 ⅛ d. 
Kateřině            2 kopy 47 gr. 4 ⅛ d. 
Janovi             2 kopy 47 gr. 4 ⅛ d. 
         ––––––––––––––––––– 
     Facit     329 kop 53 gr. 4 d. 
 
Výminek. Pozůstalým po neb. Vavřincovi Sudovi sirotci Jan a Kateřina on držitel gruntu 
Matěj Šafařík povinen je ve všem dobrém vychovati a šatem zaopatřiti, až sobě svůj kus 
chleba zasloužiti moci bude, při tom také kdyby jim pán Bůh nějaké štěstí dal, tehdy výš 
jmenovaný hospodář jich se ujmouti bude, jakožto vlastní otec s nějakou svatbičkou 
obojím vybývati. 
 
Na to položil 
Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky       1 kopu 33 gr. 3 ¾ d. 

mil. vrchnosti gruntovních peněz        2 kopy 
po Jakubovi Svobodovi vdově        1 kopu 
Matějovi Chalupovi šafáři jenečskému       2 kopy 8 gr. 4 d. 
židovi Markovi na Velkou Dobrou        1 kopu 17 gr. 1 d. 
hostivickému židu Filipovi         3 kopy 
item Izákovi           4 kopy 53 gr. 1 d. 

 
Ao. 1753 na contribučenský dluh dle knížky        1 kopu 30 gr. 1 d. 

mil. vrchnosti           2 kopy 
po Václavovi Škvorovi dceři Kateřině       1 kopu 
židovi Markovi na důchodenský dluh       1 kopu 

 
A. 1754 mil. vrchnosti          2 kopy 

Tomášovi Ptákovi          5 kop 34 gr. 3 d. 
Jakubovi Svobodovi           54 gr. 3 d. 
židovi Markovi na důchodenský dluh       1 kopu 
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Fol. 377b 

 
Ao. 1755 mil. vrchnosti          2 kopy 

na contribučenský dluh v hotovosti        1 kopu 
Matějovi Strachovi hostivickému          54 gr. 3 d. 
židu velkodoberskému Markovi           57 gr. 3 d. 
židu Izákovi doplatil            41 gr. 1 d. 

 
Ao. 1756 mil. vrchnosti          2 kopy 

na conbtribučenský dluh v hotovosti       1 kopu 
item dle knížky s fiřfanem         1 kopu 6 gr. ¼ d. 
Jakubovi Svobodovi          1 kopu 
Tomášovi Ptákovi          1 kopu 42 gr. 6 d. 
židovi Markovi doplatil             8 gr. 4 d. 

 
Ao. 1757 mil. vrchnosti          2 kopy 

na contribučenský dluh v hotovosti        1 kopu 
Tomášovi Ptákovi          2 kopy 

 
Ao. 1758 mil. vrchnosti          2 kopy 

po Jakubovi Svobodovi         1 kopu 
Matějovi Strachovi          1 kopu 42 gr. 6 d. 

 
Ao. 1756 mil. vrchnosti          2 kopy 

Matějovi Strachovi          3 kopy 25 gr. 5 d. 
Tomášovi Ptákovi          1 kopu 17 gr. 1 d. 
šafářovi jenečskému         1 kopu 17 gr. 1 d. 

 
Ao. 1761 položil, totiž 

2 kopy mil. vrchnosti     rest 179 kop 40 gr. 
5 kop 8 gr. 4 d. Matějovi Strachovi   rest     0 

 
Ao. 1761 položil, totiž 

2 kopy mil. vrchnosti     rest 177 kop 40 gr. 
2 kopy 5 gr. 3 d. Jakubovi Svobodovi  rest     0 
1 kopa Tomášovi Ptákovi    rest     6 kop 12 gr. 

 
Ao. 1762 2 kopy mil. vrchnosti    rest 150 kop42 

2 kopy 47 gr. 4 ¼ d. Kateřině po neb. Vavřincovi, rest  0 
3 kopy Matějovi Chalupovi šafáři   rest     0 
2 kopy hostivickému židovi     rest     3 kopy 22 gr. 2 d. 

 
Ao. 1763 2 kopy mil. vrchnosti    rest 148 kop 

32 kop 34 gr. 2 d. item Doušovi na třetí peníze , rest     0 
1 kopa 2 gr. 1 d. Jakubovi Svobodovi  rest     4 kopy 

 
Ao. 1764 2 kopy mil. vrchnosti    rest 146 kop 

2 kopy Tomášovi Ptákovi         4 kopy 12 gr. 
                                                 
42  Zůstatek dluhu (rest) neodpovídá rozdílu mezi loňským zů§statkem a nově splacenou částkou. 
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Fol. 378a 

 
Ao. 1765 2 kopy mil. vrchnosti    rest 144 kop 

4 kopy Jakubovi Svobodovi    rest     0 
 
Ao. 1766 2 kopy mil. vrchnosti    rest 142 kop 

4 kopy 12 gr. Tomášovi Ptákovi   rest     0 
 
Ao. 1767 2 kopy mil. vrchnosti    rest 140 kop 

3 kopy 22 gr. 2 d. hostivickému židovi   rest     – 
 
Ao. 1768 2 kopy mil. vrchnosti    rest 138 kop 

2 kopy 41 gr. 4 ⅛ d. Janovi    rest     0 
 
Ao. 1769 2 kopy mil. vrchnosti    rest 136 kop 
 
Ao. 1770, 1771, 1772 6 kop mil. vrchnosti  rest 130 kop 
 
Ao. 1773 6 kop mil. vrchnosti    rest 124 kop 
 
Ao. 1774 4 kopy mil. vrchnosti    rest 120 kop 
 
Ao. 1775 3 kopy mil. vrchnosti    rest 117 kop 
 
Ao. 1776 3 kopy mil. vrchnosti    rest 114 kop 
 
Ao. 1776 3 kopy mil. vrchnosti    rest 111 kop 
 
1778 […?] Krieg 
 
Ao. 1779 3 kopy milostivé vrchnosti   rest 108 kop 
 
Ao. 1780 3 kopy milostivé vrchnosti    105 kop 
 
Ao. 1781 et 1782 3 kopy milostivé vrchnosti  rest 102 kop 
 
Ao. 1783 3 kopy milostivé vrchnosti   rest   99 kop 
 
Ao. 1784 3 kopy milostivé vrchnosti   rest   96 kop 
 
Ao. 1785 3 kopy vrchnosti termin    rest   93 kop 
 
Ao. 1786 3 kopy vrchnosti termin    rest   90 kop 
 
Ao. 1787 3 kopy též tam     rest   87 kop 
 
Ao. 1788 2 kopy též tam     rest   85 kop 
 
Ao. 1789 2 kopy též tam     rest   83 kop 
 
Übertragen. 
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Fol. 379a 

 

Grunt Bašovský 2hý a grunt Lukšovský 5tý 
dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 41 a 44,43 

nyní Jiřík Mráček 
 
ujal ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1700 za summu 
          216 kop 
na to dle knih gruntovních až do léta 1701 vyplaceno  144 kop 
zůstává máteři své          72 kop  
 

K tomu  
polí přijal, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
sub lit. E 2 pod 30 strychů jest pole Petra Škorničky, za které dle šacunku sousedského 
mil. vrchnosti platit bude ut folio 332       60 kop 
sub lit. D 5 pod 2 strychy pole jest France Vodaře, za které platit bude Anně sirotku 
Kobylovskému obecní tapou         4 kopy 
sub lit. O 2, 3, 4, 5 a 6 pod 27 strychů 3 věrtele jsou pole k týmž statku od starodávna 
patřící v první koupi zaplacená. 
Summa polí jeho v 7 kusech pod        59 strychů 3 věrtele 
 

Louky míti bude, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje, 
 
 

Fol. 379b 
 
sub lit. F za strouhou u pole G 1 – 2 provazce jest louka Matěje Hoška, za kterou platit 
bude dle smlouvy obecní Alžbětě sestře Hoškové      1 kopu 20 gr. 
sub lit. B blíž pole V 19 – 4 provazce louka jest Mikoláše Šerota, za takovou platit bude 
mil. vrchnosti            2 kopy 40 gr. 
sub lit. O blíž pole – 1 ¾ provazce jest louka jeho, k tém gruntu patřící v prvním šacunku 
pojatá. 
Summa luk jeho ve 3 kusech          7 ¾ provazce 
 
Čistí grunt ten 
polma, které odňaté jsou, sub lit. O 1 den kus pod 5 strychů 1 věrtel k panskému dvoru, 
zaň sobě mil. vrchnost sraziti dáti ráčí       10 kop 30 gr. 
 

Dopláceti zůstává týž Jiří Matoušek44 a patří 
mil. vrchnosti po srážce za pole k panskému dvoru a k hospodě vzaté 14 kop 30 gr. ještě 
            28 kop 10 gr. 
Anně sirotku Kobylovskému         4 kopy 
Alžbětě sestře Hoškové          1 kopa 20 gr. 
Voršile máteři         72 kop 
         –––––––––––––––––––– 

     Summa   105 kop 30 gr. 
                                                 
43  Nyní Čsl. armády čp. 25. 
44  Má být: Jiří Mráček. 
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Fol. 380a 

 
Léta 1704 dne 19. January položil mil. vrchnosti       3 kopy 

Voršile máteři své          1 kopu 
 
Léta 1705 dne 29. January položil mil. vrch.       3 kopy 

Voršile máteři své           1 kopu 
 
Léta 1706 dne 5. January položil mil. vrchnosti       3 kopy 
 
Léta 1707 dne 3. January položil mil. vrchnosti       3 kopy 
 
Léta 1708 dne 9. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Václav Horešovský. 
Léta Páně 1709 dne 7. January Václav Horešovský ujal grunt tento sobě, manželce, dítkám 
a budoucím svým se vším k němu patřícím příslušenstvím za summu 200 kop míšeňských, 
z nichžto ročně po 3 kopách kladením vyjíti náleží 
milostivé vrchnosti         17 kop 10 gr. 
Alžbětě Hoškové           4 kopy 21 gr. 
Voršile Srbové         70 kop 
a dětem Mráčkovským      108 kop 29 gr. 
         –––––––––––––––– 
     Summa   200 kop míšeňských 
 
Léta 1710 dne 13. January pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Bartoloměj Smrčka. 
Léta Páně 1711 dne 1ho Marty ujal tento grunt Bartoloměj Smrčka sobě, manželce, dítkám 
a budoucím svým se vším k němu patřícím příslušenstvím a tím právem tak, jak jej předek 
jeho užíval, za summu 200 kop míš., z kteréžto summy ročně po 3 kopách klásti a náležeti 
bude, totižto: 
 
 

Fol. 380b 
 
mil. vrchnosti          17 kop 10 gr. 
Alžbětě Hoškové           4 kopy 21 gr. 
Voršile Srbové         70 kop 
a dětem Mráčkovským      108 kop 29 gr. 
         –––––––––––––––– 
     Summa   200 kop míšeňských 
 
Léta 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic      0 
 
Léta 1713 dne 14. February pro nemožnost nepoložil nic     0 
 
Léta 1713 dne 14. February položil peněz gruntovních mil. vrchnosti 
              2 kopy  
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Léta 1714 dne 2. Marty položil peněz gruntovních mil. vrchnosti 
              2 kopy 
 
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz dětem Mráčkovským a vzato v soudě 
máteří             2 kopy 
 
Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              3 kopy 
 
Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrch.        3 kopy 
 
Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.        3 kopy 
 
Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.       4 kopy 10 gr. 

item Alžbětě Hoškový podíl srodpeře        4 kopy 21 gr. 
 
Léta 1719 dne 14. Xbris položil hotových do sirotčí truhlice Martinovi Mráčkovi […?] 
              3 kopy 
 
Léta 1720 dne 10. Xbris položil témuž sirotkovi pro jeho oslepení 
              2 kopy 

do sirotčí truhlice položil témuž         1 kopu 
 
Léta 1721 dne 15. Xbris položil Matějovi Mráčkovi pro oslepení 2 kopy 

do sirotčí truhlice           1 kopu 
 
Léta Páně 1722 dne 11. Decemb. položil Martinovi Mráčkovi     1 kopu 

do sirotčí truhlice           2 kopy 
 
Léta Páně 1723 dne 13. Xbris položil Martinovi Mráčkovi     3 kopy 
 
Léta Páně 1724 dne 8. January 1725 položil Martinovi Mráčkovi 
              3 kopy 
 
Ao. 1725 dne 18. 8bris Martinovi Mráčkovi       3 kopy 
 
Ao. 1726 dne 2. Xbris Martinovi Mráčkovi       3 kopy 
         –––––––––––– 

     Latus      47 kop 31 gr. 
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fol. 381a 

 
Lat z druhé strany  47 kop 31 gr. 
 

pro Ao. 1727 dne 29. Xbris položil Martinovi Mráčkovi      3 kopy 
 

1728 dne 10. Xbris Martinovi Mráčkovi        3 kopy 
 

1729 dne 19. Xbris Martinovi Mráčkovi         3 kopy 
 

1730 položil Mráčkovi            3 kopy 
 

1731 položil Mráčkovi do Řepů         3 kopy 
 

1732 položil Mráčkovi do Řepů          3 kopy 
 

1733 položil Mráčkovi           6 kop 
 

1734 pohořelý, pro nemožnost         0 
 

1735 položil Mráčkovi           3 kopy 
 

1736 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1737 Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 
 

1738 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1739 též Martinovi Mráčkovi          3 kopy 
 

1740 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1741 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1742 Martinovi Mráčkovi           2 kopy 
 

1743 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1744 Martinovi Mráčkovi           2 kopy 
 

1745 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1746 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1747 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 

1748 Martinovi Mráčkovi           3 kopy 
 
Nový zápis Jakuba Smrčky. 
Léta Páně 1749 dne 14. měsíce června po neb. Bartolomějovi Smrčkovi následovně i po 
smrti manželky jeho Kateřiny grunt tento potažitý nadepsaný Jakub vlastní pozůstalý syn 
podle právního prošacování Jana Linka sobínského a Matěje Hoška hostivického rychtářů 
ujímá, který s vědomím a povolením slavné knížecí vrchno=hejtmanské kanceláře jenečské 
k jeho, manželce a budoucím jeho vládnutí a užívání se připisuje, takto  
stavení, předně síň, kuchyně, komora a chlív kravský, pod kterýmžto stavením sklep jest, 
a na tom všem 9 párů krovu se vynachází, za     18 kop míš. 
jedna kůlna, nad ní 7 párů krovu       14 kop 
         ––––––– 
     Latus      32 kop 
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Fol. 381b 

 
     Latus      32 kop míš. 
stodola zdí ohražena, 9 párů krovu      18 kop 
špejchárek, na něm 3 páry krovu         6 kop 
jeden vůz se vším k němu patřícím příslušenstvím    12 kop 
pluh, brány a jedna korba          6 kop 
jeden pár koní s nádobím        50 kop 
jeden pár volů tažných        26 kop 
jedna jalovice           5 kop 
sviňského dobytka 2 kusy          5 kop 
jeden lán polí pod 60 strychů k témuž gruntu patřících 100 kop 
loučného pod dva vozy sena         6 kop 
         ––––––– 
     v jedné summě  271 kop 
v kterémžto gruntu dluhu contribučenského se vynachází, totiž: 
za rok 1741 11 zl. 7 kr., 1742 12 zl. 2 ½ kr., 1743 24 zl. 46 kr. 2 ¼ d., 1744 12 zl. 53 kr., 
1745 6 zl. 25 kr. 6 ¾ d., 1747 1 zl. 43 kr. 2 ¼ d., 1748 5 zl. 41 kr. 5 ¼ d., v jedné 
summě, jenž nastávající hospodář na sebe k zaplacení přijímá, 75 zl. 39 kr. 2 d., za které 
tuto Jakubovi placené se vypisuje      64 kop 50 gr. 6 d. 
Dluhův rozličných peněžitých, jmenovitě Václavovi Kubrovi do Ruzyně 17 zl., řezníku 
hostivickému Matějovi Škvorovi 22 zl, jenečskému šafáři 10 zl., na funus neb. matky 
vypůjčených 15 zl., stolu 64 zl., za ně podobně    54 kop 51 gr. 
         –––––––––––––––– 
   spolu odpředešlé summy se odrážejí 119 kop 42 gr. 2 d. 
Ostatních 151 kop 17 gr. 5 d. ročním kladením po 3 kopách přináležeti a patřiti budou 
takto 
Martinovi Mráčkovi do Řepů       89 kop 20 gr. 
po neb. Janovi Smrčkovi Matějovi synu      30 kop 
po neb. Bartoňovi Smrčkovi a následovně manželce jeho Kateřině Jakubovi synu 
nynějšímu hospodáři a po neb. Václavovi bratru pozůstalé vdově Bětě 
           31 kop 48 gr. 5 d. 
         –––––––––––––––– 
    činí předešlou summu  271 kop 
 
Kladení Jakuba Smrčky 
Ao. 1749 na obdrženou kvitanci od roku 1741, 42 a 43 dle contribučskou knížku jakožto 
závdavky se mu odpisuje 35 zl. 36 kr. 1 ½ d.     30 kop 31 gr. ½ d. 
 
 

Fol. 382a 
 
Ao. 1750 na funus neb. matky vypůjčených        6 kop 54 gr. 3 d. 

Martinovi Mráčkovi do Řepů         2 kopy 
 
Ao. 1751 na funus neb. matky vypůjčených        2 kopy 

Martinovi Mráčkovi do Řepů         2 kopy 
na contribučenský rest dle cedule        1 kopa 12 gr. 5 ¾ d. 

  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 130 
 

 
 
 
Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky       1 kopa 33 gr. 5 ½ d. 

na funus neb. matky vypůjčených        2 kopy 34 kr. 2 d. 
Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 

 
Ao. 1753 na contribučenský dluh dle knížky       1 kopa 31 gr. 6 d. 

jenečskému šafáři            51 gr. 3 d. 
Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 

 
Ao. 1754 na contribučenský dluh dle knížky     17 kop 8 gr. 2 ¼  d. 

Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 
po Václavovi bratru pozůstalé ženě Bětě       1 kopa 

 
Ao. 1755 na contribučenský dluh v hotovosti       1 kopa  

Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 
na funus neb. matky vypůjčených        2 kopy 34 kr. 2 d. 

 
Ao. 1756 na contribučenský dluh v hotovosti       1 kopa 

item dle knížky          1 kopa 32 gr. 1 ½ d. 
Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 

 
Ao. 1757 na contribučenský dluh v hotovosti       1 kopa 

Václavovi Kubrovi v Ruzyni         1 kopa 42 gr. 6 d. 
Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 

 
Ao. 1758 na contribučenský dluh v hotovosti       1 kopa 

Martinovi Mráčkovi do Řepů         3 kopy 
po neb. Janovi Smrčkovi synu Matějovi       1 kopa 

 
Ao. 1759 na contribučenský dluh v hotovosti       1 kopa 

po Martinovi Mráčkovi vdově do Řepů       3 kopy 
jenečskému šafářovi          1 kopa 

 
Poněvadž podíl po neb. Bartolomějovi Smrčkovi na pozůstalý děti stejně rozvržený nebyl, 
tehdy se tuto celá summa, totiž 61 kop 48 gr. 5 d., takto rozvrhuje 
Václavovi synu, nyní Alžbětě Dejmkový 20 kop 36 gr. po srážce jedné v 1754. roku 
vypsané kopy ještě          19 kop 36 gr. 
Janovi, nyní ale Matějovi, co na vojně jest      20 kop 36 gr. 
Jakubovi hospodáři         20 kop 36 gr. 5 d. 
         –––––––––––––––– 
     Summa     60 kop 48 gr. 5 d. 
 
Na to složil 
20 kop 36 gr. Ao. 1760 Matějovi na vojně na třetí peníz koupen 
        rest     0 
 
 
  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 131 
 

 
Fol. 382b 

 
Ao. 1761 položil totiž 

1 kopa na dluh contrubučenský   rest   25 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
2 kopy po Martinu Mráčkovi kostelu hostivickému   59 kop 29 gr. 

 

Ndum dle svědectví bývalého pana kaplana Pubeckého má těch 59 kop 29 gr. od neb. 
Barbory Mráčkové odkázáno býti, totiž 
od rozdělení            1 kopa 37 gr. 5 d. 
na mše svaté za neb. Martina a Barboru Mráčkovou    28 kop 55 gr. 
chrámu páně řepskému        28 kop 56 gr. 2 d. 
         ––––––––––––––––––––––––– 

     Summa     59 kop 29 gr. 
 

Ao. 1762 klade 
1 kopa na contrib. dluh    rest   24 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
2 kopy na mše svaté za neb. Martina a Barboru Mráčkovou 
           26 kop 55 gr. 

 
Ao. 1763 2 kopy na contrib. dluh    rest   22 kop 35 gr. 1 ¼ d. 

2 kopy Alžbětě Dejmkové    rest   17 kop 36 gr. 
 
Ao. 1764 2 kopy na contrib. dluh    rest   20 kop 35 gr. 1 ¼ d. 

2 kopy na mše svaté za neb. Martina a Barboru Mráčkovou 
           24 kop 55 gr. 

 
Ao. 1765 2 kopy 55 gr. na mše svaté   rest   22 kop 55 gr. 

2 kopy 36 gr. Alžbětě Dejmkové   rest   15 kop 
 
Ao. 1766 2 kopy na mše svaté       20 kop 55 gr. 

2 kopy na contribučenský dluh      18 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
 
Ao. 1767 2 kopy na mše svaté    rest   18 kop 55 gr. 

2 kopy na contribučenský dluh      16 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
 
Ao. 1768 2 kopy na mše svaté    rest   16 kop 55 gr. 

2 kopy na contribučenský dluh   rest   14 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
 
Ao. 1769 2 kopy na mše svaté    rest   14 kop 55 gr. 

2 kopy na contribučenský rest      12 kop 35 gr. 1 ¼ d. 
 
Ao. 1770, 1771, 1772 2 kopy na mše svaté  rest   12 kop 

2 kopy na contribučenský dluh   rest   10 kop 35 gr. 1 ¾ d. 
4 kopy Alžbětě Dejmkové    rest   11 kop 

 
Ao. 1773 2 kopy na mše svaté    rest   10 kop 

2 kopy na contribučenský dluh   rest     8 kop 35 gr. 1 ¾ d. 
2 kopy Alžbětě Dejmkové    rest     9 kop 

 
Ao. 1774 2 kopy na mše svaté    rest     8 kop 

2 kopy na contribučenský dluh   rest     6 kop 35 gr. 1 ¾ d. 
2 kopy Alžbětě Dejmkové    rest     7 kop 
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Fol. 383a 

 
Ao. 1775 2 kopy na mše svaté    rest     6 kop 

2 kopy Alžbětě Dejmkové         5 kop 
2 kopy na contribučenský dluh   rest     4 kop 35 gr. 1 ¾ d. 

 
Ao. 1776 2 kopy na mše svaté    rest     4 kop 

2 kopy Alžbětě Dejmkové    rest     3 kop 
2 kopy na contribučenský dluh   rest   
2 kopy 35 gr. 1 ¼ d. zase    rest     0 

 
Ao. 1777 2 kopy na mše svaté za nebožtíka Mráčka rest     2 kopy 

3 kopy Alžbětě Dejmkové         0 
 
1778 […?] Krieg 
 
1779 5 kop 8 gr. 3 d. Václavovi Kubrovi do Ruzyně rest     7 kop 43 gr. 

2 kopy na mše svatý za nebožt. Mráčka  rest     0 
 
1780 7 kop 43 gr. Václavovi Kubrovi do Ruzyně      0 
 
Ao. 1781 et 1782 – kop jenečskému šafářovi Matějovi Chalupovi zůstávající podíl 6 kop 

51 gr. 6 d. patří dětem Chalupovským aneb na mše svatý 
2 kopy chrámu páně řepskému   rest   26 kop 56 gr. 2 d. 

 
Ao. 1783 podíl po jenečském šafáři Matějovi Chalupovi se mezi dva syny rozvrhuje, kteří 
za otce důchodenský dluh zaplatiti, totiž Tomáš Chalupa v Jenči … [text německy] 
 
Ao. 1783 1 kopa na mše svaté jenečskému šafářovi rest     5 kop 51 gr. 6 d. 

1 kopa řepskému záduší    rest   25 kop 56 gr. 2 d. 
 
Ao. 1784 1 kopa na mše svaté jenečskému šafářovi rest     4 kopy 51 gr. 6 d. 

1 kopa řepskému záduší       24 kop 56 gr. 2 d. 
 
Ao. 1785 1 kopa na mše svaté jenečskému šafářovi rest     3 kopy 51 gr. 6 d. 

1 kopa řepskému záduší       23 kop 56 gr. 2 d. 
 
Ao. 1786 1 kopa na mše svaté jenečskému šafářovi      2 kopy 51 gr. 6 d. 

1 kopa řepskému záduší       22 kop 56 gr. 2 d. 
 
Ao. 1787 1 kopa též tam        21 kop 56 gr. 2 d. 

1 kopa na mše svaté jenečskému šafáři       1 kopa 51 gr. 6 d. 
 
Ao. 1788 1 kopa řepskému záduší      21 kop 56 gr. 2 d. 

1 kopa 51 gr. 6 d. na svaté jenečskému šafáři      0 
 
Ao. 1789 2 kopy řepskému záduší      19 kop 56 gr. 2 d. 
 
Übertragen. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 133 
 

 
Fol. 384a 

 

Grunt Vtípský 
od starodávna tak řečený, dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 46,45 

nyní Pavel Mařík 
 
ujal ten grunt sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým v létu 1691 dne 7. Decembris, 
po sražení za 1 krávu zádušní 6 kop za summu   176 kop 
na to vyplatil i s závdavkem až do léta 1701, jakž knihy gruntovní svědčí, všeho 
            36 kop 
zůstává k záduší svárovskému     106 kop 
záduší hostivickému           6 kop 30 gr. 
Jiříkovi Trnkovi         25 kop 30 gr. 
         –––––––––––– 
     Facit    138 kop 
K tomu 
polí přijal dle mapy a popsání měřiče zemského  
sub lit. D 3 pod 1 strych jest pole France Vodaře, za které platit bude Anně sirotku 
Kobylovskému dle smlouvy obecní         2 kopy 
sub lit. F 2 a 3 pod 20 strychů 3 věrtele pole jsou Matěje Hoška, za která týž hospodář 
platit bude k záduší tachlovskému         8 kop, 
k záduší hostivickému           8 kop, 
Kateřině sestře Hoškové        25 kop 30 gr.  
sub lit. V 10, 18 a 20 pod 13 strychů 3 věrtele jsou pole panské, za ně dá mil. vrchnosti 
            32 kop 0 gr. 
 
 

Fol. 384b 
 
sub lit. N 1, 2 a 3 pod 54 strychů 3 věrtele jsou pole jeho vlastní v první summě potažené. 
Summa polí jeho v 9 kusech        90 strychů 1 věrtel 
 
Louky míti bude 
sub lit. V blíž pole V 19 – 4 ¾ provazce, V blíž pole 2 ¼ provazce jest louka panská, bude 
za ní platiti mil. vrchnosti           4 kopy 40 gr. 
sub lit. E u pole F 11 – 4 ¼ provazce 
sub lit. E u pole F 10 – 6 provazců 
jsou luka Matěje Hoška, bude za ně platit Alžbětě sestře Hoškové 
              2 kopy 50 gr. 
Summa luk jeho ve 4 kusech        17 ¼ provazce 
  

                                                 
45  Nyní Husovo nám. čp. 20. 
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Dopláceti zůstává týž Pavel Mařík a patří 
k záduší svárovskému      106 kop 
záduší hostivickému         14 kop 30 gr. 
záduší tachlovskému          8 kop 
Jiřímu Trnkovi         25 kop 30 gr. 
mil. vrchnosti          36 kop 40 gr. 
Anně sirotku Kobylovskému         2 kopy 
Kateřině sestře Hoškové        25 kop 
Alžbětě sestře           2 kopy 50 gr. 
         –––––––––––––––––––– 

     Summa   220 kop 30 gr. 
 
 

Fol. 385a 
 
Léta 1704 dne 15. January položil k záduší svárovskému      6 kop 
 

Léta 1705 dne 29. January položil k záduší tachlovskému     6 kop 
 

Léta 1706 dne 5. January položil k záduší tachlovskému 2 kopy, k záduší hostivickému 
 2 kopy a Anně sirotku Kobylovskému 2 kopy, činí     6 kop 
 

Léta 1707 dne 3. January položil k záduší svárovskému     6 kop 
 

Léta 1708 dne 9. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 
              4 kopy 40 gr. 
 

Léta 1709 dne 7. January pro nemožnost nepoložil nic     0 
 

Léta 1710 dne 13. January položil gruntovních peněz k záduší hostivickému 2 kopy 30 gr., 
a k záduší svárovskému 2 kopy 30 gr., činí obojího       5 kop 
 

Léta 1711 dne 21. January položil peněz gruntovních 25 kop, které však dle urovnání 
s Annou Hoškovou za 6 kop jí patřící nápad propuštěné jsou 
 

Léta 1712 dne 15. Marty položil peněz gruntovních záduší svárovskému 6 kop 
 

Léta 1713 dne 14. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 2 kopy 
 

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 4 kopy 
 

Léta 1715 dne 8. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 4 kopy 
 

Léta 1716 dne 28. January položil gruntovních peněz k záduší hostivickému 4 kopy 
 

Léta 1717 dne 28. January položil gruntovních peněz k záduší hostivickému 1 kopu 
item též hospodář koupil podíl od Jiříka Trnky za 8 kop 30 gr., kteréžto odpisuje 
            25 kop 30 gr. 

 

Léta 1718 dne 9. February položil k záduší svárovskému      5 kop 
 

Léta 1719 dne 4. February položil peněz gruntovních k záduší hostivickému 5 kop 
         –––––––––––– 
     Latus    115 kop 10 gr. 
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Fol. 385b 
 
     Latus    115 kop 10 gr. 
Léta Páně 1719 dne 14. Xbris položil k záduší svárovskému      5 kop 

item Alžbětě sestře posledních         2 kopy 50 gr. 
 
Léta Páně 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti       0 

k záduší svárovskému          5 kop 
 
Léta Páně 1721 dne 15. Xbris položil m. vrchnosti       2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1722 dne 11. Decembris položil mil. vrchnosti      2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1723 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti       2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1724 dne 8. January 1725 položil mil. vrch.     2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1725 dne 18. 8bris mil. vrch.        2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1726 dne 2. Xbris mil. vrchnosti        2 kopy 

k záduší svárovskému          3 kopy 
 
Léta Páně 1727 dne 29. Xbris mil. vrchnosti        2 kopy 

k záduší svárovskému          1 kopu 
 
Léta Páně 1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti        2 kopy 

k záduší svárovskému          1 kopu 
 
Léta Páně 1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti        2 kopy 

k záduší svárovskému          1 kopu 
 
Léta 1730 položil mil. vrchnosti          4 kopy 
 
1732 položil k záduší svárovskému         3 kopy 
 
Léta 1733 položil k záduší svárovskému         3 kopy 
 
1734 pohořelý, pro nemožnost          0 
 
1735 položil k záduší svárovskému         3 kopy 
 
1736 též záduší svárovské          3 kopy 
         –––––––––––– 

     Summa    183 kop 
A tak zůstává a patří, které po … kopách vyjíti mají, svárovské záduší ještě  
            37 kop 30 gr. 
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Fol. 386a 

 
Na to položeno 
Léta Páně 1737 záduší svárovské         3 kopy 
 
Nový zápis Josefa Maříka. 
Léta Páně 1738 dne 7ho měsíce prosince ujal grunt ten Josef Mařík po otci svém právem 
dědičným jemu patřící pro sebe, manželku, děti a budoucí své k dědičnému užívání dle 
právního prošacování rychtáře zlejčínského a konšelů sobínského, též hostivického po 
sražení jedné krávy zádušní 6 kop za summu trhovou  340 kop 
kterážto summa každoročním kladením po 3 kopách patřiti bude, totiž: 
k záduší svárovskému        34 kop 30 gr. 
Mandaleně máteři         33 kop 56 gr. 4 d. 
Pavlovi synu          33 kop 56 gr. 4 d. 
† Josefovi hospodáři        33 kop 56 gr. 4 d. 
Dorotě          33 kop 56 gr. 4 d. 
Veruně          33 kop 56 gr. 4 d. 
Kateřině          33 kop 56 gr. 4 d. 
Anně           33 kop 56 gr. 4 d. 
Bětě           33 kop 56 gr. 4 d. 
Barboře          33 kop 56 gr. 4 d. 
         –––––––––––––––––––––––– 

     Činí    350 kop 
 
 

Fol. 386b 
 
Výminek. Nový hospodář jeden strych na zimu a jeden strych na jaro máteři přisívati, ji 
do smrti dochovati a na pohřeb náklad nésti povinen bude. 
Notandum. Z ohledu přijatého nářadí hospodářského dvoum sestrám nejmladším svatbu 
vykoná. 
 

Na to položil 
1739 svárovskému záduší           2 kopy 

Mandaleně máteři           1 kopu 
 

1740 svárovskému záduší           2 kopy 
Mandaleně máteři           1 kopu 

 

1741 svárovskému záduší           2 kopy 
Mandaleně máteři           1 kopu 

 

1742 běží zápis           0 
 
Zápis Vavřince Sobotky. 
Léta Páně 1743 vzavše sobě za manželku vdovu pozůstalou po neb. Josefovi Maříkovi 
Vavřinec Sobotka, kterážto nedostatečná jest vše hospodářství sama zastávati, jemu 
jakožto manželi svému do zrostu nejmladšího syna Vojtěcha Maříka tento grunt postupuje, 
a pokudž dobrým hospodářem bude, jemu od úřadu při odstoupení k nějakému výminku 
povolení dáti má. Z té příčiny z vůle a povolení vrchní a úřadu hejtmanského takový grunt 
skrze rychtáře hostivického Matěje Hoška a Jakuba Horešovského rychtáře zlejčínského, 
též souseda sobínského Josefa Koutnýho k volnému užívání prošacovaný, totiž: 
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Fol. 387a 

 
pod 1 ½ lánu polí 90 strychů za 2 zl. 30 kr.   255 zl. 
stavení v jednom pořadí světnice, síň, kuchyně, 2 komory, sklep, maštal, kravský chlív, 
kůlnička          46 zl. 40 kr. 
stodola v nově vystavěná        48 zl. 
zahrada špatně ohražená, též špatně vysázená     21 zl. 
pár koní (jedna klisna porušená, o které … při … přišel, i přec taky k šacování přijíti 
nemohou)          58 zl.  
1 kráva          11 zl. 40 kr. 
2 vozy sešlé (nápodobně o ně přišel)      15 zl. 10 kr. 
hřebřiny lehké, fašunek, 4 líšně, klanečník, táhlo      2 zl. 20 kr. 
pluh s tvanýma kolečkama, 2 brány        4 zl. 40 kr. 
1 stůl, 1 kamnovec           3 zl. 30 kr. 
2 vidle, 1 podávky, 1 sekera         1 zl. 10 kr. 
luk pod 2 vozy sena           4 zl. 40 kr. 
         ––––––––––– 
     Facit    441 zl. 50 kr. 
k tomu zůstalo na zimu oseto pšenice 7 strychů, žita 12 strychů. 
Dluhu peněžitého se nachází 
do důchodu          17 zl. 5 kr. 2 d. 
item ječmena 4 strychy 2 věrtele à 2 zl.        9 zl. 
ovsa 10 strychů 2 věrtele 2 čtvrtce à 1 zl.     10 zl. 41 kr. 1 ½ d. 
do Ruzyně kohauce         11 zl. 
item pšenice 1 strych à 4 zl.         4 zl. 
hostivickému rychtáři Matějovi Hoškovi        4 zl. 30 kr. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit       56 zl. 16 kr. 3 ½ d. 
item zádušní kráva za          7 zl. 
         ––––––––––––––––– 
     Facit      63 zl. 16 kr. 3 ½ d. 
 
 

Fol. 387b 
 
Těch 63 zl. 16 kr. 3 ½ d. od té zpředu psané summy decourtirovati přijde, a tak zůstane 
k čistému subrepartirování      378 zl. 33 kr. 2 ½ d. 
záduší svárovskému ještě nedopl.      33 zl. 15 kr. 
Mandelině máteři Maříkové       36 zl. 6 d. 
Pavlovi synu Maříkovi        39 zl. 36 kr. 
Dorotě          39 zl. 36 kr. 
Veruně          39 zl. 36 kr. 
Kateřině          39 zl. 36 kr. 
Anně           39 zl. 36 kr. 
Bětě           39 zl. 36 kr. 
Barboře          39 zl. 36 kr. 
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po neb. Josefovi Maříkovi dílem splacených, dílem zlepšeného gruntu 32 zl. 2 ½ d. patřiti 
dětem následovně 
Lidmile máteři           7 zl. 44 kr. 4 d. 
Josefovi            7 zl. 44 kr. 4 d. 
Vojtěchovi            7 zl. 44 kr. 4 d. 
Mařeně            7 zl. 44 kr. 4 d. 
od rozdílu            1 zl. 1 kr. 4 ½ d. 
         ––––––––––––––––––––––––– 

     Summa   378 zl. 33 kr. 2 ½ d. 
 
Inventář, co tak nynější držitel gruntu Vavřinec Sobotka do téhož statku přinesl, které při 
odstoupení z téhož statku jemu patřiti budou: 
1 hříbě za          46 zl. 
1 vola           30 zl. 
1 svině            4 zl. 
žita 6 strychů à 4 zl.        24 zl. 
         ––––––––– 

     Latus    104 zl. 
 
 

Fol. 388a 
 
     Latus    104 zl. 
ječmena 3 strrychy 2 věrtele à 2 zl.        9 zl. 
ovsa 3 strychy à 1 zl.          3 zl. 
mouky 2 strychy à 2 zl.          4 zl. 
1 vůz slámy            6 zl. 
pluh a brány            2 zl. 
chomout            1 zl. 
         ––––––––– 

     Summa   127 zl. 
Na to klade  
1743 platí Josef           0 
 

1744 platí od rozdílu 
záduší svárovskému           1 kopa 

 

1745 záduší svárovskému           3 kopy 
 

1746 záduší svárovskému           2 kopy 
neb. Mandelině máteři na mše svaté 1 kopu 

 

1747 záduší svárovskému           1 kopu 
neb. Mandelině máteři na mše svaté        1 kopu 
Pavlovi synu Maříkovi          1 kopu 

 

1748 k záduší svárovskému          2 kopy 
neb. Mandelině máteři na mše svaté        1 kopu 
hostivickému rychtářovi Matějovi Hoškovi peněžitý dluh   3 kopy 51 gr. 3 d. 
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1749 k záduší svárovskému          2 kopy 

neb. Mandelině máteři na mše svaté        1 kopu 
Dorotě             1 kopu 

 

1750 dluh důchodenský zaplatil        14 kop 39 gr. 
1 strych 1 věrtele 2 čtvrtce ječmena do obročenství      2 kopy 23 gr. 
2 strychy 3 věrtele 1 čtvrtce ovsa         2 kopy 24 gr. 4 d. 
k záduší svárovskému          2 kopy 
neb. Mandelině máteři na mše svaté       1 kopu 
Pavlovi synu            1 kopu 
Item podíl z těch 39 zl. 36 kr. po neb. Bětě se rozděluje mezi pozůstalé bratry 
a sestry, totižto: 

 
 

Fol. 388b 
 

za neb. Bětu na mše svaté         5 zl. 28 kr. 3 d. 
Pavlovi bratrovi          5 zl. 28 kr. 3 d. 
Dorotě sestře           5 zl. 28 kr. 3 d. 
Veruně            5 zl. 28 kr. 3 d. 
Kateřině           5 zl. 28 kr. 3 d. 
Anně            5 zl. 28 kr. 3 d. 
Barboře            5 zl. 28 kr. 3 d. 
od rozdílu           1 zl. 16 kr. 3 d. 
         –––––––––––––––––––––– 

     Facit      39 zl. 36 kr. 
 

Ao. 1751 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
za neb. Mandalenu máteř na mše svaté        1 zl. 10 kr. 
Veruně dceři po Pavlovi Maříkovi         1 zl. 10 kr. 

 

Ao. 1752 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
za neb. Mandalenu máteř na mše svaté        1 zl. 10 kr. 
Veruně dceři po Pavlovi Maříkovi         1 zl. 10 kr. 

 

Ao. 1753 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
za neb. Mandalenu na mše svaté         1 zl. 10 kr. 

 

Ao. 1754 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
Kateřině po Pavlovi Maříkovi        1 zl. 10 kr. 
Anně po Pavlovi Maříkovi          1 zl. 10 kr. 
za neb. Mandalenu na mše svaté       35 kr. 

 

Ao. 1755 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
za neb. Mandalenu na mše svaté         1 zl. 10 kr. 
Dorotě Matuchové           1 zl. 10 kr. 

 

Ao. 1756 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 
za neb. Mandalenu na mše svaté         1 zl. 10 kr. 
Pavlovi synu            1 zl. 10 kr.  
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Ao. 1757 k záduší svárovskému          2 zl. 20 kr. 

Veruně             1 zl. 10 kr. 
za neb. Mandalenu na mše svaté         1 zl. 10 kr.  

 
 

[ad fol. 388] 
 
Nový zápis Vojtěcha Maříka. 
Léta Páně 1758 dne 30ho Xbris poněvadž Vavřinec Sobotka již déle na témž gruntě 
hospodařiti netroufal, pročež ujímá z prvního lože po neb. Josefovi Maříkovi pozůstalý 
vlastní syn Vojtěch Mařík se vším k tomu patřícím příslušenstvím, polma a lukama pro 
sebe, manželku a budoucím jeho k vlastnímu užívání, kteréžto jemu s povědomím úřadu 
vrchno-hejtmanského jenečského skrze rychtáře Jana Škvora a konšela Matěje Novotnýho 
hostivického právně prošacováno jest za summu trhovou, jakž následuje 
předně stavení sednice, síň, kuchyně, 2 komory, sklep, maštal, chlív, kůlna v jednom 
pořadí, na tím 15 párů krovu, za       44 kop 17 gr. 1 d. 
stodola s devíti párma krovů s 2ma vraty      36 kop 
menší pořadí 2 komory a 2 chlívy         9 kop 25 gr. 5 d. 
1den vůz lepší se vším železem patřícím      12 kop 51 gr. 3 d. 
item 1den vůz špatnější s hřebřinama      10 kop 17 gr. 1 d. 
2 pluhy se vším železem          6 kop 
brány sešlé s hnojníkem          3 kopy 
rozličné hospodářské věci, jakož řetězy, vidle, sekery, stůl, kamnovec, síto, mandl, jiné 
drobné věci          15 kop 
jeden pár koní dobrých        77 kop 8 gr. 4 d. 
za krávu nechá 1dnoho vola v gruntu za 20 zl., který se nechává za 
           12 kop 
za těch 6 zl. bude povinen nynější hospodář bratru Josefovi jalovici dáti 
2 žlaby nové a 2 práhy          3 kopy 51 gr. 3 d. 
police nová s zámkem          2 kopy 34 gr. 2 d. 
ve sklepě pod klenutím 1dna zděná příčka       5 kop 8 gr. 4 d. 
pec nová, komín, na něj cihly         8 kop 34 gr. 2 d. 
polovrata nový dělaný          2 kopy 34 gr. 2 d. 

         ––––––––––––––––––––––––– 

     Latus    248 kop 42 gr. 6 d. 
 
 

[ad fol. 388] 
 
     Latus    248 kop 42 gr. 6 d. 
při těch vrat novou zeď          5 kop 8 gr. 4 d. 
kamna nový za chrobcem          5 kop 8 gr. 4 d. 
polí orných pod 90 strychů      180 kop 
loučného pod 2 vozy sena          6 kop 
zahrada špatně vysázená        17 kop 8 gr. 7 d. 

         –––––––––––––––––––––––– 

     Činí    462 kop 8 gr. 4 d. 
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Nacházejíce na témž gruntě jedna kráva železná k záduší hostivickému za kterou se poráží 
              6 kop 

         –––––––––––––––––––––– 

     zůstane k placení  456 kop 8 gr. 4 d. 
kterážto summa patřiti bude 
do důchodu peněžitého jenečského 
     22 zl. 57 kr. 1 d.    19 kop 36 gr. 1 d. 
do contribučenské kasy od 1742. až do 1745. roku 
     38 zl. 10 kr. 1 ⅛ d.    32 kop 43 gr. 1/8 d. 
do obročenství hořelického 
za 3 strychy 1 věrtel ½ čtvrtce žita po 1 zl. 30 kr. 
       4 zl. 53 kr. 1 ⅞ d.      4 kopy 13 gr. ⅞ d. 
2 strychy 3 věrtel ½ črvetce ječmena po 1 zl. 15 kr. 
       3 zl. 33 kr. 1 ½ d.      3 kopy 2 gr. 5 ½ d. 
7 strychů 3 věrtele 2 ½ čtvrtce ovsa po 1 zl. 
       7 zl. 54 kr. 2 ¼ d.      6 kop 46 gr. 4 ¼ d. 
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách se skládati bude 
k záduší svárovskému          1 kopa 30 gr. 
item záduší svárovskému46        25 kop 15 gr. 3 d. 
Mandaleně máteři Maříkové na mše svaté odkázány    10 kop 52 gr. 2 d. 
Pavlovi synu Maříkovi proti 3tí peníz k záduší hostivickému prodáno 
           21 kop 
item jemu ještě zůstanou          9 kop 56 gr. 4 d. 
Dorotě          31 kop 56 gr. 4 d. 
Veruně          31 kop 56 gr. 4 d. 
Kateřině          32 kop 56 gr. 4 d. 
Anně           32 kop 56 gr. 4 d. 

         ––––––––––––––––––––––––––– 

     Latus47   264 kop 42 gr. 1 ¾ d. 
 
 

[ad fol. 388] 
 
     Latus    264 kop 42 gr. 1 ¾ d. 
po neb. Bětě Maříkový následovně patřiti bude, totižto 
za neb. Bětu na mše svaté          4 kopy 41 gr. 4 d. 
Pavlovi bratru           4 kopy 41 gr. 4 d. 
Dorotě sestře           4 kopy 41 gr. 4 d. 
Veruně            4 kopy 41 gr. 4 d. 
Kateřině            4 kopy 41 gr. 4 d. 
Anně             4 kopy 41 gr. 4 d. 
Barboře             4 kopy 41 gr. 4 d. 
Barboře po neb. Mandalině Maříkové       32 kop 56 gr. 4 d. 
  

                                                 
46  Celý řádek vepsán dodatečně. 
47  Součet dodatečně opravován (po vložení dalšího dluhu ke svárovskému záduší. 
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po neb. Josefovi Maříkovi patřiti bude 
Lidmile pozůstalé ženě          6 kop 38 gr. 2 d. 
Josefovi synu            6 kop 38 gr. 2 d. 
Vojtěchovi            6 kop 38 gr. 2 d. 
Mařeně            6 kop 38 gr. 2 d. 
odstupujícímu hospodáři Vavřincovi Sobotkovi, co on to gruntu vyplatil a zlepšil, patřiti 
bude 99 kop 4 ¼ d. 
     Facit    456 kop 8 gr. 4 d. 
N. Fundační peníze k záduší hostivickému se zde pod obyčejnou interes ujišťujou 
            49 zl. 30 kr.48 
Výminek. Sobě odstupující hospodář vymiňuje z toho z nyního vysetého obilí toliko 
6 strychů 2 věrtele pšenice, 20 strychů žita, z toho 3tí mandel bráti. 
Za druhé taky budoucně pro sebe, manželku a svých dětí vymiňuje pod 4 strychy 2 věrtele 
pole a svým vlastním semenem při hospodářově straně zasívati a nynější hospodář jemu 
takové zdělati povinen bude. 
Za třetí kousek zahrady s 10ti švestkama, 1dnu hrušku a dva stromy jabloňových, co on 
starý hospodář vysadil, při tom taky jednu kopku sena jemu nynější hospodář dáti bude, 
by on sobě jednu nebo pár krav ze své péče chovati mohl.  
Za čtvrté bude odstupující hospodář byt v sednici a ty 2 komory až do smrti k užívání míti, 
též také jemu nynější hospodář teplo v sednici co se ale pečení chleba a prátlu šatů týče, 
jemu také přáti bude. 
 
 

[ad fol. 388] 
 
Na to položil 
Ao. 1759 na dluh důchodenský dle restcedule      19 kop 36 gr. 1 d. 

k záduší svárovskému          1 kopu 30 gr. 
Mandalině máteři Maříkové na mše svaté       1 kopu 
na místo Pavlovi Maříka hostivickému záduší       1 kopu 
při tom podíl po neb. Dorotě se rozděluje mezi pozůstalé děti a patřiti bude, totižto 
za neb. Dorotu a muže jejího na mše svaté      6 kop 49 gr. 5 d. 
dceři Lidmile           5 kop 
synu Josefovi Matuchovi do Jenče        5 kop 
item jemu za vypravovaný funus neb. máteři      9 kop 32 gr. 5 d. 
synu Matějovi           5 kop 
synu Václavovi           5 kop 
od rozdílu           1 kopa 10 gr. 5 d. 

         –––––––––––––––––––––––––– 

     Facit      36 kop 38 gr. 1 d. 
 

Ao. 1760 položí, totiž 
1 kopa na mše svaté Mandelině máteři Maříkové, rest     8 kop 52 gr. 2 ½ d. 
1 kopa na místě Pavlovi Maříka hostivickému záduší 
         rest   28 kop 56 gr. 4 d. 
1 kopa Kateřině […?] Maříkové   rest   31 kop 56 gr. 4 d. 

                                                 
48  Vepsáno dodatečně. 
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Ao. 1761 položí, totiž 

1 kopa na mše svaté Mandelině máteři Maříkové, rest     7 kop 52 gr. 2 ½ d. 
1 kopa na místě Pavla Maříka hostivickému záduší, rest  27 kop 56 gr. 4 d. 
1 kopa Martinu Maříkovi    rest   30 kop 56 gr. 4 d. 
1 kopa k záduší svárovskému   rest   23 kop 15 gr. 3 d. 

 
Ao. 1762 1 kopa na mše svaté za Dorotu Matuchovou, rest     5 kop 49 gr. 5 d. 

1 kopa k záduší svárovskému   rest   22 kop 15 gr. 3 d. 
1 kopa na mše svaté za Magdalenu Maříkovou rest     6 kop 52 gr. 2 ½ d. 
1 kopa na místu Pavla Maříka hostivickému záduší, rest  26 kop 56 gr. 4 d. 

 
Ao. 1763 5 kop dceři Lidmile po neb. Dorotě  rest     0 

2 kopy synu Josefovi do Jenče   rest   11 kop 37 gr. 5 d. 
 

Ao. 1764 2 kopy na kontribučenský dluh     30 kop 43 gr. ⅕ d. 
1 kopa k záduší svárovskému      21 kop 15 gr. 3 d. 
1 kopa k záduší hostivickému      25 kop 46 gr. 4 d. 

 
Ao. 1765 1 kopa k záduší svárovskému   rest   20 kop 15 gr. 3 d. 

1 kopa k záduší hostivickému      24 kop 46 gr. 4 d. 
5 kop 56 gr. 4 d. Kateřině Esové dětem  rest   26 kop 

 
Ao. 1766 1 kopa k záduší svárovskému   rest   19 kop 15 gr. 3 d. 

1 kopa k záduší hostivickému      23 kop 46 gr. 4 d. 
3 kopy Anně Kalousové na mše svaté     29 kop 56 gr. 2 d. 
1 kopa za neb. mše svaté za neb. Magdalenu na mše svaté 
             5 kop 52 gr. 2 d. 

 
 

[ad fol. 388] 
 
Ao. 1767 1 kopa k záduší svárovskému      18 kop 15 gr. 3 d. 

1 kopa k záduší hostivickému      22 kop 46 gr. 4 d. 
1 kopa za neb. Dorotu a muže jejího na mše svaté     4 kopy 49 gr. 5 d. 
1 kopa za neb. Magdalenu Maříkovou na mše svaté     4 kopy 52 gr. 2 d. 
2 kopy Veruně         28 kop 56 gr. 4 d. 

 
Ao. 1768 1 kopa k záduší svárovskému   rest   17 kop 15 gr. 3 d. 

1 kopa k záduší hostivickému   rest   21 kop 46 gr. 4 d. 
1 kopa za neb. Dorotu a muži jejího na mše svaté     3 kopy 49 gr. 5 d. 
1 kopa za neb. Magdalenu Maříkovou na mše svaté     3 kopy 52 gr. 2 d. 

 
Ao. 1769 1 kopa za neb. Mandalenu Maříkovou na mše svaté   2 kopy 52 gr. 2 d. 

1 kopa za neb. Dorotu Matuchovou na mše svaté     2 kopy 49 gr. 5 d. 
3 kopy Anně Kalousové, dceři její Terezii     26 kop 56 gr. 2 d. 
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Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopa za neb. Magdalenu Maříkovou na mše svaté 
             1 kopa 52 gr. 2 d. 

1 kopa za neb. Dorotu Matuchovou na mše svaté     1 kopa 49 gr. 5 d. 
1 kopa k záduší svárovskému   rest   16 kop 15 gr. 3 d. 
1 kopa k záduší hostivickému   rest   20 kop 46 gr. 4 d. 
1 kopa Veruně  Maříkové    rest   27 kop 56 gr. 4 d. 

 
Ao. 1773 1 kopa 52 gr. 2 d. za neb. Maříkovou na mše svaté 
         rest     – 

1 kopa 19 gr. 5 d. za neb. Dorotu Matuchovou na mše svaté 
        rest     – 
po neb. Mandelině Maříkové se rozděluje a patřiti bude těch 
            32 kop 56 gr. 4 d. 
item z druhé pratensi          4 kopy 41 gr. 4 d. 

         ––––––––––––––––––––––––– 

     činí      37 kop 38 gr. 1 d. 
Anně            7 kop 30 gr. 
Václavovi           7 kop 30 gr. 
Alžbětě            7 kop 30 gr. 
Barboře            7 kop 30 gr. 
na mše svaté za neb. Barboru Maříkovou       7 kop 38 gr. 1 d. 

         ––––––––––––––––––––––––– 

     Facit      37 kop 28 gr. 1 d. 
 
Ao. 1774 1 kopa na mše svaté za neb. Barboru Maříkovou     6 kop 38 gr. 1 d. 
 
Ao. 1775 1 kopa za Josefa Matuchy na mše svaté    16 kop 37 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté za neb. Barboru Maříkovou     5 kop 38 gr. 1 d. 
1 kopa za neb. Verunu na mše svaté  rest   26 kop 56 gr. 4 d. 
1 kopa hostivickému záduší za Pavla Maříka    19 kop 46 gr. 

 
 

[ad fol. 388] 
 
Ao. 1776 1 kopa za Josefa Matucha na mše svaté rest     9 kop 37 gr. 5 d. 

1 kopa na mše svaté za neb. Barboru Maříkovou, rest     4 kop 38 gr. 1 d. 
2 kopy k záduší hostivickému za Pavla Maříka    17 kop 46 gr. 
5 kop Václavovi Matuchovi    rest     0 

 
Ao. 1777 2 kopy za nebožtíka Josefa Matucha na mše svaté 
        rest     7 kop 37 gr. 5 d. 

2 kopy k záduší hostivickému za Pavla Maříka    15 kop 46 gr. 
 
Ao. 1778 […?] Krieg 
 
1779 2 kopy za nebožt. Josefa Matuchy na mše svaté , rest     5 kop 37 gr. 5 d. 

2 kopy na mše svaté za Barboru Maříkovou      2 kopy 38 gr. 1 d. 
2 kopy za nebož. Verunu na mše svaté     24 kop 56 gr. 4 d. 
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Ao. 1780 5 kop Matějovi Matuchovi        0 

2 kopy za neb. Josefa Matuchy na mše svaté      3 kopy 37 gr. 5 d. 
2 kopy 38 gr. 5 d. na mše svaté za neb. Barboru Maříkovou 
             0 
2 kopy Anně Kalousové, dceři její Tereze     24 kop 56 gr. 4 d. 
1 kopa k záduší hostivickému za Pavla Maříka    14 kop 56 gr. 

 

Ao. 1781 et 1782 1 kopa za Josefa Matuchy na mše svaté49     2 kopy 51 gr. 
2 kopy Anně Kalousové, dceři její Tereze     22 kop 56 gr. 4 d. 

 

Ao. 1783 1 kopa svárovskému záduší      16 kop 15 gr. 3 d. 
2 kopy Kateřině Esové z první pratensi     25 kop 

 

Ao. 1784 1 kopa svárovskému záduší      15 kop 15 gr. 3 d. 
1 kopa za Josefa Matuchy na mše svatý       1 kopa 51 gr. 
2 kopy Anně v Zlejčíně po Magd. Maříkové z rozdílu     5 kop 30 gr. 

 

Ao. 1785 1 kopa svárovskému záduší      14 kop 15 gr. 3 d. 
Pozůstalost po Kateřině Esové se rozvrhuje 
Dorota Šťovíčková          3 kopy 30 gr. 
Mařena Hujová          9 kop 30 gr. 
Anna Vernerová          7 kop 30 gr. 1 d. 
Kateřině Esové na mše svaté        4 kopy 24 gr. 
od rozdílu                6 gr. 6 d. 
         ––––––––––––––––––––––––– 

           25 kop 
1 kopu Mařeně Hujové z rozdílu   rest     8 kop 30 gr. 
2 kopy Veruně Fršlínkové, po ní syn Josef     23 kop 56 gr. 4 d. 

 

Ao. 1786 1 kopa za Josefa Matuchy na mše svatý       51 gr. 
1 kopa svárovskému záduší       13 kop 15 gr. 3 d. 
2 kopy Václav Hrabě          5 kop 30 gr. 

 
 

[ad fol. 388] 
 
Ao. 1787 1 kopa svárovskému záduší      12 kop 15 gr. 3 d. 

51 gr. na mše svatý za Josefa Matuchy       0 
2 kopy Alžbětě           5 kop 30 gr. 

 

Ao. 1788 1 kopa svárovskému záduší      11 kop 15 gr. 3 d. 
4 kopy Anně Kalousové, po ní Terezie dcera    18 kop 56 gr. 4 d. 
2 kopy Václavovi Hraběti         3 kopy 30 gr. 

 

1789 0, že jest potlučený 
1 kopa hostivickému záduší    13 kop 46 gr. 

 

Übertragen. 

                                                 
49  Původně uvedena platba 3 kopy 51 gr. a rest 0, následně opraveno. 
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Fol. 389a 

 

Mlýn Pasovský 
od starodávna tak řečený, dle knih starých v létu 1701 vyšlých na listu 58,50 

nyní Václav Zvoneček 
 
ujal mlýn ten sobě, manželce své, dítkám a budoucím svým léta 1671 dne 12. January za 
summu         430 kop 
na to vyplatil od léta svrchu psaného až do léta 1701, jakž knihy gruntovní svědčí, v jedné 
summě         101 kop 30 gr. 
zůstává ještě mil. vrchnosti      328 kop 30 gr. 
 
Polí dle mapy a popsání měřiče zemského nachází se k témuž mlýnu 
sub. lit. Q 1, 2, 3 a 4 pod 17 strychů 3 věrtele jsou vše v psané koupi potaženy a v summě 
ve 4 kusech           17 strychů 3 věrtele 
 
Luk ukazuje mapa a popsání měřiče zemského  
ut lit. Q při poli V 31 – 9 provazců 
pod polem Q 4 – 10 provazců 
pod polem V 34 – 5 provazců jsou louky v první koupi ke mlýnu již potažené a z nich jest 
v jedné summě ve 3 kusech pod        24 provazce 
 
 

Fol. 389b 
 
Léta 1704 dne 19. January položil Milostivé vrchnosti       8 kop 
Zůstává dopláceti a patří vše milostivé vrchnosti. 
 
Nový zápis Václava Peterka. 
Léta Páně 1705 dne 20. February s povolením milostivé vrchnosti dle prošacování právního 
Pavla Maříka rychtáře hostivického, Pavla Dvořáka někdejšího rychtáře hostivického, 
Martina Javůrka mlynáře z mlýna Kalousovského a Václava Vokouna mlynáře z mlýna 
ptického kupuje Václav Peterka sobě, manželce, dítkám a budoucím svým mlýn tento 
v knihách gruntovních folio 389 se vynacházející od Václava Zvoníčka na Hradišti řečený 
a pod Hostivicí vpravo od pražské silnice ležící se vším k němu od starodávna patřícím 
příslušenstvím a tím právem, jak jej sám užíval a držel a k užívání nyní se vynachází, za 
summu pět set kop míšeňských. Jsouce pak on Václav Peterka člověk svobodný jak sobě 
tak manželce a dítkám svým tímto svobodu vyjímá a do poddanosti někdy dáti nechce se, 
v čemž také od milostivé vrchnosti  
 
  

                                                 
50  Peterkův mlýn, nyní samota čp. 51. 
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Fol. 390a 

 
potažen býti nemá a nemají, nýbrž poněvadž ten grunt mlýn poddací a do obce hostivické 
s contribucí patřící jest, on všechny dle rozvržení na něho přicházející contribuci v určitém 
čase náležitě odvésti, jakož také ihned 150 kop závdavku v hotovosti, následovně pak 
každoročně po 25 kopách z jednoho kola úroku, totiž při svatém Jiří jednu a při svatém 
Havlu druhou polovici platiti, neméně ročně při držení soudů po 10 kopách peněz 
gruntovních platiti až do vyjití aneb vyplacení výš jmenované summy se uvoluje, tak jako 
jinší na panství se vynacházející mlynáři v čas potřeby dle jeho možnosti milostivou 
vrchnost melivem a sladem fedrovati, též ročně jednoho vepře jak jinší z jednoho kola 
vykrmiti přislibuje. Kdyby pak nikdy přes čas ten mlýn déleji držeti nechtěl, jemu se 
dovoluje, když s povolením mil. vrchnosti jinšího hospodáře sine prejudicium milostivé 
vrchnosti buďto poddanského neb svobodného (:kdežto ale vrchnost vždy předek k koupi 
sobě reserviruje:) usaditi, a kam by se jemu koliv líbilo, bez překážky se odstěhovati, 
kterážto výš postavená summa k placení vyjíti a patřiti má, totiž 
milostivé vrchnosti       320 kop 30 gr. 
Václavovi Zvoníčkovi, co vyplatil,       29 kop 30 gr. 
         –––––––––––––––––– 

         350 kop 
Léta a dne svrchu psaného. 
 
 

Fol. 390b 
 
Letzlichen ist geschlossen worden, damit der Müller das Waser nicht mehrers Arbzihe, als 
ohne geringten Schaden der Herrschaft sich ihnen lasset. 
L. S.  Carl Graff von Breda 
 

Léta Páně 1706 dne 5. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 6 kop 
a Václavovi Zvoníčkovi 4 kopy, činí obojího     10 kop 

 

Léta Páně 1707 dne 3. January položil milostivé vrchnosti 1 kopu a Václavovi Zvoníčkovi 
9 kop, činí          10 kop 

 

Léta Páně 1708 dne 9. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 5 kop 
a Václavovi Zvoníčkovi 5 kop, činí       10 kop 

 

Léta Páně 1709 dne 7. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 7 ½  kopy 
a Václavovi Zvoníčkovi 2 ½  kopy, činí      10 kop 

 

Léta Páně 1710 dne 13. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 8 kop 
a Václavovi Zvoníčkovi 2 kopy, činí      10 kop 

 

Léta Páně 1711 dne 21. January položil peněz gruntovních mil. vrchnosti 8 kop a Václavovi 
Zvonečkovi 2 kopy        10 kop 

 

Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil peněz gruntovních mil. vrchnosti 9 kop a vdově po 
neb. Václavovi Zvoníčkovi 1 kopu      10 kop 

 

Léta Páně 1713 dne 14. February položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 9 kop 
a staré Zvoníčkové 1 kopu       10 kop 

 

Léta Páně 1714 dne 2. Marty položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti  
             10 kop 
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Fol. 391a 

 
Léta Páně 1715 dne 8. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 9 kop a Lídě 

Zvoníčkové 1 kopu        10 kop 
 

Léta 1716 dne 28. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 9 kop a Janovi 
Zvoníčkovi 1 kopu        10 kop 

 

Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrch. 9 kop a Martinovi Zvoníčkovi 1 kopu 
             10 kop 
 

Léta 1718 dne 9. February položil mil. vrch.     10 kop  
 

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrch.     10 kop 
 

Léta 1720 dne 10. Xbris položil m. vrchnosti      10 kop 
 

1721 dne 15. Xbris položil m. vrchnosti       10 kop 
 

Léta Páně 1722 dne 11. Decembris položil mil. vrchnosti    10 kop 
 

1723 dne 15. Xbris položil mil. vrchnosti      10 kop 
 

1724 dne 8. January 1725 položil mil. vrch.     10 kop 
 

1725 dne 18. 8bris mil. vrchnosti       10 kop 
 

1726 dne 2. Xbris mil. vrchnosti        10 kop 
 

1727 dne 30. Xbris mil. vrchnosti       10 kop 
 

1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti složil       10 kop 
 

1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti       10 kop 
 

1730 milost. vrchnosti         10 kop 
 

1731 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1732 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1733 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1734 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1735 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1736 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1737 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1738 mil. vrchnosti          10 kop 
 

1739 mil. vrchnosti          10 kop 
         –––––––––– 

     Summa    350 kop 
A tak jest mlýn zaplacený.  
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Fol. 392a 

 
[…?]51 zum End gesetzten dato ist zwischen dem Herrn Wentzl Peterka als […?] Müller 
Ihre Excellenz (:Titul:) Herrn Graffen Carl von Bredau […?] des Guths Hostiwitz […?] dem 
Wentzl Peterka aber […?] zu gehörige Mühl dann Ihm […?] Sussanna […?] heirath 
Vorschreibung […?] udnm geschlossen […?]. 
1. Er Herr Wentzl Peterka Vorschrift […?] sich zum Ehe […?] Sussannam […?] Peterkin 

alle Liebe und […?] […?] 
2. […?] er Wentzl Peterka als auf sein auf der herrschaft. Grundt und Boden […?] ob 

specificirte Mühl alles und […?] Wittschaft […?] Sussanam […?] […?] Wentzl Peterka 
als […?] […?] und zu […?] solle haben. 

3. […?] Sussanam […?] Ihnen Wentzl Peterka Vorschrift […?] in Ihnen […?] über alles 
und […?] […?] […?] 

 
 

Fol. 392b 
 
Ale gesetzt Krankheiten oder sonsten in seinen […?] […?] 
So geschlossen Prag den 9. July Anno 1715. 
 
L. S. Václav Peterka     L. S. Susana Peterkin 
L. S. Michael […?]     L. S. […?] 
als […?] 
 
Já Zuzana Novotná, prve Peterková vlastní dědička po neb. mém prvním manželi Václavovi 
Peterkovi proprio et tatorio Nomine, známo činím tu, kde by toho potřeba ukazovala, že 
jsem dluhů pravého a spravedlivého panu Ondřejovi Springerovi král. města Malé Strany 
měštěnímu po neb. mém manželovi Václavovi Peterkovi, co tak on porozdílně k své 
důležité potřebě od něho se vypůjčil, totiž předně  
na zaplacení dluhu důchodenského po dvakráte tři sta zlatých rýnských, item jedno sto 
zlatých rýnských na jiné jeho dluhy, které on za živobytí též udělal, a já takové spláceti na 
sebe jsem 
 
 
  

                                                 
51  Německy psaný text na stranu a půl purkrechtní knihy je do přepisu zařazen jen v náznaku. 
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Fol. 393a 

 
přijala, činí obojího čtyři sta zlatých rýnských, kteréžto na hotově, a to na dobré a vůbec 
berné mincí každý zlatý po 60 kr. počítajíc, pod obyčejný úrok 6 per Cento ročně, 
z kteréhožto 400 zl. nad jmenovaného p. Ondřeje Springera k neb. mého manžela Václava  
Peterky a mé věrné ruce úplně a na hotově přijatých in optima forma jurisiar proprio et 
tutorio Nomine quitaci, naproti tomu témuž panu Ondřejovi Springerovi i tomu každému, 
kdož by tento dlužní zápis sobě pořádně postoupený měl, pro Hypotheca mlýn, kterýžto 
pod Jurisdicti mil. vrchnosti a kanceláře hostivické, též knihami gruntovními a panství 
tachlovského fol. 389 se regaliruje spolu se vším nábytkem, rolmi a lukami in specie vším 
tím, co mně nyní patří a budoucně patřiti může, zapisují. Takže kdyby mně týž […?] od 
p. Ondřeje Springera zapůjčený půl léta před tím vypověděný byl a nebo co úroku v času 
určitém z téhož Capitalu složiti nemohla aneb složiti se sporovala a zanedbala, často psaný 
pan Creditor moci s povolením milostivé vrchnosti a kanceláře hostivické v nadepsaném 
dluhu bez mi a dědiců mých nejmenší překážky, dokud by zcela a zaúplna jak Summa, tak 
Interesse zaplacená nebyla, v celé mé hospodářství se uvésti aneb takový dluh na mlýně 
mém, rolích, lukách a všem mém jmění pojistiti moc má a bude, jakož jej také nunc pro 
tuno mocí Obligati této skutečně pojištěný tak, aby p. věřitel můj v ničemž ke škodě 
nepřicházel, při kteréžto příběhu s dobrým zdravím, rozmyslem a přátel mých radou já na 
místě všech mých dětí po neb. mém prvním muži spolu s nynějším manželem Vítem 
Novotným všelijakého právního dobrodiní Jeho Mil. cís. Inderet všech a všelikých Excepti 
se odříkám a zbavuju, takže nyní tu žádná jak duchovní, tak světská práva na žádný 
vymyšlený způsob moci míti nebude a nemá. Pro lepší toho podstatu jsem se v tomto 
dlužném upsání s manželem svým nynějším na místě všech dědiců po neb. mém prvním 
manželi mou vlastní rukou podepsala, čehož jest datum v Hostivici dne 24. Juny 1732. 
L. S. Zuzana Novotná na místě všech dědiců 
Vít Novotný jakožto svědek toho 
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Nápodobně jako předepsaná Obligati zničí dlužný zápis témuž panu Ondřejovi Springerovi 
král. Nového Města pražského měštěnínu se tuto pod datum 31. Xbris Ao. 1738 potvrzuje 
130 zl. divo jedno sto třicet zlatých rýnských. 
L. S. Zuzana Novotná prve Peterková 
L. S. Vít Novotný manžel 
L. S. Carl Peterka na místě všech druhých dědiců po Václavovi Peterkovi 
 
Pod datum 16ho Aprilis 1739 pojišťuje sobě jedno sto šedesát zlatých rejns. Jiří Král mlynář 
Kalousovský, poddaný k panství tachlovskému dle obligací 160 zl. 
L. S. Zuzana Novotná prve Peterková 
L. S. Vít Novotný manžel 
L. S. Jan František […?] sládek jenečský na svědomí 
L. S. Jan Müler bednář jenečský na svědomí 
 
Pod datum 30. January 1740 pojišťuje sobě jedno sto dvacet osm zlatých rýn. 44 kr. Jiří 
Král mlynář Kalousský poddaný k panství tachlovskému dle obligati 128 zl. 44 gr. 
L. S. Zuzana Novotná prve Peterková 
L. S. Vít Novotný manžel 
L. S. Franz Fiala 
L. S. Šebestian Koch 
[…?] 
 
Nový zápis Karla Peterky. 
Léta Páně 1744 ujal nadepsaný Karel Peterka pro sebe, manželku, děti a budoucí své po 
neb. otci svém Václavovi Peterkovi poddací mlýn v knihách gruntovních fol. 389 se 
vynacházející a pod Hostivicí 
 
Vide fol. 394.52 
 
  

                                                 
52  Zápis týkající se mlýna pokračuje na fol. 394b. 
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Hospoda panská 
 
dle popsání měřiče zemského a mapy jest k též hospodě připojeno 
polí sub lit. G 1 pod 8 strychů 1 věrtel jest pole Matěje Venclávka, za které sobě poraziti 
dáti ráčí mil. vrchnost nápadu majícího 4 kopy 30 gr., ostatek jinde doplácí. 
sub lit. O 7 pod 12 strychů jest pole Jiřího Mráčka, za které milostivá vrchnost srážeti dáti 
ráčí ut folio 24 kop 
Summa těch polí ve 2 kusech pod       20 strychů 1 věrtel 
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vpravo od pražské silnice ležící se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím 
a tím právem, jak jej otec jeho neb. Václav Peterka užíval a držel, nyní k užívání Karla 
Peterky za summu hlavní dva tisíce zlatých rýns., jsouce pak týž mlýn poddací a do obce 
hostivické Contributí patřící a všechny dle Subrepartiti na něj přicházející Contributi 
v určeném čase náležitě odvésti, jakož také každoročně po 29 zl. 10 kr. z jednoho kola 
úroku, totiž při svatém Jiří jednu a při svatém Havlu druhou polovici platiti, neméně také 
jako jinší na panství se vynacházející mlynáři v čas potřeby dle jeho možnosti mil. 
vrchnosti s melivem a sladem fedrovati, též ročně jednoho vepře jak jinší z jednoho kola 
vykrmiti povinen bude, kdyby pak nynější držitel mlýna Karel Peterka bez dědiců z tohoto 
světa sešel, tehdy mladší bratr jeho Václav Peterka takový mlýn ujmouti a jemu jakožto 
právem dědičným patřiti má, vynacházejíce se ale na témž mlýně dluhy, které od svrchu 
psané summy decurtirovati přijdou a nynější hospodář z takových dluhů obyčejný 6 % 
interesse platiti povinen jest, totiž: 
paní Springerové nyní Jelínkové do Prahy po zaplacení 22 zl. zůstává na Capitalu 
         600 zl. 
Josefovi Klímovi s tím, co paní Springerové nyní Jelínkové zaplatil, zůstává nápodobně na 
Capitalu        441 zl. 9 kr. 2 ¼ d. 
manželce Dorotě za Karla Peterku vdané od jejího otce Josefa Klímy zde mající druhý 
Capital, tuto jí Dorotě na budoucí její připadající podíl celým právem podstupuje 
          300 zl. 
item Šebestiánovi šenkýři do Prahy      25 zl. 
do pořádku vrchnosti zasedělého dluhu       31 zl. 
     Summa na Capitalu         1 427 zl. 9 kr. 2 ¼ d. 
A tak zůstává k čistému rozvržení následovním nápadníkům neb dětem Peterkovským, 
jsouce všichni svobodní,      572 zl. 50 kr. 3 ¾ d. 
 
 

Fol. 395a 
 
kterážto summa tuto se rozvrhuje následovně 
Mařeně          76 zl. 7 kr. 
Bětě           76 zl. 7 kr. 
Karlovi hospodáři         76 zl. 7 kr. 
item za obilní vzdělané dluhy mil. vrchnosti, které na sebe k zaplacení přijmouti musil, 
            40 zl. 
Marii           76 zl. 7 kr. 
Vojtěchovi          76 zl. 7 kr. 
Josefovi          76 zl. 7 kr. 
Václavovi           76 zl. 7 kr. 
Zuzaně máteři skrz veliké vzdělané dluhy       0 
         ––––––––––––––––– 
     Facit    572 zl. 50 kr. 3 ¾ d. 
kteroužto pratensi nynější hospodář dorostlým sestrám každé po 10 zl. ročně skládati se 
zavazuje, ostatním pak ale dokavad k svému dospělému rozumu nedorostou, takový 
nápad aneb pratensi na mlýně se zanechává. 
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Notandum. Přislibuje také nynější držitel mlýna Karel Peterka své nejmladší bratry tak 
dlouho při sobě míti a je živiti, dokavad by schopni nebyli sobě kus chleba vydělati.  
Actum v Jenči Anno ut supra. 
L. S. Josef Gab. Christoph 
 
Obstehenden Kauf-Contract wird von […?] […?] 
 
 

Fol. 395b 
 
Na to položil  
Ao. 1748 Josefovi Klímovi na Capital, co Klíma paní Springerové nyní Jelínkové zaplatil, 
          300 zl. 

item dle quitancí Šebestiána šenkýři do Prahy    25 zl. 
nápadníkům Mařeně sestře       20 zl. 
Alžbětě          20 zl. 
za obilní panské dluhy       40 zl. 
Marii sestře         10 zl. 
Vojtěchu bratru        20 zl. 

 

Ao. 1749 Mařeně         10 zl. 
 
Nový zápis na mlýn Peterky Josefa Klímy z Ruzyně. 
Léta Páně 1751 poněvadž Karel Peterka předešlý držitel mlýna nepořádný život v stavu 
manželském začal, se jiné souložnici přichytil, manželku svou opuštíce ji zde zanechal 
a s jinou Concubinou někam do cizí krajiny pryč se odebral a odešel a nepochybně snad 
bez soudu víru samospasitelnou katolicko-křesťanskou na ten způsob opustil a jiné bludné 
víry se přichytil, jsouce tehdy skrze něho od běhlice na tom mlýně veliké dluhy vzdělané, 
pročež vysoce slavná knížecí Administranci na veliké nabíhání a žádost dlužníků jest 
prostředek učiniti a resolvirovati ráčila, by mlýn ten právně obšacován a prodán byl, jakož 
také se stalo, že slavný knížecí vrchní úřad jeden mlýn ten s panem Josefem Klímou 
z Ruzyně jakožto svobodným člověkem smluvil a on pan Josef Klíma takový za summu 
hlavní trhovou za jeden tisíc osm set devadesáte dva zlatý rýnský 48 kr. 4 d. hotových 
peněz ujal, s tím a takovým doložením, že on pa Josef Klíma jakožto svobodný člověk mlýn 
ten do jeho libosti držeti a užívati může, kdyby pak ale někdy před čas on mlýn ten déleji 
držeti nechtěl, jemu se dovoluje s povolením mil. vrchnosti jinšího hospodáře sine 
Prejudicio mil. vrchnosti neb svobodného (:kdežto ale mil. vrchnost vždy předek k koupi 
sobě reserviruje:), dosaditi, a kam by se jemu koliv líbilo, bez překážky se odstěhovati, 
nyní ale trhová smlouva se tuto specificiruje, totiž 
předně summa právného mlýna je contrahírována za   1 800 zl. 
k tomu kupující platiti musel, totiž: 
za 10 strychů na zimu vysetého žita po 1 zl. 21 kr.       13 zl. 30 kr. 
za troje orání toho pole od 7 strychů po 1 zl. 15 kr.         8 zl. 45 kr. 
item za odorání 3 strychů pole k té síji, na kterém předně hrách byl po 35 kr. 
                1 zl. 45 kr. 
od pohnojení toho pole pod 6 strychů po 3 zl.        18 zl. 
         ––––––––––––––––––––– 

     Latus    1 842 zl.  
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     Latus     1 842 zl. 
za 9 kop 30 otepí žitné slámy          11 zl. 37 kr. 3 d. 
5 kop 20 otepí ječné slámy            3 zl. 47 kr. 1 d. 
hrachovin               1 zl. 5 kr. 
za 3 kopky otavy             45 kr. 
za 1 vůz se vším příslušenstvím a 1 pár okovaných letních řebřin 9 zl. 34 kr. 
za 1 pluh v nově okovaný s krojidlem           3 zl. 
za úl včeliček               3 zl. 
Dáleji k tomu přichází 
to, co pozůstalá manželka po Karlovi Peterkovi přijala, totiž 
za 1 dojnou krávu    15 zl. 
1 dubovou almaru s okováním  11 zl. 
1 mlynářský sochor      1 zl. 
1 palici       1 zl. 10 kr. 
1 ploček              35 kr. 
1 špít               15 kr. 
1 sekyru mlýnskou             45 kr. 
1 sekyru kladní             45 kr. 
4 řičice k žejbrování a 2 násypky  4 zl. 
2 drátěné řečice v stodole            30 kr. 
      –––––––––– 
      34 zl. 30 kr. 
od toho  
přijde sraziti, co ona Peterková při jejím vdávání jejímu muži na potřeby mlynářské 
v hotovosti vydala    24 zl. 
zůstává tehdy jí mlynářce Peterkové na dlužníky platiti       10 zl. 30 kr. 
item 
má mil. vrchnost za 10 centýřů přijatého sena po 45 kr. platiti 
                7 zl. 30 kr. 
    Summa celé trhové summy 1 892 zl. 48 kr. 4 d. 
kterážto summa patřiti bude, totiž: 
do jenečského důchodu dle Consignati         71 zl. 15 kr. 
do obročenství hořelického na peníze uvrženo        34 zl. 25 kr. 4 ⅛ d. 
do úřadu contribučenského jenečského až do vlta 8bris 1750      46 zl. 52 kr. 3 d. 
item contribučenského dluhu do obce hostivické       25 zl. 30 kr. 
paní Sprinkerové nyní ale Jelínkové, po její smrti ale nyní pozůstalým dětem, po již 
zaplacených 200 zl. ještě         400 zl. 
z toho Interesse až do sv. Havla ještě         18 zl. 
     Latus       596 zl. 3 kr. 1 ⅛ d. 
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     Latus       596 zl. 3 kr. 1 ⅛ d. 
jinonickému panu faráři s povolením kanceláře zapůjčeno 200 zl. k zaplacení nahoře 
stojících 200 zl. paní Sprinkerové        200 zl. 
z nich Interesse od 16. 8bris 1750 až do 5. febr. 1751        3 zl. 43 kr. 3 d. 
pan Josef Klíma na ten dluh, který on paní Sprinkerové zaplatil, po přijatých 300 zl. mimo 
vyplývajícího Interesse ještě        171 zl. 9 kr. 2 d. 
zase celá Interesse od 471 zl. 9 kr. 2 ¼ d. od sv. Havla 1747 až do sv. Jiří 1748 za ½ léta 
               14 zl. 8 kr. 
více jemu od 171 zl. 9 kr. 2 ¼ d. od sv. Jiří 1748 až do sv. Jiří 1750 roku za 2 léta 
              20 zl. 32 kr. 1 ¾ d. 
dáleji od sv. Jiří až do sv. Havla 1750 roku za ½ léta         5 zl. 8 kr. ¾ d. 
dobrskej pan polesní, který s povolením kanceláře k zaplacení Klímovského výš stojícího 
dluhu založení učinil          300 zl. 
Interesse od sv. Jana až do nového léta           9 zl. 
Karla Peterky manželka, což ona od jejího otce Josefa Klímy za otcovskej podíl dostala, 
             300 zl. 
Peterkovští sirotci na jejich dědičnou Pretensi, poněvadž oni v hotovosti vypláceni budou 
místo očekávajících Terminů, a když Summa prodeje nestačuje, místo jejich Pretensi 
jenom i 2 třetíma díly Contentirovati přijdou, totiž 
  vyšlý Pratensi        tratějí             zůstává 
    na jejich Pratensi      Pratendirovat 
Mařeně po přijatých 30 zl. ještě 46 zl. 7 kr.   15 zl. 2 kr. 2 d.      30 zl. 44 kr. 4 d. 
Bětě  26 zl. 50 zl. 7 kr.   16 zl. 2 kr. 2 d.      33 zl. 44 kr. 4 d. 
Maria  10 zl. 66 zl. 7 kr.   22 zl. 2 kr. 2 d.      44 zl. 44 kr. 4 d. 
Vojtěch  20 zl. 56 zl. 7 kr.   18 zl. 2 kr. 2 d.      37 zl. 44 kr. 4 d. 
Josef  76 zl. 7 kr.   25 zl. 2 kr. 2 d.      50 zl. 44 kr. 4 d. 
Václav  76 zl. 7 kr.   25 zl. 2 kr. 2 d.      50 zl. 44 kr. 4 d. 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Latus  123 zl. 34 gr.  1 866 zl. 52 gr. 2 ¼ d. 
 
  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 157 
 

 
[od fol. 395] 

 
  vyšlý Pratensi        tratějí             zůstává 
    na jejich Pratensi      Pratendirovat 
 Latus  123 zl. 34 gr.  1 866 zl. 52 gr. 2 ¼ d. 
Dluhův rozličných totiž: 
Peterkova sestra Alžběta za dobytek a v hotovosti půjčeno         2 zl. 18 kr.  
hostivickým sekáčům             1 zl. 51 kr. 
hostivickému hořejšímu šenkýři za pivo           3 zl. 
hostivickému kováři Eichlerovi od díla           6 zl. 51 kr. 
hostivickému koláři podobně            2 zl. 34 kr. 
hostivickému Martinovi Ptáčníkovi 
      2 zl. 12 kr.    1 zl. 12 kr.        1 zl. 
bělohorskému šenkýřovi Košťálovi 10 zl. 52 kr. 3 d.  
       2 zl. 30 kr. 1 ⅞ d.     8 zl. 22 kr. 1 ⅛ d. 
 
Vycházející s prázdnem a tratějí všecko, totiž: 
unhošťský Cach    31 zl.   31 zl. 
pan Josef Könich z Unnoště stran jednoho odcizeného […?]čeřenu podle při úřadu trefené-
ho porovnání ještě    40 zl.   40 zl. 
jinonický pan farář bez dovolení kanceláře zapůjčené hotové peníze, s kterými Karel 
Peterka pryč odešel  200 zl. 200 zl. 
nejvyššího purkrabího bečvář Vojtěch Bláha v Praze dle obligatí 
       17 zl.   17 zl. 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Facit    415 zl. 16 kr. 1 ⅞ d.; 1 892 zl. 48 kr. 4 d. 
 
Poněvadž tehdy zpředu psaný pan Josef Klíma z Ruzyně pro sebe, manželku, děti a budou-
cí své po odběhlici Karlovi Peterkovi poddací mlýn v knihách gruntovních fol. 389 se vy-
nacházející od starodávna mlýn Pasovský řečený a pod Hostivicí vpravo od pražské silnice 
ležící se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím a tím právem, jak jej předešlí 
držitelové užívali a drželi, koupil a ujal, pročež povinnost jak jeho, tak i budoucích držitelů 
bude: 
1. každoročně po 29 zl. 10 kr. z jednoho kola úroku, totiž při svatém Jiří jednu 
 
 

[ad fol. 395] 
 

a při svatém Havlu druhou polovici platiti, též ročně jednoho vepře jak jinší z jednoho 
kola vykrmiti neb místo takového 10 zl. do důchodu odváděti, za kteréhožto vepře se 
zase jemu každoročně v důchodu porážeti budou 2 zl. 20 kr., nápodobně 6 dní 
roboty věčných bez platu buďto in Natura vykonati anebo je z 1 zl. 12 kr. zaplatiti, 
nejméně při lovení kaprových rybníků k rozvážení ryb všudy, kam úřad nařídí, jednu 
párovou fůru odeslati zavázán bude. Za 

2hé je on kupující povinen jednoho chrta dobře a náležitě vychovati, kdyby ale od toho 
mlýna žádný daný nebyl, tak za to nevychování 1 strych 2 věrtele žita a 1 strych 
2 věrtele ovsa do obročenství panské odváděti. Dáleji 
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3tí je kupující stavení (:poněvadž nyní jeho vlastní jest:) sám v dobrém stavu držeti 

zavázán a kdyby budoucně snad buď skrze něho aneb jeho domácí nedbalost (:od 
čehož Bože chrániti rač:) tento mlýn shořel, hned zase jiný na jeho útraty bez ulevení 
činže a jiných povinností znova vystavěti. 

4. Nápodobně je on zavázán jak panské, tak poddaných lidí obilí pokaždé dříve než 
cizopanských dobře a náležitě proti obyčejnému měřičnému od 1 strychu po 1 čtvrtci, 
panské ale bez úplatku s melivem a sladem fedrovati a od mlatců pod pokutou žádné 
kradené obilí nekupovati, nýbrž povinen býti má, kdyby jemu jedno neb druhé pode-
zřelé přišlo, úřadu hospodářskému pravdivě a s okolostojícností přednésti, neméně 
nějaké podezřelé lidi vědomě u sebe přechovávati, a při tom se tak chovati, jak 
jednomu počestnému muži před Bohem a světem patří a přísluší. 

5. Kupující se přísně a pod těžkým odpovídáním zavazuje ani skrz jeho vlastní osobu, 
aniž skrz jeho přináležející nějaké zvěří neb rybní zlodějství jak na zdejších panských, 
tak na jiných sousedských gruntech provozovati. 

6. Pokudž by kupující Condiciones neb závazky nedržel aneb obzvláště s odváděním 
jeho povinností špatný zůstával anebo mlýn v špatné správě držeti neb dokonce do 
gruntu zkaziti měl, tak sobě mil. vrchnost zachovává ten mlýn, co by on při zase 
prošacování vynášel ujmouti aneb jinému kupci přepustiti. 

 
 

[ad fol. 395] 
 
7. Jsouce týž mlýn poddací do obce hostivické s Contribucí a s jinými královskými platy 

patřící, pročež na něj dle Subrepartiti vypadající Contribuci Fleiskr. z tabáku a Adni-
micular Collecta v určitém čase odváděti má a povinen bude. Při tom se také 
vymiňuje, aby on držitel mlýna více vody z rybníka nestahoval, než tolik, co se bez 
nejmenší škody mil. vrchnosti dělati nechá. 

8. Není on kupující jakožto držitel mlýna žádným dálejíc povinnostem, toliko těm, které 
zde ponavržené jsou, podrobený, mimo těch daní, k těm by snad časem vůbec na 
celou zem vypsané býti mohly. 

K potvrzení toho oboje Contrahirující strany se vlastní rukou podepsaly a přítomný 
Contract do knih gruntovních vtažen jest. Jenž se stalo v Jenči dne 
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Na to položil 
1751. roku do jenečského důchodu s potažením rybníkařského dluhu, od čehož 7 zl. 30 kr. 
za seno sraziti přijde,           71 zl. 15 gr. 
do obročenství hořelického           34 zl. 25 kr. 4 ⅛ d. 
do úřadu contrinbučenského jenečského        46 zl. 52 kr. 3 d. 
do obce hostivické contribučenského dluhu        25 zl. 30 kr. 
paní Sprinkerové nyní ale Jelínkové, po její smrti ale nyní pozůstalým dětem 
            400 zl. 
z nich Interesse            18 zl. 
jinonickému panu faráři s povolením kanceláře zapůjčené    200 zl. 
z nich Interesse              3 zl. 43 kr. 3 d. 
panu Josefovi Klímovi na ten dluh, který on paní Springerové vyplatil, ostup jeho Pratensi 
se odpisuje           171 zl. 9 kr. 2 ¼ d. 
z toho zase celá Interesse           14 zl. 8 kr. 
více jemu vyplývající Interesse           20 zl. 32 kr. 1 ¾ d. 
ještě jemu Interesse             5 zl. 8 kr. ¾ d. 
doberskému panu polesnímu        300 zl. 
z nich Interesse              9 zl. 
     Latus    1 319 zl. 44 kr. 2 ⅞ d. 
 
 

[ad fol. 395] 
 
     Latus    1 319 zl. 44 kr. 2 ⅞ d. 
Karla Peterky manželce zůstávající za jejím otcem panem Josefem Klímou, které jemu od 
Summy Contractní odražené jsou, které on jí dle potřeby na její žádost proti quittanci 
vydati zavázán bude,         300 zl. 
Peterkovským sirotkům v hotovosti vyplaceno totiž: 
Mařeně             30 zl. 44 kr. 4 d. 
Bětě              33 zl. 24 kr. 4 d. 
Marii              44 zl. 4 kr. 4 d. 
Vojtěchovi             37 zl. 24 kr. 4 d. 
Josefovi             50 zl. 44 kr. 4 d. 
Václavovi             50 zl. 44 kr. 4 d. 
Peterkově sestře Alžbětě             2 zl. 18 kr. 
hostivickým sekáčům             1 zl. 51 kr. 
hostivickému hořejšímu šenkýři            3 zl. 
hostivickému kovářovi Eichlerovi            6 zl. 51 kr. 
hostivickému kolářovi             2 zl. 34 kr. 
hostivickému Martinovi Ptáčníkovi           1 zl. 
bělohorskému šenkýři Košťálovi            8 zl. 22 kr. 1 ⅛ d. 
     Facit    1 892 zl. 48 kr. 4 d. 
 
A tak mlýn docela zaplacen jest.53 
  

                                                 
53  Další zápis týkající se mlýna následuje na fol. 396b. 
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Fol. 396a 

 
Václav Hodáček.54 
Léta Páně 1729 30. Juny s povolením Jeho Vys. hraběcí Excel. pána pana Carla Joachyma 
sté římské říše hraběte z Bredy (:titul:) jakožto dědičné mil. vrchnosti též pod datum 
8. Máje téhož roku svolila obec hostivická Václavovi Hodáčkovi ševci jednu chalupu pro 
sebe, manželku a budoucí své na vlastní náklad vystavěti, což vynasnažuje se o to týče, 
takovou sobě způsobil, kterážto 6 sáhů délky a 3 sáhy šířky v sobě obsahuje, item při ní 
zahrádka 3 sáhy, takovou sobě u přítomnosti Matěje Šafaříka rychtáře hostivického, též 
Matěje Náprstka rychtáře malojenečského prošacovati dal za dvacet kop id est  
          20 kop míšeňských. 
při čemž se zavázalně učinil jak mil. vrchnosti, taky obci žádné škody nepůsobit a více nic 
nežli 1 sviňku a 2 slepice chovat, pročež každoročním kladením po 2 kopách mil. vrchnosti 
povinen bude až do vyplacení celé summy placení býti, na čemž žádný jiný, jedině on, 
manželka a budoucí jeho, pratensi míti nebudou 
Stalo se léta a dne svrchu psaného. 
 
Léta Páně 1730 položil mil. vrchnosti       2 kopy 
 
Léta Páně 1731 položil mil. vrchnosti      2 kopy 
 
1732 položil mil. vrchnosti         2 kopy 
 
1733 položil mil. vrchnosti         2 kopy 
 
1734 pohořelý, pro nemožnost        0 
 
1735 položil mil. vrchnosti         2 kopy 
 
1736 mil. vrchnosti          2 kopy 
 
1737 mil. vrchnosti          2 kopy 
 
1738 mil. vrchnosti          2 kopy 
 
1739 mil. vrchnosti          2 kopy 
 
1740 mil. vrchnosti          2 kopy 
A tak jest zaplaceno. 
 
  

                                                 
54  Nyní Potoční čp. 26. 
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Fol. 396b 

 
Nový zápis na mlýn Peterky Jakuba Šenbacha. 
Léta Páně 1757 tak, jakož pan Josef Klíma držitel poddacího mlýna Petrského tak řečeného 
na delší časy Cossessi sobě předržeti a zachovati nechtíc, tehdy s povolením vysoce slavné 
knížecí bavorské plnomocné Administranci výš jmenovaný mlýn Petrský se všemi pro zdejší 
vysoce knížecí vrchnosti v předešlém kaufu zachovajícími a vztahujícími Causalami, nic nej-
menšího nevyjímajíce, panu Jakubovi Šenpekovi z Hrdlořesi jakožto svobodnému člověku 
za summu hlavní trhovou za tři tisíce zlatých rýn. hotových peněz k jeho užitku a vlastnosti 
prodává a odevzdává právně na míšeňské    2 571 kop 25 gr. 5 d. 
kterážto summa jemu panu Josefovi Klímovi jakožto předešlému toho mlýna k vyplacení 
jest          2 571 kop 25 gr. 5 d. 
Tak jest mlýn docela vyplacený. 
Poněvadž tehdy předu psaný pan Jakub Šenpek pro sebe, manželku, děti a budoucí svý od 
pana Josefa Klímy poddací mlýn tento v knihách gruntovních fol. 396 se nacházející od 
starodávna mlýn Pasovský řečený a pod Hostivicí vpravo od pražské silnice ležící se vším 
k němu od starodávna patřícím příslušenstvím a tím právem, jak jej předešlí držitelové 
užívali a drželi, koupil a ujal, pročež povinnost jak jeho, tak i budoucích držitelů bude: 
1mo Každoročně po 29 zl. 10 kr. z jednoho kola úroku, totiž při svatém Jiří jednu a při 

svatém Havlu druhou polovici platiti, též ročně jednoho vepře jak jinší z jednoho kola 
vykrmiti neb místo takového vykrmení 10 zl. do důchodu odváděti, za kteréhožto 
vepře se zase jemu každoročně v důchodě porážeti bude 2 zl. 20 kr., nápodobně 
6 dní roboty věčných bez platu buďto in Natura vykonati, anebo je z 1 zl. 12 kr. 
zaplatiti, neméně při lovení kaprových rybníků k rozvážení ryb všudy, kam úřad 
nařídí, jednu párovou fůru odeslati zavázán bude. Za 

2hé je on kupující povinen jednoho chrta dobře a náležitě vychovati,  
 
 

Fol. 397a 
 

kdyby ale do toho mlýna žádný daný nebyl, tak za to nevychování 1 strych 2 věrtele 
žita a 1 strych 2 věrtele ovsa do obročenství panské odváděti. Dálejc 

3. je kupující stavení (:poněvadž nyní jeho vlastní jest:) sám v dobrém stavu držeti 
zavázán, a kdyby budoucně snad buď skrze něho, aneb jeho domácí nedbalost (:od 
čehož Bože chrániti rač:) tento mlýn shořel, hned zase jiný na jeho útraty bez ulevení 
činže a jiných povinností znova vystavěti. 

4. Nápodobně je on zavázán jak panské, tak poddaných lidí obilí pokaždé dříve než 
cizopanských dobře a náležitě proti obyčejnému měřičnému od 1 strychu po 1 čtvrtci, 
panské ale bez úplatku s melivem a sladem fedrovati a od mlatců pod pokutou žádné 
kradené obilí nekupovati, nýbrž povinen býti má, kdyby jemu jedno neb druhé 
podezřelé přišlo, úřadu hospodářskému pravdivě a s okolostojícností přednésti, 
neméně nějaké podezřelé lidi vědomě u sebe přechovávati, a při tom se tak chovati, 
jak jednomu počestnému muži před Bohem a světem patří a přísluší. 

5. Kupující se přísně a pod těžkým odpovídáním zavazuje ani skrz jeho vlastní osobu, 
aniž skrz jeho přináležející nějaké zvěří neb rybní zlodějství jak na zdejších panských, 
tak na jiných sousedských gruntech provozovati. 

  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 162 
 

 
 
 
6. Pokudž by kupující Conditiones neb závazky neb držitel aneb obzvláště s odváděním 

jeho povinností špatný zůstával anebo mlýn v špatné správě držeti neb dokonce do 
gruntu zkaziti měl, tak sobě mil. vrchnost zachovává ten mlýn, co by on při zase 
prošacování vynášel, ujmouti aneb jinému kupci přepustiti. 

7. Jsouce týž mlýn poddací do obce hostivické s Contribucí a s jinými královskými platy 
patřící, pročež na něj dle Subrepartici vypadající Contribuci Fleiskreutzer z tabáku 
a Adminicular collecta v určitém čase odváděti má a povinen bude. Při tom se také 
vymiňuje, aby on 

 
 

Fol. 397b 
 

držitel mlýna více vody z rybníka nestahoval než tolik, co se jí bez nejmenší škody 
mil. [vrchnosti] dělati nechá, tím míníc se opovážiti brát vodu z jinších nad jmenova-
ným rybníkem řečeným Petrským ležících rybníkách s nedovolením způsobem stáh-
nuti a mil. vrchnosti skrze toho škodu učiniti. 

8. Kdyby pak ale někdy před čas on déleji držeti nechtěl, jemu se dovoluje s povolením 
mil. vrchnosti jinšího hospodáře Sine Prejudicio mil. vrchnosti poddaného neb svo-
bodného (:kterážto ale mil. vrchnost vždy předek k koupi sobě reserviruje:) usaditi, 
a kam by se jemu toliko líbilo, bez překážky se odstěhovati. 

9. Není on kupující jakožto držitel mlýna žádným dálejc povinnostem, toliko těm, které 
zde ponavržené jsou, podrobený, mimo těch daní, který by snad časem vůbec na 
celou zem vypsané býti mohly.  

K potvrzení toho oboje Contrahirující strany se vlastní rukou podepsaly a přítomný 
Contract do knih gruntovních vtažen jest. Jenž se stalo v Jenči dne 16ho 8bris 1757. 
L. S. Augustin Ant. Pretschneider, vrchní ředitel 
L. S. Jakub Šenböck, mlynář Petrský 
 
[…?] Mühl kauf wird […?] […?]  
Schloss Hostiwitz den 16ten 8bris in Jahr ein tausend sieben hundert […?] und fünfzig. 
L. S. [podpis nečitelný] 
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Fol. 398a 

 
My níže podepsaní vůbec vyznáváme v […?] nejvíce tu, kdyby toho potřeba byla, že my 
sirotku po nebožtíkovi Jakubovi Šenpekovi, totiž 
Lidmile Šenpekové podle učiněného přátelského porovnání čtyři sta dvacet dva zlaté 
rýnské 7 kr. Capitalu Confine Haereditatis palerna dlužni jsme, z kterýchžto ročně po 6 % 
ze sta Interesse jejím přátelům k ruce každoročně úmorem platiti, ale i taky ten Capital, 
když ona jmenovaná Lidmila Šenpeková léta míti aneb k nějakému štěstí přijíti měti bude, 
v hotovosti složiti se zavazujeme, jakž Summu Capitalu na mlýně pod Hostivicí Peterském 
řečeným pojištěné, čemuž že tak a nejináče jest, podpisem naší vlastní ruky potvrzené. 
Jenž se stalo v Peterském mlýně dne 14ho Septembris roku 1764. 
Id est 422 zl. 7 kr. 

Jakub Zikmund, mlynář Petrský 
Anna Zikmundová 

 
Das obige vier hundert zwanzig zwei […?] 7 kr. auf der […?] Peterker Mühl […?] 
[…?] den 13te 7mbris 1764. 
 
[Další německy psaný zápis, zcela nečitelný, bez data] 
 
Nový zápis na mlýn Peterský Josefa Šenbecka. 
Léta Páně 1778 dne 28. 8bris po vyjití času neb léta odevzdává Ferdinand Šenbek 
s povolením slavné kanceláře jenečské tento podací mlýn Peterský, na kterém on za 
poručníka do zrostu právního dědice Josefa Šenbeka ustanoven byl, a on na tom mlýně 
nejenom dobře hospodařil, nýbrž taky u přítomnosti hostivického rychtáře Vojtěcha Maříka 
a břevského Martina Kácla i Jana Mrnka mlynáře chrustenského, též taky Jana a Matěje 
Datela sousedy hrdlořevské jakožto přátelé dědicovi se tento mlýn novému hospodáři 
Josefovi Šenbekovi v dobrém stavu tak, jak on ho přijal, se vším k němu od starodávna 
patřícím příslušenstvím a tím právem, jak jeho neb. otec užíval a držel a všechno podle 
inventáří od kusu ke kusu se zas odevzdal a podle přátelské summy v dobrém se 
porovnali, že jedna i druhá strana spokojena jesti, pročež se tento podací mlýn zas 
v předešlém pořádku 
 
 

Fol. 398b 
 
jemu novému mlynáři Josefovi Šenbekovi jakožto svobodnému člověku, pak manželce jeho 
a budoucím dětem (:která manželka i jeho budoucí děti ale jak mužské i ženské všichni 
poddaní k panství tachlovský dle jeho žádání a slavné Inspeczi Resolucí jsou a budou:) 
k jeho věčnému k užívání se připisuje za summu trhovou dle Inventáří 
         2 954 zl. 49 kr. 
která summa následovně nápadníkům patřiti bude a ročně po 100 zl. Termini jim složiti 
povinen jest, totiž 
Josefovi Šenbekovi nynější mlynář       422 zl. 7 kr. 

od podílu Jana a Posthomo, který umřel      218 zl. 5 kr. 4 d. 
Rosalia sestra          422 zl. 7 kr. 

od podílu Jana a Posthomo †       218 zl. 5 kr. 4 d. 
Mařena sestra          422 zl. 7 kr. 

od podílu Jana a Posthomo †       218 zl. 5 kr. 4 d. 
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Ferdinandovi Šenbekovi, co on na mlýně dluhy a podílu následovně vyplatil dle pořádností 
a quitancí, které nynějšímu mlynáři do rukou dány jsou, patří, totiž: 
vdově Anně Šenbekový     11 zl. 23 zl. 4 ⅛ d. 
Lidmile Prixová v Kostelci na dvakrát 321 zl. 4 kr. 
Vojtěchovi Šenbekovi v Příhovici    72 zl. 
Kateřině Krestarkové v Libenici    30 zl. 
ruzyňskému polnímu mistrovi  200 zl. 
ruzyňskýmu kováři        3 zl. 36 kr. 
      –––––––––––––––––––––––– 

   činí   629 zl. 3 kr. 7 ⅛ d. 
z toho se srazí dle urovnání za ty poslední 3 léta platí Ferdinand Šenbek jemu Josefovi 
Šenbekovi ročně nájmu po 100 zl. činí 300 zl. 
a tak Ferdinandovi Šenbekovi vybývá na tom mlýně ještě k dobírání, a to sice na Termini 
ročně po 50 zl. podle porovnání jemu platiti bude     329 zl. 3 kr. 4 ⅛ d. 
po neb. Vítovi Šenbekovi jeho dluh neb Pratenci, který on na mlýně dle Inventaři po 
300 zl. k dobírání měl, se mezi následovní bratří a sestří se rozvrhuje a na každého po 75 
zl. vypadal, mají ještě k dobírání, totiž: 
Vojtěch Šenbek v Příhovici             3 zl. 
Ferdinand Šenbek odstupující mlynář         75 zl. 
Kateřině Krestarkové v Libenici          45 zl. 
Anně Pilovoda v Praze           75 zl. 
dluhy následovné ještě jsou, totiž: 
hrdlořevskému Václavovi Cibulkovi       200 zl. 
hrdlořevskému šenkýři Jiřímu Kolářovi       100 zl. 
         –––––––––––––––––––––––––––– 

     Latus    2 747 zl. 41 kr. 4 ⅛ d. 
 
 

Fol. 399a 
 
     Latus    2 747 zl. 41 kr. 4 ⅛ d. 
a tak kdyby se po času žádní dlužníci více se nevynacházeli, vybývá ještě budoucně mezi 
co dědicové k rozvrhování          207 zl. 7 kr. 1 ⅞ d. 
         ––––––––––––––––––––––––––– 

     Facit    2 954 zl. 49 kr. 
 
1787 […?] gulden 150 […?] […?] werden. 
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Paměť. 
Poněvadž zpředu psaný pan Josef Šenbek jakožto svobodný člověk, pro sebe, manželku, 
děti a budoucí své (:která manželka, ale i budoucí všechny děti, jak mužské, tak ženské, 
v tachlovské poddanosti ostanou:) po otci svém tento mlýn nastoupí a se vším k němu od 
starodávna patřícím příslušenstvím a tím právem, jak jiní předešlí držitelové užívali a drželi, 
koupil a ujal, pročež povinnost jak jeho, tak i budoucích držitelů bude: 
1. Každoročně po 29 zl. 10 kr. z jednoho kola úroku, totiž při svatém Jiří jednu a při 

svatém Havlu druhou polovici platiti, též ročně jednoho vepře jak jinší z jednoho kola 
vykrmiti neb místo takového vykrmení 10 zl. do důchodu jenečského odváděti, za 
kteréhožto vepře se zase jemu každoročně v důchodě 2 zl. 20 kr. porážeti budou, 
nápodobně 6 dní roboty věčných beze stravy a platu in Natura vykonati anebo za 
takou robotu v penězích do důchodu zaplatiti, neméně při lovení kaprových rybníků 
k rozvážení ryb všudy, kam úřad nařídí, jednu párovou fůru odeslati zavázám bude. 

2. Je mlynář povinen jednoho chrta náležitě vychovati nebo za to nevychování do 
obročenství hořelického 1 strych 2 věrtele žita a 1 strych 2 věrtele ovsa dáti.  

3. Je mlynář povinen mlýn (:poněvadž jeho jest:) sám v dobrém stavu držeti, a kdyby 
budoucně buď skrze něho, a nebo jeho domácí nedbalost (:od čehož pán Bůh říčí 
chrániti:) tento mlýn shořel, hned zase jiný na jeho útraty bez ulevení činže a jiných 
povinností znova vystaviti. 

4. Nápodobně je on zavázán jak panských, tak poddaných lidí obilí po každé dříve než 
cizopanských dobře a náležitě proti obyčejnému měřičnému od 1 strychu po 1 čtvrtci, 
panské ale bez úplatku s melivem a sladem fedrovati a od mlatců pod pokutou žádné 
kradené obilí nekupovati, nýbrž povinen býti má, kdyby jemu jedno neb druhé 
podezřelé přišlo, úřadu hospodářskému pravdivě a s okolostojícností přednésti, 
neméně nějaké podezřelé lidi vědomě u sebe přechovati, a při tom se taky zachovati, 
jak jednomu počestnému muži před Bohem a světem patří a přísluší 

 
 

Fol. 399b 
 
5. Se mlynář i jeho lidem pod trestem zapovídá žádné ryby z rybníka vychytati ani 

zvěřiny jak na zdejších panských, tak na cizích sousedský gruntě utržiti. 
6. Kdyby mlynář neb držitel toho mlýna tyto závazky nedobře a obzvláště v odvádění 

ročně povinností pošpatný ostati a mlýn v špatném stavu držeti měl, tak se Cancelář 
neb úřad hospodářský práva zanechává, že tento mlýn milostivé vrchnosti časem 
v předešlé ceně a nebo zač státi bude, to ujmouti aneb jinému odprodati může. 

7. Jsouce týž mlýn podací do obce hostivické s Contribucí a s jinými královskými platy 
patřící, pročež na něj dle Subrepartici vypadající Contribuce, též jinší královské daně, 
jak nyní jsou a budoucně ještě k vypsaní přijíti měly, do Cassy Contribučenské při 
vypsaném čase odváděti, přitom se taky zapovídá, aby on držitel mlýna více vody 
z rybníka nestahoval, než tolik, aby nebylo škodu na rybách, tím méněji se opovážiti 
bude z jiných rybníků vodu stahovati. 

8. Kdyby mlynář tento jemu dědičně patřící mlýn budoucně prodati chtěl, on takový 
žádnému jinému než jednomu poddanému odprodati může, těžko ale milost. 
vrchnost předek k koupi sobě reserviruje; pro stálost a lepší utvrzení toho se zápis 
tento vyhotovil a od ředitele hospodářského podepsán, do gruntovních knih vtažen 
a takový jemu mlynáři do rukou vydaný jest. Seq. ut supra.  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 5 
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1701 – Hostivice 166 
 

 
 
 
Ao. 1780 436 zl. dle Rosalie své sestře   rest 204 zl. 12 zl. 4 d. 

50 zl. Ferdinandovi Šenbekovi    279 zl., 3 kr. 4 1/8 d. 
100 zl. hrdlořezskému Cibulkovi    100 zl. 

 
Ao. 1781 et 1782  

204 zl. 12 kr. 4 d. Rozalii své sestře  rest     0 
50 zl. Ferdinandovi Šenbekovi   rest 229 zl. 3 kr. 4 1/8 d. 
3 zl. Vojtěchovi Šenbekovi v Přihovicích  rest     0 

 
Pozůstalost těch na dluhy zanechaných 207 zl. 7 kr. 1 ⅞ d., poněvadž se žádný dlužník 
více nehlásí, přichází k rozdělení, totiž: 

od rozdělení      15 kr. 1 ⅞ d. 
Rosalia Křížová v Kostelci    51 zl. 43 kr. 
Lidmila Prixová v Kostelci    51 zl. 43 kr. 
Mařena v Csuby     51 zl. 43 kr. 
Josef Šenbek hospodář    51 zl. 43 kr. 
      –––––––––––––––– 

    Fa  207 zl. 7 kr. 1 ⅞ d. 
 
51 zl. 43 kr. Rosalia Křížové dle quittancí   rest     0 

 
 
 


