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O urbáři
Všechny vsi tvořící nynější Hostivici se staly v 17. století součástí červenoújezdského
panství, které společně s kladenským panstvím patřilo rytířskému a později hraběcímu
rodu Žďárských ze Žďáru. Od roku 1653, kdy zemřel Florián Jetřich hrabě ze Žďáru,
panství vlastnil jeho syn František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru (* 1623-4 – † 1670),
který v roce 1662 nechal sestavit nejstarší dochovaný urbář tohoto panství. Ve stejné době
byly založeny i další panské knihy – purkrechty či soupis obyvatel.1
Urbář popisuje stav panského (dominikálního) majetku a obsahuje přehled povinností
jednotlivých sedláků vůči vrchnosti. Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého
z roku 1662 byl sestaven 14 let po konci třicetileté války, ale řada usedlostí je stále
zaznamenána jako pustá. Urbář tak dokládá obrovský rozsah zkázy, kterou přinesla tato
válka.2 Vycházela z něj řada místních badatelů, např. František Melichar v Pamětech
okresu Unhošťského z roku 1890.3 Údaje z urbáře týkající se Kladna vypsal rovněž
kladenský archivář Josef Švejda, ale tyto dokumenty nebyly vydány tiskem a jsou uloženy
v kladenském archivu.4
Urbář se dochoval v Národním archivu ČR ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků v Praze jako kniha inv. č. 29 a v historickém opisu rovněž
v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR pod signaturou XXIII D 203.
Tento úplný přepis vychází z rukopisu uloženého v Národním archivu a v souhrnných
kapitolách a částech věnovaných Hostivici byl porovnán s opisem uloženým v Národní
knihovně ČR. Rukopis v Národním archivu byl nově svázán v roce 1954 a z této doby
nejspíše pochází i číslování listů.

Struktura urbáře
Urbář obsahuje nejprve souhrnné údaje za celé panství, resp. za obě panství, a poté
podrobnější údaje po jednotlivých vsích. Urbář je členěn takto (Fol. označuje číslo listu,
„a“ je list zpředu, „b“ list zezadu):

1

2

3

4

O rodu Žďárských v poslední době nejpodrobněji FRIDRICH, Hynek (2008): Žďárští ze Žďáru. Osudy
šlechtického rodu na Kladensku. Diplomová práce zpracovaná na Ústavu českých dějin FF UK. Některé
údaje uváděné k diplomové práci autor později doplnil či upřesnil.
Rozsah zkázy je možné porovnat s údaji z roku 1629, které jsou obsahem svazku č. 1 této řady
Pramenů k hostivické historii.
MELICHAR, František (1890): Paměti okresu Unhošťského. Přepis vybraných částí zařazen jako svazek
č. 3 řady A Pramenů k hostivické historii.
SOkA Kladno, příruční knihovna, sign. F 1587/5. Švejda studoval urbář označený signaturou P. Ř. 151
v tehdejším Zemědělském archivu v lednu 1951. Podle označení na titulní straně tedy jde o rukopis
uložený nyní v Národním archivu, z něhož vychází přepis v tomto svazku Pramenů k hostivické historii.
Fridrich (2008) uvádí, že v SOkA Kladno jsou uloženy také výpisy Josefa Švejdy z urbáře (sign. F 331)
a přesný přepis popisu kladenského zámku (sign. F 1200).
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Fol.

Obsah

2a až 2b
3a až 8a
8b až 9a
9b až 11b
12a
12b až 13a
13b
14a

15a a 16b
17a až 19a
19b a 20b
20b až 21a
21b
21b až 22b
23a až 23b

[Úvod]
Zámek kladenský
Zpráva o domech šenkovních na panství […]
Zpráva o rolích a lukách k zámku aneb ku dvoru kladenskému
[prázdná strana]
Zpráva o dvořích na panství […]
Zpráva o ovčínech
A ještě nachází se více luk panských mimo to, co jich při dvorech zapsáno
jest
Zpráva, co se od sekání a sušení trav na sena a otavy při dvorech aneb
jinde na lukách panských platívalo a jak se mnoho sena a otavy naklidívá
Zpráva o mlýnech na panství
Zpráva o rybnících na panství
Zpráva o toku vody pramenité přes celé panství
[Cihelny, lomy, hamry apod.]
Zpráva o lesích na panství
Zpráva o kolaturách na panství (podacím právu ke kostelům)
Zpráva na panství […], kdy […] posvícení bývají

24a až 29b
29b až 30a
30a
30b až 32a
32a až 32b
32b až 33a
33b až 36b
36b až 38a
38a až 39a
39a až 41a
41a až 42a
42a až 43b
44a až 44b
44b až 50a
50b až 53a
53b

Rychta Kladenská
Městečko Kladno
Ves Újezdec (nyní Újezd, část města Kladna)
Ves Dubí (nyní část města Kladna)
Ves Cvrčovice (nyní v okrese Kladno)
Ves Olšany (nyní v okrese Kladno)
Ves Stelčoves (nyní Stehelčeves v okrese Kladno)
Ves Hnidousy (nyní část Kladna-Švermova)
Ves Motyčín (nyní část Kladna-Švermova)
Ves Saky (nyní část obce Třebichovice v okrese Kladno)
Ves Žižice (nyní v okrese Kladno)
Ves Kamenice (nyní Horní Kamenice, část obce Vraný v okrese Kladno)
Ves Pohořice (nyní část obce Martiněves v okrese Litoměřice)
Ves Podol (nyní Podolí, část obce Mšené Lázně v okrese Litoměřice)
Ves Pozdeň (nyní v okrese Kladno)
Ves Kroučová (nyní v okrese Rakovník)
[prázdná strana]

14b až 15a
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Fol.

Obsah

54a až 56a
56a až 60a
60b až 55a
63b
63b až 69a
69a až 70b
71a až 73b
73b až 74b
75a až 77a
77b

Rychta Dobrská
Ves Dobrá Dolejší (nyní Malá Dobrá, část Velké Dobré v okrese Kladno)
Ves Dobrá Hořejší (nyní Velká Dobrá v okrese Kladno)
Ves Doksy (nyní v okrese Kladno)
Ves Družec (nyní v okrese Kladno)
Ves Kyšice (nyní v okrese Kladno)
Ves Kročehlavy (nyní část města Kladna)
Ves Přítočno Hořejší (nyní Velké Přítočno v okrese Kladno)
Ves Přítočno Dolejší (nyní Malé Přítočno v okrese Kladno)
Ves Řebeč (nyní Hřebeč v okrese Kladno)
[prázdná strana]

78a až 83a
83b až 84b
85a až 87a
87b až 90a
90b až 92a
92a až 92b
93a až 94b
94b až 101a
101a až 105b
106a až 107a

Rychta Červenoújezdecká
Ves Červený Újezdec (nyní Červený Újezd v okrese Praha-západ)
Ves Rymáň všecka pustá (nyní část obce Svárov)
Ves Svárov (nyní v okrese Kladno)
Ves Podkozí (nyní část obce Chyňavy v okrese Beroun)
Ves Libečov (nyní v okrese Beroun)
Ves Nenačovice (nyní v okrese Beroun)
Ves Ptice Dolejší (nyní Ptice v okrese Praha-západ)
Ves Nučice (nyní v okrese Praha-západ)
Ves Tachlovice (nyní v okrese Praha-západ)
Ves Jinočany (nyní v okrese Praha-západ)

107b až 112b
112b
113a až 116a
116a až 117b
117b až 119a
119b až 122b
123a až 123b
124a až 128a
128b až 130b

Rychta Hostivická
Ves Hostivice
Ves Hradiště (nyní část území města Hostivice)
Ves Zlejčina (nyní Zličín, část hl. m. Prahy)
Ves Sobín (nyní část hl. m. Prahy)
Ves Žeppy (nyní Řepy, část hl. m. Prahy)
Ves Litovice (nyní část města Hostivice
Ves Malý Jeneček (nyní část města Hostivice)
Ves Velká Jeneč (nyní Jeneč v okrese Praha-západ)
Ves Břve (nyní část města Hostivice)

131a až 131b

Summa summarum na tom celém panství
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Fol.

Obsah

132a až 132b

Vyznamenání, co se předešlých let z jinopanských gruntů na panství
Kladenském a Červenoújezdeckém jakých platů stálých každoročně
odvozovalo […]

133a až 136a
136a až 137a
137b až 138b
138b až 140a
140a až 140b
140b až 141a
141b až 142a
142a až 143a
143a až 143b
143b až 147b
147b
148a až 149b
149b
149b až 151a
151a až 152b
153a až 153b
154a
154a
154b až 156a
156b až 157a
157a až 158b
158b
158b
159a
159a až 159b
160a až 162b
163a až 167a
167a
167b až 168a
168b
168b až 171a
171a

Zpráva v pořádnost uvedená na panství […] s kterými okolními
pány sousedí nadepsané panství a v kterých místech se mezují
a kde jací sporové a nedorozumění až posavad jsou […]
Při městečku Kladně
Při vsech Újezdečku a Dubí
Při vsi Cvrčovicích
Při vsi Olšany
Při vsi Stelčovsi
Při vsi Hnidousích
Při vsi Motyčíně
Při vsi Sacích
Při vsi Žižicích
Při vsi Kamenici
Při vsi Pohořicích
Při vsi Podolu
Ves Litovice
Při vesnicích Dolejší a Hořejší Dobrý, též při vsi Doksy a Družci
Při vsi Kyšicích
Při vsi Kročehlavech
Při vsi Přítočno Dolejší
Při vsi Přítočno Hořejší
Při vsi Řebči
Při vsi Červeném Újezdci
Ves Svárov
Ves Podkozí
Ves Libečov
Při vsi Nenačovicích
Při vsi Dolejších Pticích
Při vsi Nučicích
Při vsi Tachlovicích
Při vsi Jinočanech
Při vsi Pozdni
Při vsi Kroučové
Při vsi Hostivici
Mlýn panský slove Hradiště
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Obsah

171b až 172b
172b až 173a
173a až 173b
173b
173b až 174a
174b až 175b

Při
Při
Při
Při
Při
Při

vsi
vsi
vsi
vsi
vsi
vsi

7

Zlejčíně
Sobíně
Žeppích
Malém Jenečku
Velké Jenči
Břvi

Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list urbáře (Fol.) a je plně zachována
struktura přepsaných textů. Na zjištěné rozdíly mezi rukopisem z Národního archivu
a z Národní knihovny ČR v souhrnných kapitolách a v částech věnovaných Hostivici upozorňují poznámky. V části věnované Kladnu byl rukopis porovnáván s přepisem Josefa
Švejdy a odchylné řešení (kromě odlišného rozepsání zkratek) v přepisu v Pramenech
k hostivické historii je rovněž komentováno v poznámkách.
Text byl v zásadě převeden do současného pravopisu. Ponechány byly některé
výrazy, jejichž podoba je nyní vnímána jako nespisovná, ale jejichž úpravou by se ztratil
charakter textu. Slova nebo části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou
podbarveny šedě.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662

8

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662

9

Fol. 1
[Zbytek původního popisu knihy nalepený na list 1 při nové vazbě v roce 1954.]
[Některé nápisy nejsou čitelné celé.]

No. 28.

B. No. 10.

Kniha urburní
kladenská, červenoújezdská a litovská
[…]
P. Ř. 151.

Ao 1662.
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Fol. 2a

Kniha urburní aneb gruntovní a pořádná zpráva o panství J. V. Hrab. M. kladenském a červenoújezdeckém.
Za vzácného šťastného panování J. M. vysoce urozeného hraběte a pána pana Františka
Adama Eusebiusa Sté římské říše hraběte ze Žďáru, pána na Kladně, Červeném Újezdci,
Vičicích5 a Gettrsdorfě6, J. M. řím. císaře, uherského a českého krále, slavných soudů
dvorského a komorního rady v král. Českém.
O všech případnostech, co k tomu obojímu panství náleží. Jako předně v zámku Kladenském pivovaru, chmelnicích, dvořích, ovčínech, polích při dvořích, lukách, zahradách,
štěpnicích,7 rybnících, mlýnech, o lesích, o kolaturách.8
Též co jest se důchodů stálých peněžitých, obilných, husí krmných, kapounů,9 slepic,
kuřat, vajec úročních z týchž panství scházívalo, a kdyby všickni gruntové

Fol. 2b

osazeni byli,10 ještě by tak jako předešlých let vycházelo,11 jako také jakými robotami
vrchnosti lidé poddaní povinni jsou. Naposledy s kterými okolními pány sousedí to oboje
panství a v kterých místech mezují, v pořádnost uvedená. Prací Tobiáše Rovenského,
souseda města Turnova nad Jizerou,12 léta Páně 1662.
Léta 1662 při založení tohoto urburu přiznání se činilo k berni zemské
z panství červenoújezdeckého
7 3/8 osedlých
z panství kladenského ze
107 1/4 osedlých
Léta 1648. dne 26. July13 lid švédský vpadl na Malou Stranu a ležel u Prahy 14 týhodnů14
do 11. Novembris.15
Udělal na Prahu ran z kusů velkých
18 369
a granátů na Prahu vyhodil
660

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Vičice, nyní okres Chomutov.
Göttersdorf = Boleboř, nyní okres Chomutov.
Štěpnice = ovocný sad.
Kolatura = farní obvod.
Kapoun = vykastrovaný kohout.
Švejda uvádí nepřesně: všecky grunty osazeny byly.
Švejda uvádí nepřesně: se scházívalo.
O dřívějším působení Tobiáše Rovenského ve službách Heřmana Černína podrobně píše Josef Pekař
v Knize o Kosti.
26. července. Švejda uvádí nepřesně: 6. července.
Týhodnů = týdnů.
11. listopadu.
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Fol. 3a

Zámek kladenský jest na dobrém gruntu ve čtyři úhly s jednou věží dobře všecken od
kamene vystavěný, šindelem přikrytý, při kterémž byl most zdvíhací, a ještě býti může.
Nachází se paměť v Štambuchu16 J. V. Hrab. Mti takto napsaná léta 1566. Toho roku pan
Jiří Žďárský ze Žďáru Kladno dostavěl, dejž Pan Bůh každému ze Žďáru, aby se na něm
Pána Boha bál, a dobře se spravoval, s tím zavírám krátkých slovích Amen Amen Amen.
V témž zámku kladenském jest plac skrovný a v něm se nachází, když se do placu vejde,
po pravé straně světnice čelední, klenutá jedna komora skrze tu světnici s výstupkem.
Vedle světnice jest loch podzemní klenutý pro vína a pro piva se třemi lochyněmi, jeden
nad ním sklípek klenutý skrovný, kde se šaty mandlují, jeden. V place při zemi jsou sklepy
povrchní klenuté [s] dveřmi železnými tři, kuchyně, kde se jídla strojí, 1. Též v placu sklep
povrchní sklenutý 1, loch v rohu vedle pekárny pod zemí 1, kde se do pekárny

Fol. 3b

jde, síně prostranná a potom pekárna 1, komora při ní klenutá 1, ložnička, kde děvečky
zámecké zůstávají, 1, sklep klenutý povrchní, kde děvečky líhají, 1, proti němu sklípeček
skrovný klenutý povrchní 1, pod pavlačí sklep povrchní pro vína 1, to se vše při zemi dole
v témž zámku nachází.
Nad prvními schody prostřední stavení kaple s oltářem skrze taflštuben,17 kde se mše sv.
sloužívají, 1, taflštuben s šenktyšem18 1, komora, do níž se z taflštuben jde, 1, skrze tu
komoru pokoj J. V. hrab. Miti 1, komora s železnými dveřmi skrze ten pokoj 1, skrze tu
komoru pokoj 1, komora skrze ten pokoj 1, komora velká dřevěnou mříží přihrazená při
kamenném pokoji 1, kamenný pokoj prostranný s šenktyšem 1, z kamenného pokoje
mázhauzek 1, potud v prostředním stavení.
Nad tím stavením výše v třetích pokojích komora nad kaplí nespravená 1, pokoj nad
taflštuben 1, komora při něm nad mostem 1, pokoj, kde pan Nygroni bývá, 1, komora
skrze ten pokoj 1, pokoj

Fol. 4a

skrze tu komoru 1, komora při něm 1, z druhé strany přes plac síň před pokojem 1, pavlač
prostranný nedohotovený, 1 komůrky skrovné v věži jedna nad druhou, 2 nad palácem
a nad síní, při něm, kdyby podlahy položené byly, jsouce dosti husto trámů, mohly by
znamenité prostranné sýpky buď pro obilí, mouky, chmele, též pro tenata a všelijakou
potřebu v suše se způsobiti. A to jest vypsání celého zámku kladenského. Okolo téhož
zámku jsou příkopy hluboké po stranách okolo uvnitř zdmi obehnané.

16

17
18

Stammbuchy byly šlechtické pamětní knihy, zpravidla rodové. Ze starších výpisů ze stammbuchu rodu
Žďárských ze Žďáru pochází významná část informací o tomto rodu, vlastní stammbuch se však
nejspíše nedochoval (podrobněji Hynek Fridrich ve své diplomové práci).
Něm. Tafelnstube = hodovní místnost.
Něm. Schanktisch = nálevní stůl.
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A mostem zámeckým jest dvůr, v něm plac prostranný, dole pod ním pod fortnou, kterou
se do sadu slove Bukovka jde, jest kašna dřevěná, do které se voda studničná po trubách
dřevěných vede. V tom place jest štok obzvláštní od kamene vyzděný, kůrkou cihelnou
přikrytý, slove nové stavení. V témž stavení pro přespolní lidi, aneb jak se kdy potřebuje,
jsou dva pokoje, nad týmiž pokoji jsou sýpky pro vaření anebo pro byty,

Fol. 4b

pak pod tím stavením jsou dva povrchní sklenuté sklepy k potřebám panským.
Jest také v tom place pěkná zahrádka kořenná, skrovně vysázená, zdí obehnaná a v té
zahrádce při zdi obzvláštní výstupek, v němž se letního času stoliti může. Při dolních
dvířkách anebo fortně, jak prve jmenováno, kudy se do sadu, kdež Bukovka slove,
vychází, jest vinopalna, v kteréž se na 2 kotlích pálené táhne, za tou vinopalnou povrchní
sklep, málo některý stupeň dolů, kdež pro dobytek hovězí mlato mívají, nahoře nad tou
vinopalnou a sklepem jsou dva pokojíčky skrovné a při každém komora, prkny opažená,
krov kůrkami přikrytý.
Pod tím stavením z druhé strany jest sklep, do něhož jsou dveře ze sadu Bukovky ven
z toho placu, v kterémžto sklepě zahradník zimního času pro kuchyni J. V. hrab. M.
zahradní věci mívá. Dobíhající uhel téhož stavení počnouc od vinopalny jest zase stavení
napříč tím uhlem spojené, též od kamene vystavěné a kůrkami přikryté, v němž jest při
uhlu ratejna pro šafářku a děvečky dvorské, které dobytka hlídají.

Fol. 5a

Pak při tom maštale pro koně jízdné, v nichž jest stání na 8 koní, potom chlív kravín pro
dobytek hovězí. Nahoře nad tím stavením jsou sýpky pro obilí, dáleji za novým stavením
jsou chlívky pro svinský a kozí dobytek, potom komora, kde šafář hospodářské věci má. Za
tím při vratech světnička pro vrátného, od ní zase napravo nahoře jsou 2 kanceláře a při
každé komora. Pod týmiž kancelářemi jsou maštale pro koně kočovské, v nichž stání na
8 koní, za týmiž kancelářemi jest stáj pro vozy z důlí a nad tou stájí, kdyby podlaha
položena byla, mnoho slam se srovnati může. Za tím dále maštale pro koně dělné, v nich
17 stání, ještě dále chlívy pro svině a pro jalový hovězí dobytek. Potom naproti na druhé
straně jest znamenitý sklep pro piva k letnímu času a v témž sklepě jest lednice. Potom
dále stodoly o třech mlatech a při tom 2 stáje pro slámu, pod nimi jest i dobytek jalový,
místo přikryté, a tak se toho zámku kladenského a dvoru při něm okršlek všeho stavení
zavírá.

Fol. 5b

Zpráva o pivovaru kladenském.
K tomu zámku kladenskému jest pivovar v městečku od kamene vystavěný, kůrkou
cihelnou přikrytý, do něhož se voda z kašny zámecké na vaření piva po trubách vede,
a kdy se vody v kašně obzvláštně časem letním nedostává a nebo kdy se na trubách, po
kterých se do kašny voda vede, nějaká zkáza stane, musí se voda z rybníka pod
městečkem Kladnem ležícím na várky pivné voziti dáti.
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V tom pivovaře kladenském nachází se všecky potřeby a kusy, co k pivovaru přísluší,
náležitě spravené a spořádané.
Při tom pivovaře jest spilka, v kteréž se piva postaviti může 40 věrtelů.
Při němž jest sladovna, v ní štok kamenný, do něhož se obilí na slady přes 30 strychů
spustiti může. K tomu však pro dělení sladů jest skrovné, bylo by užitečnější k dělání
a vaření sladů humno postrannější bylo.
Nahoře nad sladovnou a nad spilkou jsou sýpky prostranné pro obilí, pro slady a pro chmel
dobrou půdou opatřené.

Fol. 6a

Jest také loch pod rathauzem obecní, do něhož se v čas potřeby nastalé, obzvláště času
letního, pivo spouštěti a v něm, aby nezkysalo, chovati může.
Také při tom pivovaře jest studnice vážná, však v ní voda není příjemná a hodná, aby se
z ní pivo vařilo.
V tom pivovaře vaří se na celou várku na 22 věrtelů piva a dává se na celou várku
ječmena zrna na slad 47 strychů a chmele na celou várku 5 strychů a vedle zdání soudí se,
že do roka pořád zběhlého na celé várky počítaje učiniti a svařiti se může okolo 40 varů.
Při témž pivovaře pro paměť tuto se přikládá tak, jakož se pánev stará pivovarská sešla,
při níž bylo dno všecko porušeno tak, že se na ní vařiti nemohlo. V létu 1661 Václavovi
Karlovi Kristmonovi měštěnínu a kotláři Starého Města pražského spravovati dala.
Od kteréžto pánve když dno staré odsekané odňato a v Ungeltě J. M. král. zváženo bylo,
vynášelo to staré dno váhy 8 centů a 2 libry,

Fol. 6b

kteroužto odvedl na porážku svého díla nadepsaný kotlář, sobě přijal a ujal vedle smlouvy
každou libru po 15 kr., čímžto za ni ku porážce peněz 240 zl. 30 kr.
Naproti tomu týž mistr kotlář udělal k té pánvi dno nové mistrovským dílem svým
smluvené jsouce každá libra mědi dělaného po 30 kr. a vážilo to samé dno nové, dokud
připasované nebylo, i se cvoky k tomu náležitými po 120 librách mědi do centnýře počítajíc
12 centů a dostalo se za to dno dáti 720 zl.
Že pak staré mědi, jakž prve doloženo, na porážku toho platu odváženo bylo 8 centů
a 2 libry, to se z té summy, co se kotláři za nové dno mělo dáti, za každou libru po 15 kr.
porazilo summy již oznámené 240 zl. 30 kr. Tak po té porážce dostalo se dáti tomu kotláři
z důchodů kladenských 479 zl. 30 kr. a tovaryši jeho na spropitné 3 zl., a to mimo jinou
přitom všecku útratu – to dno k té pánvi pivovarské stálo 482 zl. 30 kr. To se pro budoucí
paměť do tohoto urburu poznamenalo. A ta pánev jest zase z Prahy na Kladno přivezená
dne 18. January léta 1662 a tak se 23. Novembris léta 1661, na kterýžto den pánev stará
k spravení do Prahy vezena byla, do oznámeného

Fol. 7a

meného času, až zase přivezena a do kotliny vsazena, byla v pivovaře kladenském pivo
vařiti nemohlo, nýbrž vedle povolení vyžádaného v pivovaře buštěhradském v tom času
vařeno bylo.
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Chmelnice k témuž pivovaru.
Jedna chmelnice za pivovarem pod štěpnicí panskou vysázená dosti prostranná, kteráž
když náležitě zdělávána, a kde místa prázdná a babky vyšinuté jsou, zase vysazená
zhnojená a ohrazená bude, rok k roku rovnaje nakliditi by se chmele více nebo méně do
100 strychů užitku vydala.
Druhá chmelnička pod kořennou zahrádkou jest v nově vysazená tak, když se časně
spravovati a zdělávati bude, jsouce v místě příležitém, podobně užitek vydávati bude.
Štěpnice panské k zámku kladenskému náležející ohrazené veliké jsou
3
V nich štěpoví rozličného vyspělého jabloňového, hruškového, švestkového i ořechů
vlašských a višňoví se nachází. A když na nich Pán Bůh úrodu dáti ráčí, jak pro potřebu
panskou, tak ku prodeji
Fol. 7b

ovoce hojně se vynacházívá.
1. štěpnice slove Bukovka pod samým zámkem kladenským, kdež mlíčník na pramenu
vody živé všechna ohrazená
1
Druhá štěpnice vedle ní též plotem ohrazená slove Dvoračka
1
Třetí štěpnice za městečkem Kladnem za pivovarem ohrazená
1
Zahrada kořenná vysazená při tom zámku jest jedna, v níž se někteří mladí pěkní
štípkové19 nacházejí. V té zahradě jest včelník pro včely v příležitém místě20 na ráně tak,
že včely z rozličného kvítí potravu k dělání medu bráti mohou.
Při té zahradě jest chaloupka pro zahradníka vystavěná. Za tou zahradou přes pole, kdež
slove na Tuchorazi, nachází se rozličného užitného štěpného stromoví. Bylo prve hrubě
zarostlé. Co neužitečného bylo mezi stromovím štěpným, nyní jest to vyplaněno a vysekáno tak, že stromoví štěpné lépeji budoucím časem vedle požehnání božího užitek vydávati
moci bude.
Jest také v těch místech rybníček na živém studničním pramenu, v němž se ryby časem
přes celý rok pro kuchyni J. V. hrab. M. chovají.
Fol. 8a

A tu jest v těch místech znamenitá příležitost pro bažanty blíž ku zámku. Na létu mohli by
se tu bažanti nasaditi21 a jako v komoře chovati, tak že by pro blízkost zámku žádný
překážeti nemohl a mnohdykráte pro kratochvíl ze zámku by se spatřiti mohli.
Doleji pod těmi stromy a rybníčkem jsou haltýře roubené zamčité a přihrazené na
čerstvém a novém pramenu, v nichž se ryby pro kuchyni J. V. hrab. M. v zimě i přes celý
rok chovati mohou a chovají.
Naproti týmž haltýřům přes pole bývala před léty vinice prostranná, však nyní všechna
pustá. Částka ještě křoví, však22 zplanělého, se nachází a stromoví hojnost všelijakého
užitečného štěpného, však neopatrováním jich již hrubě sešla.
19
20
21

22

Švejda uvádí: některé mladé pěkné štípky.
Švejda uvádí nepřesně: na příhodném místě.
Švejda uvádí: A tu pak v těch místech znamenitá příležitost pro bažanty blíž ku zámku se nalézá. Mohli

by se tu bažanti nasaditi…
Švejda slovo však vynechává.
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Toliko když se co na těch stromech ovoce odrodí, že se užitek bere. Nežli ještě kdyby se to
stromoví, když k tomu čas slouží, vyklestilo a vypucovalo, takové stromoví lepší by užitek
nežli prve ovocem vydávalo.

Zpráva o domích šenkovních na panstvích J. V. hrab. Mti
kladenském a červenoújezdeckém.
Fol. 8b

Jak městečku Kladně, tak ve vesnicích nachází se na tom obojím panství, že bývalo domů
šenkovních aneb hospod 35. A to mimo hospodu ve vsi Sacích, která jest od J. V. hrab. Mti
sousedům kladenským obecnímu užitku naproti šenkhauzu kladenskému k užívání propuštěná.
Nyní
šenkuje

Hospody
pusté

Kde krčmy
byly,
hospodářové
sami pivo
šenkují

Sousedé
šenkují
místo
pustých
krčem

Lukáš Tobiáš v Kladně

1

–

–

–

Šenkhauz v Kladně pustý

–

1

–

–

V Újezdečku krčma pustá

–

1

–

–

V Cvrčovicích pustá

–

1

–

–

V Stelčovsi pustá, Liška šenkuje

–

1

–

–

V Hnidousích krčmy pusté

–

2

–

–

V Sacích k obci kladenské propuštěná

–

–

–

–

V Žižicích pustá, sousedé šenkují

–

1

–

1

V Kamenicích pustá

–

1

–

–

V Pohořicích pustá

–

1

–

–

V Pozdni pustá

–

1

–

–

V Kroučové Jan Fajfar

–

–

1

–

V Dolní Dobrý Palička

1

–

–

–
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Fol. 9a
Nyní
šenkuje

Hospody
pusté

Kde krčmy
byly,
hospodářové
sami pivo
šenkují

Sousedé
šenkují
místo
pustých
krčem

V Hoření Dobrý Tomáš Dvořák
šenkuje

–

–

1

–

V Družci pustá, rolí a luka při ní

–

1

–

–

V Kyšicích Baltazar Pušman

1

–

–

–

V Přítočně hořejší pustá

–

1

–

–

V Červeném Újezdci Jindřich Císler

1

–

–

–

V Svárově pustá

–

1

–

–

V Podkozím Václav Levej

1

–

–

–

V Libečově Jan Piberle v šen[…]

–

–

1

–

V Nenačovicích pustá

–

1

–

–

V Dolejších Pticích pustá,
Doctor šenkuje

–

1

–

1

V Nučicích

1

–

–

–

V Tachlovicích

–

1

–

1

V Jinočanech

–

1

–

–

V Hostivici Matěj Koza

1

–

–

–

V Zlejčíně krčma

–

1

–

–

V Sobíně Martin Urban

1

–

–

–

V Řepích Jan Němec

1

–

–

–

V Litovicích

–

1

–

–

V Velké Jenči Burianovská panská,
pronajímá se

1

–

–

–

Vocáskovská pustá

–

1

–

–

Kde Marek Tobiáš jest, nešenkuje

–

–

1

–

Na Břvi Jan Mělnický

1

–

–

–
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Fol. 9b

Víc následovati bude zpráva o rolí a lukách k zámku aneb ku dvoru kladenskému
náležejících, které spatřenu a vyčtené jsou u přítomnosti Václava Srcha purkrabího starého
předešlého kladenského šafáře dne 6. July 1662.
1.
Kus pod pazdernou, jak se k Dobrý jde, až k cestě vozové přes dvoje hony, bylo
ovsem oseto
50 záhonů
2.
Druhý kus vedle toho přes cestu přes dvoje hony, ovsem oseto
45 záhonů
A klínů při tom též ovsem osetých
49
Padlo zrna ovsa na ty 2 kusy
12 strychů
3.
Třetí kus u Sítný nad Nedbalovou loukou hrachem osetý přes 2 hony
2 kopy 10 záhonů
Padlo zrna hrachu na ten kus
16 strychů
4.
Čtvrtý kus na bronzích na příčce od luk přes dobrý hony úhoru podoraného
52 záhonů
5.
Více úhoru proti té příčce podoraného neb přes dvoje hony 1 kopa 1 záhon
6.
Nad Březnou pod cestou úhoru podoraného přes dobrý hony
3 kopy 51 záhonů
7.
Naproti tomu mezi cestami úhoru přes dvoje hony
4 kopy 10 záhonů
8.
U smouhy u třech ... za 2 ½ honu ovsem oseto
3 kopy 44 záhony
Padlo na ten kus zrna ovsa
63 strychů
Fol. 10a

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

U smouhýna v zadním kuse přes 2 ½ honu pšenicí oseto jest
3 kopy 30 záhonů
Padlo pšenice zrna na ten kus
35 ½ strychu
Na tom kuse vzadu přes půl druhého 2 ½ honu žitem jarým oseto 34 záhony
Padlo na to žito jarého zrna
3 strychy
Na paterých honech žitem oseto
50 záhonů
Padlo na to žita zrna
18 ½ strychu
Za starými ovčíny přes troje hony žitem oseto
59 záhonů
Padlo na to žita zrna
20 strychů
Od gruntu Dvořákovského ladem leží přes 4 hony
70 záhonů
a klínů při tom
20
Za starými ovčíny úhoru podoraného na zadním kuse přes 4 hony
1 kopa 25 záhonů
a klínů 91, počítá se všeho přes 4 hony i klíny ku pomoci … za
2 kopy
Od gruntu Dvořákovského za Tuchorazí přes 2 hony ladem leží
2 kopy
Od gruntu Dvořákovského nedaleko šibenice kladenský ladem leží přes 2 hony
79 záhonů
klínů 48, počítaje přes 2 hony za 20 záhonů činí
1 kopu 34 záhony
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Fol. 10b

17. Na příčce při tom kuse též od gruntu Dvořákovského dobrý hony ladem leží
2 kopy záhonů
18. Od gruntu Dvořákovského přes cestu přes čtyři hony pšenicí oseto čtyřiceti 6 záhonů
46 záhonů
Padlo na ten kus pšenice zrna
18 strychů
19. Naproti vinici na panském poli přes 4 hony žitem oseto
1 kopa 25 záhonů
Padlo na ten kus žita zrna
40 strychů
20. Za Tuchorazí pod vinicí 2 kusy pšenicí oseté, nevyčítaly se záhony a na oba dva
pšenice seto bylo
16 strychů
21. Na Vozábovském poli ovsem oseto přes 3 hony i s klíny
1 kopa 40 záhonů
Padlo na ten kus ovsa na zrně
24 ½ strychu
22. Na pískách úhor přes 3tí hony podoraného
2 kopy 25 záhonů
Klínů při tom 40, aby byly na troje hony, za
15 záhonů
23. Na pískách od gruntu Dvořákovského za sadem panským úhoru podoraného přes
2 hony i s klíny
1 kopa 44 záhony
24. Za stodolami na zahradě ječmena seto
2 ½ strychu
25. Od haltýřů vedle malé chmelničky až k kořenné zahradě za dobré hony
16 záhonů

Fol. 11a

Při tom nad cestou od haltýřů vedle kořenné zahrady až k štěpce přes 2 hony
17 záhonů
A blíže Tuchorazi přes 1 hony však v jednom kuse
28 záhonů
Toho se užívá pro vaření při ní toho přes jedny hony počítaje
1 kopa 18 záhonů
Zpráva o lukách ku dvoru kladenskému přináležejících.
1.
Louka za haltýři pod Tuchorazí Vozabovská, sena se nabírá
2.
Luka pod kladenským rybníkem, sena se nabírá
3.
Luka nad kladenským rybníkem, sena se nabírá
4.
Luka robotní, sena bývá
5.
Louka Veteřovkách, sena se nabírá
6.
Louka v Mrakově, sena bývá
7.
Louka v velkým sadě, sena bývá
8.
Louka pod chmelnicí, sena bývá
9.
Louka na vinici, sena bývá

4 stohy
1 stoh
1 stoh
2 stohy
1 stoh
1 stoh
2 stohy
3 stohy
1 stoh
16 stohů
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Fol. 11b

V tom dvoře Kladenským se chovati může
klisen dělných
16
krav dojných
30
jalového hovězího
35
sviňského dobytka
35
slepic indiánských23
10
husí
10
kachen
6
slepic nosných
30

Fol. 12a

[Prázdná strana]

23

Slepice indiánská = krůta.
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Fol. 12b

Zpráva o dvorech na panství J. V. H. M. kladenském
a červenoújezdeckém, v jakém způsobu nyní zůstávají,

Na jaro

K úhorům
zůstává pod

Koňského se
chovati může

Volů tažných

1. Dvůr při zámku Kladenském

8 lánů

160 str.

160 str.

160 str.

16 kusů

–

2. Kročehlavský pustý, osívá se toliko

2,5 lánu
1 kopa
25 záhonů

62 str.

62 str.

26 str.24

–

8

3. Hnidouský pustý, rolí ladem

6 lánů

120 str.

120 str.

120 str.

8

–

4. V Hořením Přítočně pustý, rolí ladem

7 lánů

140 str.

140 str.

140 str.

8

4

5. Kyšický, přes

4 lány

89 str.

89 str.

89 str.

–

4

6. v Hoření Dobrý, mimo lada

5 lánů

100 str.

100 str.

100 str.

–

8

7. Litovský, mimo zarostlých polí

3 lány
7 kop
43 záhonů

73 str.

73 str.

73 str.

9

–

1. Čer. újezdecký při zámku

5 lánů
4 kopy
3 záhony

107 str.

107 str.

107 str.

–

12

2. Tachlovský pustý

5 lánů

100 str.

100 str.

100 str.

–

–

3. třetí ve vsi Břví pustý25

4 lány

80 str.

80 str.

80 str.

–

8

4. Velkojenečský pustý

12 lánů

240 str.

240 str.

240 str.

16

–

5. Hostivický

7,5 lánu

150 str.

150 str.

150 str.

–

12

6. Pozdeňský pustý pole zarostlé

6,5 lánu

130 str.

130 str.

130 str.

–

–

Summa

76,5 lánu
1 kopa
8 záhonů

1551 str.

1551 str.

1551 str.

57

56

Rolí jest
ke dvorům

Vysívá se
na zimu

ačkoliv dáleji v knize této o každém dvoru obzvláštně se zpráva činí, však
tuto pro pořádnost a k lepšímu vyrozumění, aby dvorové pospolu
sepsaní položeni se nacházeli v tuto tabuli v krátkosti položeni jsou, jako i příležitosti,
které k těm dvorům náležejí, tuto se položeni vynajdou.

Dvorů na panství kladenském bývalo 7, totiž

Na panství čer. újezdeckém

24
25

V opise v Národní knihovně ČR: 62 strychů.
V opise v Národní knihovně ČR: ve vsi Břví pustý.
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Krav dojných
kusů26

Jalového
hovězího

Sviňského
dobytka

Slepic
indiánských

Husí

Kachen

Slepic nosných

Štěpnic s vinicí
a tuchorazy

Ohrad pro
pastvu krav

Sena a otavy
stohů

Tvrze byly, nyní
pusté jsou

Zahrady
kořenný

Fol. 13a

.30

35

35

10

10

6

30

5

–

16

–

1

.
20

20

15

6

6

6

20

1

–

8

–

–

.20

20

15

5

6

6

20

3

1

21

1

–

.20

20

20

6

10

6

30

1

1

19

–

–

.30

20

15

5

6

6

20

2

–

17

1

–

.20

20

15

5

6

6

20

3

–

12

–

–

.
20

12

12

5

6

6

20

4

–

9

1

–

.
30

30

15

5

6

6

30

1

1

12

zámek

1

.20

20

12

5

6

6

30

1

–

11

1

–

.20

15

30

5

10

10

30

1

1027

4

1

–

.40

30

30

10

10

10

45

2

–

22

1

–

.30

30

20

6

10

6

30

1

–

15

–

–

.30

30

24

6

6

6

30

1

–

11

–

–

.
330

302

258

79

98

86

355

26

13

177

6

2

26
27

V opise v Národní knihovně ČR: krav dojných chovati se může.
V opise v Národní knihovně ČR: proškrtnuto, součet v posledním řádku: 3.
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Fol. 13b

Zpráva o ovčínech.
Zavírávalo se skotu
ovčího na zimu

Nyní z pustých
ovčínů uchází

1. při dvoře Hnidouském, pustý

500 kusů

500 kusů

2. v Kročehlavech

600 kusů

3. v Hoření Dobrý pustý

300 kusů

300 kusů

4. v Hořením Přítočnu pustý

350 kusů

350 kusů

5. ve vsi Litovicích pustý

300 kusů

300 kusů

Zůstává k užitku
skotu ovčího

Na panství kladenském
600 kusů

Na panství čer. újezdeckém
1. v Červeném Újezdci

500 kusů

500 kusů

2. při vsi Tachlovicích

600 kusů

600 kusů

3. při dvoře Hostivickém pustý

600 kusů

4. při vsi Velké Jenči

600 kusů

5. při vsi Břví pustý

300 kusů

300 kusů

6. při vsi Pozdni pustý

450 kusů

450 kusů

5 100 kusů

2 800 kusů

Summa

600 kusů
600 kusů

2 300 kusů

A ještě mimo to bývaly dva ovčíny, totiž v Kladně jeden a kde se na starých ovčínech
jmenuje jeden.

Fol. 14a

A ještě nachází se více luk panských, mimo to, co jich při dvorech zapsáno jest, a mimo ty
luka, které se pustých gruntů v Libečově, k ruce vrchnosti klidí, poněvadž se o nich
v tomto Urburu při vsi Libečově zmínka činí, a kam se z nich každoročně seno a otava
obrací, snadno se doptáno býti může, totiž:
při vsi Nenačovicích sena s otavou ročně naklidídá se
7 stohů
při vsi Pticích Dolejších sena s otavou bývá
10 stohů
při vsi Nučicích sena a otavy bývá
17 stohů
při vsi Zličíně naklizuje se
12 stohů
při vsi Sobíně
3 stohy
při vsi Řepích
2 stohy
a více při Řepích otavy vozík 1
51 stohů
Také bývaly luka slove na Chrbinách, kteréž nyní zarostlé jsou a platu z nich vrchnosti
ročně vycházívalo 46 kop 22 grošů, na zlaté rýnské učinilo 54 zl. 5 kr. 4 d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662

23

Fol. 14b

Zpráva, co se od sekání a sušení trav na sena a otavy
při dvorech aneb jinde na lukách panských na panství kladenském a červenoújezdeckém
předešlých let, dle zprávy od lidí vzaté, z důchodů J. V. H. M. platívalo a jak se mnoho
sena a otavy naklidívá.
Sena se
naklidívá stohů

Otavy se
naklidívá stohů

Platilo se od
sekání na sena

Od sekání otav

Při dvorech na panstvích J. V. H. M.
1. Kladenském

16

1

9 zl. 20 kr. i od otavy28

2. Kročehlavském pustém

7

1

5 zl. 50 kr. i od otavy

3. Hnidouském pustém

17

3

8 zl. 10 kr.

na den po 9 kr.

4. Hoře. Přítočna pustý

15

6

10 zl. 30 kr.

7 zl., potom na
den po 6 kr.

5. Kyšickém

14

1

8 zl. 10 kr.

na den po 9 kr.

6. v Hoření Dobré

12

1

8 zl. 10 kr.

na den po 9 kr.

7. Litovském pustém

7

2

5 zl.

3 zl.

8. Čer. újezdeckém

13

3

7 zl. 48 kr.

3 zl. 30 kr.

9. Tachlovském pustém

9

2

5 zl. 15 kr.

4 zl. 40 kr.

10. Břevském pustém

4

nic

11. Velkojenečském pustém

17

5

7 zl.

4 zl. 44 kr.

12. Hostivickém

11

5

7 zl. žita 1 str.

5 zl.

Pozdeňském pustém

9

2

7 zl. i od otavy

sedláci luka najímají a platí z nich
vrchnosti

Mimo dvory na lukách panských i od pustých gruntů
v Libečově od pustých

9

1

7 zl.

1 zl. 56 kr.

při Nenačovicích

5

2

3 zl. 30 kr.

1 zl. 45 kr.

při Dolejších Pticích

8

2

5 zl. 50 kr.

2 zl. 20 kr.

při Nučicích

13

4

8 zl. 10 kr.

5 zl.

při Zlejčíně

10

2

7 zl.

2 zl. 30 kr.

při Sobíně

2

1

1 zl. 10 kr.

35 kr.

při Řepích

2

1

1 zl. 10 kr.

35 kr.

200

45

123 zl. 3 kr.

42 zl. 35 kr.

Summa všeho

28

Zl. = zlatý, kr. = krejcar, str. = strych.
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Fol. 15a

Dělníkům ve žni při dvorech panských takto se platilo
žencům ke stravě na den od žetí žita a pšenice po
sekáčům od pšenic a ječmenů ke stravě na den po
od sekání ovsů ke stravě na den po
od vázání všelijakého obilí ke stravě na den

6
12
9
4

krejc.
krejc.
krejc.
krejc.

Zpráva o mlýnech na panství kladenském
a červenoújezdeckém.
Mlýnů panských na tom obojím panství bylo předešle 9, totiž
1.

2.

Mlýn ve vsi Pozdni slove Mastihubský byl prve o 2 kolech moučných, nyní o 1 kole.
Matěj Kalivoda z něho odvésti má ročně na penězích
25 zl.
Dokud ten mlýn selský a o 2 kolech byl, platilo se z něho ročně nájmu
40 kop
a za trávy při svatém Havle 2 kopy, a slepic úročních
11
Rolí k tomu mlýnu bylo pod 30 str., nyní jest pod 4 str., ostatek lesem zarostlá.
Pastev spotřebu i stromoví částka se nachází.
Mlýn panský ve vsi Žižicích byl prve o 2 kolech, nyní o 1 kole moučný. Matěj Pracha
jest pronájemníkem, má dáti ročně 40 zl.

Fol. 15b

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Předešle z něho platu ročně vycházelo na dva termíny 50 kop, a z vepře, které se mu
dali, vykrmiti měl anebo odvésti měl peněz 14 kop. Sad jest při tom mlýně stromoví,
štěpné i višňoví, louky také a polí orných, čehož všeho mlynář užívá za 3 čtvrtě lánů
rolí. A kdyby je ten mlýn spraviti dal a druhé kolo mouční se přidělati dalo, mohl by
ten mlýn na vyšší plat přijíti, nebo ten plat vrchnosti přicházel, dokud mlýn selský byl.
Mlýn panský pod Litovským rybníkem pustý, býval o 2 kolech moučných na jisté
vodě. Kdyby zase vyzdvižen byl, vrchnosti by z něho užitek přicházel.
Mlýn panský ve vsi Sacích po Jiříkovi Čentickým pustý. Pole od toho mlýna Václav
Kylián užívá. Jest z něho vrchnosti platiti povinen.
Mlýn panský pode vsí Hostivice slove Hradiště o 1 kole moučném, Jan Zvoníček
pronájemníkem toho mlýna, platí z něho ročně žita 30 str. Rolí k němu pod 7 str.
Mlýn panský Pod kozím býval o 3 kolech moučných, nyní o 1 kole. Jan Konvalinka
jest pronájemníkem toho mlýna, platí z něho ročně žita 38 str. Při tom mlýně bývala
pila a ještě býti může, klády blízko a vody hojnost. K tomu mlýnu jest rolí pod 17 str.,
sena se nabírá 6 vozů, otavy 2 vozy.
Mlýn panský nový Kyšický pod Hlubokým rybníkem o 1 kole moučném. Martin Jelínek
jest pronájemníkem, platí z něho ročně do 5 let žita 16 str.
Mlýn panský starý Kyšický pustý, na jisté a živé
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Fol. 16a

9.

vodě a dosti na vysokém nápadu byl o 2 kolech moučných, platíval z něho mlynář,
dokud mlýn selský byl, vrchnosti platu stálého každoročně na penězích na 2 termíny
40 kop a za vepře 7 kop.
Mlýn panský pod Dokeským rybníkem o 2 kolech moučných, pila při něm. Václav
Kocourek pronájemníkem toho mlýna, platí z něho ročně žita 80 str. a místo krmení
2 vepřů 12 kop. Rolí k tomu mlýnu jest pod 15 str.

A tak jest mlýnů panských, kteříž se užívají, 6 a mlýny panské pusté jsou 3. Ti zase pustí
mlýnové, kdyby k vyzdvižení přišli, a ti, kteří pustí nejsou zase jak předešle byli, aby se
napravili, v málo letech zase by se ten náklad užitkem z nich vycházejícím vynahradil
a potom by vrchnosti stále každoročně užitek přicházel.
Mlýnů selských bylo na tom obojím panství 11, totiž
1.
2.
3.
4.
5.

Mlýn ve vsi Pozdni Řehákovský na strojích mlýnských spuštěný, nemele se v něm.
Mlýn ve vsi Kamenici Bělošauskovský, pustý, místo toliko, kde stával, zůstává.
Mlýn ve vsi Sacích Srchovský, pustý, příležitosti k němu Václav Srch užívá.
Mlýn ve Zličíně Brožkovský pustý. Ten mlýn dle zprávy lidí předešle byl na obci
vystavěn ku gruntu Jiříka Finfana, plat z něho při úroce zapsán.
Mlýn v Tachlovicích Diviše Holečka. Úrok z něho platí, jak v urburu zapsáno.

Fol. 16b

6.
7.
8.

Mlýn pod Tachlovicích Marie Dobřenské, toliko z něho úrok platí.
Mlýn v Nenačovicích Daniele Kalouska29, toliko z něho úrok platí.
Mlýn v Podkozím Václava Kalousa jest o 2 kolech moučných, pila při něm, toliko
z něho úrok urburem zapsaný platí.
9.
Mlýn Klimenta Tyče v Hřebči o 1 kole, úrok z něho a za vepře platí.
10. Mlýn Kašpara Škody v Hřebči o 1 kole, úrok z něho urburem zapsaný platí.
11. Mlýn Hnidouský pustý, platilo se z něho úroku každého daní po 6 kopách
a kapouni 2.30 Luka k tomu mlýnu a stromoví štěpné, jaké jsou, toho vrchnost užívá.
Rolí při panském popluží větším dílem ladem leží. Ten mlýn byvši na jisté vodě
a znamenitém nápadu jest veliká škoda jeho tak pustého nechati. Dříví na stavení
k němu blízko dodati, a také jest blízko od zámku pro mletí sladu i jinače, kdyby se
ten mlýn vyzdvihl, mohl by se k ruce vrchnosti pronajímati.

29
30

V opise v Národní knihovně ČR: Kalousa.
Kapoun = vykastrovaný kohout.
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Fol. 17a

Zpráva o rybnících na panství J. V. H. M. kladenském
a červenoújezdeckém léta 1661.
Rybníků kaprových, kteří se plodem tříletým na 3 tepla nasazují a někteří zvláště
po osušení pěknými výstřelky na dvě tepla nasaditi se mohou, jest 19,
totiž:
saditi se může
1.
Litovský, na něj se saditi může
250 kop
2.
Pod ním slove Čekal
40 kop
3.
Rybník při vsi Břve u krčmy
80 kop
4.
Rybník Kala
150 kop
5.
Rybník Nekejcov nad rybníkem Břevským
20 kop
6.
Rybník nad mlýnem Hradišťským
40 kop
7.
Rybník při vsi Sobíně
60 kop
8.
Rybník Tachlovský
50 kop
9.
Rybník pod ním, při něm hráz stržená, splav voda vzala, kdyby byl spravený, mohlo
by [se] na něj saditi
30 kop
10. Rybník Podkozský, může se na něj saditi
60 kop
11. Rybník Rymáňský, může se saditi
20 kop
a nebo na výtah plodu 2letého 30 i 40 kop
12. Rybník Koníček
20 kop
13. Rybník při vsi Kyšicích slove Pišpach
80 kop
14. Rybník pode vsí Kyšicí slove Nový, sází se
60 kop
15. Rybník pod ním slove Hluboký
45 kop
16. Rybník slove Velký pod Doksy, může se na něj saditi
150 kop
17. Rybník při Dobré slove Nohavice
20 kop

Fol. 17b

18. Rybník Zejdlický, sází se
19. Rybník slove Volek, sází se

70 kop
70 kop

Summa do těch 19 kaprových rybníků násady tříletého plodu potřebuje se
1 315 kop
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Rybníků výtažních jest na tom panství [13]31,
totiž
saditi se může
1.
Rybník pod Tachlovicí u mlýna Hrázského, saditi se může plodu dvouletého na výtah
20 kop
2.
Rybník Podkozím pod hrází Hrubého rybníka
15 kop
3.
Rybník slove Koryto pod Rymání
20 kop
4.
Rybník při Hořejším Přítočnu, může se saditi
20 kop
5.
Rybník Dolejší k Dolanům ležící, může se saditi
60 kop
32
6., 7. Rybník při vsi Hřebči, mohlo by se na oba saditi
35 kop
8.
Rybník slove Hluboký, může se dáti
20 kop
33
9.
Rybník Ovčácký, mohlo by se dáti
30 kop
10. Rybník slove Chožovský v nové spravený
40 kop
11. Rybník pod ohradou Hnidouskou není spravený
20 kop
12. Rybník Prostřední, hráz stržena, trouba by se položiti musela
20 kop
13. Rybník nad mlýnem pustým Hnidouským, může se saditi
20 kop
Suma do těch 13 rybníků výtažních násady plodu dvouletého potřebuje se
320 kop

Fol. 18a

Rybníků podtěrních jest na tom obojím panství 11, totiž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sází se na podtěr kaprů
Rybník Dolejší Kladenský, dává se kaprů na podtěr
21
34
Rybník Dubecký
17
Rybník při Hostivici slove Pátek
21
Rybník při vsi Řepích
18
Rybník při vsi Zličíně na jisté vodě
25
Rybník při vsi Nučicích pod Mezouní
20
Rybník při vsi Hořejším Přítočnu slove Mostek
15
Rybník slove Pastviště při Dobré, může se na něj dáti kaprů i s poštěváčky 46
Rybník slove Štědrý
18
Rybník při vsi Hnidousích Hořejší
10
Rybník ve vsi Hnidousích zarostlý, sázelo se na něj kaprů
21

Suma do těch 11 rybníků podtěrních kaprův na podtěr k násadě se potřebuje
3 kopy 52 kapry

31
32
33
34

Číslo uvedeno pouze v opise v Národní knihovně ČR.
Slovo rybník (správně by mělo být: rybníky) uvedeno pouze v opise v Národním archivu.
V opise v Národní knihovně ČR: saditi.
V opise v Národní knihovně ČR: Dubický.
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Fol. 18b

A ještě víceji mimo spřed psané rybníky nachází se rybníci, jakž tuto dole psáno,
totiž
1.
Rybník Tuchorazský nad haltýři, dávají se tam ryby pro potřebu panskou.
2.
Rybník Kašparovský, podobně se do něho dávají ryby pro potřebu panskou.
3.
Rybník v panském sadě při Kročehlavech, pustý a zarostlý.
4.
Rybník ve vsi Pozdni jest všechen zanesený a zarostlý.
5.
Rybník nad Velikou Jenčí stržený, toliko se pastvami se užívá.
6.
Rybník pod týmž, ten je loukou k ruce vrchnosti užívá.
7.
Rybník pode vsí Velikou Jenčí byl rybník hrubý, jest pustý, loukou se užívá.
8., 9. Při tvrzi břevské35 byly dva rybníky36 anebo sádky, jsou pusté a zarostlé.
10. Rybník slove Čížek nad rybníkem Kalem, maličký, mělký, zanesený a pustý jest.
11. Rybník ve vsi Hostivici podtěrní, všechen zarostlý rákosem a rokytím, pustý.
12. Rybník pode vsí Jenečkem pustý, pastvou se toliko užívá, když sucho, všechen
vyschne.
13. Rybník při Zličíně pod sadem Dvořákovým, mělký podtěrní, pustý.
14. Rybník výtažní při vsi Tachlovicích, všechen zanesený a hráz potrhaná, kdyby se měl
spraviti, hrubý by náklad na to jíti musil.
15. Rybník v Nučicích jest podtěrní, všecken zanesený a zarostlý.

Fol. 19a

16.
17.
18.
19.

Rybník pod Koníčkem slove Karkulínkovský, podtěrní, byly štiky na něm 1661.
Rybník podtěrní slove Haranek, pustý, není spravený.
Rybník pod ním slove Tmavý, podtěrní, voda na něm, nebyl nasazen.
Rybník slove Malý u mlýna Nového Kyšického, místo sádek se užívá, toliko aby v něm
ryby přes zimu přeseděli, jest na jisté a živé vodě.
20. Rybník podtěrní při Hnidousích v Ohradě, hráz stržena, pustý.
21. Rybník podtěrní pod mlýnem, pustý, hráz při něm překopaná.
Zpráva o sádkách aneb kuchyňkách.
Při vsi Litovicích jsou sádky na živé vodě pro sazování ryb jak pro kuchyni panskou, tak
výstavě ku prodeji, v nich se mohou ryby přes celou zimu na živé chovati.

Item v Podkozí při mlýně panském Hosa Panenkovském jsou sádky na jisté a živé vodě, do
nichž se z nadýmáčku co potřeba vody pustiti může a v nich se přes celý rok ryby na živé
chovati mohou.
35

36

V opise v Národní knihovně ČR: jenečské. Rybníčky byly v Jenči, jak dokládá i popis Jenče na listu 126
opisu uloženého v Národním archivu.
V opise v Národní knihovně ČR: rybníčky.
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Fol. 19b

Zpráva o toku vody pramenité přes celé panství kladenské
a červenoújezdecké, kde který potok svůj začátek bere,
kudy přes panství svým tokem jde a kde z panství vypadá.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

U Kladna nad Tuchorazí počíná se pramen a jde na rybník v Tuchorazi, potom na
haltýře a jde svým tokem lukami až do vsi Újezdečka. Potom do vsi Dubí padá do
gruntů buštěhradských.
V Stelčovsi nějaký malý pramínek skrze Lišků sad teče.
V Hnidousích začátek béře pod Motyčínem, jde skrze rybníky Hnidouské pode mlýn,
potom padá na buštěhradské grunty.
V Sacích tok vody přichází z gruntů smečenských, od splavu vedle mlýna Paninýho
vpadá na grunty kladenské a vypadá pod mlýnem Kiliánovským zase na grunty
smečenské. Raků ani ryb se tu žádných nenachází.
V Žižicích tok vody z gruntů smečenských přichází od Vítova, jde pod ves na mlýn
Žižický a zase vypadá z gruntů panských na grunty smečenské u vsi Klinkova.
V Kamenici potok začíná se a jde od Vraního skrze ves Kamenici, vpadá do gruntu
a na rybník pana Hartmana. Raky se v něm nacházejí.
Ve vsi Pozdni začíná se potok z kornhauských37 gruntů, jde skrze celou ves, vpadá na
prelátské grunty k Plchovu. Ryb ani raků se nenachází namnoze. Protože ten potok
časem, když sucho bývá, místem

Fol. 20a

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

37
38
39

přesýchá, však kde jest hlubší voda, tu se raci i ryby drobné nacházejí.
Od Hoření Dobré začíná pramen vody a jde do Dolejšího rybníka.
Na dokeský rybník přichází voda od Kornhausu z Královského rybníka a vpadá zase
do gruntů smečenských a potom ten tok vody přichází do Podkozího.
Tok vody Hostinský k Kyšicím přichází do rybníka od Braškova, který náleží
k Buštěhradu a od unhošťských a vypadá zase do gruntů unhošťských. Raků ani ryb
v tom potoce žádných není.
Pod Kročehlavy pramen se začíná, jde do rybníka Dubického, z něho na rybník
Kladenský, odtud jde pode vsí Dubí, vpadá do gruntů buštěhradských.
Při Hořením Přítočnu počíná se tok vody z studnic a temenišťat, jde na rybníky
a přichází k Dolejšímu Přítočnu.
K Řebči voda z lesů a z temenišťat přichází na dva rybníky38 řebečské, jde skrze ves,
vpadá pode vsí do gruntů lidických.
Tok vody, která přicházela na mlýn Starý Kyšický, přichází z gruntů prelátských, jde
až [do]39 Podkozího.
Kornhaus = Mšec.
V opise v Národní knihovně ČR: rybníčky.
Slovo uvedeno pouze v opise v Národní knihovně ČR.
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15. Pod Červeným Újezdem začíná se tok vody od Rymání a Svárova a přichází na rybník
do Podkozího.
16. K Podkozímu tok vody přichází ode mlýna Červeného pána z Kolovrat.
17. K Nenačovicím tok vody od Podkozího přichází a

Fol. 20b

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

vpadá pod Nenačovicí do gruntů koligatských.
Při vsi Nučicích na rybník nučický podtěrní pod Mezouní voda na něj jde od Mezouně
a vpadá do rybníků tachlovických.
K Tachlovicím tok vody přichází ode vsi Hořelice, jde skrze ves na rybníky a vpadá
zase pod Dolením rybníkem do gruntů prelátských chotečských.
Do rybníka nad Hradištěm tok vody jde od Zličína a Sobína.
K Hostivici tok vody jde skrze rybníky a stok vody do rybníka nad Hradištěm, odtud
na mlýn a vpadá do gruntů strahovských.
K Litovicím voda přichází z gruntů strahovských, jde skrze rybníky, vpadá zase do
Strahovské louky.
Ve Velké Jenči tok vody počíná se pramen z studnic v gruntech jenečských a odtud
vpadá do gruntů strahovských.
Ke Břvi tok vody přichází z gruntů strahovských od Chýně, přichází na Kal, z Kalu do
Hradišťského rybníka pod Sobín.

Cihelna v Hořejší Dobré, v kteréž se cihly pro potřebu panskou i ku prodeji pálí, jest

1

Vápenice podobně ve vsi Hoření Dobré, v níž se vápno pro potřebu panskou i ku prodeji
pálí, jest
1

Fol. 21a

Lom kamene vápenného při vsi Hořejší Dobré, jako i při vsi Tachlovicích, v hojnosti se
nachází.
Lomy kamene štukového též kamene mlýnského nade vsí Doksy jsou a vychází z nich
ročně platu vrchnosti
106 zl.
V jiných rozličných místech na tom obojím panství nachází se v hojnosti lomů kamene
černého i bílého opukového.
Hamr železný před lety býval pode vsí Podkozím a ještě býti může, kdyby se na něj
náklad učiniti měl.
Rudy železné dobré na Chrbinách nedaleko odtud v hojnosti se nachází.
Bažantnice při vsi Dolení Dobrý, v kteréž se bažanti pro plemeno chovají, ohrazena jest 1
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Fol. 21b

Zpráva o lesích na panství
J. V. H. M. Kladenském a Červeno Újezdeckém měla by se tuto gruntovně položiti, jak
mnoho který les provazců neb lečí drží. Však když se od žádného ta zpráva vzíti nemohla,
taky se toho nemohlo tuto položiti. Jest sice na tom obojím panství lesů pěkných vyspělých
veliká hojnost, jak okolo Kladna, při vsi Cvrčovicích, Hnidousích, Motyčíně, při Dolejší
a Hořejší Dobré, při Doksy, Družci, Kyšicích, při Kročehlavech, při Přítočnu Hořejším,
Dolejším, při vsi Hřebči, při Červeném Újezdci, při vsi Svárově, při vsi Podkozím, Libečově,
Nenačovicích, při vsi Dolejších Pticích, při Nučicích, Tachlovicích, při vsi Pozdni, při
Kroučové, při Hostivici, při Litovicích i okolo Jenče porostlin namnoze.
A suma, co se dříví jak na stavení, na rozličné potřeby, tak palivu, též k vápenicím,
cihelnám dotýče, není v něm na tom obojím panství žádného nedostatku, jakož se lépěji
ze zprávy, kde se panství oboje s jinými panstvími mezuje, vyrozuměti může.

Zpráva o kolaturách na panství kladenském
a červenoújezdeckém.
Kostelů farních na tom obojím panství jest 5,

Fol. 22a

totiž
1.

Kostel farní v městě Kladně, založení památky Nanebevzetí blahoslavené Panny
Marie. Při tom kostele jací se klenoty kostelní nacházejí a co záduší náleží jako i panu
faráři desátku a jiných příležitostí vycházívalo, o tom v knize počtů zádušních zapsáno
se najde.

2.

Kostel farní ve vsi Hostivici založení památky svatého Jakuba velkého, apoštola Páně.
Při tom kostele fara i škola zbořena. Od klenotů kostelních a o jiných příležitostech
zádušních jako i co panu faráři desátku co vyjíti náleží, o tom v knize počtů zádušních
zapsáno se najde.

3.

Kostel farní ve vsi Tachlovicích založení památky svatého Jakuba velkého, fara při
tom40 zbořená. O klenotech kostelních a jiných příležitostech zádušních, jako i co
panu faráři desátku co vyjíti náleží, o tom v knize počtů zádušních zapsáno se najde.

4.

Kostel farní ve vsi Svárově založení památky svatého Lukáše, evangelisty Páně,
hrubě zpuštěný, fara i škola zbořena. Podobně se zpráva o užitcích zádušních
a farních v knize počtů zádušních zapsána najde.

5.

Kostel farní ve vsi Pozdni založení památky svatého Jana Křtitele, fara při něm
zbořená, jen místo, kde stála, zůstává. O ten kostel jest nedorozumění s pannou
Abatyší Týneckou, která se praví toho kostela kolatorkyní býti, a jsouc, že ten kostel
i se zvonicí v gruntech J. V. H. M. na tom pozůstávalo aby to panna Abatyše
prokázala, jakým právem

40

V opise v Národní knihovně ČR: při něm.
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Fol. 22b

se toho kolatorství ujímati chce, čehož ničímž nedokázala a to až posavad na sporu
pozůstává.
Zvony pěkné velké na zvonici jsou 2 a na vížce kostelní zvonec malý zůstává.
Na větším zvone tento text se nachází:
Léta 1560. tento zvon slit jest k kostelu svatého Jana Křtitele ve vsi Pozdni, na
Collatorství kláštera Tejnského s pomocí a radou též i s vůlí panny Doroty Krumlovské Abatyše i všeho conventu kláštera Tejneckého.
Na menším zvoně tento text se nachází:
Projednáním důstojné a nábožné panny Anny Litoměřické Abatyše i všeho conventu
kláštera Tejneckého jakožto Collatorův svatého Jana Křtitele ve vsi Pozdni, smluven
tento zvon a skrze práci Brykciho, zvonaře z Czymbergku v Novém Městě pražském
jest udělán pro čest a chválu jména božího, aby věrní křesťané slyšíce zvuk téhož
zvonu k modlitbám svatým, k slyšení slova božího a chválení jména jeho svatého do
chrámu Páně se scházeli, stalo se léta 1575.
Item ve vsi Kroučové jest kostel filiální založení památky svaté Panny Margarety. Klenotů
kostelních při něm žádných není, jaké se k němu příležitosti nacházely, v knize počtů
zádušních o tom se zpráva zapsaná najde.

Fol. 23a

Zpráva na panství kladenském a červenoújezdeckém,
kdy jak v městečku Kladně, tak ve vesnicích z panstvích
posvícení bývají.
V městečku Kladně v neděli po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
Ve vsi Malém Újezdečku.
Ve vsi Dubí.
V Cvrčovicích v neděli po svatém Matouši.
V Olšanech.
V Stelčovsi dvě neděle před svatým Martinem.
V Hnidousích v neděli po svatém Václavu.
V Motyčíně.
V Sacích v neděli po svatém Václavu.
V Žižicích v neděli svatých Šimonu Judy.
V Kamenici v neděli po svatém Václavu.
V Pohořicích v neděli na Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
V Pozdni v neděli po svatém Havlu.
V Kroučové.
V Dolení Dobrý ve 2 nedělích po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
V Hoření Dobrý též ve 2 nedělích po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
V Doksi v neděli po Narození blahoslavení Panny Marie.
V Družci též v neděli po Narození blahoslavené Panny Marie.
V Kyšicích v neděli po svatém Havlu.
V Kročehlavech neděli po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
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Fol. 23b

V Přítočně Hořejším, v Přítočně Dolejším v neděli po svatém Petru a Pavlu.
V Hřebči v neděli po svatém Martinu.
V Červeném Újezdci v neděli po svatém Martinu.
V Rymáni pusté, v Svárově bývalo na svatého Lukáše.
V Podkozím na svatého Martina.
V Libečově v neděli po svatém Václavu.
V Nenačovicích v neděli po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
a ve mlýně v neděli po Všech svatých.
Ve vsi Pticích Dolejších v neděli po Všech svatých.
V Nučicích ve dvou nedělích po svatém Havlu.
V Tachlovicích v neděli po svatém Havlu.
V Jinočanech v neděli po Narození blahoslavené Panny Marie.
Ve vsi Hostivici v neděli po svatém Jakubu.
Ve Zlejčíně v neděli po svatém Martinu.
Ve vsi Sobíně v neděli po Všech svatých.
Ve vsi Řepích ve dvou nedělích po svatém Martinu.
Ve vsi Litovicích ve dvou nedělích po svatém Václavu.
Ve vsi Malém Jenečku v neděli po svatém Jakubu.
Ve vsi Velké Jenči v neděli po svatém Martinu.
Ve vsi Břvi v neděli po Matce Boží Sněžné.
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Fol. 24a

Rychta Kladenská.
Městečko Kladno.
kop

gr.

1. Grunt Lukáš Tobiáš,
potah chová, rolí má 5 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Platu vrchnosti vychází
úroku při svatém Jiří
z dědin pod Dubicem při tom čase

50 grošů
20 grošů

facit

1

10

50 grošů
20 grošů
1 kopa 2 groše
12 grošů
2 kopy
40 grošů

facit

5

4

úroku svatojiřského
28 grošů
item dědičného platu z palouku nad Tuchorazí 8 grošů

facit

36

úroku svatohavelského
28 grošů
item dědičného platu z palouku nad Tuchorazí 8 grošů

facit

36

úroku svatohavelského
z dědin pod Dubicem při tom čase
item z dědin u Močidel na Sladových
item z dědin ve Strouze
item z Rybovské dědiny
item z dědin na Bořích
2. Grunt Vít Lokaj,
rolí má 2 kopy záhonů, palouček malý.
Platu vrchnosti vychází

konopí poskovných trhati

3 dny

d.
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Fol. 24b

kop

gr.

d.

3. Grunt Jan Javůrek,41
rolí má 2 kopy záhonů, sena nabírá 1 vůz.
Platu vrchnosti vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žetí 8 kop 20 snopů, za ně peněz
robot ženních
konopí trhati

20
20 grošů
1 kopa 6 grošů 5 d.

facit

1

26

3 dny
2 záhony

4. Grunt Matěj Klíma ze dvou gruntů,
totiž Trnkovského a Suchomelovského,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Platu vrchnosti vychází
úroku při sv. Jiří
item z dědin v Čihadel při tom čase

1 kopa 9 grošů
15 grošů

facit

1

24

úroku při sv. Havlu
item z dědin v Čihadel při tom čase

1 kopa 9 grošů
15 grošů

facit

1

24

slepice úroční

2

žetí

2 dny

konopí hlavatých trhati

2 dny

5. Grunt Matouš Kartous,
rolí má 2 kopy záhonů, louky žádné.
Platu vrchnosti vychází

41

úroku svatojiřského

35

úroku svatohavelského

45

Švejda uvádí chybně: Pavel Javůrek.

5
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Fol. 25a

kop

gr.

d.

6. Grunt Mičanovský pustý,
rolí při něm 4 kopy záhonů, luka k tomu gruntu jsou na čtyřech místech,
z nich vrchnosti plat postranní vychází, kterýž tuto mezi stálé platy
nepokládá, ořechy vlašské při tom gruntu jsou 3 a hruška štěpová, když
se obrodí, vrchnosti k ruce ovoce se sklidí.
Platu vrchnosti z toho gruntu prve vycházelo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
2 kopy 12 grošů
item z dědin na Bořích při tom čase
30 grošů
žetí 8 kop 20 snopů, za ně peněz 1 kopa 6 grošů 5 d.
slepice úroční
roboty ženní

facit

2

12

3

48

5

3
3 dny

7. Grunt Jiřík Hubr kovář,
rolí má 5 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Platu vrchnosti vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žetí 8 kop 20 snopů, za ně peněz
slepice
roboty ženní

32
32 grošů
1 kopa 6 grošů 5 d.

facit

1

38

2
2 dny

8. Grunt Jan Hora,
potah chová, rolí má 2 kopy záhonů, sena nabírá 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského

32
32 grošů

5
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Fol. 25b

kop
item z dědin na Sladových při tom čase
37 ½ groše
item žetí 16 kop 20 snopů, za ně peněz
2 kopy 10 grošů 5 d.
item z dědin na Sladových Šaudělovských od Prokopa Kašpara
postoupených
35 grošů facit
slepice úroční

4

robot ženních

2 dny

3

gr.

d.

55 1 ½

9. Grunt P. Magdalena Cimmrmanová,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

37

úroku svatohavelského
37 grošů
žetí 23 kop 20 snopů, za ně peněz 3 kopy 6 grošů 5 d.
item z dědin
1 kopa 20 grošů
slepice úroční

4

robot ženních

2 dny

facit

5

3

10. Grunt chalupa Zámečníkovská panská,
s dědinkou a loučkou, však oboje zarostlé.
Platu vrchnosti vycházívalo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

11. Grunt Zikmund Císař,
rolí má 1 ½ záhonů, sena nabírá 2 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

40

úroku svatohavelského

40

5
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Fol. 26a

kop

gr.

d.

12. Grunt Jan Kapalín,
rolí má 2 kopy záhonů, sena nabírá 2 ½ vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského
50 grošů
žetí 23 kop 20 snopů, za ně peněz 3 kopy 6 grošů 5 d.
slepice úroční

4

robot ženních

4 dny

facit

3

56

5

13. Grunt Dvořákovský panský,
rolí k panskému popluží připojena, platívalo se slepic úročních 20,
prve k Smečnu ten grunt náležel.
14. Grunt Václav Čížek,
rolí má 20 kop 30 záhonů, sena nabírá 2 vozy nehrubý.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žetí 8 kop snopů, za ně peněz
roboty ženní

16
16 grošů
1 kopa 4 groše

facit

1

20

1 den

15. Grunt Antonín Švec,
potah chová, rolí má i zarostlé pod 4 kopy záhonů, sena nabírá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského
36 grošů
žetí 23 kop 20 snopů, za ně peněz 3 kopy 6 grošů 5 d.
slepice
roboty ženní

4
4 dny

facit

3

42

5
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Fol. 26b

kop

gr.

16. Grunt Matěj Čáslavský pustý pohořelý,
rolí 1 kopa 30 záhonů ladem leží, sena se nabírá 1 vůz, hrušky štěpné 3.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

panu faráři kladenskému vajec k zelenému čtvrtku 10
17. Grunt Matouš Truhlář,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žetí 12 kop snopů, za ně peněz
slepice
roboty ženní

24
24 grošů
1 kopa 36 grošů

facit

2

2
3 dny

18. Grunt Mates Krajčík,
prve na Smečno ten grunt náležel a ještě tam úrok platí, jinými
povinnostmi k Kladnu náleží. Rolí má 4 kopy záhonů, sena nabírá 4 vozy.
19. Grunt Vavřinec Klátil,
potah chová, rolí má 7 kop záhonů, sena nabírá 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
z dědiny u Krčice42 při tom čase
úroku svatohavelského
žetí snopů 20 kop, za ně peněz
z dědin na Sladových z pěti kusů
item z dědiny z Kuřice43
slepice
roboty ženní

42
43

Snad jde o Krnčí.
Snad jde o Krnčí.

48 grošů
10 grošů
58
2 kopy 40
1 kopa 17
10
4
3 dny

grošů
grošů
grošů
grošů

facit

facit

58

5

5

d.
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Fol. 27a

kop

gr.

d.

20. Grunt Matouš Oliva,
potah chová, rolí má 4 kopy záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních
roboty ženní

1
1 den

21. Grunt Matěj Zelenka,
potah chová, rolí má 7 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského
30 grošů
žetí 12 kop 20 snopů, za ně peněz 1 kopa 38 grošů 2 d.
z dědin na Sladových
3 kopy
slepice úroční
roboty ženní

facit

5

8

2

2
2 dny

22. Grunt Šenkhauz44, pustý,
rolí k němu 3 kopy záhonů, sena nabírá 1 vůz.
Vrchnosti platu vycházívalo
úroku svatojiřského

16

úroku svatohavelského
16 grošů
žetí 12 kop 20 snopů, za ně peněz 1 kopa 38 grošů 2 d.
slepice úroční
roboty ženní

44

Hostinec.

1
2 dny

facit

1

54

2
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Fol. 27b

kop

gr.

23. Grunt Jan Hubr,
rolí má 5 kop záhonů, sena nabírá 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

24

úroku svatohavelského
žetí snopů 6 kop, za ně peněz
item z dědin nad stráňkou
slepice úroční
roboty ženní

24 grošů
48 grošů
8 grošů

facit

1

20

1
1 den

24. Grunt Matouš Kopřiva hrnčíř,
rolí má 1 ½ kopy záhonů, palouček se dvě kopky sena.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

roboty ženní

1 den

25. Grunt Matouš Procházka,
rolí má 1 kopu záhonů,45 sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

panu faráři kladenskému k zelenému čtvrtku vajec 10
26. Grunt Vondra Kapalín,
rolí má 3 kopy záhonů, sena.
Vrchnosti platu vychází

45

Švejda uvádí 4 kopy záhonů, zápis číslice je sporný, ale spíše jde o 1 kopu.

d.
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Fol. 28a

kop
úroku svatojiřského
item z dědin pod Dubicem při tom čase

gr.

1 kopa
20 grošů

facit

1

20

úroku svatohavelského
1 kopa
item z dědin pod Dubicem při tom čase
20 grošů
víceji z louky v Krnčí při tom čase
1 kopa 20 grošů

facit

2

50

roboty ženní

d.

1 den

27. Grunt Matěj Nedbal,
potah chová, rolí má 8 kop záhonů, sena nabírá 5 vozů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

32

úroku svatohavelského
32 grošů
žetí 16 kop 20 snopů, za ně peněz 2 kopy 10 grošů 5 d.
z dědin na Bořích
1 kopa
slepice úroční
roboty ženní

facit

3

42

5

4
3 dny

28. Grunt Pavel Kapalín,
potah chová, rolí má 5 kop 50 záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

32

úroku svatohavelského
32 grošů
žetí 16 kop 20 snopů, za ně peněz 2 kopy 10 grošů 5 d.
z dědin na Bořích
40 grošů
slepice úroční
roboty ženní

4
3 dny

facit

3

22

5

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Kladno

43

Fol. 28b

kop

gr.

29. Grunt Vít Lokaj
při druhém gruntu rolí má 1 kopu záhonů, sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

30. Grunt obec z lázně,
rolí k ní okolo 1 kopy záhonů, loučka zarostlá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
item z dědiny za loučkem při tom čase

30 grošů
10 grošů

facit

40

úroku svatohavelského
item z dědiny za loučkem při tom čase

30 grošů
10 grošů

facit

40

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

31. Grunt chalupa Korábovská pustá,
rolí při ní 1 kopa záhonů ladem leží, loučka malá asi se 3 kopky sena.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

40

úroku svatohavelského

40

konopí vytrhati

1 záhon

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Kladno

44

Fol. 29a

kop

gr.

d.

32. Grunt aneb chalupa Kožišníkovská pustá,
rolí při ní 3 ½ kopy záhonů, zahrádka též při té chalupě.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

33. Grunt Pavel Špringler truhlář,
rolí má ½ lánu, sena nabírá 4 vozy, platí z ní na Smečno.
34. Grunt Jakub Kapalín,
potah chová, rolí má 4 kopy záhonů, sena nabírá 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

41

úroku svatohavelského
41 grošů
žetí 16 kop 40 snopů, za ně peněz 2 kopy 13 grošů 5 d.
item z dědin na Bořích
40 grošů
slepice úroční
roboty ženní

4
3 dny

35. Grunt Jiřík Syřiště,
potah chová, rolí má pod 21 strych, sena nabírá 2 vozy.
Úrok na Smečno platí.

facit

3

34

5
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Summa v městečku Kladně
Osedlých s chalupníky prve bylo všech
Nyní jest
sousedů s potahy
bez potahů
pustých nyní jest

11
16
8

Vrchnosti platu a povinnosti vycházelo ročně
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
robot ženních
konopí poskovních trhati
konopí hlavatých trhati
faráři Kladenskému k zelenému čtvrtku vajec se dávalo

24
71
50
50
3
7
20

35

kop 47 grošů
kopa 9 grošů 1 ½ d.
dní
dny
záhonů

V témž městečku Kladně jest kostel od kamene vystavěný založení památky Nanebevzetí
blahoslavené Panny Marie.

Ves Újezdec.
kop

gr.

d.

1. Grunt Jan Novotný,
potah chová, rolí má za 1 lán a 3 čtvrti, sena naklizuje 7 vozů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
koláče k Štědrému dni 2, za ně

3
3 kopy
10 grošů 2 d.

facit

3

10

2
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Fol. 30a

kop

gr.

d.

2. Grunt krčma pustá,
rolí k ní pod 30 strychů, louka jest mezi lukami motyčínskými, brávalo se
na ní sena 2 vozy. Ta louka jsouce na škodě, vypásají ji, tou příčinou se
nenajímá.
Stavení při té krčmě jsouce se vším dílem zdi dobré, na skrovný náklad
by se stavení spraviti dáti mohlo, sklep podobně mohl by se vyrumovati
a spraviti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
koláče k Štědrému dni 2, za ně
konopí trhati

1 kopa 30 grošů
10 grošů 2 d.

facit

1

30

1

40

1 záhon

Summa ze vsi Újezdce
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
konopí trhati

4 kopy 30 grošů
4 kopy 50 grošů 4 d.
1 záhon

Ves Dubí.
Grunt Tobiáš Němec,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 5 vozů, voloví46 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

40

slepice úroční
vajec

46

6
1 kopa 30 grošů

Má být: otavy. Švejda místo toho uvádí: 2 volové, ale tomu neodpovídá poslední slovo vozy.

2
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Fol. 30b

Ves Cvrčovice
kop

gr.

d.

1. Grunt po Šimonovi Jílkovi,
rolí při něm 2 lány, luk při něm žádných není, štěpoví při něm staré sešlé
a poschlé okolo 7 stromů.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepice úroční
roboty ženní

2
4 dny

2. Grunt Matěj Třešňák,
potah chová, rolí při něm 1 lán, luk žádných nemá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepice úroční

1½

roboty ženní

2 dny

konopí trhati

1 den

3. Grunt Děkanovský, krčma pustá,
rolí za 1 čtvrt ladem leží, sena se nabírá 2 vozy, otavy nemnoho.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

10

2

úroku svatohavelského

10

2

roboty ženní
slepice

1 den
1½
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Fol. 31a

kop

gr.

4. Grunt Vondra Vondráček,
potah chová, rolí má za 3 čtvrti, luk nemá žádných.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

44

úroku svatohavelského

44

slepice
roboty ženní

1½
2 dny

5. Grunt Hradovský jinak Novákovský pustý,
rolí k němu 3 čtvrti, luk žádných ani stromoví štěpného není.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

44

úroku svatohavelského

44

slepice
roboty ženní

1½
2 dny

6. Grunt Šafářovský jinak Všemradovský pustý,
rolí při něm za 3 čtvrti, luk při něm ani sadu žádného není.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

44

úroku svatohavelského

44

slepic
roboty ženní

1½
2 dny

d.
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Fol. 31b

kop

gr.

7. Grunt Škankrlovský pustý,
rolí při něm za 1 lán, luk při něm žádných není, ořech vlašský sešlý 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

6

úroku svatohavelského

1

6

úroku svatojiřského

1

6

úroku svatohavelského

1

6

úroku svatojiřského

1

6

úroku svatohavelského

1

6

slepice
roboty ženní

1½
2 dny

8. Grunt Matěj Kobyla,
potah chová, rolí má 1 lán.
Vrchnosti platu vychází

slepice
roboty ženní

1½
2 dny

9. Grunt Soukupovský pustý,
rolí při něm za 1 lán, luk žádných při něm není, jabloň štěpná jest 1
Vrchnosti platu vycházelo

slepice
roboty ženní

1½
2 dny

d.
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Fol. 32a

kop

gr.

10. Grunt Pavel Krejčí,
potah chová, rolí k tomu gruntu za 1 lán, sena nabírá 3 kopky nehrubý.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

6

úroku svatohavelského

1

6

slepice

1½

roboty ženní

2 dny

Summa ve vsi Cvrčovicích
Osedlých předešle bylo
Nyní jest
osedlých s potahy
pustých gruntů

10
4
6

Platu vrchnosti vycházívalo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
robot ženních
konopí trhati

11 kop 46 grošů 2 d.
11 kop 46 grošů 2 d.
15 ½
21 den
1 den

Ves Olšany.
1. Grunt Martin Tachlovský nyní pustý,
kterýž v létu 1660 okolo svatého Martina od gruntu pryč utekl, rolí
k němu 5 čtvrtí, sena se nabírá 5 vozů, otavy 2 vozy,

d.
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kop

gr.

sádek jest nehrubý, štěpy v něm pěkný okolo 15 kmenů stromoví v něm,
hospodář může býti málo přiopravíc.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

15

úroku svatohavelského

2

15

roboty ženní

2 dny

konopí trhati

1 záhon

2. Grunt Jiřík Pavlů na Všemradovském,
potah chová, rolí má 3 čtvrti, sena nabírá 5 vozů, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

15

Summa ve vsi Olšanech
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
konopí trhati

3 kopy 15 grošů
3 kopy 15 grošů
15
1 záhon

Ves Stelčoves.
1. Grunt Jan Jech jinak Liška,
potah chová, rolí má 2 ¼ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.

d.
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Fol. 33a

kop

gr.

Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepic

9

vajec

1 kopa 45

2. Grunt Jarošovský pustý,
rolí má při něm 2 lány, ladem leží, louky od toho gruntu Jan Liška užívá
a má z ní do důchodů plat odvozovati.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
item z 6 záhonů při tom čase

5 kop 30 grošů
12 grošů

slepic

6

vajec

2 kopy

facit

5

30

5

42

3. Grunt krčma Maškovská pustá,
rolí při ní za ½ lány, z louky u Kovár se nabírá 1 vůz, při té krčmě jest
slív karlátek47 5 a štěp 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

38

úroku svatohavelského

38

slepic

½

vajec

30

Summa ve vsi Stelčovsi
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec

47

Zřejmě odrůda slívy.

11 kop 8 grošů
11 kop 20 grošů
15 ½
4 kopy 15

d.
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Fol. 33b

Ves Hnidousy.
kop

gr.

1. Grunt Jan Shejbal na Nykodýmovském,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice

3

Roboty
sekání na lukách

1 den

konopí trhati

1 den

žetí

1 den

na lukách sušiti, dokud potřeba
2. Grunt Jíra Černý,
rolí má 3 strychy, sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice

2

Roboty
žetí

2 dny

na lukách sekat

2 dny

na lukách sušiti, dokud potřeba
konopí trhati
3. Grunt Vojta Votýsko,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá se dva vozy.

1 den

d.
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Fol. 34a

kop

gr.

Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic

5

na lukách sekati

1 den

žetí

1 den

konopí trhati

1 den

na lukách sušiti, dokud potřeba
4. Grunt Srbovský pustý,
rolí při něm 3 kopy záhonů, loučka nehrubá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

40

úroku svatohavelského

1

40

slepic

6

na lukách sekati

2 dny

žetí

2 dny

konopí trhati

1 den

na lukách sušiti, dokud potřeba
5. Chalupa Václav Vlasatý,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic

4

žetí

3 dny

konopí trhati

1 den

na lukách sekati

2 dny

na lukách sušiti, dokud potřeba

d.
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Fol. 34b

kop

gr.

6. Chalupa Krauzovská, drží jí Jan Shejbal,
rolí k ní 3 kopy záhonů, sena nabírá 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic

6

sekání na lukách

2 dny

žetí

3 dny

konopí trhati

1 den

na lukách sušiti, dokud potřeba
7. Grunt krčma Pibrlovská pustá,
rolí k ní 3 kopy záhonů, sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic

6

sekati na lukách

2 dny

žetí

3 dny

konopí trhati

1 den

na lukách sušiti, dokud potřeba
8. Grunt krčma hořejší pustá,
rolí k ní pod 4 ½ strychu, sena se nabírá vozík.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

posudního z každého sudu s forou po
slepice úroční

16 groších
3

žetí

1 den

konopí trhati

1 den

item zelí sázet a okopávat, na lukách sušiti, dokud potřeba

d.
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Fol. 35a

kop

gr.

d.

9. Grunt mlýn hnidouský pustý,
rolí pod 4 strychy, louky 2, těch vrchnost užívá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

kapouni

2

sadu vrchnost ovocem i travou užívá

Summa ze vsi Hnidous vycházelo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
kapounů úročních
slepic úročních
Roboty
roboty ženní
sekání na lukách
konopí trhati
na lukách sušiti, kdy potřeba

14 kop 40 grošů
14 kop 40 grošů
2
35

16 dnů
12 dnů
8 dnů

Při též vsi Hnidousích býval dvůr od kamene vystavěný.
Rolí k tomu dvoru na mnoze jest v pěkném položení, všecko ladem leží, žádný ji mimo
samými pastvami se užívá, náký díl té roli jest zarostlý, ale to by se mohlo snadně
vypraviti, a kdyby se to chvojí, co ho jest, lidem za práci dalo, nepochybně že by to rádi
udělali a spolu vyklučili.

Fol. 35b

A kdyby se ve dvoře nějaká světnička pro čeládku spravila, chlívy pro jalový dobytek, též
pro voly, a kůlna na skrovný náklad, jsouce zdi dobré, spraviti by se mohlo.
Volů tažných by se tam 8 dáti mohlo a rolí by se mohly zdělat, prvním rokem síti ovsy,
druhým rokem po ovsích žita a dáleji rolí se zdělávala, užitku by přibývalo, dobytka
jalového na mnoze by se k pastvě dáti mohlo.
Rolí při tom dvoře na záhony se vyčísliti nemohlo, protože se které záhony klínovaté, jiné
proti nim velmi dlouhé záhony jsou, a byť se vlastně i vyčíslí,48 nemůže se rozuměti, co by
na roli zrna padlo, nežli soudí se, že jest k tomu dvoru daleko přes 6 lánů rolí, kteréž by se
všeckna osívati mohla.

48

Švejda tuto část věty vynechal.
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Dobytka by se chovávalo v tom dvoře koní 8, krav dojných 20, jalového dobytka vedle
uznání, jako i drůbeže pernaté.
Ovčín byl při tom dvoře, jakž se zdi posavad dobré nacházejí, jenom svrchní podlahu
a krov postaviti, v něm se 500 kusů ovčího dobytka na zimu zavíralo. A kdyby ten ovčín
zase spraven byl a skot ovčí se dosadil, mohlo by se rolí ovčím dobytkem vystaviti
a zlepšovati, za vlnu by se peníze utržily, a co by se dobytka každoročně odprodati mohlo,
všecko by vrchnosti k užitku přišlo.
A tou příčinou by se pastvy cizopanským škodám dobytka po gruntech J. V. H. M. zastavil
a zahájily nebo cizopanští lidé pastvami těch rolí a příležitostí k nim užívají a časem do
samé vsi Hnidous dobytky své honí a pasou.
Ohrada pro žetí trav pro dobytky při tom dvoře jest
1
Sady při tom dvoře jsou 3, stromoví štěpného v nich na mnoze se nachází.

Fol. 36a

Luk jest při tom dvoře a naklidívá se sena
1.
Louka pod borkem, na dole od božích muk, nabírá se sena 2 vozy, stoh
1
2.
Jdouce od Olšan od louky buštěhradské až k louce mlynářový od pustého mlýna,
nabírá se sena 4 vozy a dělají se stohy
2
3.
Na louce ode mlýna i v sádku bývá sena stožce
2
4.
Na prostřední louce nabírá se sena 4 vozy, bývají stohy
2
5.
Pod ohradou nabírá se sena 4 vozy, bývají stohy
2
6.
Na ohradě nabírá se sena vůz 1 na 4 koně, bývá stoh
1
7.
V velkým sadě vůz 1 na 4 koně, bývá stoh
1
8.
Nad rybníkem hořejším nabírá se sena 4 vozy, bývají stohy
2
9.
Vedle Česákovského pole na druhé straně se 2 vozy, bývá stoh
1
10. Na Hoblice se 4 vozy, bývají stohy
2
11. Vedle pole Shejbalovského se 2 vozy, bývá stoh
1
Otavy bývá
4 stohy
Rybníků jest při vsi Hnidousích 7, totiž:
1.
Hořejší rybník podtěrní, v roce 1661 sazeno kaprů na podtěr 10.
2.
Rybník podtěrní ve vsi zarostlý, voda na něm, není nasazen.
3.
Rybník podtěrní v ohradě pustý, hráz v prostředku stržená.
4.
Rybník výtažní pod ohradou, nehrubého nákladu k opravě potřebuje.
5.
Rybník prostřední tomu rovný, však hráz stržena, musila by se trouba položiti výtažní.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Hnidousy a Motyčín

58

Fol. 36b

6.
Rybník nade mlýnem výtažní jest hluboký, 1661 kaprův na něj na podtěr dáno 8.
7.
Rybník podtěrní pode mlýnem pustý, hráz jest překopána.
A ty všeckni rybníci na živé vodě jsou.
Mlýn panský pode vsí Hnidousy. Ačkoliv jest nápadník Martin mlynář kyšický, byl
o jednom kole, nyní pustý, na jisté a živé vodě, nápad znamenitý, dříví na stavění mlýna
blízko, pro mletí sladu na blízce velmi příležitý.
Při něm polí, louka i stromoví čistá částka, mohl by se ode dřeva vyzdvihnouti, a k ruce
vrchnosti pronajímati.

Ves Motyčín
kop

gr.

1. Grunt Louskalovský pustý,
rolí jest ½ lánu, ladem leží, sena nabírá vozík, stromoví hrušky 3 a jabloň
štěpná 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského v starém urburu jest 23 grošů, v výtahu jest49

51

úroku svatohavelského v starém urburu jest 23 grošů, v výtahu jest

51

2. Grunt Ducháčkovský jinak Kubšovský pustý,
polí k němu za 1 lán ladem leží, sena se nabírá 2 vozy, stromoví k tomu
gruntu štěpné hrušky 2, jabloň 1.
Vrchnosti platu vycházelo

49

Švejda uvádí nesprávně svatojiřský i svatohavelský úrok po 51 groších podle starého urburu.

d.
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Fol. 37a

kop

gr.

úroku svatojiřského

55

úroku svatohavelského

55

3. Grunt Bartoň Hořejší,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

51

úroku svatohavelského

51

4. Grunt Štěpán Vančurka býval na tom gruntu,
potah chová, rolí má 3 čtvrti, sena nabírá 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
z louky při tom čase
z poustky
žetí 11 kop snopů, za ně peněz
slepice
vajec
roboty ženní

28
28
12
10
1 kopa 28

grošů
grošů
grošů
grošů

facit

2

18

3
30
2 dny

5. Grunt Fenclovský pustý,
rolí jest za 1 lán ladem leží, sena s otavou nabírá se 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského v starém urburu jest 33 grošů a v výtahu jest
úroku svatohavelského

33 grošů

36

d.
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Fol. 37b

kop
žita snopů 11 kop, za ně peněz
více při tom času z dědin
z poustky
od gruntu Srbovského
slepice
vajec
roboty ženní

1 kopa 28 grošů
1 kopu
10 grošů
1 kopu

facit

4

gr.

15

3
30
2 dny

6. Grunt Matouš Němec,
potah chová, rolí má 3 čtvrti, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žita 11 kop snopů, za ně peněz
slepice úroční
vajec
roboty ženní

33
33 grošů
1 kopa 28 grošů
3
30
2 dny

7. Grunt Srbovský jinak Dolanský pustý,
rolí při něm pod 7 strychů, platil z ní 1 kopu, však ta kopa i ta role
ku gruntu Fenclovskému připsána jest.
Při tom gruntu vlašských ořechů 5, jeptišky 2 a hrušky štěpné 2
se nacházejí.

facit

2

1

d.
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Fol. 38a

Summa ve vsi Motyčíně
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec úročních
roboty ženní

4 kopy 14 grošů
11 kop 7 grošů
9
1 kopa 30
6 dnů

Ves Saky.
kop
1. Grunt Martin Urban,
potah chová, rolí má 1 lán a více pod 22 strychů, sena nabírá 4 vozy,
otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepic úročních

6½

vajec úročních

20

2. Grunt Martin Mužík,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 6 vozů, otavy 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

4

slepic úročních

6½

vajec úročních

30

gr.

d.
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Fol. 38b

kop

gr.

3. Grunt Jan Marků hořejší,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu a pod 3 strychy, sena nabírá 3 vozy, otavy
2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

12

úroku svatohavelského

1

12

úroku svatojiřského

1

12

úroku svatohavelského

1

12

úroku svatojiřského

1

4

úroku svatohavelského

1

4

úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

4. Grunt Martin Brejnýkhen50 na krčmě Baštovské,
rolí má ½ lánu a pod 9 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

vajec úročních

10

5. Grunt Jiřík Rovenský,
potah chová, rolí má 1 lán a více pod 6 strychů 2 věrtele, sena nabírá
4 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází

6. Grunt mlýn hořejší Václava Srcha pustý,
rolí má pod 5 strychů 2 věrtele, louka jest, na níž se více než vůz sena
nabírá, Martin Mužík jí užívá a platí Václavovi Srchovi 2 kopy.
Vrchnosti platu vychází

50

Švejda uvádí: Brejník.

d.
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Fol. 39a

kop
7. Grunt mlýn po Jiříkovi Čentickým pustý, náleží vrchnosti,
rolí při něm pod 4 strychy a více náleží ke mlýnu kus pole, kteréhož se
Václav Kylián ujímá pravíce, že by to pole náleželo ke gruntu Jana
Markova pode 2 strychy, sena nabírá 1 vůz, otavy vozík, toho Václav
Kylián užívá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice

4

vajec

30

Také z té vsi Sak sousedé ze spolka platí slepici

Summa ze vsi Sak
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec úročních

1

17 kop 58 grošů
17 kop 58 grošů
18
1 kopa 30

Ves Žižice.
1. Grunt Kabátovský jinak Soukupovský pustý,
rolí při tom gruntu 2 lány, sena se nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz, stromoví
při tom není žádného.

gr.

d.
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Fol. 39b

kop

gr.

d.

Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

4

11

úroku svatohavelského

4

11

vajec úročních

1 kopa 40

2. Grunt Jana Třísky jest pustý,
ode 2 let ušel z gruntu jsouce starý člověk, rolí k té krčmě 1 ½ čtvrtí,
louka k tomu gruntu věčně dílem zbahněná, stromoví žádného není.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

52

4

úroku svatohavelského

52

4

3. Grunt Jan Kord,
potah chová, rolí má 5 čtvrtí, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

36

2

úroku svatohavelského

2

36

2

úroku svatojiřského

2

9

úroku svatohavelského

2

9

vajec úročních

1 kopa 20

4. Grunt Srbovský pustý,
rolí k němu za 1 lán, sena nabírá 2 vozy, stromoví štěpného není mimo
některý višňový strom.
Vrchnosti platu vychází

vajec úročních

1 kopa
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Fol. 40a

kop

gr.

d.

5. Grunt Jiřík Kytka,
potah chová, rolí má 1 lán a půl čtvrti, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

25

3

úroku svatohavelského

2

25

3

úroku svatojiřského

2

20

3

úroku svatohavelského

2

20

3

úroku svatojiřského

2

26

4

úroku svatohavelského

2

26

4

úroku svatojiřského

2

5

úroku svatohavelského

2

5

vajec úročních

40

6. Grunt Jiřík Křižan,
potah chová, rolí má 1 lán, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

vajec úročních

1 kopa

7. Grunt Jiříka Zavilého jest pustý,
rolí jest při tom gruntu 3 čtvrti, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

vajec úročních

40

8. Grunt Pavel Němec,
rolí má 3 ½ čtvrtí, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

vajec úročních

40
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Fol. 40b

kop

gr.

d.

9. Grunt Jakub Švec,
potah chová, rolí má 3 čtvrti, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

26

4

úroku svatohavelského

1

26

4

vajec úročních

40

10. Grunt chalupa Brachovská pustá,
není k ní nic.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

11. Grunt mlýn panský Matěj Brejcha mlynář,
rolí k němu 3 čtvrti, sena nabírá, sádek jest při tom mlýně čistý, stromoví
štěpného a višňoví na drahně se spatřuje.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

25

úroku svatohavelského

25

vajec úročních

40

Předešle mimo ten úrok mlynář byl povinen vykrmiti 2 vepře, aby
po 8 kopách stály, pak-li by uznáno bylo, že po 8 kopách nestojí, tehdy
mlynář sobě vepře zpeněžiti a k důchodům po těch 8 kopách odvésti
povinen byl, však vepře hladové vrchnost mu dáti byla povinna.
Prve byl mlýn o 2 kolech, nyní jest o 1 kole, nynicky dáti má za 2 vepře
úroce svatohavelském

16
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Fol. 41a

Summa ve vsi Žižicích
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
vajec úročních

44 kop 42 groše 6 d.
58 kop 42 groše 6 d.
8 kop 20

Ves Kamenice.
kop

gr.

1. Grunt Vít Sedláček,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

25

úroku svatohavelského

2

25

úroku svatojiřského

1

15

úroku svatohavelského

1

15

slepic úročních

7

vajec úročních

1 kopa

2. Grunt Pavel Sedláček,
potah chová, rolí má 1 lán, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

4

d.
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Fol. 41b

kop

gr.

3. Grunt Matěj Tesař,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 4 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

vajec úročních

40

4. Grunt mlýn Bělofousovský pustý,
jen místo zůstává, rolí k němu 45 záhonů, louka, toho žádný neužívá,
louku společně sousedé vypásají, měla by se pronajmouti, platu vrchnosti
z toho mlýna, co jest vycházelo, věděti se nemůže.
5. Grunt krčma pustá,
rolí k ní ½ lánu, louka jest k té krčmě, nabírá se vozík sena,
pronajímá se.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

24

úroku svatohavelského

24

vajec úročních

2

6. Grunt Martin Jakr,
potah chová, rolí má 3 lány, sena nabírá 6 vozů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních

10

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Kamenice a Pohořice

69

Fol. 42a

Summa ve vsi Kamenici
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec úročních

9 kop 4 groše
9 kop 4 groše
31
1 kopa

Ves Pohořice.
kop

gr.

d.

1. Grunt Jakub Kříž,
potah chová, rolí má k tomu gruntu 3 lány, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského51

9

20

úroku svatohavelského

9

20

52

slepic úročních

14

hnoje vození týden
ovoce česati týden
2. Grunt krčma Danyperovská jinak Kašparovská pustá,
rolí při ní za 1 lán, luka se k ruce vrchnosti pronajímají.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
uvoleného místo posudního
mimo to z dědin při tom čase

2 kopy 44 grošů 1 d.
6 kop 30 grošů
1 kopa

facit

10

14

1

3 kopy 3 groše 4 d.
6 kop 30 grošů
2 kopy

facit

10

33

4

úroku svatohavelského
uvoleného místo posudního
z dědin při tom čase
slepic úročních

51
52

Švejda uvádí chybně úrok po 9 kopách 4 groších.
Švejda slepice neuvádí.

7
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kop

gr.

d.

3. Grunt chalupa Šafářovská pustá,
rolí k ní 1 kopa záhonů, luk ani stromoví žádného není.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

4. Grunt Šolcovský jinak Jachmanovský, tu Jiřík Havlis,
potah chová, rolí má 15 kop záhonů, sena a otavy nabírá 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
4 kopy 42 grošů
více 3 kousků poustky při tom čase
15 grošů
více při svatém Jiří z 80 záhonů slove za drahami do vůle
vrchnosti
15 grošů facit

5

12

úroku svatohavelského
6 kop 26 grošů 1 d.
více z kousku poustky
15 grošů
item z 88 záhonů za drahami pohorskými do vůle vrchnosti
15 grošů facit

6

56

slepic

8½

hnoje vození jeden týden
česání ovoce jeden týden
5. Grunt Maretovský jinak Vávrovský pustý,
býval na něm potah, rolí při něm 1 ½ lánu, louka k němu ta se k ruce
vrchnosti pronajímá, štěpoví není žádného.
Vrchnosti platu vycházelo

1
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kop

gr.

úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

6

10

slepic úročních

d.

7

hnoje vození jeden týden
česání ovoce jeden týden
6. Grunt chalupa Jírovská jinak Samečovská pustá,
rolí k ní půl lánu, louka se k ruce vrchnosti najímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského
a z dědin

1 kopa
17 grošů 4 d.

činí

1

17

4

úroku svatohavelského
a z dědin
více za půlden roboty při tom čase

1 kopa
17 grošů 4 d.
5 grošů

facit

1

22

4

42

4

37

1

slepice úroční

2

7. Grunt chalupa Klímovská neb Fendrychovská pustá,
rolí k ní 1 kopa záhonů, ladem leží, louky není žádné, hrušky štěpné 2
a více višňoví, vinice k té chalupě pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského
z dědin při tom čase

25 grošů
17 grošů 4 d.

facit

úroku svatohavelského
z dědin při tom čase

1 kopa 19 grošů 4 d.
17 grošů 4 d.

facit

slepice

2½

8. Grunt chalupa Pavel Tůma,
rolí má ½ lánu, sena nabírá kopky 3, otavy kopky 3.

3
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kop

gr.

Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepic úročních

2½

9. Grunt aneb chalupa Blažkovská pustá,
rolí k ní 1 kopa záhonů neužívá se té rolí žádný, luk žádných není,
stromoví mimo více malé višňoví není žádného.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

Item nachází se v starém urburu, že jest Jan Habart z Martinovsi,
poddaný pana Malovice, a nyní na tom gruntu zůstává Jan Šebek,
platil ze skály z lomu kamenného, z gruntu J. V. hrab. M. kladenského
platu stálého ročně, totiž:
úroku svatojiřského z poustky

1

2

úroku svatohavelského z poustky

1

2

slepice úročních

4

Takového platu od mnoha let vrchnosti Kladenské nevychází.

Summa ve vsi Pohořici
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vození hnoje
česání ovoce

33 kop 48 grošů 2 d.
39 kop 1 groš 3 d.
47 ½
3 týhodny
3 týhodny

d.
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Ves Podol.
kop

gr.

d.

Grunt Károvský jinak Pumpálovský53 pustý,
rolí k němu 1 ½ lánu, luka prostranná v pěkném položení, které se k ruce
vrchnosti pronajímají, stromoví žádného není.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

50

úroku svatohavelského

1

50

slepic úročních

6

Dědiny k tomu gruntu tyto a v těchto místech se nacházejí.
Předně slove na Provazce příčka naskrze mezi polmi mšenskými poddanými pana Malovce,
tak jakž vyměřeno jest.
2.
Kus za hájem Holinkem, odkud ředohošťských po mez jest vršek a v tom vršku
borovička stojí a poněvadž od těch luk tak jak široký kus jest dochází až k silnici
velvarské.
3.
Malý kus nad hájem Holníkem ve 4 líchy jest obmezený.
4.
Kus počnouc od humen až k lesu Holinku a z toho lesu Holníku vychází cíp v prostřed
toho pole, opodál do pole bězící ten cíp s porostlinami ke Mšenu náleží.
5.
Kus pole velký a dlouhý slove na Vinici od hoření vysoké meze a až po příkop a běží
a spojuje se potom s loukou a dosahuje ta louka až nad sady mšenské.

53

Švejda uvádí nesprávně: Rumpálovský.
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6.

Kus pod vrbicí až do panského pole běží, více se nic nenachází mimo stavení zbořené
a hromady kamení.

Ves Pozdeň.
kop

gr.

1. Grunt mlýn Mastihubský54 panský,
byl předešle od 2 kolech moučných a nyní jest o 1 kole, rolí jest k tomu
mlýnu pod 30 strychů, však věčně díle zarostlé, stromoví okolo mlýna
štěpného částka se nachází, kteréhož mlynář užívá, Matěj Kalivoda jest
mlýna pronájemníkem.
Vrchnosti předešle z toho mlýna, dokud od 2 kolech byl, platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského
item za trávy při tom čase
slepic úročních se platilo

20 kop
2 kopy

facit

22

11

Nyní jest ten mlýn pronajat svrchu psanému Matějovi Kalivodovi,
má z něho dáti ročně

25

2. Grunt Jiřík Srb na Kuderovském,
ten grunt jest s potahem, rolí orných pod 5 strychů, ostatek zarostlý
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních
robot ženních

54

Švejda uvádí: Mastihubkovský.

5½
2 dny

d.
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kop

gr.

3. Grunt Votavovský nyní pustý,
byl s potahem.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

25

úroku svatohavelského

1

25

slepic úročních
robot ženních

5½
2 dny

4. Grunt Srbovský, Pavel Kameník má býti hospodářem,
má se mu šacovati a zápis udělati, jest chalupa, rolí vorné jest při ní pod
1 ½ věrtele.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
roboty ženní

3
2 dny

5. Grunt Pičkovský chalupa pustá, po Bartoňovi Krkavci.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

6. Grunt Altovský pustý,
louka se od toho gruntu klidí k ruce vrchnosti, bývá sena 1 stoh,
byl grunt s potahem.

d.
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Fol. 45b

kop

gr.

d.

Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

25

úroku svatohavelského

1

25

slepice úroční
roboty ženní

5
2 dny

7. Grunt chalupa Jiřík Novák,
rolí má pod 3 strychy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
z louky při tom čase
slepice úroční
roboty ženní

56 grošů 2 d.
10 grošů

facit

1

56

2

6

2

3
2 dny

8. Grunt chalupa Bečvářovská pustá,
nyní v ní myslivcová v podružství zůstává i dobytek chová a z ní nic
neplatí, louka ta se pronajímá vrchnosti k užitku.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční
vajec úročních55

2
45

9. Grunt chalupa Zákostelská pustá,
luka se pronajímá k užitku vrchnosti.
Vrchnosti platu z ní vycházelo
úroku svatojiřského

55

Švejda uvádí nesprávně 25 vajec.

30
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kop
úroku svatohavelského56

1

slepice úroční57
roboty ženní

gr.

5
2 dny

vajec úročních

45

10. Grunt chalupa Matouš Wolf na Laurencovském.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského
z louky
slepice úroční
roboty ženní

30 grošů
15 grošů

facit

45

1½
2 dny

11. Grunt chalupa Zajíčkova58 pustá,
louka od ní k ruce vrchnosti se klidí.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

28

úroku svatohavelského

28

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

12. Grunt Chalupa Kalfasovská59 pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
roboty ženní

3
2 dny

13. Grunt Braumovský pustý,
byl s potahem, louka se pronajímá k ruce vrchnosti.

56
57
58
59

Švejda
Švejda
Švejda
Švejda

uvádí nesprávně 30 grošů.
uvádí nesprávně 2 slepice.
uvádí: Zajíčkovská.
uvádí: Kalfáskovská.

d.
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Fol. 46b

kop

gr.

d.

Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních
roboty ženní

9
2 dny

14. Grunt Hruškovský pustý,
byl s potahem.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

40

úroku svatojiřského

1

3

3

úroku svatohavelského

1

3

3

slepice úroční
roboty ženní

4
2 dny

15. Grunt Mikuláše Havíka na Halvíkovském60 pustý,
byl ten grunt s potahem, louka se k ruce vrchnosti pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo

slepic úročních
roboty ženní

5½
2 dny

16. Grunt Mastného pustý,
byl s potahem, louka se pronajímá k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních
roboty ženní

60

Švejda slova na Halvíkovském vynechal.

12
2 dny
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kop

gr.

17. Grunt chalupa Štefanovská pustá,
louka se pronajímá k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepic úročních
robot ženních

5½
2 dny

18. Grunt Dvořákovský pustý,
byl s potahem, louka k ruce vrchnosti se pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

20

úroku svatohavelského

1

20

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

2

slepic úročních
roboty ženní

6
2 dny

19. Grunt Buršovský pustý,
byl s potahem, louka se k ruce vrchnosti klidí, bývá sena 1 stoh.
Vrchnosti platu vycházelo

slepic úročních
roboty ženní
20. Grunt Říha Žák na mlýně dolejším
jest s potahem, rolí orných má pod 2 strychy.
Vrchnosti platu vychází

7
2 dny

d.
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kop

gr.

úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepic úročních
robot ženních

6
2 dny

18. Grunt chalupa Balcarovská pustá,
louka k ruce vrchnosti se najímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepic úročních
roboty ženní

2
2 dny

22. Grunt chalupa Brožkovská pustá,
louka se pronajímá k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
roboty ženní

3
3 dny

23. Grunt Václav Kalina kovář,
potah chová, rolí orných má pod 6 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

20

úroku svatohavelského

1

20

slepice úroční
roboty ženní

4
2 dny

d.
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kop

gr.

24. Grunt chalupa Šebkovská pustá,
louka od ní klidí se k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

25. Grunt Mikoláš Habík na Tomášovské,
potah chová, rolí orných má pod 5 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních
roboty ženní

6
2 dny

26. Grunt Holečovský61 pustý,
byl s potahem, louka se k ruce vrchnosti najímá.
Vrchnosti platu vycházelo

slepic úročních
roboty ženní
27. Grunt chalupa slove panská,
louka se k ruce vrchnosti pronajímá, pustý grunt.
Vrchnosti platu vycházelo

61

Švejda uvádí: Holečkovský.

6
2 dny

d.
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kop

gr.

úroku svatojiřského

24

úroku svatohavelského

24

slepic úročních
roboty ženní

5½
2 dny

28. Grunt Bardasovský pustý,
louka se k ruce vrchnosti klidí, ten grunt byl s potahem.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

20

úroku svatohavelského

1

20

úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepic úročních
roboty ženní

8
2 dny

29. Grunt krčma jest chalupa pustá,
louka se k ruce vrchnosti užívá.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních
roboty ženní

11
2 dny

30. Grunt kovárna chalupa Jelínkovská pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

35

úroku svatohavelského

35

slepice úroční
roboty ženní

3
2 dny

d.
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kop

gr.

d.

31. Grunt chalupa Lorencovská pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

slepic úročních
roboty ženní

Summa ve vsi Pozdni
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec úročních
robot ženních

1½
2 dny

54 kop 1 groš 5 d.
57 kop 36 grošů 5 d.
152 ½
1 kopa 30
59 dní

Při vsi Pozdni býval před lety dvůr panský, rolí lesem zarostlé, jakož se posavad
štěpnice panská vynachází, slove [v] Stokách, v níž štěpu již sešlých, trním a dřívím
zarostlých, větším dílem jabloňových, namnoze se nachází. A když se ovoce obrodí, k ruce
vrchnosti ovoce na stromech se prodává.
Ovčinec při tom dvoře býval a mohl by se tam ovčín zase vyzdvihnouti, neboť pastev

Fol. 49b

jest hojnost, jsouce tam namnoze pustých gruntů a lidé poddaní zprávu činí, že jsou tam
na dobytek ovčí pastvy ujištěné a dobytek ovčí že tam zdárný býval, nyní větším dílem
jinopanští ovčáci takové pastvy vypásají.
Chmelničky panské nehrubé v té vsi jsou 3, totiž: od Zajíčkovského gruntu 1, od Mastného gruntu 1, od gruntu Mikoláše Habíka 1. Bývá chmele okolo 15 strychů.
Zpráva o lukách panských.
1.
Louka panská hořejší 6 ½ loket mezuje se s panstvím kornhauským.
2.
Louka panská dolejší podobně 6 ½ loktu z obou stran mezi selskými pozdenských
sousedů lukami ležející. Na každé louce po 12 vozech sena, učinilo
24 vozy
A když [se] luka pronajímaly, vycházelo platu z každého kusu po 3 kopách učinilo 39 kop
Co se pak luk od pustých gruntů dotýče, jichž rozdílně na drahně se nachází, na to jest
potřeby každého roku bedlivý pozor dáti, aby se taková luka skrze osoby ze zámku, od
vrchnosti zřízené, po shlídnutí jich pronajmouti a nebo k ruce vrchnosti kliditi daly a na
sedlákův vedle vůle jejich najímati dopouštěly, nebo když se na to tak pozor dávati bude,
budoucně lepší užitek vrchnost pozná.
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Fol. 50a

Rybníček panský ve vsi Pozdni pustý, zanesený a zarostlý, kterýž se ničímž neužívá,
pokládá se na 10 kop násady kaprové, však kdyby spravený byl, mohl by se za podtěrní
rybník užívati.
Při vsi Pozdni jest velice zapotřebí, aby se myslivec choval jak pro zvěři, pro lidi, kterýchž
tam namnoze jest, pro luka panská, tak pro pastvy v lesích a panství, aby škody činiti
nedopouštěl.

Fol. 50b

Ves Kroučová.
kop

gr.

1. Grunt Jan Fejfar,
potah chová, rolí má pod 20 strychů, ostatek rolí lesem zarostlý,
sena nabírá 3 vozy, otavy málo.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

29

úroku svatohavelského

29

slepic úročních

2

Item předešle platil posudného
při svatém Jiří – nyní neplatí

4

při svatém Havlu – nyní neplatí

4

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

2. Grunt Matouše Malého krejčího pustý,
byl s potahem, ušel z gruntu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

slepice úroční

1

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

3. Grunt Chaloupkovský byl s potahem, pustý zůstává.
Vrchnosti platu vycházelo

d.
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Fol. 51a

kop

gr.

úroku svatojiřského

24

úroku svatohavelského

24

slepice úroční

2

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

d.

4. Grunt Tomáše Dvořáka, pustý,
byl s potahem, kterýžto Tomáš Dvořák gruntu toho pustého státi
zanechal a na Dobrý na gruntu Kšautovském se osadil.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

22 3 ½

úroku svatohavelského

22 3 ½

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

5. Grunt Jiřík Fejfar,
potah chová, rolí má orné pod 12 strychů, ostatek lesem zarostlý, sena
bere 3 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

29

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych
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Fol. 51b

kop

gr.

6. Grunt chalupa Košinářská pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice úroční

1

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

7. Grunt chalupa Slezákovská pustá,
rolí k ní pod 2 ½ strychu, nevycházelo z ní platu žádného.
8. Grunt chalupa Bartoň Jelínek,
rolí má pod 6 ½ strychu.
Vrchnosti platu vychází

11

úroku svatojiřského

11

úroku svatohavelského
slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

9. Grunt chalupa Plichtovská pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

12

úroku svatohavelského

12

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

d.
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Fol. 52a

kop

gr.

10. Grunt chalupa Jan mladší Fejfar,
rolí má pod 6 strychů, ostatek zarostlé ladem leží.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

25

úroku svatohavelského

25

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

11. Grunt Jakub Palásek,
rolí orných pod 15 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

12. Grunt chalupa kolářovská pustá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

18

úroku svatohavelského

18

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

d.
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Fol. 52b

kop

gr.

d.

13. Grunt Dlouhovský pustý.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

25

úroku svatohavelského

25

slepice úroční

2

roboty ženní

2 dny

roboty shonné

2 dny

žita osepního

1 strych

ovsa osepního

1 strych

z čihadel platu

1

19

za roboty

3

50

Summa ve vsi Kroučové
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
roboty ženní
roboty shonní
žita osepního
ovsa osepního

7 kop 56 grošů 3 ½ d.
13 kop 14 grošů 3 ½ d.
22
22 dnů
22 dnů
10 strychů
10 strychů

Fol. 53a

Summa z celé rychty Kladenské i z pustých gruntů co předešle vycházelo
úroku svatojiřského
245 kop 11 grošů 4 ½ d.
úroku svatohavelského
327 kop 15 grošů 4 d.
kapounů
2
slepic úročních
423
vajec úročních
19 kop 35
sekání na lukách
12 dnů
robot ženních
174 dnů
roboty shonní
22 dnů
žita osepního
10 strychů
ovsa osepního
10 strychů
konopí poskovních trhati
12 dnů
konopí hlavatých trhati
9 záhonů
vození hnoje
3 týhodny
česání ovoce
3 týhodny
panu faráři kladenskému vajec k Zelenému čtvrtku
20
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Fol. 54a

Rychta Doberská.
Ves Dobrá Dolejší.
kop

gr.

1. Grunt Václav Horák má dva grunty Fenclovský a Trousilovský,
potah chová, rolí má sitém oběma gruntům pod 34 strychů, sena nabírá
4 vozy
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského z Fenclovského

33

úroku svatojiřského z Trousilovského

33

úroku svatohavelského z Fenclovského

44

úroku svatohavelského z Trousilovského

44

slepice úroční z Fenclovského

3

slepice úroční z Trousilovského

2

roboty ženní z Fenclovského

3 dny

roboty ženní z Trousilovského

1 den

roboty vázání obilí z Trousilovského

1 den

vajec úročních z Fenclovského

15

vajec úročních z Trousilovského

15

2. Grunt Jiřík Špingler truhlář,
potah chová, rolí má pod 20 strychů, sena nabírá 1 vůz
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského nad chalupu ševcovskou

1

50

úroku svatohavelského nad chalupu ševcovskou

1

50

slepic úročních
vajec
roboty ženní

4
40
3 dny

d.
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Fol. 54b

kop

gr.

d.

3. Grunt krčma Studeného jinak Víta Prenta, jmenuje se krčma
Klimšovská, jest pustá,
však Vít Proyt rolí a luk užívá, rolí jest pod 27 strychů, sena nabírá dobré
2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

25

úroku svatohavelského
z dědiny Kovářovské při tom čase
místo žetí 15 kop snopů obilí

25 grošů
45 grošů
2 kopy

3

10

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

slepic úročních
vajec

facit

9
50

4. Grunt Balcarovský pustý,
rolí k němu pod 30 strychů, sena nabírá 4 vozy, Matouš syn Balcarův rolí
a luk i stromoví užívá, úrok i contribuci dává, však nerobotuje.
Vrchnosti platu vychází

slepice úroční

3

5. Grunt chalupa Pavla Ševce, pustá,
rolí k ní pod 6 strychů, loučka se k ruce vrchnosti pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2?

úroku svatohavelského

2?

konopí trhati aneb roboty ženní

1 den

Jiřík Špindler truhlář užívá od té chalupy rolí pod 3 strychy a naproti tomu
připsaná k jeho gruntu odtud úroku každého daní po 30 groších
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Fol. 55a

kop

gr.

6. Grunt aneb kovárna Blažkovská pustá,
rolí orných pod 6 strychů, více dědiny zarostlé, na louce se sena nabírá 1
vůz, od té kovárny Jakub Palička dědin užívá, a z ní úrok dole psaný, jakž
předešlé vrchnosti vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepic úročních
husu dobře vykrmenou

9
1 anebo za ní 30 grošů

7. Grunt chalupa Tomáše Trnky,
rolí má pod 12 strychů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

40

úroku svatohavelského

40

slepice úroční

1

vajec úročních

20

roboty ženní

2 dny

8. Grunt Adam Blažků,
rolí má i s zarostlými pod 45 strychů, sena nabírá 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční

2

vajec úročních

15

roboty ženní

2 dny

d.
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Fol. 55b

kop

gr.

d.

9. Grunt Vít Studený jinak Prent pustý spálený,
rolí k němu i s zarostlými pod 22 strychů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vycházeti má
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

místo žetí 15 kop snopů při tom čase
slepic úročních
vajec

2
9
50

10. Grunt chalupa Broučkovská pustá,
rolí při ní pod 10 strychů, louky se pronajímají k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepice úroční
vajec

2
15

11. Grunt Jan Kříž,
rolí má pod 45 strychů, sena nabírá 5 vozů
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepic úročních

6
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Fol. 56a

kop

gr.

d.

12. Grunt Jiřík Tvrzskýho,
rolí má pod 22 strychů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

vajec úročních

50

13. Grunt Jakub Palička,
rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

25

úroku svatohavelského

3

30

slepice úroční
vajec úročních

4
1 kopa

14. Grunt chalupa Rakovská pustá,
z kousku pole, které ladem leží, vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

8

úroku svatohavelského

8

Summa ve vsi Dolení Dobré
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
husa krmná
slepic úročních
vajec úročních
roboty ženní

14 kop 28 grošů 3 ½ d.
20 kop 3 ½ d.
1 nebo za ní 30 grošů
45
5 kop 30
13 dní

Při té vsi Dolení Dobré bažantnice ohrazená, v kteréž se ku potřebě J. V. H. M. bažanti
chovají a plemení, jest
1

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Velká Dobrá

94

Fol. 56b

Ves Dobrá Hořejší.
kop

gr.

d.

1. Grunt Jan Havlíček,
rolí má půl lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

slepice úroční

3

vajec úročních

30

roboty ženní

2 dny

roboty na lukách

2 dny

konopí trhati

1 záhon

2. Grunt chalupa cihlářovská pustá,
rolí pod 3 strychy zarostlá, louka též zarostlá, žádný toho neužívá
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

3. Grunt Jiřík Nedbal,
rolí má pod 31 strych.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žita snopného 15 kop, za ně peněz

30 grošů
2 kopy facit

slepic úročních

9

vajec úročních

49

2

30
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Fol. 57a

kop

gr.

d.

4. Grunt Šimon Jelínek,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 3 vozy.
Úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského
žita snopného 15 kop, za ně peněz

2 kopy
2 kopy facit

slepic úročních

8

vajec úročních

1 kopa

roboty ženní

4

2 dny

5. Grunt Křížovský pustý,
rolí všechna zarostlá za 3 čtvrti, louka se pronajímá k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

3 3½

úroku svatohavelského
1 kopa 3 groše 3 ½ d.
žita žetí snopů 30 kop, za ně peněz
4 kopy
item z dědin při tom čase
40 grošů facit

5

43 3 ½

slepic úročních

9

vajec úročních

1 kopa 36

6. Grunt Skopcovský pustý,
rolí při něm zarostlých pod 40 strychů, louky se k ruce vrchnosti najímají,
na sadě, co se obrodí, k ruce vrchnosti se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30 grošů

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Velká Dobrá

96

Fol. 57b

kop
více z dědiny za Mrakovským rybníkem dolejším mezi chvojím
slove Kopaniny, která k tomu gruntu dědičně puštěná byla, při
tom čase
1 kopa facit
úroku svatohavelského
z vypsané dědiny při tom čase
item snopů 15 kop, za ně peněz

30 grošů
1 kopa
2 kopy facit

slepic úročních

9

vajec úročních

50

roboty ženní

1 ½ dne

roboty na lukách dělati

2 ½ dne

gr.

1

30

3

30

d.

Item od gruntu Hlavatovského ke dvěma gruntům rozděleného, totiž ku
gruntu Skopcovskému a Ksartovskému62 a na tento grunt Skopcovský
platu polovičního vyjíti má, totiž:
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žita snopů 2 kopy 30, za ně peněz

16 5 ½
16 grošů 5 ½ d.
1 kopa facit

slepic úročních

4½

vajec úročních

24

roboty ženní

1

16 5 ½

1 den

7. Grunt Markovský pustý,
rolí při něm pod 45 strychů, louka se k ruce vrchnosti pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

48

úroku svatohavelského
žita snopů 15 kop, za ně peněz

62

48 grošů
2 kopy facit

slepic úročních

12

vajec úročních

1 kopa 21

2

48

Druhý díl připadl ke krčmě Tomáše Dvořáka, jak je vidět u statku č. 8, ale zápis názvu gruntu na
tomto místě názvu statku č. 8 neodpovídá.
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Fol. 58a

kop

gr.

d.

8. Grunt krčma Tomáš Dvořák,
rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 3 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
z dědin při tom čase

2 kopy 5 grošů
10 grošů facit

roboty ženní

3 dny

konopí poskovných trhati

2 dny

2

5

2

15

Item též Tomáš Dvořák z gruntu Hlavatovského ve dví rozděleného:
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
žita snopů 7 kop 30, za ně peněz

16 5 ½
16 grošů 5 ½ d.
1 kopu facit

slepic úročních

4½

vajec úročních

24

roboty ženní

1

16 5 ½

1 den

9. Grunt Matouš Balcar,
rolí má pod 9 strychů, sena nabírá 2 vozíky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční

2

vajec úročních

35

roboty ženní

2 dny
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Fol. 58b

kop

gr.

d.

10. Grunt Jiřík Trapič,
rolí má ½ lánu, sena nabírá 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského
z dědin při tom čase

30 grošů
25 grošů facit

55

11. Grunt Karobovský pustý,
rolí k němu pod 15 strychů zarostlé, z louky plat vrchnosti vychází.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

24

úroku svatohavelského
žita snopů 15 kop, za ně peněz

24 grošů
2 kopy facit

2

24

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

slepic úročních

10

vajec úročních

48

12. Grunt chalupa Janouškovská pustá,
bez rolí, místo toliko, kde stála.
Vrchnosti platu vychází

roboty ženní

2 dny

na lukách hrabati

1 den

13. Grunt Martin Kapoun myslivec,
rolí má pod 10 strychů.
Vrchnosti platu vychází
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Fol. 59a

kop

gr.

úroku svatojiřského
více z dědiny v Mrakovech při tom čase

30 grošů
20 grošů facit

50

úroku svatohavelského
více z dědiny v Mrakovech při tom čase

30 grošů
20 grošů facit

50

14. Chalupa Brachovská jinak Kulnovská pustá,
rolí k ní pod 4 ½ strychu, palouk v lesích, Špatný ho užívá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

35

úroku svatohavelského
z dědiny za Smahou při tom čase

35 grošů
40 grošů facit

slepice úroční

3

vajec úročních

30

roboty ženní

2 dny

roboty na lukách

2 dny

konopí trhati

Summa ve vsi Hořejší Dobré
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepice úroční
vajec úročních
roboty ženní
roboty na lukách
konopí trhati
více konopí trhati

1

1 záhon

13 kop 49 grošů ½ d.
31 kop 59 grošů ½ d.
74
8 kop 47
16 ½ dne
7 ½ dne
2 dny
2 záhony

15

d.
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Fol. 59b

Dvůr panský ve vsi Hoření Dobré od kamene vystavěný s příležitostmi k němu
přináležejícími, totiž:
rolí orných
za Hájkem na velikém kuse přes patery hony, 52 záhony, seto bylo na zimu 1660
pšenice k sklizni v roce 1661
21 strych 2 věrtele
žita též přes patery hony, vyseto bylo na 3 kopy 28 záhonů
77 strychů 1 věrtel
ječmena na jaro 1661 i s klíny přes 2 hony na 1 kopě 44 záhony vyseto
22 strychů
ovsa přes tři hony vyseto bylo na 2 kopy záhonů
ovsa přes dva hony v hlinoviště nad košíkama 20 záhonů
celkem 32 strychů
klínků při tom pro řepu zůstalo 16
ovsa za sádkou přes čtvery hony na 2 kopách záhonů seto bylo
43 strychů 1 věrtel
ječmene v tom místě přes troje hony na 23 kop záhonů seto bylo
7 strychů
hrachu přes dvoje hony seto bylo na 1 kopu 48 záhonů
7 strychů 1 věrtel
úhorů podoraných bylo
úhoru slove Velký přes 1 ½ honů
item přes troje hony
item přes čtvery hony
item za Horáčkovic přes 2 hony

1 kopa 10 záhonů
1 kopa 30 záhonů
1 kopa záhonů
2 kopy 50 záhonů

Fol. 60a

A mimo to jest kus pole panského dobrého pšeničného nad cihelnou, však zarostlého,
soudí se, že jest kdyby se vykopalo, spíš více než méně pod
25 strychů
Chmelnička při tom dvoře, na níž bývá chmele
10 i 11 strychů
Štěpnice při tom dvoře jsou 3, však zanečištěné.
Luk jest k tomu dvoru
1.
slove Pastviště za humny za dvorem, naklidívá se sena
2.
v velkém sadě
3.
pod Košíkem
4.
slove v Řitlizu
5.
slove na Hovrech
6.
na louce slove robotní
Všeho sena bývá
Mimo otavy
V tom dvoře se chovati může
volů tažných
krav dojných
jalového hovězího
sviňského dobytka
drůbeže pernaté vedle uznání.

8
20
20
15

Ovčín při tom dvoře býval, v něm se chovalo jalového ovčího dobytka.
Při vsi Hoření Dobré jest cihelna, vápenice, lom kamene vápenného.

2 stohy
2 stohy
2 stohy
2 stohy
2 stohy
1 stoh
11 stohů
1 stoh
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Fol. 60b

Ves Doksy.
kop

gr.

d.

1. Grunt chalupa Šrekovská pustá,
rolí při ní pod 45 strychů jest všechna lesem zarostlá, luka se k ruce
vrchnosti pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

2. Grunt Václav Bílý,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 5 vozů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepice úroční
roboty ženní

3
4 dny

3. Grunt Chřapovský neb Kotrovský pustý,
rolí zarostlá pod 45 strychů, louky pode 3 vozy sena užívala Lída Dvořka
bez vůle vrchnosti od mnoha let z ní nic neplatila, aby vší ta louka
vypasená jest pronajatá v létu 1661 mlynáři Podhrázskému, má z ní dáti
letošního roku 1 zl., budoucně se drážeji najímati moci bude.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

4. Grunt Pavel Bílý na Zedníkovském,
potah chová, rolí má i s přikoupenýma 1 ½ lánu, sena nabírá 4 vozy
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Fol. 61a

kop

gr.

d.

Vrchnosti platu vychází i s přikoupením od syna
úroku svatojiřského

3

–

4

úroku svatohavelského

3

–

4

úroku svatojiřského

1

24

úroku svatohavelského

1

24

slepice úroční přikoupeného

1

5. Grunt Novákovský Václava Horáka,
kterýž se od mnoha let za pustý pokládal a týž Václav Horák ho užíval,
aniž žádnému z něho neplatil, rolí k němu pod 45 strychů, sena nabírá
4 vozy.
Vrchnosti z něho platu vycházeti má

6. Grunt Skalníkovský pustý,
rolí k němu pod 15 strychů všecka zarostlá, loučka se k ruce vrchnosti
pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

Item při též vsi Doksy v starém urburu tato paměť se nachází, jakž tam psáno, tak tuto
vytaženo jest, totiž: Víceji z té vsi dávati povinni jsou, platu peněžitého

Fol. 61b

stálého jednou v rok, a to při času svatého Jiří z níže psaných gruntů, kteréžto panství pan
Zejdlic sobě vymínil
na gruntu Kubovském
na gruntu Beznovském
na gruntu Václavovém
na gruntu Mužanovém
ti gruntové náležejí k Smečnu a od mnoha let nic neplatí.
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13 kop 3 groše 1 d.
10 kop 51 grošů 4 d.
4
4 dny

Mlýn dokeský panský pod hrází rybníka velkého dokeského o 2 kolech moučných, při
něm pila panská, na níž se špalky na prkna a jiné potřeby řeží, však hrubě sešlá, kteráž
opravy potřebuje, jest
1
Pronajat týž mlýn Václavovi mlynáři, má z něho dáti ročně žita
80 strychů
vepře vykrmiti má ročně 2 anebo za ně k důchodům odvésti
12 kop
na pile co špalků panských najaté potřebě zřeže, platí se mu z důchodů od každého špalku
po
10 kr.

Fol. 62a

rolí k tomu mlýnu náležejících, kterýchž mlynář užívá, jest pod
okrajky při rybníce dokeském mlynáři náležejí, nabírá na nich vozík sena.
K mlivu do toho mlýna lidé poddaní obráceni jsou, totiž:
městečko Kladno
ves Dobrá Dolejší
ves Dobrá Hořejší
ves Cvrčovice
ves Dokes
z Dubí
z Malého Újezdečka
ves Kročehlavy
ves Hoření Přítočno
ves Dolení Přítočno

15 strychů
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Fol. 62b

Zpráva o rybnících při vsi Hořejší Dobrý a okolo Doksí.
1.
Rybník slove Velký pod Doksy kaprový na tři tepla, sadí na něm a bude k lovu léta
1662
93 kop
A vedle spatření jeho saditi se může plodu tříletého
150 kop
Však kdyby se jeden rok sušil, nahradil by ten rybník to, co by na mlýnu pronájmu
ucházelo, že se budoucně násadou na rybách, jako i sena a otavy z něho nemálo by
se dostati mohlo.
2.
Rybník slove Nohavice, ten se nenasazuje, a když se nenasazuje, užitku se z něho
vzíti nemůže, prlení anebo zbraně při něm žádného není, hráz protržena a pod hrází
toho rybníka nad rybníkem Velkým dokeským podobně zbraně žádné není, tak se
může dobře z doleního rybníka sem nasazovati.
3.
Rybník slove Zejdlický, kaprový, může se saditi na něj
70 kop
4.
Rybník slove Volek, kaprový, může se saditi na něj
70 kop
5.
Rybník slove Hluboký, výtažní, může se saditi na výtah na něj plodu dvouletého
20 kop
6.
Rybník slove Ovčácký, výtažní, může se na něj saditi plodu dvouletého na výtah
30 kop
7.
Rybník slove Pastviště, plodový podtěrní, může se na něj saditi kaprů na podtěr
s poštěváčky
40 kop
8.
Rybník slove Štědrý podtěrní, sází se na něj kaprů podt.
15 kop

Fol. 63a

9.

Rybník slove Chozovský, v nově spravený, mohlo by se na něj saditi plodu dvouletého na výtah
40 kop

Lomy kamene mlýnského a štukového, pěkného, nade vsí Doksy, dostatek se nachází
a platu z nich vycházelo vrchnosti, jak níže psáno stojí.
1.
Lom štukový, v němž se i kámen mlýský nachází, z něho Jan Batysta ročně dával
40 zl.
2.
Lom štukový žádný hon Martin Špaček držel a platil ročně
30 zl.
3.
Lom kamene mlýnského Pavel Bílý držel, platil ročně
12 zl.
4.
Lom kamene mlýnského černou horou, Kapalínové drželi, platili ročně
14 zl.
5.
Lom kamene mlýnského Tomáš Trnka držel, platil ročně
10 zl.
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Fol. 63b

Ves Družec.
kop

gr.

d.

gr.

d.

Ve vsi jest krčma slove Homolovská pustá,
rolí za 1 lán, všeckna zarostlá, louka se k ruce vrchnosti pronajímá, nyní
tam Jiřík Kolář v podružství zůstává a v lochu své obydlí má, platí z bytu
vrchnosti platu postranního ročně
1 kopu
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

kapouni úroční

2

Ves Kyšice.
kop
1. Grunt Vávra Pospíšil,
potah chová, rolí má i s zarostlými pod 50 strychů, sena nabírá 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepice úroční

4

2. Grunt Jan Shejbal,
potah chová, rolí má pod 50 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 3 kopky.
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepice úroční

2½
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Fol. 64a

kop

gr.

3. Grunt Matěj Vrbský,
potah chová, rolí má pod 38 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepice úroční

2

4. Grunt Matěj Janoušek,
potah chová, rolí má pod 50 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepice úroční

2½

5. Grunt chalupa Zamberovská pustá,
rolí k ní slove pod Fišpachem pod 2 věrtele, z paloučku a 3 zahrady
vrchnosti platu vychází
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

40

úroku svatohavelského

40

6. Grunt Pavel Janoušek,
potah chová, rolí má i s zarostlými pod 45 strychů, sena nabírá 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepice úroční

4

d.
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Fol. 64b

kop

gr.

d.

7. Grunt chalupa Vít Kyreš,
rolí má pod 3 strychy 2 věrtele, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

roboty ženní

1 den

8. Grunt Jakub Špatný,
rolí má pod 35 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy vozík, má potah.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

1

?

1

?

slepice úroční

1½

9. Grunt Balcar Pušman krčmář,
rolí má pod 24 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy 2 kopky, potah chová.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepice úroční
konopí trhati

1½
1 záhon

10. Grunt Martin Řezáč,
potah chová, rolí má pod 22 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
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Fol. 65a

kop

gr.

úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

slepice úroční

2

roboty ženní

3 ½ dne

konopí trhati

1 záhon

11. Grunt krčma Dlouhovská Tůmy Řezáče pustá,
rolí jest k ní pod 6 strychů, z rolí a loučky plat vrchnosti vychází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

28

úroku svatohavelského

28

roboty ženní

1 den

12. Grunt Anna Kubová na Kyliánovském,
rolí má pod 21 strych, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

38

úroku svatohavelského

38

slepice úroční
konopí trhati

2
1 záhon

13. Grunt chalupa Trousilovská Jana Borka pustá,
rolí k ní věčně dílem zarostlé pod 9 strychů, z palouků a z zahrady,
za kterou vrchnosti platu vychází, a z ovoce, když se obrodí, k ruce
vrchnosti se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo

d.
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Fol. 65b

kop

gr.

d.

úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepice úroční

1

roboty ženní

2 dny

konopí trhati

1 záhon

14. Grunt Pavel Syřiště,
potah chová, rolí má i s zarostlinou pod 45 strychů, sena nabírá a otavy
3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

30

úroku svatohavelského

3

30

slepice úroční

2½

15. Grunt Zejdlíkovský chalupa pustá,
rolí pod 2 strychy, rolí žádný neužívá, palouk jest, na něm sena se nabírá
4 kopky, ten se k ruce vrchnosti pronajímá, sádek jest při panským,
vrchnost ho užívá s trávami.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

konopí trhati

1 záhon

16. Grunt Jiřík Šmíd zahradník, chalupa,
rolí má pod 14 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

rolí ženní63

63

Má být: roboty ženní.

1 ½ dne
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Fol. 66a

kop

gr.

17. Grunt Havel Podolský,
potah chová, rolí má pod 60 strychů i s porostlinami, sena nabírá 3 vozy,
otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

4

30

úroku svatohavelského

4

30

slepice úroční

4½

18. Grunt chalupa Kubovská, Vít Kyreš ji užívá,
rolí při ní pod 2 strychy, sena nabírá 4 kopky, štěpy dva jabloňové
a hruška 1
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

roboty ženní

4 dny

19. Mlýn nový pod Hlubokým rybníkem,
platilo se z něho předešle úroku, každého daní po 5 kopách 30 groších,
roboty ženní mlynář byl povinen vykonati 2 dny, býval až o 2 kolech,
nyní o 1. Nyní se k ruce vrchnosti užívá a pronajímá, rolí při něm pode
3 věrtele, luk okrajky asi vůz sena, štěpů několik, to mlynář užívá.
V létu 1660 dne 24. Aprilis ten mlýn pronajat Martinovi Jelínkovi na 5 let
pořád zběhlých, má z něho každoročně obilí vejmilného odvozovati po
16 strychách.

d.
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Fol. 66b

kop

gr.

d.

20. Grunt mlýn starý kyšický pustý,
býval o 3 kolech moučných, rolí při tom mlýně soudí se pod 4 strychy, ta
ladem leží, luka od toho mlýna k ruce vrchnosti se pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

20

a místo vykrmení jednoho vepře

7

21. Chalupa panská při dvoře kyšickém pro podruhy vystavěná,
v též chalupě Martin Kladrubský řezník zůstává,
při ní nic není, jest tu krám řeznický.
Platí při svatém Havlu
kamen loje z bití dobytka

1

a z bytu v též chalupě též loje kamen

1

Summa ze vsi Kyšic scházelo i z pustých gruntů
úroku svatojiřského
48 kop 52 grošů
úroku svatohavelského
56 kop 35 grošů
slepic úročních
30
robot ženních
15 dní
roboty konopí trhati
5 záhonů
loje přepouštěného
2 kameny

Fol. 67a

Ve vsi Kyšicích jest
Dvůr panský nyní pustý, byl od kamene vystavěný, stojíce ještě zdi dobré, mohl by na
skrovný náklad krovem přikrýti, nebo nyní dobytek hovězí v tvrzi zůstává
Tvrz jest od kamene vystavěná, však pobouraná než přikrytá.
Sad při ní prostranný, však zanečištěný a zarostlý, není puncovaný.
Stodola jest při dvoře o dvou mlatech, za tou stodolou jest
Sad veliký, v něm stromoví namnoze, však všeckno zarostlé nevypucované, potřebí
takové sady vyčistiti, a když tomu čas jest, vypucovati. Nebo se nacházejí v zarostlinách
někteří mladí pěkní štípkové, jako i plané namnoze, které by se mohly štěpovati, kdyby se
ten neřád, mezi kterými štípky a pláně jsou, vyklidit tak, aby mladí štěpové lépěji růsti a se
rozkládati mohli.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Kyšice

112

Při té tvrzi a dvoře jsou dva podzemní sklepy klenuté, kteréž již počínají neopatřením
se síjí, velice na mizinu přicházely jako také byvši předešle nad týmiž šíjemi stavení, pro
kteréž na ně voda dostává, téci nemohla, nyní nejsouce ničímž přikryti, bude-li tak
nadlouze, někdejší náklad na ně učiněný darebněn bude a tu se všecko zasype.
Při kterémžto dvoře v létu tomto 1661 chovalo se krav dojných 19 a dobytka hovězího
jalového 11 kusů;

Fol. 67b

však vedle vyhlídnutí v tom dvoře dobře se chovati může krav dojných 30, jalového
hovězího 20 kusů, voli tažní 4, sviňského pohlaví a drůbeže pernaté vedle uznání.
Na kterýžto dobytek na dvou sadech trávy letního času nepřeznou, obzvláštně, kdyby se
zarostliny vyčistily, ještě by se v nich sena drahná částka shromážditi mohla, nebo tu
prostranství veliké jest.
Při dvoře Kyšickém
Polí orných i ladem ležících se nachází, kteréžto pole dne 11. Juny 1661 spatřené jsou,
jsouce místem při týchž polích nerovné záhony, na které příliš krátké klíny, jiné delší šikem
kusy ležící, takže se na něj spravedlivě na záhony vyčísti, nýbrž co náklad kus zrna padne
vyznamenáno jest, totiž:
1.
Kus vedle pole Jakuba Špatného dobíhající louky Pospíšilovy, ječmenem oseto bylo
44 záhony, délky přes 2 ½ honu, více při tom kratších záhonů 17 přes dvoje hony
unhošťským polím a na ten kus vyseto bylo ječmene
14 strychů
2.
Kus odtud, jak se přes hráz rybníka Pišpachu nejsouce sokerovný záhony, jsouce
vždycky kratší …henní končí vedle pole Pospíšilova, dobíhají konce záhonů k silnici
křivoklátský ku gruntům unhošťským, na ten kus bylo vyseto žita
22 strychů

Fol. 68a

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Kus pole za pastvištěm, podobně nerovné záhony vedle rybníka Nového i Hlubokého
jest kus, byl ovsem osetý až po strouhu jalovou, kterou jde příbytek vody hostinské
do rybníků, i z druhé strany té strouhy bylo na něj vyseto ovsa
40 strychů
a hrachu bylo vyseto
5 strychů
Kus pod tou strouhou a za Novým mlýnem po strouhu až k mostku díly se s grunty
unhošťskými, jsou záhony všecko klínovatý a nerovný, bylo vyseto ovsa
30 strychů
Kus ze druhé strany strouhy ke Kyšicím byl žitem osetý, bylo na něj žita vyseto
19 strychů
a pšenice vedle toho žita vyseto bylo
8 strychů
Kus úhoru podoraného nad úvozem slove na Širokým kusu jest klínů 30 a záhonů
přes dvoje hony místy a místy kratší jest 2 kopy 15 záhonů, vysívá se
25 strychů
item ječmene vedle pšenice bylo vyseto
6 strychů 3 věrtele
Kus úhoru podoraného u zahrady přes 1 ½ honů 1 kopa 3 záhonů a klínů 9, padne
zrna
12 strychů 2 věrtele
Kus mezi hruškami úhoru podoraného, přes půl druhých honů 1 kopa 48 záhonů,
padne zrna
18 strychů
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Item polí všech zarostlých k témuž dvoru nachází se pod
62 strychů
a tak všeho pole k témuž dvoru kyšickému i co zarostlých jest nachází se pod 267 strychů
Na lány počítaje učiní
4 lány a více pod 27 strychů

Fol. 68b

Luk k tomu dvoru jest v dobrém drnu
1.
Louka okolo rybníka Pišpachu, strany bývá sena
8 stohů
otavy žádný
2.
Louka pod tím rybníkem Pišpachem pod hrází, bývá sena
1 stoh
3.
Louka u rybníka Hlubokého, bývá sena
1 stoh
4.
Louka na Pastviště, bývá sena
1 stoh
5.
Louka na Poustkách, sena bývá dobrý
1 stoh
otavy na té louce
1 stoh
6.
Louka slove na Skrobotě, bývá sena
1 stoh
v sadech tráva pro dobytek se vyžínává
7.
Louka při mlýně kyšickém starém (půl míle od Kyšic) pustém, jest louka v svém
obmezení, nabírá se sena dobrý stohy
3
A tak všeho sena i s otavou bývá každoročně k tomu dvoru
17 stohů
Zpráva o rybnících při vsi Kyšicích, rybníci ke Kyšicím náležející jsou
4,
totiž:
1.
Rybník kaprový na 3 tepla slove Pišpach,64 jede se z Kyšic k Unhošti přes hráz, sází
se na něj na kapry plodu
80 kop

64

Název rybníka není psán v urbáři jednotně, nejčastěji je uveden jako Pišpach. V pozdějších mapách se
objevuje pod názvem Kišpach.
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Fol. 69a

2.

Rybník kaprový na 3 tepla slove Nový pode vsí Kyšicí, sází se na něj plodu 3letého
60 kop
3.
Rybník pod ním kaprový na 3 léta, sází se na něj
45 kop
4.
Rybník slove Malý u mlýna Nového kyšického, ten se toliko místo sádek užívá, toliko
aby na něm ryby přes zimu přeseděly.
A ti všickni rybníci na živé vodě jsou.

Ves Kročehlavy.
kop

gr.

1. Grunt Šimon Voševáček,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

16

úroku svatohavelského

2

16

vajec úročních

10

2. Grunt Václav Jaroš,
rolí má ½ lánu, sena nabírá vozík, otavy 2 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

32

úroku svatohavelského

32

slepice úroční

1

d.
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Fol. 69b

kop

gr.

3. Boubovský pustý,
rolí k němu ½ lánu, sena se nabírá 2 vozy, otavy nic, té rolí osíváním
i louky klizením sena ovčák kročehlavský užívá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

2

4. Grunt Matěj Zambera,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

58

úroku svatohavelského

1

58

úroku svatojiřského

3

15

úroku svatohavelského

3

15

5. Grunt Kouskovský pustý,
rolí k němu 2 lány, sena nabírá 1 vůz, otavy nic, rolí osíváním a louky
klizením ovčák kročehlavský užívá.
Vrchnosti platu vycházelo

Summa ve vsi Kročehlavech vychází, co platů stálých i z gruntů pustých, totiž
úroku svatojiřského
9 kop 1 groš
úroku svatohavelského
9 kop 1 groš
slepice úroční
3
vajec úročních
10

d.
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Fol. 70a

Dvůr panský při též vsi Kročehlavech byl jeden, na stavení všecken pustý.
Rolí orných k tomu dvoru, které se nyní osívají, soudí se pod 186 strychů, ostatek rolí
jsou lesy zarostlé, pod kolik strychů rolí zarostlých jest, zvěděti se nemůže, nežli pole
panské jsou obzvláštním obražení, všecky pospolu.
Luka k tomu dvoru náležející tyto jsou:
1.
Pod rybníkem Dubickým, nabírá se sena
otavy
2.
Pod Voleškou, nabírá se sena
otavy nic
3.
V sadě nabírá se sena
se 4 vozy

2 vozy
1 vůz
2 stohy
3 stohy

Sad jest zanečištěný, kdyby vyklizen a vypucován byl, bylo by víceji sena i ovoce.
Ovčín při tom dvoře jest jeden, v němž se na zimu zavříti může.

Fol. 70b

Zpráva o rybnících při vsi Kročehlavech.
1.
Rybník slove Dubický, ten jest podtěrní.
2.
Rybník Kladenský pod Kročehlavy, též podtěrní.
3.
Rybník v panském sadě, ten jest pustý.
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Fol. 71a

Ves Přítočno Hořejší.
kop

gr.

1. Grunt Jan Klatovský,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 8 vozů, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

30

úroku svatohavelského

3

30

slepice úroční platí

3

2. Grunt Jakub Lokaj,
potah chová, rolí má 2 ½ lánu, sena nabírá 8 vozů, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice úroční

4

3. Grunt Jiřík Novák,
potah chová, rolí má 1 lán, sena nabírá 1 vůz, otavy též 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepic úročních
konopí trhati

5
2 záhony

d.
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Fol. 71b

kop

gr.

4. Grunt Matěj Škoda jináč Vinař,
rolí má ½ lánu, sena nabírá 1 vůz, otavy 4 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

3

5. Grunt krčma Šimona Knížete pustá,
rolí k ní 3 záhonů, sena nabírá vozík, pronajímá se loučka k ruce
vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

6. Grunt chalupa Svobodovská pustá,
rolí k ní 3 kopy záhonů zarostlá ladem leží, louka se k ruce vrchnosti
pronajímá, sádek jest, stromoví vrchnost užívá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

d.
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Fol. 72a

kop

gr.

d.

7. Grunt Ondřej Tintěra,
potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepice úroční

2

8. Chalupa panská,
rolí při ní žádné není, sádek skrovný jest při ní, v té chalupě Šimon Kníže
zůstává, sadtkou travou užívá, vrchnosti nic neplatí, na roboty nejde ani
contribuci žádné nedává.

Summa ve vsi Přítočně Hořejším vycházelo platů stálých i z pustých gruntů,
totiž:
úroku svatojiřského
16 kop 30 grošů
úroku svatohavelského
16 kop 30 grošů
slepice úroční platí
19
konopí trhati
2 záhony
Fol. 72b

Dvůr panský ve vsi Přítočně Hořejším jest jeden, však všecken pustý, rolí při tom
dvoře vedle spravení lidí má se nacházeti, co ke dvoru náleželo, za 2 lánů, však nyní, které
by se zdělávati a osívati mohly, jest asi, co by se sadilo, pode 30 strychů, ostatek jsou
zarostlé.
Chovávalo se v tom dvoře, dokud k spuštění nepřišel,
koní dělných
8
krav dojných
20
jalového dobytka okolo
20 kusů
sviňského dobytka okolo
20 kusů
drůbež pernaté spotřebu.
Ovčín byl při tom dvoře, v něm se zavíralo na zimu skotu ovčího
300 kusů
Ten dvůr na zdech ještě není příliš sešlý, mohl by se na skrovný náklad zase vyzdvihnouti.
Sad jest při tom dvoře jeden, v něm jest hojnost stromoví štěpného, místem hrubě
zarostlý a zanečištěný, v němž se tráva na seno sekati dává, i kdyby vyčištěný a vypucírovaný byl, víceji by trávy bylo i stromoví by bylo plodnější.
V tom sadě jest s Jiříkem Novákem o nějaký kousek nedorozumění vedle zprávy lidské, co
se poněkud samo ukazuje, že týž Jiřík Novák o nějaký kousek svou hradbou vstoupil do
sadu panského a souditi se může.
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Fol. 73a

Ode zdi toho dvora jest pilíř v sadu Jiříka Nováka a ten pilíř mohl býti v panském sadě,
tomu se býti rozeznáno vedle výjezdu na to u přítomnosti lidí té věci povědomých.
Luka panská k tomu dvoru Přítočenskému tyto jsou, na nichž se sena a otavy nabírá,
jakž níže psáno.
1.
Louka leží k Dolanům, sena se nabírá na ovčín se dva vozy
1 stoh
2.
Louka pod sadem panským i s sadem sena
3 stohy
otavy
2 stohy
3.
Louka slove na Suchopáru, sena se nabírá dobrý vůz
4.
Na rybníce sena se nabírá
stoh 1
5.
Louka slove na Dolci, sena se nabírá
2 stohy
otavy
1 stoh
6.
Louka pod Újezdcem, sena se nabírá
3 stohy
7.
Louka za kovárnou, sena se nabírá
2 stohy
otavy
1 stoh malý
8.
V sadě sena
3 stohy
Summa při tom dvoře sena a otavy se naklidívá
19 stohů
a více sena jeden dobrý vůz
Fol. 73b

Ohrada byla při tom dvoře pro ostavená telata, nyní jest lesem zarostlá, a štěpoví bylo,
všecko to zarostlé jest.
Rybníci při vsi Hořením Přítočně tyto jsou
1. Rybník ve vsi slove Mostek jest podtěrní
2. Rybník pod sadem výtažní, může se na výtah dáti plodu
3. Rybník k Dolanům Dolejší, suší se, saditi na výtah plodu dvouletého

20 kop, pustý
60 kop

Ves Přítočno Dolejší, společně s pány Staroměstskými.
kop

gr.

d.

1. Grunt Jakub Kubásek,
rolí má na svou stranu, poněvadž prve byl společný grunt s Starým
Městem pražským a nyní k rozdělení přišel, takže jemu rolí na jeho stranu
přišlo pod 30 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy 4 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

husy krmné úroční

½

slepice úroční

4

vajec úročních

30

ovsa úročního

2 věrtele
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Fol. 74a

kop

gr.

2. Grunt Jiřík Váček,
potah chová, rolí má za 1 ¼ lánu, sena nabírá 3 vozy, otavy 4 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

15

úroku svatohavelského

1

15

husy krmné úroční
slepice úroční

1
10

vajec úročních

1 kopa 15

ovsa úročního

1 strych 1 věrtel

3. Grunt Mlejnkovský jinak Dadáčkovský pustý,
rolí při něm 1 ½ lánu, rolí všeckny ladem a místem zarostlá leží, žádný
je nepoužívá kromě pastvami, luk je při tom gruntu, na kterých se nabírá
sena 9 vozů, ty luka se k ruce vrchnosti klidí, bývá sena 5 stohů,
otavy nic.
A ještě více mimo ty luka jest jedna louka obzvláštní k tomu gruntu
náležející slove U Kbela jest výmeza, kde se mezníků nalézti nemohlo,
jest v konci té louky mezník kamenný vsazen, od toho mezníka na šíř
k vrbě jest 28 kročejů a pod ten mezník dáno 7 kamínků a v druhém
konci nadýl té louky mezují dva dubový pařezy, pronajímá se. Sad jest
při tom gruntu na trávu prostranný všecken spasený, jest na škodě
neohrazený, višňoví v něm nedrahně žádného pronajití nechtěl.

d.
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Fol. 74b

kop

gr.

d.

Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

úroku svatojiřského

2

?

úroku svatohavelského

2

?

slepice úroční

12

vajec úročních

1 kopa 30

ovsa úročního

1 strych 1 věrtel

4. Grunt Pavel syn Ondřeje Kyzlíka,
potah chová, rolí má 2 lány, nabírá dobrých 5 vozů sena a otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

16

vajec úročních

2 kopy

ovsa úročního

2 strychy

Summa ve vsi Dolejším Přítočnu platu stálých scházelo se i z pustého gruntu,
totiž:
úroku svatojiřského
5 kop 13 grošů 2 d.
úroku svatohavelského
5 kop 13 grošů 2 d.
husy krmné úroční
1½
slepice úroční
42
vajec úročních
5 kop 15
ovsa úročního
5 strychů
Z té vsi Dolejšího Přítočna dává se pololetně k záduší úředníkům nařízeným nad špitály
svatého Bartoloměje a svaté Alžběty v Novém Městě pražském, totiž při svatém Jiří 2 kopy
30 grošů a při svatém Havlu 2 kopy 30 grošů proti jistým kvitanci.
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Fol. 75a

Ves Řebeč.
kop

gr.

d.

1. Grunt Kašpar Škoda,
potah chová, rolí má za 1 ¼ lánu, sena nabírá 4 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

56

úroku svatohavelského

2

56

úroku svatojiřského

3

5

3

úroku svatohavelského

3

5

3

úroku svatojiřského, v starém urburu jest 2 kopy 2 groše
a ve výtahu

2

20

úroku svatohavelského tím podobným způsobem

2

20

slepice úroční
roboty ženní

4
3 dny

2. Grunt Klátilovský pustý,
rolí při něm 1 ¾ lánu, luka od toho gruntu k ruce vrchnosti se
pronajímají, stromoví štěpné, co jest, když se obrodí, k ruce vrchnosti se
prodává, trávu v sadě vypasou.
Vrchnosti platu vycházelo

slepice úroční
roboty ženní

3
5 dnů

3. Grunt Jirkovský pustý,
rolí k němu za 1 lán 2 čtvrtce, jest rolí všecko zarostlé, luka k ruce
vrchnosti se pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo

slepice úroční
roboty ženní

3
3 dny
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Fol. 75b

kop

gr.

d.

4. Grunt Peterkovský jináče Roztočilovský pustý,
rolí k němu za 5 čtvrtí větším dílem zarostlá, luka se k ruce vrchnosti
pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

?

úroku svatohavelského

2

?

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

úroku svatojiřského

2

?

úroku svatohavelského

2

?

slepice úroční
roboty ženní

3½
2 ½ dne

5. Grunt Bendovský aneb Povejšilovský,
rolí k němu za ¾ lánu, všecko na lesy zarostlé, luka se k ruce vrchnosti
pronajímají.
Vrchnosti platu vychází

slepice úroční
roboty ženní

2½
2 ½ dne

6. Grunt Zápotocký pustý,65
rolí k němu za 1 lán a ½ čtvrtce věčně dílem zarostlá, luka se k ruce
vrchnosti pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo

slepice úroční
roboty ženní

65

3
2 ½ dny

Vlevo od pořadového čísla gruntu nečitelná poznámka, snad jiné jméno gruntu.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Hřebeč

125

Fol. 76a

kop

gr.

7. Grunt Čardovský pustý,
rolí k němu 2 lány, jest rolí zarostlá, louka se k ruce vrchnosti
pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

4

30

úroku svatohavelského

4

30

úroku svatojiřského

1

50

úroku svatohavelského

1

50

slepice úroční
roboty ženní

1
3 dny

8. Grunt Skolovský jinak Novotných pustý,
rolí k němu 1 lán, luka se k ruce vrchnosti pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

9. Grunt Žákovský jinak Zemanovský pustý,66
rolí k němu ¾ lánu, všecko zarostlá, luka se k ruce vrchnosti s jinými
od pustých gruntů pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského

50

slepice úroční
roboty ženní

66

1
2 dny

Vlevo od pořadového čísla gruntu nečitelná poznámka, snad jiné jméno gruntu.

d.
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Fol. 76b

kop

gr.

d.

10. Grunt Matěj Jiratko,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 5 vozů a otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

?

úroku svatohavelského

3

?

úroku svatojiřského

5

?

úroku svatohavelského

5

?

za vepře při tom čase

6

slepice úroční
roboty ženní

2
1 ½ dne

11. Grunt Kliment Týc má mlýn
o jednom kole moučném, rolí má pod 2 věrtele, loučka malá, sena nabírá
vozík nehrubý.
Vrchnosti platu vychází

12. Grunt mlýn Kašparovský
o 1 kole moučném, rolí má k němu pod 2 strychy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

slepice úroční

2
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Fol. 77a

Summa ve vsi Řebči platů stálých scházelo se a jiných povinností i z gruntů
pustých, totiž:
úroku svatojiřského
31 kop 33 grošů 6 ½ d.
úroku svatohavelského
31 kop 33 grošů 4 ½ d.
za vepře ze mlýna hořeního při tom čase
6 kop
slepic úročních
27
roboty ženní
27 dnů
Summa z té celé rychty Doberské vycházelo platů stálých a jiných povinnostech
i z gruntů pustých, totiž:
úroku svatojiřského
154 kop 30 grošů 6 ½ d.
úroku svatohavelského i ze vepře ze mlýna hořeního řebečského
189 kop 44 groše ½ d.
husí úročních krmných
2 ½ nebo za ně po 30 groších
kapounů úročních
2
slepice úroční
244
vajec úročních
19 kop 42
roboty ženní
75 ½ dne
konopí trhati na dny
2 dny
konopí trhati na záhony
9 záhonů
ovsa úročního
5 strychů
loje úročního přepouštěného
2 kameny

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Červený Újezd

128

Fol. 78a

Rychta Červenoújezdecká.
Ves Červený Újezdec.
kop

gr.

1. Grunt Jindřich Liška,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá dobrý vůz, otavy vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních

6

vajec úročních

45

2. Grunt Jan Prokeš,
rolí má pod 47 strychů, sena nabírá tři kopky, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

6

vajec úročních

45

3. Grunt Mikuláš Chalupa,
potah chová, rolí má pod 13 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy řebřinec.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

3

vajec úročních

30

d.
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Fol. 78b

kop

gr.

d.

4. Grunt Matěj Zídek,
potah chová, rolí má pod 26 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepice úroční

2

vajec úročních

30

5. Grunt Matouš Hrachový chalupa,67
rolí má pod 5 strychů, louky nemá žádné.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

6. Grunt chalupa Martina Dlouhého pustá,
rolí k ní pod 3 strychy jest lesem zarostlá, sádek štěpy 2, tráva se v něm
k ruce vrchnosti pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

7. Grunt chalupa Vondra Vlček,
rolí má pod 6 strychů, louky nemá žádné.
Vrchnosti platu vychází

67

úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

Vlevo od pořadového čísla gruntu poznámka: pustý.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Červený Újezd

130

Fol. 79a

kop

gr.

8. Grunt neb chalupa Jiřík Lešnar,
rolí má pod 12 strychů, louky žádné nemá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

9. Grunt Mikuláš Chlupatý,
potah chová, rolí má i zarostlých pod 20 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

3

vajec úročních

30

10. Grunt Jakub Klatovský,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepice úroční
vajec úročních

4½
45

11. Grunt Franc Prušák,
potah chová, rolí má pod 29 strychů, sena nabírá 1 vůz.
Úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepice úroční
vajec úročních

4½
45

d.
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Fol. 79b

kop

gr.

d.

12. Grunt Kryštof Celner,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

slepic úročních

6

vajec úročních

50

13. Grunt Jan Macek,
potah chová, rolí má pod 30 strychů.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

5

vajec úročních

50

14. Grunt Jan Lejtenambt,
potah chová, rolí má pod 26 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

6

vajec úročních

50

15. Grunt Šebestián Plodr,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

11

vajec úročních

50
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Fol. 80a

kop

gr.

16. Grunt Jiřík Hof,
potah chová, rolí má i s porostlinami za 1 lán, sena nabírá 6 vozů,
otavy 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

10

úroku svatohavelského

1

10

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních

11

vajec úročních

50

17. Grunt Daniel Douša,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy ½ vozu.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

4½

vajec úročních

50

18. Grunt Tomáš Baučekej,
potah chová, rolí má pod 18 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

3

vajec úročních

30

19. Grunt Jiřík Luz,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepice úroční
vajec úročních

4½
45

d.
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Fol. 80b

kop

gr.

d.

20. Grunt Jiřík Plezl,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy s řebřiny.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

?

úroku svatohavelského

?

slepice úroční

4

vajec úročních

30

Summa ve vsi Červeném Újezdci platů stálých vyjíti má, totiž:
úroku svatojiřského
21 kop 39 grošů 1 d.
úroku svatohavelského
21 kop 39 grošů 1 d.
slepice úroční
84
vajec úročních
11 kop 15
Zámek červenoújezdecký byl předešle pěkně od kamene vystavěný, nyní jest proti předešlému způsobu hrubě spuštěný a příčinou běhu vojenského pokažený. V tom zámku jest
věže vysoká 1, pokojů v něm totiž světnic 13, komor 8, sklepy klenuté 3, kaplička 1, sklepy
pod zemí pěkné 3, kuchyně velká všecka klenutá 1, při ní spižírna 1, láznička 1, pekárna se
světnicí 1, ratejna 1, při ní komory 3 a sklep povrchní 1, řezárna 1, maštale pro koně, též
pro voly 3, kancelářská světnice s výstupkem vrátného světnice 1, při ní komora 1, vjezd
do zámku pod klenutím, zámek jest šindelem přikrytý, studnice kašna v tom zámku jest 1.

Fol. 81a

Dvůr při tomž zámku červenoújezdeckém byl také předešle náležitě od kamene
vystavěný, nyní podobně po těch vojenských rujinách proti předešlému způsobu na stavení
hrubě spuštěný se nachází.
V tom dvoře jsou chlívy pro hovězí dobytek 3, kůlny 2, stodola o třech mlatech jedna,
chlívy pro sviňský dobytek 4, kapla dole pustá 1, při ní sklípek 1, item za ní sklípky 3
a dolejší sklep, v němž zahradník věci zahradní mívá 1, to vše jest od kamene dobře
vyzdvižená a střechy šindelem pobitý, mimo stodoly, chlívu a kůlny, to jest slámou přikryté
a ještě se nachází nepřikryté, však též ode zdi vyzdviženy, maštal koňská 1, kůlny 2,
chlívy 3 a to jest správa o stavení.
Při tom dvoře rolí orných na 3 zmury rozdělených nachází se za
64 kop záhonů
Léta 1661 dne 30. Máje při vyčítání záhonů na popluží takto se nacházelo, předně úhorů
skrojených, počnouce od hořeního rohu zahrady kořenné, od cesty vozové, tudy dlouze
pořád přes cestu druhou vozovou, kterou se od Hájku k Loretě jede, až k mezi, kde toho
času žita setého, ty úhory dobíhají, pokládá se více víceji nežli přes čtvery hony délky, totiž
2 kopy 22 záhonů
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Potom dále vedle téhož úhoru nejprve od gruntů unhošťských, k nimž konce pole
panského dobíhají, jest klínů obdélných
7
A potom z strany klíny, kteréž delší jsou více víceji než nadýl záhony, načtly se záhonů
a při té, k té mezi až k žitu toho času zasetému, a počítají se ty záhony přes dvoje hony
délky
1 kopa 9 záhonů

Fol. 81b

Dále úhoru podoraného na příčce od cesty, kterou se k Hájku jede, zůstává na pravé
straně, jest záhonů přes dvoje hony
2 kopy 39 záhonů
A klínů při tom vždycky kratších jest téhož úhoru
50 záhonů
Odtud zase zpátkem k porostlinám jeneckým konce záhonů dobíhají, bylo úhoru podoraného délky přes dvoje hony
2 kopy 18 záhonů
Item vedle toho jsou ke dvoru zase na příčce na lokajovském a to pole dle zprávy lidí
někdy náleželo do Prahy Slovanům pod plat, nachází se na tom poli úhoru podoraného
přes dvoje hony
1 kopa 2 záhony
a klínů
8
Žitem toho času osetého bylo
opět zase vedle úhoru od pozarostlin jenečských na Jakšovském, což taky někdy do Prahy
k Slovanům vedle zprávy lidí náležeti mělo, žitem panským zaseto bylo přes čtvery hony
délky
38 záhonů
Vedle toho na panském poli přes patery hony žitem oseto bylo
2 kopy 20 záhonů
Pšenicí ozimnou oseto bylo
vedle spřed psaného žita, pšenice ozimné přes patery hony bylo
1 kopa záhonů
a tu dobíhá to pole, které pšenicí ozimnou oseto bylo až k polím jenečským, kteréžto pole
jenečské v mírném a onom položení ladem a porostlinami ležící zůstává, jsouce téhož polí
namnoze, mohly by se velmi přiložiti k polím panským připojiti, a které by mohly od
pustých gruntů, těmž lidem, kteříž na gruntech usedlí

Fol. 82a

v Jenči zůstávají a jim by tu co polí náleželo. Mohlo by se týmž lidem v jinších bližších
místech jeneckých směna učiniti.
Pšenicí jarou oseto bylo
pšenice jarý proti kořenné zahradě až k úhoru přes dvoje hony oseto bylo
2 kopy 20 záhonů
Ječmenem oseto bylo
při výš psané jaré pšenici ječmene setého přes dvoje hony bylo a vyčetlo se
47 záhonů
item v jinším místě mezi cestami ječmene setého bylo přes jedny hony
4 kopy záhonů
Hrachu setého bylo
hrachem přes dvoje hony oseto bylo

1 kopa 9 záhonů
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proti kořenné zahradě k samé cestě pro vaření
a klínů při tom
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3 kopy 54 záhony
30 záhonů
27 záhonů
6

Fol. 82b

Zahrada kořenná vysazená, v kterýž štěpnice rozličným štěpovím a višňovým vysazená
a ohrazena, jest
1
V té štěpnici letního času tráva se pro dobytek panský vyžínává.
Ohrada zdí ohrazená na propasení hříbat a pro žetí trav pro dobytek jest
Částka stromoví štěpného a višňoví v té ohradě se též nachází.
Item za dvorem vlaské ořechy jsou 3 a více stromoví štěpného též se nachází.

1

Zpráva o lukách.
Louky k tomu dvoru jsou
4
1.
Louka za ohradou, dochází k louce Lokajově, nabírá se sena
4 vozy
otavy
1 vůz
2.
Louka pod Lokajovou, dochází až k unhošťským gruntům až k poli pána z Kolovrat,
nabírá se sena
3 vozy
otavy
1 vůz
3.
Louka u rymáňského rybníka, nabírá sena
4 vozy
a otavy
1 vůz
4.
Louka k Podkozímu v lesích slove Druhá louka, nabírá se sena
2 vozy
otavy nic
Summa sena a otavy se naklizuje
16 vozů

Fol. 83a

Voli panští, ti se času letního v porostlinách a v ladech od pustých gruntů pásají.
V témž dvoře chovati se může:
volův tažných
krav dojných
jalového hovězího dobytka
sviňského k plemení
drůbeže pernaté vedle uznání.

12
30
30
12 kusů

Ovčín jest při tom dvoře, v němž se jalový ovčí dobytek chová, a náleží pod správu mistra
polního ovčáka tachlovského, v něm se na zimu zavříti může ovčího jalového skotu
500 kusů
Ten ovčín jest od kamene vystavěný, chalupa ovčácká při něm, oboje slámou přikryté.
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Fol. 83b

Ves Rymáň všecka pustá.
kop

gr.

d.

1. Grunt Švarcovský jinak Čejkovský pustý,
rolí k němu bylo 3 lány, jest všecka zarostlá, nic orného není, … jednoho
záhonu.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

z luk najímaných na Chrbinách při tom čase

2

30

úroku svatojiřského

1

?

úroku svatohavelského

1

?

husí krmných

10

slepic úročních

10

vajec úročních

2 kopy

osepu obilního při svatém Havlu
žita

10 strychů

ovsa

10 strychů

2. Grunt Majerovský pustý,
rolí při něm pod 10 strychů, ta ladem leží, louka se od toho gruntu k ruce
vrchnosti pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo

slepice úroční

4

vajec úročních

30
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Fol. 84a

kop

gr.

d.

3. Grunt aneb chalupa Zyklovská jinak Karovská pustá,
rolí k ní pod 3 strychy lesem zarostlé, louky od té chalupy k ruce
vrchnosti pronajímají.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

vajec úročních

30

Summa ze vsi Rymáni platů stálých vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
7 kop 57 grošů
úroku svatohavelského
10 kop 22 groše
husí krmných úročních
10
slepic úročních
16
vajec úročních
4 kopy 50
žita úročního
10 strychů
ovsa úročního
10 strychů

Fol. 84b

Rybníků panských při vsi Rymáni jest
6
totiž:
1.
Rybník slove Rymáňský, voda na něm, však nebyl nasazený, mohlo by se na něj
saditi na kaprů plodu
30 kop
a může se užívati i za výtažní rybník více, v hrázi toho času opravy potřeboval
2.
Rybník Koníček výtažní, sedělo na něm plodu dvouletého na výtah
20 kop
3.
Rybník pod ním Kurkulínkovský, podtěrní, byl i na nejdouc dle zprávy lidí štíhlata na
zimu v létu 1660.
4.
Rybník slove Koryto pod kovářovou loukou výtažní, předešle se sázel na kapry,
potřebuje opravy, byla na něm voda, však nebyl nasazený, zpráva se činila, že na něj
bylo dáno drůbeže, džbery.
5.
Rybník pod ním slove Horánek pustý podtěrní, není spravený.
6.
Rybník pod ním slove Tmavý, voda na něm, nebyl nasazený.
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Fol. 85a

Ves Svárov.
kop

gr.

1. Grunt Zedníkovský jinak Klatovský pustý,
rolí k němu bylo pod 18 strychů, jest lesem zarostlá, louka od toho
gruntu k ruce vrchnosti se pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

20

slepice úroční

2

vajec úročních

30

2. Grunt Císařovský jinak Mikoláše Kočího pustý,
rolí k němu pod 8 strychů, lesy zarostlá, louka od toho gruntu k ruce
vrchnosti se pronajímá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

20

slepice úroční

2

vajec úročních

30

3. Grunt chalupa Khemetrovská pustá,
rolí k ní pod 9 strychů, lesem zarostlá, luk žádných není, hruškové stromy
štěpné nacházejí se 2.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

slepice úroční

1

vajec úročních

10

d.
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Fol. 85b

kop

gr.

4. Grunt aneb krčma Dobišovská jinak Vavřincovská pustá,
rolí k ní pod 35 strychů, všecka lesem zarostlá, louka od toho gruntu
k ruce vrchnosti se pronajímá, štěpy jabloňové míšeňské jsou 2, když se
obrodí, vrchnosti k užitku přichází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

4

5. Grunt aneb chalupa Korandovská jinak též Čížkovská pustá,
rolí k ní pod 15 strychů lesem zarostlá, louka od té chalupy k ruce
vrchnosti se pronajímá, sad při ní jest, když se ovoce obrodí, vrchnosti
k ruce ovoce se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

20

slepic úročních

2

vajec úročních

30

6. Grunt Šlapákovský jinak Tesařovský pustý,
rolí k němu pod 28 strychů lesem zarostlá, louky při něm žádné není, sad
jest při něm, když se ovoce obrodí, vrchnosti k užitku přichází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

20

úroku svatohavelského

20

slepic úročních

2

vajec úročních

30

d.
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Fol. 86a

kop

gr.

7. Grunt Marka Podhrázského pustý,
rolí k němu pod 9 strychů lesem zarostlá, louka k tomu žádná, není ani
sadu.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

slepice úroční

2

vajec úročních

30

8. Grunt Doušovský jinak Škarohlídovský pustý,68
rolí k němu pod 40 strychů lesem zarostlá, louka žádná, sádek jest, když
se ovoce obrodí, vrchnosti k užitku přichází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

4

9. Grunt Jiřík Dlažek jest na gruntu,
rolí má pod 28 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

slepic úročních69
vajec úročních

5
38

10. Grunt chalupa Jiříka Dlažka pustá,
rolí při ní pod 30 strychů lesem zarostlá, louka se pronajímá k ruce
vrchnosti, sadu při něm žádného.
Vrchnosti platu vycházelo

68
69

Před číslem statku nečitelná poznámka.
Původně uvedeno 50 vajec, nula dodatečně škrtnuta.

d.
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Fol. 86b

kop
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

3

vajec úročních

30

gr.

11. Grunt Plodrovský pustý,
rolí k němu pod 15 strychů lesem zarostlá, z louky plat vrchnosti přichází,
sad jest, když se ovoce obrodí, vrchnosti k užitku přichází
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

3

vajec úročních

30

12. Grunt chalupa Rampousovská pustá,
rolí k ní pod 12 strychů, jest lesem zarostlá, louka se k ruce vrchnosti
pronajímá, štěpy při ní jaké jsou, jich vrchnost užívá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

slepice úroční

3

vajec úročních

30

Summa ze vsi Svárova platů stálých vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
12 kop 42 groše 4 d.
úroku svatohavelského
12 kop 42 groše 4 d.
slepice úroční
25
vajec úročních
4 kopy 48

d.
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Fol. 87a

Ve vsi Svárově jest
Kostel farní od kamene vyzdvižený památky svatého Lukáše, evangelisty Páně, pán panství
červenoújezdeckého vrchní kolátor jeho jest.
Ten kostel po těch vojenských příbězích jest všecken na hlavu spuštěný, stěží by na něm
kusa dobré, v stropě táflování pobořeno, v kostele, v němž byla sepultura předků J. V.
hrab. M. některé kameny hrobníky70 od sběře vojenské vyzdvihované.
Zvonice, na níž zvonů žádných, jest při kostelu

1

Fara i škola, to vše zbořeno jest a kdyby to všecko zase předešlým způsobem
k vyzdvižení přijíti mělo, velikého nákladu by zapotřebí bylo.
Co se klenotů kostelních, které by se ještě nacházely a kdyby zůstávaly, jako i důchodů
a jiných případností zádušních dotýče, podobně jak mnoho krav zádušních, peněz zkoupených aneb na dluzích k témuž záduší náležejících, kde a za kým by zůstávaly, o tom v této
knize napřed při kolaturách zpráva učiněná se najde.

70

Náhrobní kameny.
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Fol. 87b

Ves Podkozí.
kop
1. Grunt anebo mlýn Václava Kalousa,
o dvou kolech moučných, pilu má při něm, rolí orných žádných nemá,
sena nabírá vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

husí krmných

5 nebo za ně 2 kopy 30 gr.

2. Grunt anebo mlýn panský od Mikoláše Hosy Panenky
vrchnosti postoupený,
bývá ten mlýn o 3 kolech moučných, nyní jest o jednom kole, však druhé
kolo moučné mlynář spravovati má.
Při tom mlýně vedle zprávy lidí před lety bývala pila k řezání prken a
ještě, kdyby se náklad učinil, býti může, nebo vody tu dostatek jest, rolí
k tomu mlýnu jest pod 17 strychů, sena nabírá 6 vozů, otavy 2 vozy,
stromoví štěpné, co ho bylo okolo mlýna, větším dílem poschlo.
Dokud ten mlýn selský byl, vrchnosti z něho platu vycházelo
úroku svatojiřského

10 kop

úroku svatohavelského

10 kop

Nyní z toho platu schází, poněvadž ten mlýn vrchnosti náleží a jest
pronajat od svatého Jiří

gr.

d.
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Fol. 88a

kop

gr.

d.

léta 1661 až do svatého Jiří léta 1662 Janovi Konvalinkovi mlynáři a má
z užívání jeho do roka pořád zběhlého vedle znění cedule jemu vydané
vrchnosti odvésti žita čistého
38 strychů
anebo mouky čisté po každém strychu po 5 věrtelích a otrubu
po 1 věrteli.
3. Grunt krčma nájemní panská, v níž Václav Lorenc pivo panské
šenkuje,
rolí k ní žádné není mimo od chalupy níže položených pustých pod
3 věrtele, zahrada jest a loučka skrovná jedna.
K té krčmě panské předešle žádného pole ani louky nebylo, nýbrž on
Václav Lorenc krčmář, ačkoliv toho na mále jest, však užívá cokoliv
k týmž chalupám náleželo, totiž
k chalupě Krčmářovské, Přibylovské, Pivrlovské, Kotlíkovské
a Vystrkovské.
A nyní ty chalupy všecky pusté jsou, jenom toliko místo, kde stály,
zůstává a jest dosti k více podobné, že dokud hamr železný pod
Chrbinami byl, že i řemeslníci v těch chalupách zůstávati a bydleti mohli.
V jednom výtahu z urburu napsáno se nachází, že Jiřík Dlažek i jiní lidé
praví, že by se z té

Fol. 88b

kop
krčmy žádného úroku nedávalo, v čemž Dlažek ani ti lidé s pravdou
obstáti nemohou, nebo to sám rozum ukazuje, že ten úrok z těch
zahrádek a z toho kousku pole a loučky od těch chalup krčmář, poněvadž
toho užívá, což mu také prve připsáno bylo, platiti povinen jest, totiž
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

slepice úroční

1

vajec úročních

10

Týž krčmář, poněvadž v té krčmě šenkuje a platu mimo výš psaný úrok,
kteréhož se ještě dáti zbraňuje, majíce tu své vyživení i dobytek chová,
neodvozuje, měly se jemu to pasírovati, to v moci Milostivé vrchnosti
zůstává.

gr.

d.
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Summa ve vsi Podkozím nyní platů stálých mimo panský mlýn vychází, totiž:
úroku svatojiřského
5 kop 10 grošů
úroku svatohavelského
5 kop 10 grošů
slepice úroční
1
vajec úročních
10

Fol. 89a

Zpráva o rybnících při vsi Podkozím.
Rybník Podkozský nade mlýnem hořením Kalousovským na jisté živé a pramenité vodě,
kterýž se sám nasazuje. A ten rybník dle zprávy od lidí vzaté, že by měl před lety vedle
povolení tehdejší vrchnosti od Strahovských plodem na kapry nasazen býti. Na kterýž že
bylo dáno plodu na kapry na polovici přelovení Strahovským užitku 21 kop a z té násady
při lovení že se našlo kaprů toliko 3 ½ kopy a od té chvíle že nenasazený zůstává. A není
se čemu divit, že tak málo kaprů při lovení nalezeno bylo, a to pro příčiny tyto: Jedno jest
otázka, prve nežli týmž plodem nasazen byl, byl-li jest rybník vyloven, aby na něm
žádných štik, kteréž by plodu škoditi mohly, nezůstalo; druhé nejsouce žádné prlení anebo
zbraň v splavě téhož rybníka, z kteréhož na dolení mlýn voda jde, ani nahoře nad
rybníkem, aby ryby z rybníka obzvláštně, když příbytek vody jest, vycházeti nemohly a pro
tu příčinu snadno se ryby, když byl příbytek vody, ztratiti, buď nahoru vyjíti, nebo s vodou
dolů sjíti mohly. A může se svobodně, když se rybník náležitě prlením anebo zbraněmi
i v tom místě, kudy voda na hoření mlýn a na pilu z rybníka jde, též splavě a nad rybníkem
prlením zaopatří, na ten rybník násady kaprové saditi 60 kop, však kdyby se měl na kapry
plodem nasaditi, musil by rybník na čisto býti vylovený, aby tam žádná štika hrubá
nezůstala, která by škoditi mohla.

Fol. 89b

Pod splavem toho rybníka, hned pod samým mostem, přes který se jezdí, mohl by hamr
železný vyzdvižen býti, poněvadž jakž se zpráva činí, rudy dobré železné nedaleko odtud,
slove na Chrbinách, v hojnosti se nacházejí a dříví také na uhlí na blízce spotřebu jest.
Pod hrází toho rybníka, pod hořením mlýnem Kalousovským, jest rybníček Nadýmáček,
však všecken rokytovím a rákosem zarostlý, na jisté a živé vodě, do něhož od mlýna
Kalousovského voda jde, a kdyby byl vyčištěn a spraven, mohl by se tam na zimu plod
svážeti nebo k té potřebě není mu rybníka na panství rovného, a mohlo by se na něj také
plodu na výtah dáti na jedno teplo
15 kop
Z kteréhož rybníka přes potok po žlabě voda na dolení mlýn jde do druhého Nadýmáčku,
který při samém mlýně dolením jest.
Sádky, do kterýchž se z vylovení rybníků kapry, štiky a drůbež svážejí, kteréž
ohrazení a vyčištění potřebují, jsou pode mlýnem panským dolejším, slove Panenkovským,
na jisté a živé vodě.
Pod týmž panským dolejším mlýnem jsou louky panské dvě, mlynář jich k nájmu užívá,
a kousek pole nehrubý.
Potom doleji přes strouhu kus pole a palouk, o kteréž jest nedorozumení mezi panem
Dobranovským
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Fol. 90a

a panem Nykroni, a ten kus pole a palouk k vrchnosti k Červenému Újezdci náleží, jest
palouk i pole ladem ležící v jednom kuse, potom odtud přes luka dolů býval před léty hamr
železný, nad ním rybník, a tu, kde byl rybník, jest louka, pronajímá se.
V těch místech jsou luka panská a pronajímají se, totiž:
První kus pronajat Tobiášovi z Červeného Újezdce, platíval z ní 1 kopu, nyní má z ní platiti
1 kopu 40 grošů
druhý kus pod ní pronajat Lejtnantovi od., platí z ní
30 grošů
třetí kus nad starým hamrem, kde rybník byl, i pod hamrem pronajat Matoušovi
Hrachovému, platí z ní
1 kopu
čtvrtý kus louky pronajal Václavovi krčmáři podkozskému, platí z ní
30 grošů
k úroku nebo to není stálý plat, obzvláštně se o těch lukách správa učinila, tuto toliko pro
zprávu o těch lukách paměť učiněná jest.
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Ves Libečov.
kop

gr.

1. Grunt Václav syn Jindry Lišky pustý,
potah choval, rolí má pod 50 strychů, sena nabírá 8 vozů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

slepice úroční

3

2. Grunt Jan Pibrle krčma bývala,
potah chová, rolí má pod 26 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

1

3. Grunt chalupa Spilkovská pustá,
rolí k ní pod 10 strychů ladem a porostlinou leží, sena se nabírá vozík, ke
dvoru panskému se klidí, sad jest, seno z něho ke dvoru panskému se
klidí, ovoce k ruce vrchnosti se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského

50

d.
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4. Grunt Chalupa Stuhlíkovská pustá,
rolí k ní pod 5 strychů, všecka zarostlá, louka ke dvoru panskému se klidí,
štěp při ní jest 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

5. Grunt chalupa Němcovská pustá,
rolí k ní bylo pod 4 strychy, všecka zarostlá, palouček zarostlý ku dvoru
panskému se užívá, štěpy 2, když se na nich obrodí, vrchnost užívá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

1

6. Grunt chalupa Sosnovská pustá,
rolí k ní bylo pod 8 strychů, všecka zarostlá, louka byla jedna, všecka
zarostlá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

pšenice úroční

2 strychy

žita úročního

2 strychy

ovsa úročního

2 strychy

d.
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7. Grunt Pavel Liška,
rolí má pod 26 strychů, sena nabírá dva vozy, otavy kopku.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

8. Grunt Chalupa Anna Ševcová,
potah chová, rolí má pod 16 strychů, sena nabírá vozík, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

pšenice úroční

2 strychy

žita úročního

2 strychy

ovsa úročního

2 strychy
To obilí osepní má vycházeti z gruntu Václava Lišky.

9. Grunt Tomáše Vituka pustý jest,
na statku ve vsi Nučicích, rolí k němu pod 60 strychů, té rolí něco
zarostlé lesem, ostatek ladem leží, sena se naklidívá 3 stohy, vrchnosti
k ruce se klidí, na sadě tráva pronajatá Anně Švecové, má dáti za ní
1 kopu 30 grošů, ovoce z stromů když se obrodí, vrchnosti k ruce se
prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice úroční

3

d.
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Summa ze vsi Libečova platů stálých pustých gruntů vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
16 kop 35 grošů
úroku svatohavelského
16 kop 35 grošů
slepice úroční
8
pšenice úroční
4 strychy
žita úročního
4 strychy
ovsa úročního
4 strychy

Ves Nenačovice.
kop

gr.

1. Grunt anebo mlýn Daniela Kalousa,
potah chová, rolí k tomu mlýnu orných žádných, louky dědičné 2
a ostrůvek jeden, sena nabírá 4 vozy, otavy 1 stoh.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

2. Grunt chalupa Zemanovská Daniela Kalousa,
rolí jest kus pod 18 strychů, louky jsou k té chalupě 3 a palouky 2, sena
nabírá 4 stohy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

12

d.
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3. Grunt Jakub Miller,
potah chová, rolí má pod 21 strych, sena nabírá 1 vůz, otavy půl vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského

1

9

4. Grunt neb chalupa Jana Voráčka, pustá, bývala tu krčma
výsadní,
rolí k ní pod 11 strychů, louka se dvěma palouky, Jakub Miller luk užívá
a vrchnosti z nich plat odvozuje.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského

Summa ze vsi Nenačovic z platů stálých vycházelo
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského

Luka panská při vsi Nenačovicích tyto jsou:
první louka slove Na koutech, nabírá se sena
otavy
druhá louka slove Za bezem, sena se nabírá na ní
otavy

1

9

4 kopy 40 grošů
5 kop 30 grošů

2 stohy
1 vůz
3 stohy
1 stoh
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Ves Ptice Dolejší.
kop

gr.

d.

1. Grunt Tomáš Vondráček,
potah chová, rolí má k tomu gruntu 1 ½ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy
1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepic úročních

12

2. Grunt aneb krčma Kocourovská pustá,
rolí při ní pod 45 strychů ladem leží, sena nabírá dobrý vůz, otavy 1 vůz,
Káča Beránková předešle z luk seno prodávala, aniž by jí to zastaveno,
k ruce vrchnosti se luka pronajímají. Sad k té krčmě, v něm stromoví
štěpné, též slívoví se nachází, na nich, když se ovoce obrodí, k ruce
vrchnosti ovoce se prodává, tráva z toho sadu také se pronajímá.
Ta krčma jest výsadní, sklep při ní dobrý, mohlo by se vyzdvihnouti, nebo
okolo dobrých piv nevaří, mohlo by se pivo panské odbývati.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

21 3 ½

úroku svatohavelského

1

21 3 ½

slepice úroční

4

vajec úročních

10
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3. Chalupa Václav Chabera,
rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá dobrý vůz, otavy vozík 1.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

slepic úroční
vajec úročních

1½
10

4. Grunt Václav Menoš,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

15

?

úroku svatohavelského

2

15

?

slepic úročních

6

vajec úročních

45

5. Grunt chalupa Svobodovská pustá,
rolí k ní pod 4 strychy ladem leží, palouček a v sadě tráva se pronajímá,
na štěpech, když se ovoce obrodí, k ruce vrchnosti se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice úroční

1

vajec úročních

5
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6. Grunt neb chalupa Jan Pokorný,
rolí má 3 kopy záhonů, potah chová, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční

4

Summa platů stálých ze vsi Ptice Dolejší vycházelo
úroku svatojiřského
7 kop 51 grošů 5 ½ d.
úroku svatohavelského
7 kop 51 grošů 5 ½ d.
slepice úroční
28 ½
vajec úročních
1 kopa 30
Zpráva o lukách panských při vsi Pticích Dolejších.
1.
Louka slove Vondráčkova, protože jí Vondráček klidíval, leží pode vsí Pticemi Dolejšími mezi grunty úhonickými z jedné a prelátskými z druhé strany, sena se nabírá
3 stohy
otavy
1 stoh
2.
Druhá louka nade vsí Pticemi za humny slove Doktorova, protože jí Doktor klidíval,
sena se na ní naklidívá
3 stohy
otavy se naklidívá vozík
1
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3.

Taky jest ta louka zbahněná, měly by se na ní strouhy zdělati.
Louka nad tou slove hořejší, neb tu někdy rybníky bývaly, podobně jest zbahněná,
sena na ní bývá
2 stohy
otavy nic.

Od těch třech luk dle zprávy lidí od sekání jich, že se platívalo ode všech po 5 kopách, totiž
z důchodů panských že se dávalo 3 kopy a sedláci že dávali 2 kopy a podruzi že ty luka
sekávali.

Ves Nučice.
kop

gr.

1. Grunt Ondřej Frejšek,
potah chová, rolí má pod 30 strychů, sena nabírá 4 vozy, otavy 1 vůz.
úroku svatojiřského

51

úroku svatohavelského
slepice úroční
vajec úročních
roboty ženní

1
1½
15
3 ½ dne

2. Grunt chalupa Štefanovská pustá,
rolí k ní pod 3 ½ strychu, sena se nabírá vozík, pronajímá se louka k ruce
vrchnosti, sadu není žádného.

18

d.
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Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

roboty ženní

8 dní

3. Grunt Tomáš Kozák,
potah chová, rolí má 1 ¼ lánu, sena nabírá 9 vozů, otavy 3 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

58

úroku svatohavelského

1

58

slepic úročních

7

4. Grunt Kryštof Šafránek,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 4 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

59

úroku svatohavelského

59

slepice úroční

4

5. Grunt Václav Boháček,
potah chová, rolí má pod 34 strychů, sena nabírá 4 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

54

úroku svatohavelského

54

slepice úroční

4

d.
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6. Grunt Václav Hynek,
potah chová, rolí má pod 12 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

7. Grunt Chalupa Martin Matouš,
potah chová, rolí má pod 18 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy málo.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

slepice úroční
roboty ženní

1½
2 dny

8. Grunt Adam Koudelka,
potah chová, rolí má pod 85 strychů, sena nabírá 9 vozů, otavy 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepice úroční
vajec úročních
roboty ženní

1½
30
3 ½ dne

d.
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9. Grunt neb chalupa Jan Bahenský,
rolí má pod 60 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

roboty ženní

3 dny

10. Grunt Havel Matoušů,
potah chová, rolí má pod 20 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

48

úroku svatohavelského

3

slepice úroční

3

vajec úročních

30

roboty ženní

18

2 ½ dne

11. Grunt neb chalupa Lounská pustá,
rolí k té chalupě pod 4 ½ strychu, sena nabírá vozík, Adam Vochlibka
užívá té chalupy a příležitosti, co k ní náleží, a neplatil z ní, musí i za
předešlá léta platiti, co ji užíval.
Vrchnosti platu vycházeti má
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

a z sadu při tom čase, kteréhož též týž Adam Vochlibka užívá

4

d.
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9. Grunt chalupa Jan Bahenský ji drží,
rolí k ní pod 3 ½ strychu, sena nabírá 1 vůz, otavy půl vozu, tu Vochlibka
drží.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

7

úroku svatohavelského

7

roboty ženní

2 dny

13. Grunt neb Chalupa Martin Bašta řezník,
rolí má pod 6 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

loje přepouštěného

1 kámen

14. Grunt Jiřík Janoušek,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 6 vozy, otavy 2 vozy, tu Pavel
Pulec
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

32

úroku svatohavelského

1

32

slepic úročních

6

vajec úročních

1 kopa

roboty ženní

5 ½ dne

d.
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15. Grunt Jiřík Žák,
potah chová, rolí má pod 15 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy půl vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

z polí panských při tom čase

3

16. Grunt Jan Boháček,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

47

úroku svatohavelského

47

slepic úročních

3

vajec úročních

30

roboty ženní

4 dny

17. Grunt neb chalupa Matěj Bašta,
rolí má pod 24 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

slepice úroční

3

vajec úročních

30

d.
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18. Grunt Jan Treta,
potah chová, rolí má pod 50 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

16

úroku svatohavelského

1

16

slepic úročních

6

vajec úročních

1 kopa

19. Grunt chalupa Jiřík Krejčí,
rolí má pod 12 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy 2 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

20. Grunt Adam Vochlibka,
potah chová, rolí má pod 60 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

16

úroku svatohavelského

1

16

slepic úročních

1½

vajec úročních

15

21. Grunt Tomáš Vituk,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy na mále.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

48

úroku svatohavelského

48

slepic úročních

1½

vajec úročních

15

d.
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22. Grunt Jiřík Macek,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá […], otavy […].
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

48

úroku svatohavelského

48

slepic úročních

1½

vajec úročních

15

roboty ženní

3 ½ dne

Summa platů stálých ze vsi Nučic vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
19 kop 10 grošů 6 d.
úroku svatohavelského
29 kop 7 grošů 6 d.
slepice úroční
45
vajec úročních
5 kop
roboty ženní
41 dní
loje přepouštěného
1 kámen
V té vsi Nučicích zpráva se činí, jakž dosti podobné jest, ačkoliv se paměť psaná
nenachází, že panský dvůr býval nebo i nějaké znamení, kde tvrz bývala, se spatřuje a na
rolí panských se namnoze nachází, podobně i luka a sad, kteréhož sousedé užívají a
z něho platiti jako i z luk, kdo co

Fol. 98b

drží povinni jsou, také se nachází při té vesnici, že mají sedláci panské pole rozdělené,
takže týchž panských polí pravou polovici vrchnosti k rukám, načež vrchnost své semeno
k setí dává, zdělávati, zasívati, sklízeti a obilí slamé do stodoly panské svoziti mají.
A druhou polovici týchž panských polí sedláci k ruce své semenem svým osívají, z nich
užitky berou a vrchnost jim tak, jakž oni sami praví, za toho přeje.
Nachází se pak takové rolí, kteréž k rukám vrchnosti se osívají, nejprve, jakž se od nich
zpráva vzala, pode 300 strychů a sedlákům by podobně druhá polovice pod 300 strychů
oseti se dostalo.
Nachází se při speciálním rozepsání, co který soused z těch rolí panských, tak jak se sami
jeden každý ústně přiznali, k ruce vrchnosti zdělávati, panským semenem osívati, sklízeti
a z polí odvésti povinen jest, totiž:
1.
Grunt Ondřej Frejšek pánu sil pšenice 3 strychy 1 věrtel, žita 8 strychů, ječmene
1 strych 3 věrtele, ovsa 3 strychy, činí 16 strychů, úhoru skrojeného a letošním rok
1661 seti na zimu pod 3 strychy.
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Grunt Tomáš Kozák vrchnosti zasel na zimu pšenice 4 strychy 1 věrtel, žita 1 strych
1 věrtel, ječmena 2 věrtele, ovsa 8 strychů, hrachu 3 strychy, činí 12 strychů, úhoru
zůstane k letošnímu setí na zimu pod 6 strychů a ladem leží od několika let pode
3 strychy.

Fol. 99a

3.

4.

5.

6.
7.

Kryštof Šafránek na zimu sil pšenice 6 strychů, ječmena 7 strychů 2 věrtele, hrachu
2 strychy 1 věrtel, úhoru k letošnímu setí, nebyl všecken skrojený, pod 13 strychů,
ladem leží, co také osívati má, pod 11 strychů 2 věrtele, činí 40 strychů 2 věrtele.
Václav Boháček sil na zimu pšenice 1 strych 1 věrtel, žita 10 strychů 1 věrtel,
ječmena 1 strych 1 věrtel, ovsa 4 strychy 1 věrtel, úhoru k letošnímu setí zdělati má
pod 13 strychů 1 věrtel, ladem leží, co také osívati má, pod 2 strychy 2 věrtele, činí
33 strychů.
Adam Koudelka sil na zimu žita 12 strychů, hrachu 1 strych 2 věrtele, ovsa
11 strychů, úhoru k letošnímu setí na zimu zvorati má pod 13 strychů, ladem leží, co
také osívati má, pod 9 strychů 3 věrtele, celkem 47 strychů 1 věrtel.
Jiřík Hanousek osil na zimu žita 5 strychů, ovsa 4 strychy, k úhoru letošnímu zůstává
pod 5 strychů 1 věrtel, ladem leží pode 2 věrtele, celkem 14 strychů 3 věrtele.
Jan Souček vysil na zimu

Fol. 99b

pšenice 3 strychy 1 věrtel, žita 1 strych 1 věrtel, hrachu 3 strychy 1 věrtel, ovsa
1 strych 2 věrtele, úhoru k letošnímu setí na zimu pod 5 strychů, ladem leží pode
3 věrtele, celkem 15 strychů.
8.
Jan Treta vysil na zimu pšenice 3 strychy 1 věrtel, žita 3 strychy, ovsa 3 strychy,
k úhoru letošnímu zůstalo pode 3 strychy, celkem 12 strychů 1 věrtel.
9.
Adam Vochlibka vysil na zimu žita 2 strychy 2 věrtele, ovsa 3 strychy, k úhoru
letošnímu pod 7 strychů, ladem leží pode 3 strychy, celkem 20 strychů 2 věrtele.
10. Tomáš Vituk sil na zimu žita 4 strychy 1 věrtel, ovsa 3 strychy, úhoru k letošnímu setí
pode 3 strychy, ladem leží pod 1 strych 2 věrtele, celkem 11 strychů 3 věrtele.
11. Jiřík Macek sil na zimu žita 8 strychů 1 věrtel, ječmena 2 strychy 2 věrtele, ovsa
9 strychů 1 věrtel, úhoru k letošnímu setí pod 7 strychů 1 věrtel, celkem 27 strychů
1 věrtel.
Vyneslo by toho všeho, totiž:

Fol. 100a

Na zimu v roce 1660 pšenice a žita vysetého bylo
na jaro léta 1661 ječmena, hrachu a ovsa seto bylo
úhoru se k letošnímu setí na zimu 1661 zdělati mělo pod
ladem ležící pole, kteréž osívati měli, zůstalo pod
A tak by učinilo to rolí pod

82 strychů
73 strychů 3 ½ věrtele
28 strychů 3 věrtele
32 strychy 2 věrtele
267 strychů 2 věrtele
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Nedostávalo by se rolí na 300 strychů, kteréž zdělávati a osívati měli, mimo ladem ležící
všeho pod
32 strychů 3 věrtele 2 čtvrtce
Sad panský při vsi Nučicích obšírný, kterýž byl i se stromovím štěpním a s trávou
pronajatý a platili z něho tak, jakž se sami sousedé nučičtí přiznávali, totiž:
Jiřík Krejčí drží ho jeden díl a platí z něho
45 kr.
Adam Vochlibka drží druhý díl a platil z něho
30 kr.
Tomáš Vituk drží třetí díl a platí z něho
30 kr.
Jiřík Macek drží čtvrtý díl, platil
30 kr.
Ondřej Frejšek drží největší díl, bez mála za polovici toho všeho sadu platil
45 kr.
což příliš a hrubě málo jest z takového prostranství, v němž jest drahná částka štěpného
i planého užitečného stromoví a višňoví. Ani za samé trávy, mimo ovoce z štěpů jsouce jim
to při samých jejich staveních příležité, mohouce toho sadu přes celé léto vyžínati, trav pro
dobytky užívati a naposledy vypásti mnohem více dáti mohou, a ovoce pak když se na
stro-

Fol. 100b

mech obrodí, to se může k ruce vrchnosti prodávati vedle výše v tom sadě některé veliké
tlusté duby o své újmě povráceli, tak jako by jejich dědičná věc byla.
Luk panských při vsi Nučicích se nachází
1.
Na losích slove louky 2, nabírá sena
2.
Za pastušinkou, nabírá sena
3.
Pod dolejší krčmou, sena
4.
Dvě louky ve Kbelnici, dává se do těch 3 stohů pod pastoušku
5.
Pod Pytrusovic humny, sena
6.
Pod hrází pod rybníkem, sena
7.
Nad rybníkem, sena
8.
V dubí, sena

3 stohy
3 stohy
2 stohy
1 stoh
1 stoh
1 stoh
2 stohy
13 stohů

Více louky panské, které se lidem pronajímají:
Ondřej Frejšek z Nučic drží louku slove v Zámokří, jest velká, nabírá na ní sena veliký stoh,
z ní toliko platu vrchnosti 1 zl., bylo to k dalšímu vyhlídnutí přítomnosti většího počtu osob,
i stran sadu Zámokří.
Jan Boháček drží 4 koučky nehrubý pod Mezouní nad selskými lukami, platu z nich
vrchnosti ročně za vše po
1 kopě 30 groších
Louka zádušní pod Mezouní, drží jí Jan Boháček, jest velká, dává k záduší
3 kopy
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Fol. 101a

Rybník Nučický pod Mezouní podtěrní, sázeno kaprů 1661
Rybník pustý ve vsi Nučicích býval, jest všecken zarostlý.

20

Ves Tachlovice.
kop

gr.

1. Grunt krčma Vrabcovská pustá,
rolí při ní pod 40 strychů ladem leží, louky 2, jedna nad sadem vchází,
sena na ní 3 kopky, drží ji Jan Čermák, dává z ní platu postranného
21 kr., druhá pod panskou loukou pod mostkem, stoh sena se nabírá,
dávalo se z ní vedle zprávy lidí 1 zl., drží ji podobně Jan Čermák a má
z ní též 1 zl. vrchnosti odváděti.
Sad té krčmě náležející nad zádušní rolí, když se obrodí ovoce, z něho
k ruce vrchnosti se prodává, trávy v tom sadě neužívá žádný, ovčák to
ovcemi vypásá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepice úroční vrchnosti

4

d.
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Fol. 101b

kop

gr.

2. Grunt chalupa Matouš Houška,
má rolí pod 6 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

faráři slepice ročně platí

1½

3. Grunt Chroustovská chalupa pustá,
rolí při ní pod 6 strychů ladem leží, louka nabírá se sena 2 vozy, otavy též
2 vozy, Diviš Holeček mlynář platil z ní přes 1 zl. 15 kr., nyní má dáti 2
zl., sádek jest k ní a toho prve mlynář Diviš Holeček užíval stromy v tom
sádku, a když se obrodí ovoce, vrchnosti k ruce se prodávati bude.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

4. Grunt anebo mlýn Diviše Holečka,
rolí má k němu pod 10 strychů, sena nabírá vozík jeden.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

d.
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Fol. 102a

kop

gr.

5. Grunt anebo mlýn Marie Dobřenský,
rolí má pod 10 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy na mále.
úroku svatojiřského

3

30

úroku svatohavelského

3

30

6. Grunt chalupa Karel Vavroušek,
rolí má pod 18 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy též 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

40

úroku svatohavelského

40

slepic úroční
vajec úročních

3
1 kopa 30

7. Grunt chalupa Jana Cinkara pustá, ušel v postě roku 1661,71
rolí k té chalupě pod 6 strychů, sena nabírá se vozík, jest k ruce vrchnosti
pronajatá Václavovi Houškovi, má dáti 24 kr., žita setého měl na zimu a
zanechal ho po sobě po 3 strychách, tráva zůstala po něm a jest vzata na
Kladno, včely též po něm ve vsi Kři zůstaly jedny a jsou tam zapověděné.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepice úroční
vajec úročních

71

Dodatečná poznámka: Tu Karel Vavroušek.

1½
1 kopa 30

d.
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Fol. 102b

kop

gr.

d.

8. Grunt Mikoláš Štěrba,
potah chová, rolí má za 2 lány, sena nabírá 8 vozů, otavy 4 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

?

úroku svatohavelského

2

?

slepic úroční
vajec úročních

19
1 kopa

Týž Mikoláš Štěrba užívá panského sadu, který předešle k tvrzi a dvoru
tachlovskému náležel a posavad náleží. A platil z toho sadu při svatém
Havlu platu postranního 38 grošů 4 d., to jest půl říšského tolaru,
a jsouce v tom sadě namnoze stromoví štěpného i planého, též višňoví
a slívoví, trav hojnost a sad prostranný pro žetí trav a pro pastvu, an za
samou trávu to, co platí, málo jest, a cožpak když se na stromech ovoce
obrodí, má se to darmo dáti, toho se k dalšímu spatření a vyšetření
u přítomnosti většího počtu osob zanechalo a za nejlepší by bylo, aby se
jemu v tom sadě tráva toliko pronajala, a když se ovoce obrodí, aby na
stromech k ruce vrchnosti prodáno bylo a tak lepší užitek vrchnost
poznati ráčí.
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Fol. 103a

kop

gr.

9. Grunt aneb chalupa Tomáškova pustá,
rolí k ní pod 6 strychů ladem leží, louky ve dvou místech a nabírá se
sena, Matouš Houška platu postranního platí z jedné 1 kopu a z druhé
25 grošů 5 d., hruška štěpná jest 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

1½

vajec úročních

30

10. Grunt chalupa Matěj Císař,
rolí má pod 18 strychů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepice úroční

3

vajec úročních

30

11. Grunt Václav Bouška,
potah chová, rolí má pod 60 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

slepice úroční
vajec úročních

6
3 kop

d.
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Fol. 103b

kop

gr.

12. Grunt Jiřík Kopanský,72
potah chová, rolí má pod 68 strychů, sena nabírá 6 vozů, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních

6

vajec úročních

3 kopy

13. Grunt Václav Kroupa,73
potah chová, rolí má pod 44 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních vrchnosti

6

vajec úročních vrchnosti

3 kopy

14. Grunt Jan Čermák,
potah chová, rolí má pod 18 strychů, sena nabírá 3 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úroční

3

Item týž Jan Čermák mimo to, co vrchnosti platí, ještě každého daní při
svatém Jiří a svatém Havlu k záduší platí po 1 kopě.

72
73

Dodatečná poznámka: Tu Jiřík Holub.
Dodatečná poznámka: Tu Šimon Kráva.

d.
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Fol. 104a

Summa platů stálých ze vsi Tachlovic vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
18 kop 46 grošů
úroku svatohavelského
22 kop 2 groše
slepic úročních
53
vajec úročních
14 kop
Tvrz při vsi Tachlovicích před lety byla od kamene vystavěná a pěkně sformovaná,
potom ohněm zkázu vezmouc, toliko samy zdi, a již hrubě porušené se spatřují.
Dvůr při té tvrzi byl též od kamene vystavěný a v něm se dobytek jalový choval,
nyní taky pustý jest, jenom samé zdi stojí, toliko stodola o jednom mlatě jest spravená,
bylo by vrchnosti užitečné, aby se v tom dvoře chlívy a malá světnička spravily, zdi k tomu
dosti jest a dobytek jalový jako předešlých let by se tam chovati mohl, nebo pastev
panských jiní užívají, šafář by se tam také s šafářkou vinšován chovati mohl a to nejvíceji
za tou příčinou, poněvadž dle zprávy lidí

Fol. 104b

ke dvoru tachlovského role panské má se nalézati víceji nežli pode 300 strychů a ta rolí
jest rozdělena na kusy a lidé poddaní ze vsi Nučic jsou od starodávna povinni každý sobě
oddělený kus zdělati, zasíti, obilí skliditi a do stodoly složiti, jakž o tom při vsi Nučicích
obšírněji zapsáno jest, tak aby šafář dohlížel, aby takové rolí časem se zdělávala, zasívala,
prázdná a ladem ležící nezůstávala, jako také i luka panská, aby svém opatrování měl, na
šafáře a šafářku by tak hrubý náklad nebyl.
Štěpnice k tomu dvoru jest jedna, ta se pronajímala stromovím a trávou k užívání
Mikolášovi Štěrbovi, namnoze v ní stromoví štěpného jest a platil z ní toliko po 45 kr. Což
proti rozumu jest, jakž o té štěpnici při gruntu Mikoláše Štěrbova výslovněji se zapsáno
nachází.
Ovčín při vsi Tachlovicích, v němž se ovce bahnice chovají od kamene vystavěný jest 1
V tom ovčíně se na zimu bahnic zavírati může
[…] kusů

Fol. 105a

Luka panský při vsi Tachlovicích tyto jsou
1. Louka pod ovčinou, nabírá se 4 a časem sena
2. Louka na pastvištích, nabírá se sena
3. Louka v chobotě, nabírá se sena
4. Louka pod mostkem, nabírá se sena

5 stohů
2 stohy
1 stoh
1 stoh
9 stohů
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Zpráva o rybnících při vsi Tachlovicích.
1.
Rybník Hoření byl výtažní, jest všecken zanesený a hráz potrhaná, kdyby se měl
spraviti, hrubý by náklad na to jíti musel.
2.
Rybník Tachlovský velký na tři tepla sází se 40 kop, může se saditi 50 kop.
3.
Rybník pod ním kaprový na tři tepla jest pustý. Kdyby se měl spraviti, velikého
nákladu by potřeboval, kde leží trouba, poklička musí býti prohnilá, splav stržený
v místě nepříležitém kamenitém, nežli kdyby bylo jednáno s Karlštejnskými proti ňáké
odměně, mohl by se udělati splav proti jejich pastvištím, a kde prve splav býval,
muselo by se zavésti dáti, a jináče není možné toho rybníka spraviti.
4.
Rybník pod ním u mlýna Hrázského výtažní

Fol. 105b

přes 20 kop může se na něj saditi. Jest při něm hrubě zapotřebí v druhém konci
hráze jdouce ode mlýna na druhý konec, kudy z něho voda vypadá, zbraň udělati,
aby plod s velkou vodou z rybníka sjíti nemohl.
Kámen vápenný pod prostředním rybníkem se nachází a předešle se v těch místech
vápno pálívalo.
Kostel farní při vsi Tachlovicích jest od kamene vystavěný, založení památky svatého
Jakuba velkého, co k témuž kostelu jakých důchodů a klenotů se nachází, o tom v této
knize napřed při Collaturách zapsáno se najde.
Fara Tachlovská i stodola zbořené, zdi toliko zůstávají.
Sad farní jest ohrazený, nemnoho užitečných stromů v něm jest, o důchodech kněžský,
též napřed v této knize se zapsáno najde.
Dům školní pustý a jaké důchody ke škole vycházely, o tomž též napřed v této knize
zapsáno se najde.
Chalupa poustevnická při chrámě Páně pustá jest jedna. A co k té chalupě přináleželo, o tom napřed v této knize zapsáno se najde.
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Fol. 106a

Ves Jinočany.
kop
1. Grunt Matěj Kašpar,
potah chová, rolí má 16 kop záhonů, sena nabírá 1 vůz, otavy půl vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepice úroční

3

vajec úročních

1 kopa

ovsa úročního

12 strychů

2. Grunt Andres Kozák,
potah chová, rolí má 16 kop záhonů, sena nabírá 3 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

ovsa úročního

3 strychů 3 věrtele

3. Grunt Duchoslav Kulhavý,
potah chová, rolí má 16 kop záhonů, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

ovsa úročního

9 strychů

gr.

d.
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Fol. 106b

kop

gr.

d.

4. Grunt krčma spálená pustá, jenom místo, kde stála zůstává,
při ní byl krám řeznický a kovárna náležející Matějovi Kašparovi, a dokud
pustá nebyla, vycházelo z ní úroků, posudního z krámu řeznického
a z kovárny, totiž
úroku svatojiřského

9

?

úroku svatohavelského

9

?

Při kteréžto krčmě jest kus role pod 6 strychů obilí a louka, na níž se sena
nabírá 1 vůz a otavy vozík, takové role i s osením a tou loukou J. V. H. M.
Matěj Kašparův dobrovolně odevzdal, aby vší toho času v létu 1661 to
pole žitem oseté, za kteréžto osení vyseto J. V. H. M. Matěj Kašparův
peněz na hotovou 30 zl. odvedl a obilí k ruce své sklidil, a tak to pole
a louka již vrchnosti náležeti a se pronajímati bude, a kdyby se tu stavem
postavilo, mohlo by se někomu i s tím polem a loukou od vrchnosti
prodati a úrok z toho vrchnosti vedle uznání naříditi.

Summa platů stálých ze vsi Jinočan vycházelo, totiž
úroku svatojiřského
24 kop 12 grošů
úroku svatohavelského
24 kop 12 grošů
slepic úroční
3
vajec úročních
1 kopa
ovsa úročního
24 strychů 3 věrtele

Fol. 107a

Summa z celé rychty Červeno-újezdecké platů stálých i z pustých gruntů vycházelo
úroku svatojiřského
138 kop 44 groše 2 ½ d.
úroku svatohavelského
155 kop 22 groše 2 ½ d.
husí krmných
15
slepic úročních
263 ½
vajec úročních
42 kop 33
pšenice osepní
4 strychy
žita osepního
14 strychů
ovsa osepního
38 strychů 3 věrtele
roboty ženní
41 dní
loje přepouštěného
1 kámen
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Fol. 107b

Rychta Hostivická.
Ves Hostivice.
kop

gr.

74

1. Grunt krčma Matěj Koza,

potah chová, rolí má 1 ½ lánu, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

6

15

úroku svatohavelského

6

15

slepic úročních

4½

2. Grunt Kateřina Škvorka,
potah chová, rolí má pod 40 strychů, sena nabírá 1 ½ vozu, otavy
½ vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepic úročních

10

3. Grunt Jiřík Jícha,
rolí má pod 10 strychů, sena nabírá vozík.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

slepic úročních

2½

vajec úročních

1 kopa 30

4. Grunt Chladilovský, pustý,
rolí k němu pod 10 strychů ladem leží, sena 1 vůz ke dvoru panskému se
klidí,75 sádek malý pronajímá k ruce vrchnosti.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

vajec úročních
74
75

30

V opise v Národní knihovně ČR slovo krčma vepsáno dodatečně.
V opise v Národní knihovně ČR chybí slovo klidí.

d.
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Fol. 108a

kop

gr.

5. Grunt Bartoň Čert,
rolí má pod 18 strychů, sena nabírá vůz, otavy ½ vozu.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

2

vajec úročních

10

6. Grunt Mikoláš Zápotocký,
potah chová, rolí má pod 39 strychů, sena nabírá vůz, otavy 2 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepic úročních

4

kuře úroční

1

vajec úročních

40

7. Grunt Matěj Šafařík,
potah chová, rolí má pod 20 strychů, sena nabírá […], otavy […].
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

2

vajec úročních

10

8. Grunt Daniel Es,
potah chová, rolí má 6 lánů, sena nabírá 6 vozů, otavy.
Vrchnosti platu vychází

d.
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Fol. 108b

kop
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

slepic úročních

9

vajec úročních

1 kopa 30

gr.

9. Grunt Kobylovský pustý,
rolí při něm za 1 lán ladem leží, sena nabírá 2 vozy a otavy 1 vůz.76
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

3

30

úroku svatohavelského

3

30

slepic úročních

11

vajec úročních

1 kopa

10. Grunt Kubovský jinak Tobiašovský pustý,
náleží Vávrovi Kulhavému do Prahy, rolí při něm jeden lán ladem leží,
z louky vrchnosti plat vychází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepic úročních

5

vajec úročních

1 kopa 30

11. Grunt Bašovský pustý,
rolí při něm pod 10 strychů ladem leží, sena se nabíralo vozík, voly
panskými se to vypásá.
Vrchnosti platu vycházelo

76

úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

V opise v Národní knihovně navíc text: louka se vrchnosti k ruce pronajímá.

d.
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Fol. 109a

kop

gr.

12. Grunt Trnkovský pustý,
rolí k němu pod 9 strychů ladem leží, z louky vrchnosti plat vychází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

26

úroku svatohavelského

26

13. Grunt Švehlovský pustý,
rolí při něm za 1 lán ladem leží, louky jsou 2, vrchnosti z nich plat vychází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

slepic úročních

5

vajec úročních

30

14. Grunt Jiřík Zelenka,
rolí má za 3 čtvrti, sena nabírá dva vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

21

úroku svatohavelského

21

slepic úročních

12

15. Grunt Urbana Smolíka pustý,
ladem větším dílem rolí leží, jest ji za 1 lán, z luk vrchnosti plat vychází.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

6

úroku svatohavelského

6

slepic úročních

5

d.
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Fol. 109b

kop

gr.

d.

16. Chalupa kovárna pustá,
rolí k ní pod 6 strychů ladem leží, louky ani sadu při ní žádného není.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

17. Chalupa Lukšovská pustá,77
rolí k ní pod 9 strychů a některý strom štěpný, z kusu lada i z těch stromů
štěpných předešlé Bartoň Čert platil 1 zl. 30 kr. 78
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

11

úroku svatohavelského

11

18. Grunt P. Matesa Maxmiliána Prince,
4 potahy chová, rolí má za 7 lánů, sena nabírá 10 vozů, otavy 6 vozů.
Pozn.: Ten dvůr nyní řídí se deskami zemskými.79
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepic úročních

11

vajec úročních

1 kopa 30

30

Summa ze vsi Hostivice platů stálých vycházelo, totiž
úroku svatojiřského
45 kop 34 gr.
úroku svatohavelského
46 kop 4 gr.
slepic úročních
83
kuře úroční
1
80
vajec úročních
9 kop

77
78

79

80

Slovo pustá pouze v opise v Národní knohovně ČR, ve verzi v Národním archivu chybí.
V opise v Národní knihovně ČR navíc text: nyní Matěj Koza krčmář z platu postranního dáti má 2 zl.

30 kr.
V opise v Národní knihovně ČR místo toho poznámka jiným inkoustem pod zápisem: Už ten dvůr nyní

řídí se deskami zemskými.
Značka kopy doplněna dodatečně tužkou.
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Fol. 110a

Dvůr panský ve vsi Hostivice jest
Ten dvůr proti předešlému způsobu jest na stavení velmi spuštěný a také neohrazený.

1.

Stodola v tom dvoře o třech mlatech jest
1,
81
v kterémžto dvoře jest nemálo opravy potřebí, předně nad sklepem, kde se mlíko staví,
klenutí potřebí dáti spraviti, tj. střechu nad tím sklepem udělati dáti, aby to všecko nepadlo
a potom by na to větší náklad jíti musel.
Chlív také pro dobytek hovězí jalový, místa pro něj i kamení dosti, i toho zapotřebí jest.
Dvůr, aby ohrazený a zavřený byl, spraviti by se dáti muselo, nebo na tom mnoho záleží,
jsouce dvůr na silnici.
Štěpnice za stodolou jest k tomu dvoru 1. Nemnoho štěpného stromoví v ní jest a štěpy
již sešlé. Zapotřebí bude jarním časem, aby stromoví vypucováno bylo a planění, aby se
štěpnice vysadila a stromoví82 mladého naštěpovalo.
Ovčín při tom dvoře býval veliký 1, však nyní zbořený, jenom zdi zůstávají. Bylo by
zapotřebí, aby se ovčín zas spraviti dal, dobytek ovčí aby do něho dosazen byl, pastev
k tomu dosti, zatím jiní cizopanští ovčáci a pastuchové takové pastvy vypásají a týmž
dobytkem obzvláště, kde role ode dvora daleko jsou a hnoji pracně v ta místa pro dalekost
dodávati, mohlo by se na mnoze rolí skotem ovčím vystávati.
Zahrada při tom ovčíně, která se nyní ke dvoru pro vaření užívá, jest

1.

Fol. 110b

V tom dvoře hostivickém dobytka nyní se chová, totiž
volů tažných
12
krav dojných
30
vůl hospodářský
1
jalového hovězího skotu
30 kusů
Drůbeže pernaté v tom dvoře spotřebu chovati se může.
Rolí orných panských k tomu dvoru hostivickému nalézajících se nachází.
U velkého háje nad Hostivicí z jedné strany panská roli, z druhé strany Macháčkova
rychtáře hostivického, jest kus role délky na 1 ½ honů žitem k sklizni roku 1661 oseté, drží
v sobě
5 kop 23 záhony.
Žita na ten kus dle zprávy od lidí vzaté vyseto bylo
61 strychů 24 věrtelů.
Pšenice při tom žitě toho času vyseté délky přes 1 ½ hony
1 kopa 25 záhonů.
Pšenice dle zprávy od lidí vzaté na ten kus vyseto bylo
17 strychů.

81
82

V opise v Národní knihovně ČR toto slovo chybí.
V opise v Národní knihovně ČR místo toho slovo štěpoví.
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Pole panské za krčmou z jedné strany panského pole a z druhé strany polí p. Matesa
Maxmiliana Prince délky okolo trojích honů žitem toho času oseté i se 20 klíny jest
1 kopa 57 záhonů.
Žita na ten kus dle zprávy od lidí vzaté, a vyseto bylo
30 strychů 2 věrtele.
Za dvorem při silnici z jedné strany, z druhé strany při poli zádušním ležící jest kus pole
panského přes dvojí hony toho času vyseto bylo
1 kopa 53 záhonů.
Pšenice vedle zprávy od lidí vzaté na to pole vyseto
23 strychů.

Fol. 111a

Item žitem oseto bylo přes dvoje hony, však nejsou rovné záhony
Žita na to dle zprávy od lidí vzaté vyseto bylo

2 kopy 53 záhonů.
21 strychů 1 věrtel.

Obilí na jaro roku 1661 při dvoře hostivickém vyseto bylo.
U mlýna Hradišťského za rybníkem jsou nerovné záhony okolo dvojích honů délky, ovsem
oseto bylo
7 kop 40 záhonů.
Ovsa zrna dle zprávy vzaté na ten kus padlo
85 strychů 3 věrtele.
Item za hruškou u mlynářového pole dobíhající záhony k lukám jest délky víceji než přes
dvoje hony ječmenem bylo léta 1661 oseto
4 kopy 23 záhonů.
Ječmene dle zprávy lidí vyseto bylo
67 strychů 1 věrtel.
Mezi tím ječmenem délky víceji nežli přes dvoje hony hrachem oseto bylo
1 kopa 17 záhonů.
Hrachu zrna dle zprávy od lidí vzaté padlo
14 strychů 2 věrtele.
Úhoru k setí na zimu roku 1661.
Na popluží pod Čekalem z jedné strany při panské louce, z druhé strany při panském
popluží úhoru přes jedny hony
6 kop 3 záhony.
Na popluží za stráňkou mezi lukami a cestou úhoru nejsouce sobě rovné záhony, podoráno
bylo
9 kop 45 záhonů.
Item podle panského pod malým hájkem jest jeden kus dobíhající konce záhonů polí
ruzyňských, k tomu poli panskému dobíhá tam kus k cestě, kterouž se jde od Kladna ku
Praze, z druhé strany panského pole jest pole od pustého statku Švehlovského z Hostivice
ladem ležící.

Fol. 111b

Item pod velkým hájem jest velký kus pole panského ladem ležícího při poli Kobylovském
pustém až k cestě kladenské, která od Kladna ku Praze jde, a z druhé strany k cestě, která
jde k Hostivici, k Kněžovsi k poli panskému, toho času žitem a pšenicí osetému.
Háje panské jsou v těch místech dva, jeden větší a druhý menší.
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Zpráva o lukách ke dvoru hostivickému přináležejících.
1.
Louka na ohradě pod krčmou, vedle louky krčmářovy a Škvorčiny a z druhý vedle
louky p. Matesa Maxmiliána Prince. Nabírá se sena
2 stohy,
otavy malý
1 stožec.
2.
Louka pod ní dole jmenuje se Sochorovská, vedle louky Trnkovy a přibíhá až k louce
Škvorově. Nabírá se sena nehrubý
1 stoh,
otavy
1 stožec.
3.
Louka pode mlýnem, skrze kterou strouha jde ode mlýna a dobíhá louky Rumpálovský, bývá tam sena
6 stohů
a otavy
2 stohy.
4.
Louka pod rybníkem Čekalem, nyní jest pastviště, vypásají ji s voly tažnými, a když
se nepáslo, bývalo na ní sena
2 stohy.

Fol. 112a

Zpráva o rybnících při vsi Hostivici.
1.
Rybník slove Pátek, jest rybník podtěrní, zpráva se činí, že se na něm kapry tříti
nechtějí, však jest v tom ta příčina, že rybník nebývá po osušení, kdyby se sušil, kapři
se taky tříti budou. Dávalo se na něj kaprů na podtěr 21. V létu 1661 byl ten rybník
štikami nasazený.
2.
Rybník nade mlýnem kaprový, nebyl nasazený.
3.
Rybníček ve vsi Hostivici, všechen rákosem a rokytovím zarostlý.
4.
Rybník pod Malým Jenečkem, pustý, pastvami se toliko užívá, strouha jde skrze něj,
ze studánky pramenité, a když jest sucho, všechno přesychá.
Také ve vsi Hostivici nachází se dvůr jinopanský, slove Rumpálovský, náleží vedle
zprávy lidí paní Berkové, pole, co ho k tomu dvoru náleží, ladem leží, praví se, že jest dvůr
svobodný a že by se měl deskami říditi. Luk k tomu dvoru náležejících užívají polovici J. M.
pan Mladý Berka, druhou polovici J. M. paní Nosticová. Rybníček pod Matějem Šafaříkem
ve vsi ležící také k tomu dvoru že by náležeti měl.
Kostel farní ve vsi Hostivici založení památky svatého Jakuba apoštola Páně, jest velice
spuštěný a opravy potřebuje. Při tom kostele ne-
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Fol. 112b

nachází se zvonů na věži žádných, byly zvony veliké na věži 3, na kostele 1 a na faře 1. Ty
zvony v létu 1639 od soldátů J. M. C. pobrány byly. Fara i škola k zboření přišly.
O užitcích zádušních ke kostelu náležejících, též co knězi jakých užitků přicházelo, o rolích
a lukách zádušních a kněžských, též o kravách zádušních a o klenotech kostelních, bude se
nacházeti zpráva napřed v této knize při Colaturách.

Ves Hradiště
Mlýn panský o 1 kole moučném, při něm bývala chalupa, ta k zboření přišla, jenom
místo, kde stála, zůstává. K té chalupě náleželo rolí orných pod 7 strychů a nějaká loučka,
toho mlynář užívá. Z toho mlýna platilo se předešle úroku každého daní po 25 kopách.
Nyní pronajat Janovi Zvoníčkovi, mlynáři. Má z něho dáti ročně obilí výmelního
30 strychů.
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Fol. 113a

Ves Zlejčina.
kop

gr.

1. Grunt Štěrbovský jinak Dvořákovský pustý,
rolí k němu 24 kop záhonů, kteří rolí osívají, z výsevků vrchnosti platu
vychází, ze dvou palouků a v sadě za trávu vrchnosti plat přichází,
ovoce na sadě když se obrodí, vrchnosti k ruce se prodává, v Extractech
se nachází, že z toho gruntu úroku vycházelo při svatém Jiří 1 kopa
18 grošů, při svatém Havlu 2 kopy 18 grošů, slepice 4, vajec úročních
1 kopa.
Bartoň pak Kučera člověk starožitný zprávu dává, že z toho gruntu
vrchnosti platů vycházívalo, jakž níže psáno.
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

slepic úročních

4

vajec úročních

1 kopa

83

osepu obilného
pšenice

5 strychů

žita

5 strychů

ječmena

5 strychů

2. Grunt Jan Srb,
potah chová, rolí má 10 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platů vychází

83

úroku svatojiřského

2

55

úroku svatohavelského

2

5

slepic úročních

8

vajec úročních

1 kopa

U obou plateb pozdější šipkou naznačeno, že má být placeno 15 grošů, nikoliv 15 kop.

d.
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Fol. 113b

kop

gr.

3. Grunt Bartoň Kučera pustý,
rolí má 10 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy, otavy nemnoho.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

5

20

úroku svatohavelského

5

20

úroku svatojiřského

2

55

úroku svatohavelského

5

5

slepic úročních

6

vajec úročních

30

4. Grunt slove Starých pustý,
rolí při něm 1 ½ lánu, sena nabírá 1 vůz, otavy nic, na roli, kteří lidé co
sejí, vrchnosti z toho plat vychází, z louky plat podobně k ruce vrchnosti
přichází.
Vrchnosti platů vycházelo

slepic úročních

8

vajec úročních

1 kopa

5. Grunt Lídy Bledé pustý,
rolí k té chalupě pod 3 strychy, sena nabírá 4 kopky, Lída Bledá ji užívá
a sobě prodává.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

d.
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kop

gr.

6. Grunt Jan Dvořák,
potah chová, rolí má 1 lán, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

18

úroku svatohavelského

2

18

úroku svatojiřského

3

15

úroku svatohavelského

3

15

úroku svatojiřského

3

15

úroku svatohavelského

3

15

slepice úroční

4

vajec úročních

30

7. Grunt chalupa Plškovská pustá,
byl s potahem, palouček jeden, z něho plat vychází vrchnosti, rolí jest při
tom gruntu 9 kop záhonů.
Vrchnosti platů vycházelo

8. Grunt Jiřík Finfan,
potah chová, rolí má 12 kop záhonů, sena nabírá 2 vozy, otavy vozík.
Vrchnosti platů vychází

slepic úročních

8

vajec úročních

1 kopa

d.
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kop

gr.

9. Grunt Václav Bledý,
potah chová, rolí má 10 kop záhonů, sena nabírá 1 vůz, otavy ½ vozu.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

3

slepic úročních

8

vajec úročních

1 kopa

10. Grunt chalupa pustá Adam Švorc,
rolí má 3 kopy 30 záhonů, sena nabírá vůz, otavy nic
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

34

úroku svatohavelského

1

20

úroku svatojiřského

3

15

úroku svatohavelského

3

15

slepic úroční
vajec úročních

4
30

11. Grunt krčma pustá,
rolí k ní 7 kop záhonů, ladem leží, z louky plat vrchnosti vychází.
Vrchnosti platů vycházelo

Štěpnice při té krčmě jest jedna, když se na ní ovoce obrodí, k ruce
vrchnosti prodává, zato tráva v té štěpnici k užitku vrchnosti se
pronajímá.

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Zličín

188

Fol. 115a

kop
12. Grunt anebo mlýn Brožkovský pustý,
však náleží ku gruntu Jiříka Finfana.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

Zpráva se činí, že ten plat vycházel, dokud ten mlýn stál, ale když jest
sešel, že toho platu nevychází, že byl někdy ten mlýn na obci vystavěn.
V starých knihách purkrechtních rychty Červenoújezdecké nachází se na
listu 202, že jest léta 1610 Kříž Brožů koupil od vrchnosti své pana
Balzara Sluzského, mlýn pod rybníkem Zlejčínským ležící se vším k němu
od starodávna příslušenstvím za summu 400 kop míšeňských, témuž po
Balzarovi zaúplna zaplacených, a to k dědičnému a dědiců svých užívání,
a tak sotva mohl ten mlýn na obci býti. Příslušenství pak k němu doložené
kde a jaké jsou, musí se na to ptáno býti a to vyhledati.

Summa ze vsi Zlejčíně platů stálých vycházelo, totiž
úroku svatojiřského
41 kop 17 grošů
úroku svatohavelského
49 kop 43 grošů
slepic úroční
52
vajec úročních
6 kop 30
pšenice osepní
5 strychů
žita osepního
5 strychů
ječmena osepního
5 strychů

gr.

d.
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Zpráva o lukách panských pode vsí Zlejčíni dole ležící.
1.
Louka na Hořejším rybníce.
2.
Louka pod ní slove Drážka.
3.
Louka zase na Dolejším rybníce.
4.
Louka slove Ohrádek.
5.
Louka slove Kálek.
Na těch všech pěti loukách nabírá se sena

7 stohů.

O rybnících při vsi Zlejčíni.
1.
Při vsi Zlejčíni jest rybník podtěrní na jisté vodě, sází se na něj kaprů na podtěr
2.
Pod sadem Dvořákovským jest rybník velký podtěrní, však pustý.

25

Hájek při té vsi Zlejčíni dubový a lipový skrovný, některé výstavky se v něm nacházejí,
jest
1
Zpráva v příčině kusu pole při silnici Berounské, od Prahy k Berounu jdoucí při samé silnici
zůstává, na levé straně a náležité pole do vsi Zlejčíně k gruntu pustému Plíškovskému,
kteréhožto pole se byl ujal, mez od svého pole ležící i to pole rozoral, Václav Holeček jinak
Průcha ze vsi Třebonic, poddaný ke klášteru svaté Panny Markéty nad Břevnovem, a ten
klášter náleží k svatému Mikuláši do Starého Města pražského, dvakráte to pole zoral, je
osívati chtěl, jest pod
1 ½ strychu
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Takové pole léta 1661 dne 12. měsíce Septembris u přítomnosti pana Matesa Maxmiliána
Prince toho času hejtmana, Tobiáše Rovenského, Václava syna jeho, Tomáše Kobylky ze
vsi Řep, Bartoně Kučery a Jiříka Finfana ze Zlejčíně, jako i přítomnosti Václava Holečka
jinak Průchy a některých sousedů ze vsi Třebonic jest zase k panství J. V. H. M. připojeno,
mez obnovená a mezníky vysazeny, jakž v zprávě o meznících o tom se obšírněji zapsáno
najde.

Ves Sobín.
kop

gr.

1. Grunt Martin Urban na krčmě,
potah chová, rolí má 5 kop 30 záhonů, sena nabírá 2 vozy, otavy vozík.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

slepice úroční

2

vajec úročních

30

2. Grunt Matěj Franz,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 4 vozy, otavy 3 vozy.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

4

slepic úročních

6

vajec úročních

1 kopa

20

d.
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kop

gr.

3. Grunt Jan Málek,
potah chová, rolí má za 1 ½ lánu, sena nabírá 4 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

4. Grunt Jan Urbanův,
potah chová, rolí má za 1 ½ lánu, sena nabírá 8 vozů, otavy 4 vozy
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

2

slepic úročních

12

vajec úročních

2 kopy

5. Grunt Jakub Perníček,
potah chová, rolí má za 1 ½ lánu, sena nabírá 5 vozů, otavy 4 vozy.
Vrchnosti platů vychází

slepic úročních

9

vajec úročních

1 kopa 30

6. Grunt Vít Pospíšil,
potah chová, rolí má 18 kop záhonů, sena nabírá 4 vozy, otavy 3 vozy
Vrchnosti platů vychází

d.
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kop
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních

9

vajec úročních

1 kopa 30

gr.

d.

7. Grunt Jiřík Koutný,
potah chová, rolí má 12 kop záhonů, sena nabírá 4 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

5

1

úroku svatohavelského

3

35

1

slepic úročních

3

vajec úročních

30

Summa ze vsi Sobína platů stálých vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úroční
vajec úročních

9 kop 5 grošů 1 d.
15 kop 25 grošů 1 d.
41
7 kop

Při vsi Sobín Jiřík Koutný drží kus pole zádušního, z kteréhož se předešlých let knězi do
Hostivice platívalo koledy 1 kopa, měl na něm seto žita k obrodě 1661 4 strychy, má
z něho k záduší peníze složiti.
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Rybník kaprový na tři tepla při vsi Sobíně jest jeden, sadí se na něj násady kaprové
60 kop
Při něm se má splav spraviti a stavidla udělati dáti.
Louka panská dole pode vsí Sobínem dochází k louce řepské, bývá na ní dva stožce
se dvě fůry sena.

Ves Žeppy.
kop

gr.

1. Grunt Nikodým Čejka,
potah chová, rolí má za 1 ½ lánu, sena nabírá 5 vozů, otavy 1 vůz.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

57

úroku svatohavelského

2

slepic úročních

8

vajec úročních

40

2. Grunt Hařanovský pustý,
rolí k němu za ¾ lánu, ladem leží, louka se k ruce vrchnosti pronajímá,
sad jest a něco stromoví, z něhož žádného užitku nepřichází.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

3

30

úroku svatohavelského

3

30

slepice úroční

½

d.
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kop

gr.

3. Grunt chalupa Jan Němec,
rolí má pod 22 strychů, sena nabírá 1 vůz, otavy na mále, krčma.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

36

úroku svatohavelského

36

slepic úroční
vajec úročních

4
20

4. Grunt Jan Dvořák,
potah chová, rolí má za 2 lány, sena nabírá 3 vozy, otavy 2 vozy.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

3

slepic úročních

10

vajec úročních

1 kopa 10

5. Grunt Jakub Pišvejce,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 1 vůz, otavy nic.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

slepic úročních

6

vajec úročních

46

6. Grunt Tomáš Kobyla,
potah chová, rolí má za 2 ½ lánu, sena nabírá 5 vozů, otavy 3 vozy.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

10

úroku svatohavelského

10

husí krmných

5

30

d.
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V purkrechtu starém Červenoújezdeckém na listu 193, že z toho gruntu Kobylovského platu stálého vycházívalo, takto se nachází
úroku svatojiřského
15 kop
úroku svatohavelského
15 kop
Naproti tomu Tomáš Kobyla přednesl spis svůj, který byl J. V. H. M. podal, na kteroužto
spisu jeho Decretací s podpisem J. V. H. M. se nachází tato slova: Co se zprávy a žádosti
tohoto Suplikata Tomáše Kobyly ze vsi Řepů dotýče, ačkoliv jest předešle z gruntu, který
on nyní drží, úroku 30 kop ročně a 10 husí krmných se platívalo, a fůry 2 pro vína se
vykonávaly, proti tomu nyní takto nařizuji, aby od Actum této mé Decretaci i na časy
budoucí a věčně z téhož gruntu slove Šebešovského ve vsi Řepích celoročního úroku na
penězích 20 kop míšeňských a 5 husí krmných do důchodů mých zapravoval, co se pak
pro vína fůrování dotýče, to se vypouští, aby nyní nikdy povinen nebyl, však na to místo
beze všech a dalších výmluv a odpornosti bude povinován s jinými poddanými roboty
s potahem náležité, kde mu podle jiných poručeno bude vykonávati. Co se pak zlepšení
jeho gruntu dotýče, kdykoliv k svému dobrému užitku jej vyzdvihne, jemu na úroce ani na
ničemž nic já ani budoucí moji zvyšovati nebudu. Nýbrž co se tuto nadpisuje, při tom
dokonale postavuji a do urburních kněh pro věčnou památku vepsati poručím. Datum na
zámku kladenském dne 26. Aprilis léta 1652.
František Adam E. h. ze Žďáru

Fol. 119a

Summa ve vsi Řepích platů stálých vycházelo
úroku svatojiřského
18 kop 3 groše
úroku svatohavelského
21 kop 36 grošů
husí krmných úročních
5
slepic úroční
28 ½
vajec úročních
2 kopy 56
Louka panská při vsi Řepích nad rybníkem Hradišťským jest 1, nabírá se sena na ní
2 stohy a otavy vozík.
Rybník podtěrní při vsi Řepích není na jisté vodě, jest
sází se na něj kaprů na podtěr

1
18

Ve vsi Žeppích jsou tři gruntové, kteří náležejí k záduší svatého Valentina do Starého
Města pražského.
Kostel ve vsi Řepích založení památky svatého Martina, ten kostel podobně náleží
k svatému Valentinu do Starého Města pražského. Zpráva se činí, že se počtové zádušní
při tom kostele od 40. let nedrželi.
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Ves Litovice.
kop

gr.

1. Grunt Jan Novák,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 3 vozy, otavy 4 kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

45

úroku svatohavelského

2

45

úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepic úročních

4

kuře úroční

1

vajec úročních
roboty ženní
2. Grunt Jiřík Zikmund,

40
7 dní
poznámka bokem: tu Jan Endr

potah chová, sena nabírá 3 vozy, otavy vozík, rolí 1 lán.
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

4

kuře úroční

1

vajec úročních
roboty ženní

40
7 dní

3. Grunt Mrázkovský pustý,
rolí při něm za 1 lán, co kdo na roli seje, vrchnosti z toho plat vychází,
louka se pronajímá a vrchnosti se z ní plat odvozuje.
Vrchnosti platu vycházelo

slepic úročních

4

kuře úroční

1

vajec úročních
roboty ženní

40
7 dní

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Litovice

197

Fol. 120a

kop

gr.

4. Grunt Perníčkovský pustý,
Matěj Franc byl na něm hospodářem i zápis měl, z něho pryč utekl, rolí
k němu za 1 lán, sena se nabírá 3 vozy, sádek jest v něm, štípky 2
a hruška 1.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepice úroční

4

kuře úroční

1

vajec úročních
roboty ženní

40
7 dní

5. Grunt chalupa Eva Vlčka,
rolí má 50 záhonů, sena nabírá dvě kopky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

50

slepice úroční
roboty ženní

2
2 dny

6. Grunt chalupa Kolářovská pustá,
rolí k ní 3 kopy záhonů, ta ladem leží, luk žádných není, při chalupě díl
višňoví a slíva některá.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

50

úroku svatohavelského

50

slepic úročních
roboty ženní

6
2 dny

d.
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kop

gr.

7. Grunt Vítovský neb Jirovský pustý,
rolí při něm za 1 lán ladem leží, luka se pronajímají k užitku vrchnosti,
na sadě, když se obrodí, ovoce při panském se prodává.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

45

úroku svatohavelského

2

45

slepic úročních

4

kuře úroční

1

kuře úroční

40

roboty ženní
8. Grunt Jan Ender řezník,

7 dní
poznámka bokem: pustý

potah chová, rolí má 3 kopy záhonů, sena nabírá.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních
roboty ženní

6
3 dny

9. Grunt Jiřík Osvald,
potah chová, rolí má 3 ½ kopy záhonů, sena nabírá s řebřínky.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepic úročních

6

d.
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10. Krčma bývala panská, jest pustá, jenom84 zdi stojí, rolí ani luk k ní ani sadů
žádných není. Platu také vrchnosti z ní stálého, mimo posudné nevycházelo.
11. Mlýn byl panský pod Litovským rybníkem o dvou kolech moučných, jest pustý,
toliko zdi zůstaly, jiné všecko spuštěno jest. Rolí ani luk k němu žádných není, však kdyby
se zase vyzdvihl, byl by vrchnosti k užitku.

Summa ze vsi Litovice platů stálých vycházelo
úroku svatojiřského
16 kop 5 gr.
úroku svatohavelského
16 kop 25 gr.
slepic úročních
40
kuřat úročních
5
vajec úročních
3 kopy 20
robot ženních
42 dní

Fol. 121b

Tvrz ve vsi Litovicích pustá, kteráž se nyní spravuje, jest

1.

Dvůr ve vsi Litovicích byl, nyní pustý jest
V tom dvoře se chovávalo
koní
9
krav dojných
20
jalového hovězího
10
sviňského
12
drůbeže pernaté spotřebu.

1.

Stodola při témž dvoře o jednom mlatě jest

1.

Ovčín a ovčárna při tom dvoře býval
v něm se chovávalo skotu ovčího

1,
300 kusů.

Štěpnice jsou 4, když se ovoce obrodí, prodává se na stromech i od pustých gruntů a ode
Břví, dražejí i laciněji, časem za
100 zl.
Rolí orné ku dvoru litovskému náležející,85 tyto se nacházejí
Úhoru orného na zadním kuse přes dvoje hony záhonů
Úhor přes cestu vedle žita též délky

84
85

Uvedeno zde chybně: jednom.
V opise v Národní knihovně ČR navíc číslice 2.

2 kopy 38.
1 kopa 10 záhonů.
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Fol. 122a

Na příčce od cesty vedle úhoru žitem oseto bylo přes dvoje hony
Na tom kuse na druhé příčce přes dvoje hony žitem oseto bylo
Klínů jest při tom
27.
Přes cestu od žita více délky než troje hony pšenice oseté bylo
Klínů při tom pšenicí osetých
40.
Vedle té pšenice žitem oseto bylo víceji než přes dvoje hony
a klínů
43.
Nad samou vinicí délky přes 4 hony ovsem oseto bylo
a více klínů
8.

2 kopy 22 záhonů
1 kopa 28 záhonů

1 kopa, 10 záhonů

2 kopy 1 záhon

42 záhonů

Ovsem oseto bylo od stohu k hrachu půl třetích honů
Hrachem při tom na též délce 2 ½ honů oseto bylo
Za hrachem oseto bylo ječmenem 2 ½ honu délky
Ovsem vedle ječmene též délky 2 ½ honu oseto bylo až k borovníčku
Ovsem oseto bylo od pole Novákova až k vinici přes troje hony
Ovsem oseto bylo při tom koutě víceji nežli hony

48
20
2 kopy 34
53
1 kopa 20
23

záhonů
záhonů
záhonů
záhonů
záhonů
záhonů

Úhoru nad vinicí přes dobrý hony

1 kopa 57 záhonů

Ladem a porostlinami ležící rolí panské ke dvoru litovskému náležející, jak se jde
k Jenečku nahoru, vedle pole Jana Endera, to leží ladem 1 kus napravo, a přes cestu
nalevo druhý kus. Potom jak se jde k Velké Jenči, vedle pole Jana Nováka třetí kus. Za
humny za sadem panským k vršku jdoucí k Újezdci nalevo jeden zvúr, celý v jednom kusu
leží, větším dílem lesem zarostlý.
Fol. 122b

Luka jsou k tomu dvoru,
na nichž se nabírá sena
v sadech se nabírá sena

5 stohů,
2 stohy.

O rybnících zpráva.
1.
Rybník hoření Litovský, kaprový na tři tepla86, zpráva se činí, že se na něj sázelo
násady 600 kop, ale ten rybník není k tomu podobný, vedle vyhlídnutí jeho soudí se,
že na něj sazeno býti může
250 kop.
2.
Rybník pod ním kaprový na tři tepla slove Čekal, sázelo se na něj vedle zprávy lidí
30 kop, ale může se na něj saditi
40 kop.
Sádky pod tvrzí, na živé vodě prošacovány, ryb jak pro kuchyni panskou, tak výstavě,
a mohou se tu ryby přes zimu přechovati, však ohrazení potřebují, jsou
4.

86

V opise v Národní knihovně ČR místo toho slovo horka.
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Fol. 123a

Ves Malý Jeneček
kop

gr.

d.

1. Grunt Kambovský pustý,
rolí při něm za 1 ¼ lánu ladem leží. Luk jest k tomu gruntu, totiž tři louky
najímají se krčmáři velkojenečskému, platí z nich vrchnosti platu
postranního 4 zl., a čtvrtá louka pronajata Jiříkovi Nedbalovi a Václavovi
Kozlovi, platí z ní 1 zl. 15 kr.
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

3

úroku svatohavelského

3

slepic úročních

12

2. Grunt Jiřík Nedbal,
potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 2 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

úroku svatojiřského

1

36

úroku svatohavelského

1

36

slepice úroční
3. Grunt Václav Kozel,

4
poznámka bokem: pustý

potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá dobrý vůz, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází

slepice úroční
vajec úročních

4
20

Fol. 123b

Summa ze vsi Malého Jenečka platů stálých vycházelo
úroku svatojiřského
7 kop 6 gr.
úroku svatohavelského
7 kop 6 gr.
slepic úročních
20
vajec úročních
20
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Fol. 124a

Ves Velká Jeneč.
kop

gr.

1. Grunt krčma Burjanovská panská,
rolí k té krčmě za 2 lány, luk při ní žádných není.
Vrchnosti platů předešle vycházelo
úroku svatojiřského

4

30

úroku svatohavelského

4

30

Nyní se ta krčma pod jistý plat šenkýři pronajímá, díl rolí k osívání jemu
se zanechává, ročně z ní dáti má platu postranního
40 zl.
Díl rolí se k ruce vrchnosti osívá a díl rolí ladem leží.
2. Grunt Kašpar Vondráček,
potah chová, rolí má pod 54 strychů.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

3. Grunt Jiřík Kalivoda,
potah chová, rolí má 2 lány.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662 – Jeneč

203

Fol. 124b

kop

gr.

4. Grunt chalupa Kožíškovská pustá,
rolí k ní pod 12 strychů, louky ani sadu žádného není.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

5. Grunt chalupa Dudovská pustá,
rolí k ní pod 18 strychů, ladem leží, louky žádné, stromy štěpné 4.
Vrchnosti platů vycházelo

6. Grunt Srbovský po Jiříkovi Řezáči pustý,
rolí pod 18 strychů, lukách žádných, hrušky štěpné 3.
Vrchnosti platů vycházelo

7. Grunt po Havlovi z Bratronic pustý,
rolí k němu 4 lány, luk žádných, sad jest při něm neohrazený, klisen se
na tom gruntu chovalo 8, byl grunt za
1 500 kop.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

Tak se platívalo úroku do Starého Města každého dání po 6 kopách.

d.
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Fol. 125a

kop
8. Grunt Šimon Kalivoda,

gr.

poznámka bokem: pustý

potah chová, rolí k němu pod 33 strychů.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

48

úroku svatohavelského

48

9. Grunt po Matějovi Hrochovi pustý,
rolí při něm pod 40 strychů, luk žádných, štěpy 2, rybníček zarostlý.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

6

30

úroku svatohavelského

6

30

10. Grunt krčma Vocáskovská pustá,
rolí za 1 lán, sádek jest nehrubý přu tom gruntu.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

4

11. Grunt po Janovi Chalupovi pustý,
rolí k němu za 1 lán, ladem leží, luk žádných ani sadu k němu není.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

4

úroku svatohavelského

4

d.
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Fol. 125b

kop

gr.

12. Grunt Hoškovský pustý,
rolí při něm za 1 lán, ladem leží, luk žádných není, sádek jest, štěpy
v něm 4, tráva v něm časem se pronajímá a časem se k ruce vrchnosti
klidí.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

13. Grunt Matěj Hošek,
potah chová, rolí 7 ½ lánu, luk žádných.
Vrchnosti platů vychází
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

14. Grunt chalupa Fialovská pustá,
rolí k ní pod 12 strychů, ladem leží, luk žádných, štěpy 2.
Vrchnosti platů vycházelo
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

15. Grunt chalupa Ledvinkovská pustá,
rolí k ní pod 3 strychy 3 věrtele, ladem leží, luk žádných, štěpů 6.
Vrchnosti platů vycházelo

d.
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Fol. 126a

kop

gr.

d.

16. Grunt chalupa Vondráčkovská pustá,
rolí při ní žádné, sádek jest, platí z něho Kašpar Vondra úrok.
úroku svatojiřského

15

úroku svatohavelského

15

17. Grunt chalupa Marek Tesař,
potah chová, rolí má pod 42 strychů, louky žádné
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

2

úroku svatohavelského

2

Summa ve vsi Velké Jenči platů stálých vycházelo, totiž
úroku svatojiřského
37 kop 10 grošů
úroku svatohavelského
37 kop 10 grošů

Fol. 126b

Ve vsi Velké Jenči před lety bývala tvrz od kamene vystavěná, vodou obehnaná,
nyní zbořená a pustá zůstává, pod ní byly sádky aneb rybníčky 2 a chmelnice, nyní to vše
křovím zarostlé jest.
Pivovar při té tvrzi též před lety býval, v němž se vedle zprávy lidí vařívalo pivo na
30 věrtelů.
Sladovna, ta jest pro dělání sladů nově od kamene vyzdvižená, v níž se slady dělati
mohou, kdyby humno předěláno bylo.
Studnice vážná dřívím obroubená při též sladovně jest

1.

Dvůr panský při té tvrzi a sladovně byl od kamene předešle vystavěný, nyní pustý
zůstává a při něm se k ruce vrchnosti nic neseje.
V tom dvoře chovávalo se
koní
krávy dojných
jalového hovězího přes
sviňského přes
drůbeže pernaté spotřebu.

16
40
30 kusů
30 kusů
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Fol. 127a

Zahrady při tom dvoře jsou dvě, tráva z nich se pronajímá a odvozuje se vrchnosti
ročně za trávu
3 zl. 30 kr.
Štěpoví, co jest v nich, když se ovoce obrodí, to se k ruce vrchnosti na stromech
prodává.
Ovčín při vsi Veliké Jenči panský od kamene vystavěný jest 1, v němž se chovávalo
ovčího skotu přes
600 kusů
v němž se nyní skot ovčí jalový chová.
Rolí panských k tomu dvoru, ač jest v Velikém položení, však větším dílem lesy a
porostlinami zarostlé, nemohouce od lidí zprávy dostati, za kolik lánů jest, tuto se také
položiti a lány jmenovati nemůže, toliko kde ty rolí ležejí, tuto se zpráva činí.
1.
Kus panský mezi Hoškovými poli, který za sadem leží a též mezi polmi malojenečskými a dobrovízskými.
2.
Kus jedněma konci záhony docházejí k Chalupovýmu poli, druhými konci
k Hoškovskému a stranou dochází dobrovízským drahům, a druhá strana
k Vocáskovýmu poli.

Fol. 127b

3.
4.

5.
6.

Kus panský mezi Hoškovskou rolí z obojí strany a běží k dobrejským87 drahům
z jednoho konce a druhý konec k jenečským drahům.
Kus za Vavřínem panské pole mezi Štípakovským nebo na Makovým polím z obojí
strany, jeden konec jdouce cestou od Jenče k Újezdci, druhej konec k hrachovým
plachtám a k litovským polím.
Kus slove Za zahradou panskou, vedle Hoškovského pole, dole k Jenči vedle pole
Štípákovýho neb Novákovýho.
Kus slove v Rabešíně vedle pole mladého Hoška z jedné strany a z druhé strany
vedle starého Hoška, dobíhají konce k rolí starého Hoška, druhé konce k rolí mladého
Hoška, potom jak záhony leží, dobíhají k rolí starého Hoška a na čtvrté straně
k Řezáčovské roli.

Luka panské k tomu dvoru v svém obmezení jsou
1.
Nade vsí Jenčí za Hrochovic, nabírá se sena stohy
2.
Pode vsí Jenčí, nabírá se stohů
Na vozy selské soudí se ho rok k roku počítaje přes

87

Zřejmě dobrovízským.

2
15
40 vozů
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Fol. 128a

Zpráva o rybnících při vsi Velké Jenči.
1.
Rybník nade vsí Hoření jest pustý, při něm hráz stržená, není na žádné živé vodě,
kdyby se měl spraviti dáti, velikého nákladu by potřeboval.
2.
Rybník pod ním, též nade vsí jest všecken zanesený a pustý, ten rybník se loukou
k ruce vrchnosti užívá.
3.
Rybník pode vsí Jenčí byl veliký, nyní pustý, kterýž se loukou k ruce vrchnosti užívá.
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Fol. 128b

Ves Břve
kop

gr.

d.

1. Grunt Jiřík Kozák,
potah chová, rolí má 2 lány, sena nabírá 3 vozy, otavy nic.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

18

úroku svatohavelského

4

48

slepic úročních

17

2. Grunt Jan Mělnický krčmář,
potah chová, rolí má pod 25 strychů.
Vrchnosti platu že vycházelo, se nachází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepic úročních

6

Týž však krčmář zprávu činí, že prve neplatil úroků, toliko každého dání
po 36 groších, ale poněvadž se ve třech výtazích nachází po 45 groších,
toho při tom zůstaveno.
3. Grunt Jan Hošek,

poznámka bokem: tu Jan Sedlák

potah chová, rolí má pod 20 strychů.
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

30

úroku svatohavelského

1

30

slepic úročních

6

vajec úročních

1 kopa

Fol. 129a

Summa ze vsi Břve platů vychází
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
slepic úročních
vajec úročních

3 kop 33 grošů
7 kop 3 groše
29
1 kopa
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Dvůr ve vsi Břvi panský byl od kamene vystavěný, nyní pustý, toliko se samy zdi
spatřují.
Při tom dvoře chovávalo se:
potahy panské
krav dojných
jalového hovězího
svinského
drůbeže pernaté spotřebu.

2
20
15 kusů
30 kusů

Ovčín při tomž dvoře panský byl 1, v němž se chovávalo dobytka ovčího

300 kusů.

Fol. 129b

Rolí orných při tom dvoře, která se nyní osívají, nachází se, jakž níže psáno
1. Úhorů podoraných ode vsi od louky přes dvoje hony
50 záhonů
a přes jedny hony na jednom kuse klínů
24 klínů
88
2. V druhém kuse od rybníka Chajenskýho pod cestou, která jde k Loretu od Břví,
polovici přes dvoje hony a druhá polovice přes jedny hony
1 kopa 52 záhonů
3. V třetím kuse úhoru za humny přes dva hony
2 kopy záhonů
a klínů jeden druhému ku pomoci přes jedny hony
31 klínů
4. Ječmenem oseto bylo v letu 1661 vedle Chajenských luk přes dvoje hony
1 kopa 50 záhonů
a přes jedny hony klínů
5 klínů
5. Ovsa nad cestou, která jde k Loretu, přes dva hony
2 kopy záhonů
a přes dobré jedny hony klínů
25 klínů
Také jest kus pole panského, které když ovčín byl, k ovčárně náleželo, to osívají krčmář
a Velíšek a tudíž sejí, platí z výsevku vrchnosti za strych po 30 kr., jest pod
7 strychů 1 věrtel

Fol. 130a

Ladami polí ležících a zarostlých v místech rozdílných dobře za takový díl, a není-li víceji,
nežli co se zdělává a osívá, jest v těchto místech.
Za hruškou a okolo božích muk tu pole panské leží.
Item za rybníkem za vsí k Chrášťanům slove Na píscích.
Item k Loretu mezi polmi Kozákovými a Velíškovými, též krčmářovými jest kus. Není velmi
hrubý po jedné straně při polích chajenských.
Na zimu se při tom dvoře v létu 1660 nic nesilo pro veliké sucho. Musila se roli k jarnímu
setí k roku 1661 zanechati.

88

Loretánská kaple v budoucím klášteru v Hájku, kterou založil otec Františka Adama Eusebia Florián
Jetřich Žďárský ze Žďáru
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Sad panský jest při tom dvoře nepříliš hrubý, štěpoví v něm potřebují vypucování,
vyklestění a vystrouhání. Za trávu z toho sadu sousedé břevští vrchnosti ročně dávají po
1 zl. 30 kr.
Ovoce, když se na stromech obrodí, vrchnosti k ruce se prodává tak, jak se smluviti může.
Luka panská k tomu dvoru jsou
1. Louka u rybníka pod Chajenskou hrází z jedné strany rybníka.
2. Louka z druhé strany toho rybníka.
3. Louka pod Nekejcovskou hrází.
4. Louka pod krčmou u Litovického rybníka.
Na těch všech loukách vedle zprávy lidí bývá sena
4 stohy.
Ty luka všecky 4 pronajímají se do společnosti sousedů břevských, dávají z nich vrchnosti
ročně
10 zl. 30 kr.

Fol. 130b

Zpráva o rybnících při vsi Břvi.
1. Rybník Břevský při krčmě ležící v pěkném položení, vodou nahnaný, na něm dle
zprávy sedí násady toliko 25 kop, na kterýž se vedle spatření jeho saditi může na
tři tepla
40 kop.
2. Rybník Kala aneb Kalský pod tím rybníkem, kaprový na 3 tepla, vodou nahnaný však
nenasazený. Sázelo se na něj
150 kop.
3. Rybník Nekejcov nahoře nad rybníkem Břevským, kaprový, pustý nenasazený. Při
něm žádné opravy potřebí není, co se na něj na 3 tepla sadilo, lidé zprávy dáti
neuměli.
4. Rybník nad rybníkem Kalským, podtěrní, slove Čížek, spravený, však na něm vody
není, prázdný zůstává.
Summa z té celé rychty Hostivické platů stálých i z pustých gruntů vycházelo
úroku svatojiřského
177 kop 53 gr. 1 d.
úroku svatohavelského
200 kop 32 gr. 1 d.
husí krmných
5
slepic úročních
293 ½
kuřat úročních
6
vajec úročních
30 kop 6
pšenice osepní
5 strychů
žita osepního
5 strychů
ječmene osepního
5 strychů
robot ženních
42 dní
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Summarum Summa na tom celém panství Kladenském a Červenoújezdeckém
předešlých let platů stálých peněžitých, obilných a jiných případností
a povinností ze gruntů lidských i z těch gruntů, kteří nyní pustý zůstávají
každoročně vycházelo, totiž:
úroku svatojiřského
úroku svatohavelského
husí krmných
22 ½ po 30 groších
kapouny
4 po 12 groších
slepic úročních
1 224 po 6 groších
kuřat úročních
6 po 3 groších
vajec úročních
111 kop 56 po 2 d.
za vepře ze mlýna dokeského

716 kop 20 grošů ½ d.
872 kop 54 groše 1 d.
11 kop 15 grošů
48 grošů
122 kop 4 groše
18 grošů
31 kop 58 grošů 6 d.
12 kop

Učinilo sumy na penězích

1 767 kop 58 grošů ½ d.

Mimo to
nájmu z krčmy jenečské
od Jana Lišky z Stelčovsi za roboty
od Jakuba Kříže z Pohořic za roboty

40 zl.
14 zl.

Fol. 131b

Obilí osepního
pšenice
žita
ječmene
ovsa
loje přepouštěného
vajec knězi
Robot vykonávati povinni
robot ženních
sekání na lukách
robot shonních
konopí trhati na dni
konopí trhati na záhony
vožení hnoje
česání ovoce

9
29
5
53
3
20

strychů
strychů
strychů
strychů 3 věrtele
kameny

332 ½ dní
19 ½ dní
22 dní
14 dní
18 záhonů
3 týhodny
3 týhodny
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Vyznamenání, co se předešlých let z jinopanských gruntů
na panství Kladenském a Červenoújezdeckém,
jakých platů stálých každoročně odvozovalo,
což napřed do tohoto urburu potaženo
a do slovní summy pojato není.
kop

gr.

Z Motole z vinice Moravcovy bělohorské při svatém Havlu

1

Z Břevnova z vinic bělohorských při svatém Havlu

2

Z Chab z gruntu Dvořákovského z polí řepských při svatém Havlu,
do léta 1661 zadrženo za 13 let, odvozovalo se po

2

Z Pcher Hořejších z dědin Blahotovských při vánocích

1

14

Z dědin hostivických z Kněževsi od Tůmy Nový o svatém Jiří a Havlu po

1

22

Od Pavla z Kněževsi při svatém Jiří a svatém Havlu po
Z Hostivice od Trnky při svatém Jiří a Havlu po
Z vinic bělohorských platilo se

d.

30
1 kopě 24 groších

4 kopy 14 grošů 4 d.

Nyní platí Jiřík Holub z Břevnova

1

4

5

48

3

1

4

5

Z Unhoště z gruntu Jana Božího slepice 4 a při svatém Havlu

2

4

Z domu Šrůtkovského při svatém Havlu

6

Ferdinand Lederer z Malé Strany

1

Štěpán odtud
Kryštof Moravec z Motolu
Nedostává se a neví se, kdo platí

1 kopa 6 grošů 5 d.

16

5
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Tito platové z jinopanských gruntů, ačkoli prve napřed do tohoto
urburu položeni jsou, a do summy hlavní pojati, však se tuto přece
pokládají pro snadnější vyhledání, aby to také pospolu bylo,
co odtud z jiných panství předešlých let každoročně vycházelo,
totiž
kop
Ze vsi Martinovské z gruntu Jana Habarta, na němž nyní Jan Šebek
poddaný pana Malovce hospodářem jest, z lomu kamenného a z poustky
platilo se při svatém Jiří
při svatém Havlu
slepice platil

gr.

1

2

1

2

4

Při vsi Dobré dávati povinni jsou platu peněžitého stálého jednou v rok,
a to při svatém Jiří z níže psaných gruntů, kterýžto platy pan Zejdlic sobě
vymínil, poddaný k Smečnu, totiž
z gruntu Kubovského

42

Březnovského

42

Mičanovského

42

Václavovského

42

Paměť se tuto přikládá při městečku Unhošti, při tomž městečku Unhošti
jest kousek palouku, co by bylo za 5 záhonů, asi na půl honů, při palouku
Ludvíkovým a pod ním Havla Kozského z Unhoště, zpráva se činí, že se
naklidívá sena tři kopky.
Proti němu na hořejší straně pět záhonů přes některé hony z druhé strany
rybníka dolejšího unhošťského obecního kousek pole jest druhý, širší nežli
ten palouk. Potom mezuje se proti dubu kousek pole, běží přes průhon
unhošťský, a to vše náleží J. V. H. M. k Kladnu.

d.
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Zpráva v pořádnost uvedená na panství J. V. H. M. Kladenském
a Červenoújezdeckém, s kterými okolními pány sousedí nadepsané
panství a v kterých místech se mezují a kde jací sporové
a nedorozumění až posavad jsou, vedle vyšetření a očitého spatření
po tom celém obojím panství v létu 1661.
Při městečku Kladně
léta 1661 dne 15. July výchoz na mezníky z Kladna, byli přítomni Lukáš Tobiáš
primas, Jakub Javůrek bečvář, Matěj Klíma sládek, Jiřík Hubr konvář, Jan Hora,
Zikmund Císař, Jan Mašovský, Václav Čížek, Antonín Švec, Matouš Truhlář,
Vavřinec Klátil, Matěj Zelenka, Matouš Procházka řezník, Vondra Kapalín,
Pavel Kapalín, Štefek Myslivec, Pavel Truhlář, Jakub Kapalín a Jiřík Syřiště.
Od Kladna jdouce, přijde se k bříze Antonína Ševce skrze les k jednomu dubu a při něm
kopu u cesty stojící, který dělí po pravé straně grunty smečenské a po levé straně
k Kladnu J. V. H. M. náležející. V témž dubu nachází se jeden hřeb vražený a kop obnoven
jest. Jdouc od toho dubu k jedné bříze a zase doprostřed lesů k jednomu velikému kopu,
který dělí lesy levou stranou J. V. H. M. k Kladnu a pravou stranou smečenský, u toho
kopu stranou stojí dubec, jest v něm hřeb vražený. Od něho jdouc nalevo, přijde se ke
3 dubům a k jednomu kopu, nalevo dělí lesy J. V. H. M. k Kladnu a napravo smečenské,
u tohož kopu vlevo stojí jedna bříze, jest obnovená a v ní hřeb vražený. Od ní jdouc, přijde
se pořád k dvoum
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dubům a k jednomu kopu, v něm stojí kámen mezník, u něho jedna chvoj jest obnovená
a v ní hřeb vražený se nachází. Od ní se jde nad pole kovářovo k jednomu velikému dubu,
na levé straně jsou lesy J. V. H. M. k Kladnu a nahoru po pravé straně smečenské, ten dub
jest obnoven a v něm hřeb vražený se nachází.
Od toho dubu průhonem se uhnouc nahoru jdouce stojí 5 dubů, v místě jest kopa a v ní
kámen mezník, vedle cesty po pravé straně lesy smečenské a po levé straně J. V. H. M.
kladenské. Odtud nahoru cestou jdouce stojí dvě borovice a v nich kámen mezník, jde se
přece nahoru cestou a zase kámen mezník a vedle něho jedna bříza, v ní jsou tři vruby
udělané.
Pravou stranou lesy smečenské a nalevo J. V. H. M. kladenské, odtud se přijde pořád
k jednomu velkému dubu hraničníku, jest obnoven a v něm se hřeb nachází. Od toho
hraničníku uhnouce se napravo jednou starou cestou, přijde se k jednomu velkému kopu,
od toho jde se dolů do Volešky, přijde se k dvoum dubům, u toho druhého dubu, jak se
dolů jde, jest mezník kámen, dub obnoven a v něm se hřeb vražený nachází, dělí se
grunty napravo smečenské a nalevo J. V. H. M. kladenské, dáleji předce dolů jdouce vedle
strouhy jest velká jedna borovice a v ní kámen mezník, jest ta borovice obnovená a v ní se
nachází hřeb vražený. Nalevo lesy J. V. H. M. k Kladnu a napravo lesy smečenské. Potom
předce dolů vedle strouhy jdouc předce, přijde se k jednomu velikému dubu, od toho dubu
v přímo jde se dolů vedle strouhy, přijde se k jednomu kopu na louku Draučovskou, potom
podle lesu u louky jest
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mezník kámen, zase na druhé straně přes louku k levé straně jest kop, dělí lesy napravo
k Smečnu a nalevo J. V. H. M. k Kladnu. Od toho kopu jde se předce dolů podle stroužky
na louku Nedbalovou, podle lesa na pravé straně jest kop a v něm kámen mezník. Od toho
mezníka ještě vedle lesa po louce přijde se na kamenitou cestu a tu v rohu stojí dub
a vedle něho kámen mezník, jest dub obnoven a v něm se 2 hřeby vbité nacházejí. Po
pravé straně ještě lesy smečenské a po levé straně J. V. H. M. k Kladnu, potom vedle
louky Horovy jest rozepře o jeden kus lesa se smečenskými, soudí se býti toho spora okolo
7 provazců, a nejsouce to posavad rozeznáno, komu ten kus náleží, žádná strana se
ujmouti a v něm dříví sekati dáti nesmí.
Dáleji jdouce od toho dubu a mezníku přes louku, jest kop, od kopu jde se starou cestou
vedle pole Tuhanského, přijde se k velikému dubu hraničníku, kterýž jest obnoven a v něm
hřeb vražený se nachází. Od toho velikého dubu hraničníka u hranice nalevo jménem po
Vlčí jinak hřebenem přijde se k jedné borovici a při ní mezník kámen usazený jest, ta
borovice jest obnovená, v ní jest hřeb vsazený jeden. Odtud se jdouce z vršku dolů na
druhou stranu jménem do Kraču přijde se k jednomu dvojitému velikánskému dubu
a u něho jest kámen mezník, ten dub obnoven, v něm se hřeb železný vražený nachází,
dělí grunty napravo smečenské a nalevo lesy J. V. H. M. kladenské. Od toho dubu jde se
nahoru k vršku v přímo a v polovici vršku proti jedné borovici jest kámen mezník. Odtud
výš jdouce na hřeben a tu jest jeden kop a v něm kámen mezník a jdouce dále
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tím hřebenem, jest kop a v něm mezník kámen. Nedaleko zase dále odtud jest kop
a kámen mezník, na levé straně lesy J. V. H. M. kladenské a na pravé straně lesy
smečenské, odtud vychází se z hřebena napravo nedaleko jest zase kopa a v něm mezník,
přijdouc k cestě zase stojí dva duby a u nich kámen mezník, v tom jednom dubu se
nachází hřeb vražený, odtud jdouce napravo vozovou cestou nedaleko v levé straně jest
kop a v něm kámen mezník, přímo od toho hřebenu jest zase kop a v něm kámen mezník,
jdouc tím hřebenem jest opět kop a jeden kámen mezník, ten dub jest obnoven a v něm
se nachází hřeb vražený, dělí lesy napravo smečenské a nalevo lesy J. V. H. M. kladenské,
odtud uhnouce se nalevo k cestě jest kopa a kámen mezník, přijdouce na cestu jde se
v přímo tou cestou a při ní mezníků nedaleko po sobě 9. Od týchž mezníků přijde se na
cestu křížovou, jest u rohu jedna bříza, v ní kámen mezník, ta bříza jest obnovena a v ní
se nachází hřeb vražený, dělí se zase grunty J. V. H. M. nalevo ke Kladnu a napravo
smečenské. Odtud jdouce zase tou cestou ještě nahoru k sv. Jakubu přes cestu, jak se
k svatému Jiří chodí, jsou mezníky kamenný 3 a čtvrtý jest přes cestu v kopu sazený. Od
toho mezníku a té cesty jde se zase do lesa k jednomu dubu, stojí tam dub v kopě, jest
obnoven a v něm hřeb vražený jest, a tu ještě po pravé straně lesy smečenské a po levé
straně jsou lesy J. V. H. M. k Kladnu. Odtud jde se k hořejší cestě, kterouž se od Kladna
jde, nachází se v ní kopa a v ní kámen mezník. Nad svatým Jakubem na levé straně
u cesty jest
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kopa, v něm stojí dub, jest obnoven a v něm hřeb vražený se nachází, dáleji výš jest kopa,
v ní kámen mezník. Odtud výš podle cesty jest zase dub a při něm mezník kámen, dub jest
obnoven a hřeb v něm vražený se nachází. Na levé straně lesy J. V. H. M. kladenské a na
pravé straně jsou lesy smečenské.
Odtud jdouc podle cesty, přijde se na kopu, v níž jest kámen mezník, a tu se začínají lesy
buštěhradské, jdouce starou cestou podle polí nad Německou Lhotou, stojí dvě břízy
a vedle nich kámen mezník, jedna bříza jest obnovená, v ní hřeb vražený jest. Tu se zase
začínají lesy J. V. H. M. k Kladnu, nad týmž buštěhradskými.
Od té břízy uhnouce se nalevo do lesa přijde se ke dvoum kopům bez kamenů a dále
kámen hraničník široký a u toho kamenu bříza a v ní hřeb vražený a ten dělí na pravé
straně J. V. H. M. kladenské a po levé straně k Buštěhradu. Odtud po Mičanovské louce
přijde se k 6 kamenům mezníkům a k sedmi chvojí, při kteréž jest kámen mezník, v níž
jest hřeb vražený, po pravé straně J. V. H. M. k Kladnu a po levé straně k Buštěhradu
náleží.
Od té chvoje přijde se v přímo ke třem kopům a k jednomu kamennému mezníku
u chvoje, v němž hřeb vražený jest. Od té chvoje opět nalevo přijde se k velikému dubu
a pod ním již zarostlý dlouhý kámen mezník, odtud se zase přijde k druhému mezníku,
který ještě v lese stojí a dále zase obrátě se zpátkem, jakž nahoře psáno, k těm dvoum
břízám a ten kus leží třemi stranami mezi lesy kladenskými a čtvrtá strana při smečenských, soudí se asi za 2 leží
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k Buštěhradu náleží tak, jak obmezen jest.
Mimo ten kus nachází se druhý kus blíž k Kladnu, též buštěhradský. Za kněžským chvojím
a ten na tři rohy jdouc od Kladna cestou mimo kněžské chvojí napravo se přijde ke kopu
proti jednomu rohu, v kterémž borovice malá stojí. Proti té borovici stojí v gruntech
kladenských velká borovice, v němž jest hřeb vražený. Odtud napravo nahoru jdouc přijde
se na 4 kopy, v kterýž kameny mezníky jsou, do druhého rohu a v tom rohu velký kop jest
bez kamenů a při tom cesta dělí, odtud nalevo cestou k třetímu poslednímu rohu,
v kterémž rohu stojí dub velký a pod ním velká díra, co by dobře pes vězeti mohl, a tu ze
všech stran jsou lesy kladenské. Odtud v přímo cestou jdouce, nacházejí se kamenní
mezníci, až se uhýbá k porostlině Javůrkovské, mimo ní jsou mezníci až k cestě na Bílých
vrších, odtud dolů za loukou Srchovskou v dolejším konci podle lesa slove Smaha, nachází
se kopa a v ní kámen mezník, u téhož se dělí grunty a konec lesů lesů smečenských
vychází, nalevo Smacha a jsou lesy J. V. H. M. kladenské a napravo lesy smečenské, víceji
v témž lese blíž Kladna Šmaha řečeném ještě jeden kus smečenský zůstává, vše mezi lesy
kladenskými, a ten takto obnoven jest. Jdouce od Kladna k Dobré Hořejší cestou, přijde se
na jeden mezník kámen u cesty, od toho lesem nahoru coby k Dobré jest chvůj velká
a v ní kámen mezník, od té chvoje jsou po sobě 4 kopy bez kamení a 4 kamenní mezníci.
Odtud přijde se na velkou borovici, v níž hřeb vražený jest. Odtud obrátě
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se nalevo k dolejší cestě jsou po sobě tři mezníci kamenní a čtvrtý právě prostřed vozové
cesty. Odtud jdouce zase k Kladnu, cesta dělí a u Syřišťova pole mezník kámen a po něm
několik dubů velkých. Po pravé straně cesty až se přijde k konci lesů a tu opět stojí veliký
dub, v němž hřeb vražený jest.
Odtud zase jdouc k hořejší cestě vedle pole Kapalínovského jest mezník kámen,
a naposledy veliký dub, v němž hřeb vražený jest a tu týž kus vymezen jest.

Při vsech Újezdečku a Dubí
dne 21. Juny léta 1661 výchoz na mezníky při vsi Újezdečku a Dubí
s Janem Novotným z Újezdečka a s Tobiášem Němcem za vsi Dubí.
Nejprve při vsi Újezdečku vyjdouce ze vsi Újezdečka mezi buštěhradskými polmi vedle pole
Jana Novotného z Újezdečka k Kladnu napravo a pole Kroupového k Buštěhradu nalevo,
jest kámen mezník a ten pole dělí. Od toho pole a mezníku jdouce dolů a louce Stádníkově
k Buštěhradu zůstane nalevo a pole Jana Novotného napravo, v louce je dělí mezník
kamenný. Odtud nahoru až k poli paní Mandaleny Cimrmanové a tu dobíhají grunty
Malého Újezdečka.
Odtud jdouce zase po mezi zůstane pole Jana Novotnýho z Újezdečka napravo a paní
Mandaleny Cimrmanové nalevo až k gruntu purkrabskému, tu dělí mezník,
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takže přece zůstane Jana Novotného polí napravo a purkrabské nalevo, jde se vedle pole
purkrabského Pekařovského a pole Jana Novotného, vždycky nalevo purkabské a napravo
újezdecké k Kladnu zůstává. Od pole Pekařovského přece jdouce po mezi až k poli
Ševcovému kladenskému a tu by měl mezník býti. Nenachází se ho, jest zarostlý. Odtud
zase jdouce k louce Kroupově buštěhradské jest mezník v louce a ten dělí buštěhradské
a Jana Novotného grunty kladenské až konec pole Jana Nováka, ještě dále louka
prostřední Jana Nováka, ta jest obmezena mezi lukami buštěhradskými, tu již z té strany
k Kladnu meze a mezníky se zavírají, potom jdouce zase zpátkem skrze ves Újezdeček
přijde se k jednomu klínku pole za humny Stádníkovými a tu dělí cesta polevu buštěhradské jdouce cestou ode vsi a napravo zůstane Jana Novotného až k mezi ku gruntu
Kroupovu buštěhradskému a ta mez dělí až k drahám a tak obmezeny jsou kolem Jana
Novotného pole mezi buštěhradskými grunty. Potom u drah klín k krčmě náležející
obmezený mezi grunty purkrabskými a mezi drahami. Druhý kus k krčmě od Kroupovského pole leží do Sladov až k křižovatce, třetí kus k krčmě mezi Kroupovskými polmi jest
obmezený. Čtvrtý kousek pod Sladovy při louce, kterážto také louka k krčmě náleží, a tu
se dělí s motyčínskými. Pátý kousek k krčmě obmezený mezi grunty buštěhradskými, též
mezi Újezdečkem a Dubí. A tu se již újezdecké meze k Kladnu zavírají.
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Při vsi Dubí, což patří ku gruntu Tobiáše Němce ze vsi Dubí poddanému kladenskému, od
Újezdečka šlo se slove Na vysoké do zarostliny, o kterou jest spor, a tu náleží kus zarostliny ke třem gruntům, totiž k jednomu gruntu Tobiáše Němce do Dubí k Kladnu a dvěma
k Buštěhradům. A to není až posavad rozhodnuto a porovnáno, nebo se pamětníků
nenachází, kteří by to mohli rozeznati ani hraničníků žádných se nespatřuje.
Potomně se šlo cestou vozovou až nad Hnidousy mezi lesy buštěhradskými, z obou stran
jest od cesty napříč dlouhý kus Tobiáše Němce vyplaněný až zase ku gruntům
buštěhradským až nad Újezdečkem, odtud jdouce na druhý kus Tobiáše Němce, leží nad
Újezdečem nad stráň mezi buštěhradskými grunty. Na třetí kus Tobiáše Němce, kterýž leží
od stráně hnidouské až nad ves Dubí. Na čtvrtý kus téhož Tobiáše Němce přijdouc, kterýž
jest od stráně hnidouské až nad ves Dubí, item na straně nade mlýnem hnidouským jest
pátý kus Tobiáše Němce, leží až nad ves Dubí, vše mezi grunty buštěhradskými. Potom
jdouce starou cestou prostřední, která jde od Stelčovsi, jest kousek lesu dubového ku
statku Tobiáše Němce náležejícího k Kladnu mezi lesy buštěhradskými. Potom přejdouce
skrze ves Dubí k svatému Janu jdouce jest pařez vrbový, dělí buštěhradské vlevo
a kladenské od statku Tobiáše Němce napravo a tu se již všeckny meze od statku Tobiáše
Němce zavírají.

fol. 137b

Při vsi Cvrčovicích
výchoz na mezníky s sousedy cvrčovickými dne 8. měsíce May léta 1661.
Nejprve mezi grunty Cvrčovickými leží tři kusy pole, které náleží k Buštěhradu, sousedům
olšanským náležité, totiž 2 kusy pole vedle lesa a třetí týkající se toho kusu v koncích tak,
jak meze vykazují, item čtvrtý kus též buštěhradský, který náleží k Olšanům a leží a mezuje při poli Sekanovském od krčmy cvrčovické.
A pod pražskou silnicí leží kus pole ke vsi Cvrčovicím, který náleží ku gruntu Jílkovskému
pod 2 strychy 2 věrtele mezi grunty buštěhradskými, mezmi obmezený z jedné strany
silnice.
Začátek mezí mezníků a hraničníků, počnouc podle vsi Cvrčovicemi od cesty buštěhradské
a brandýské odtud jdouce cestou a uhnouce se napravo tudy se mezuje mezníky a mezení
s grunty kladenskými a buštěhradskými, kladenské napravo a buštěhradské zůstanou
nalevo.
Odtud od té cesty jdouce dále a uhnouce se nalevo, tudy zase tou mezí k lesu panskému
kladenskému.
Od toho lesa dále asi hony jest kámen černý mezník v mezí rohu a ten dělí polmi selskými
k Buštěhradu po levu, odtud jdouce dále po levu po mezích jest mezník kámen černý, od
toho mezníka postoupíce se dolů k poli Vondráčkovskému a postoupíce zase po mezi
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dolů a potom ohbem nahoru po mezích jdouce až na cestu svatojánskou, tu veliký kámen
mezník čtverhranatý se nachází. Od toho mezníku svatojánského jdouce nahoru vedle
trojích honů, kladenské napravo a buštěhradské nalevo zůstane, a tu přejdouce zůstává
mezník v rohu. Od toho mezníka dále vedle čtverých honů uhnouce se nalevo a jdouce
odtud k lesu buštěhradskému, jdouce cestou dubskou, uhnouce se zase napravo vedle
čtverých honů, tu přijdouce u cesty kladenské byvše prve hraničník od povětří rozvařen
a spálen, ještě pařez spálený se spatřuje a jiné dva dubce místo hraničníku tu zůstávají.
Odtud jdouce vedle čtverých honů dále, přijde se na cestu, která běží k hnidouskému
mlýnu pustému, tu stojí kop a vedle pole Vondráčkovského hruška místo hraničníka.
Odtud dále jdouce vedle obce cvrčovské nalevo les buštěhradský a napravo obec
cvrčovická, u cesty kladenské kop a mezník. Od toho kopu a mezníka dolů stezkou
napravo zůstane les buštěhradský a nalevo les kladenský a tu stezka dělí grunty v tom
lese buštěhradské a kladenské. Od toho kopu nahoře jdouce dále vedle lesu buštěhradského, kterýž zůstane po levu, a obec cvrčovská po pravu, najdou se po sobě pořád
3 mezníci. Od těch mezníků uhnouce se napravo po obci cvrčovské jest tu dub hraničník,
který dělí odtud dolů lesy buštěhradské nalevo a kladenské napravo až dolů k hrázi
k rybníku pode mlýnem pustým hnidouským, tu se okršlek zavírá.
Také se nachází porostlina lískovím při vršku a náleží

Fol. 138b

k Buštěhradu, vše mezi grunty kladenskými. Item dáleji jest opět kousek lesa dubového
k Buštěhradu, podobně všecken mezi grunty kladenskými.

Při vsi Olšanech
výchoz na mezníky se sousedy cvrčovskými dne 9. May léta 1661.
Mezuje se s panstvím buštěhradským, smečenským a kladenským, začátek mezníků jeden
kousek pole od gruntu Hendrykovského k Kladnu náležející pode vsí Cvrčovicí ležící, jehož
konce dobíhají na Kolilovo pole z Cvrčovic, jakž mezníci a meze ukazují. Odtud přes cestu
jak se od Olšan k Kladnu jede, leží kus lady též ku gruntu Hendrychovskému, potom málo
dále druhý kousek vedle průhonu buštěhradského obecního pole ladem ležící k gruntu
Hendrychovskému, pak ještě dále vedle téhož průhonu kousek pole ku gruntu Hendrychovskému, potom dále za loukami, jak se jde ku mlýnu pustému hnidouskému, kus pole
ladem ležící ku gruntu Hendrychovskému, potom dále ke mlýnu hnidouskému kus pole
oraného ku gruntu Hendrychovskému, potom dále dva kusy pole ladem ležící mezi hnidouskými ke Kladnu a mezi buštěhradskými. Odtud dále slove Na rovinách u stezky,
kterouž se jde ke Pcherám, dva kousky lady ku gruntu Hendrychovskému, potom odtud
dále kus pole též ku gruntu Hendrychovskému mezi polmi buštěhradskými
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a smečenskými, potom odtud málo dále u cesty holovské mezi grunty buštěhradskými
a smečenskými kus pole ku gruntu Hendrychovskému, potom ještě odtud dále přes cestu
zelenskou leží kus lady mezi grunty buštěhradskými ku gruntu hendrychovskému. A odtud
dále jdouce přes silnici pražskou jest kus byl žitem osetý pod vinicí buštěhradskou, pod tím
kusem louka pod 2 vozy sena ku gruntu Hendrychovskému a odtud dále jdouce nad
krčmou brandýskou kousek pole, konce dobíhají ku gruntu buštěhradskému, též ku gruntu
Hendrychovskému odtud dále u silnice pražské jest kus pole orného mezi buštěhradskými
a cvrčovskými, item pod Cvrčovicí u stezky, jak se chodí k Volšanům, na levé ruce jest kus
pole orného, odtud málo dále pole orného jest zpět kus mezi polmi buštěhradskými, odtud
dále u cesty brandýské též kus polí, vše ku gruntu Hendrychovskému, potom opět dále
jdouce nade vsí Olšany jest kus žitem osetého ku gruntu Hendrychovskému. Odtud dále
jdouce nade vsí Olšany jest kus pole a na něm seto kousek žita asi za 3 věrtele, ostatek
ladem leží ku gruntu Hendrychovskému, odtud dále jdouce u louky jest kousek pole ku
gruntu Hendrychovskému orného. Odtud vše přes cestu jest kus pole orného a to poslední
ku gruntu Hendrychovskému. Item nad krčmou brandýskou leží kousek ku gruntu Hendrychovskému asi dobrý vůz sena, však zbahněný, potom nade vsí Olšany pod Cvrčovicí
palouk ku gruntu Hendrychovskému. Odtud dále nad rybník buštěhradský

Fol. 139b

jest loučka mezi buštěhradskými lukami zarostlá ku gruntu Hendrychovskému pod dobrý
vůz sena, odtud výše ještě jeden palouček ku gruntu Hendrychopvskému asi se 4 kopky
sena až potud ku gruntu Hendrychovskému.
Dále při též vsi Olšanech, co ku gruntu Jiříka Pavlova jinak Všemradovskému náleží. Takto
se mezuje předně kousek lady nad krčmou brandýskou mezi grunty buštěhradskými
a odtud dále jdouce mezi brandýskými vedle luk a vedle pražské silnice při gruntech
buštěhradských rolí orné kus, potom odtud dále jdouce nad Olšany nad pastouškou kus
pole orného žitem osetého, odtud dále na druhé straně mezi grunty buštěhradskými pode
vsí Cvrčovicí kousek pole orného, odtud na druhé straně nad rybníkem buštěhradským kus
pole orného, odtud výše jdouce též kus pole orného. Odtud jsouce na rovina u cesty
pcherské jest kus pole ladem ležící. Odtud dále u cesty zelenské kousek pole 45 záhonů,
dále za cestou zelenskou kus lady 2 kopy 30 záhonů, a to vše ku gruntu Všemradovskému.
Luka k tomu gruntu: nad Brandýskem mezi lukami buštěhradskými jest jedna louka, na níž
bývalo 3 vozy sena, jest všecka zbahněná příčinou panských luk buštěhradských. Odtud
výše louka bývá, na ní vůz sena a otavy 1 vůz. Nade vsí Olšany výše nad rybníkem jedna
louka, bývá na ní vůz sena, odtud výše jeden palouček, bývá na něm 6 kopek sena, až
potud ku gruntu Všemradovskému
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víceji se nachází při vsi Olšanech při gruntu Všemradovském kousek olšiny mezi grunty
buštěhradskými, při potoce samo o sobě vedle luk buštěhradských, o kteroužto olšinu
někdy s buštěhradskými spor začal býti, však vlastně náleží k tomu Všemradovskému
gruntu od starodávna.

Při vsi Stelčovsi
výchoz na mezníky u přítomnosti Jana Lišky ze vsi Stelčovsi, Vondry Vondráčka
ze vsi Cvrčovic a Matěje Nedbala z měst. Kladna 9. May léta 1661.
Přijdouce z té vsi Cvrčovic, počnouc od háje panského mezi buštěhradskými grunty, jest
polí Jana Lišky až k silnici dobíhající 6 kusů. Od sadu ode vsi Stelčovsi dobíhá k silnici též
Liškův 1 kus, málo dále přes silnici 1 kus, na Dolíku brandýském mezi buštěhradskými
1 kus, nad samou vsí u silnice 1 kus, slove Na hrobech 2 kusy, při loukách buštěhradských
1 kus, k Újezdu 1 kus, u silnice ku Praze veliký 1 kus, za mostem 2 kusy, za vsí 1 kus,
mezi stezkami 1 kus, na královské 1 kus, za vsí podle Mašovského 1 kus, a tak všech polí
Jana Lišky 21 kus.
Louka Jana Lišky mezi buštěhradskými lukami jedna, při gruntu Jarošovském ode vsi
Cvrčovic počnouc od háje panského až k silnici jest 5 kusů, od silnice až k brandýské cestě
1 kus, na Dolíku brandýském 1 kus,

Fol. 140b

nad silnicí 1 kus, nad skálou blízko u vsi 2 kusy, pod mlýnem 2 kusy, za rybníkem při louce
1 kus, u silnice jdouce ku Praze 4 kousky, u silnice za vsí 1 kus, nad mostkem velký kus až
k polím buštěhradským 1, při buštěhradském háji 1 kus, louka k tomu gruntu pod loukou
Liškovou jest 1.
Při gruntu krčmě Mašovské při cestě jdouce k Brandýsu pole kus 1, potom k brodecké
cestě kus 1, na brodeckém dolíku kus 1, u silnice nade vsí kus 1, za stromy kus 1, nad ním
kus 1, nade mlýnem kus 1, za vsí kus 1, nedaleko od mostku louka mezi buštěhradskými
a kovářovskými lukami jest 1, takové nadepsané pole a luka jest to všechno zmícháno
mezi polmi a lukami buštěhradskými, však dobře obmezeno, že tu žádného sporu není.

Při vsi Hnidousích
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů hnidouských a Bartoně Hořejšího
ze vsi Motyčína 20. Juny léta 1661.
Nejprve počnouce od cesty, která jde od Kladna a přichází pod Motyčín, motyčínská cesta
zůstává nalevo a kladenská napravo k suché louce, odtud cestou silničnou, která jde
k Slanému, přijde se k božím mukám a tu jest při křížové cestě, která jde od Vinařic
k Velvarům, u těch božích muk jest velký kámen mezník, kteréhož smečenští za mezník
znáti nechtějí. A tu se dělí motyčínský, hnidouský k Kladnu, potom motyčínský po pravé
k Hnidousům a vcele jsou grunty smečenské, od toho velikého mezníku cestou, která jde
k Velvarům, pořád mezemi jdou a jest mezníků, které dělí panství kladenské a smečenské,
i s jedním vyhozeným 7 a tu, kde jest ten mezník vyhozený
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jest přeoráno od smečenských do gruntů panských kladenských půl třetího záhonu.
Potom se přijde k mezníku hrubému, který jest v hourem žlutým obrostlý, a ten dělí trojí
panství, totiž smečenské, kladenské a buštěhradské. Od toho žlutého kamenného
mezníku, kde se cestou starou napravo, která dělí nalevo grunty buštěhradské a napravo
kladenské, až se přijde k mezi, která od cesty dolů k strouze směřuje a popujdouce opět
na příční mez, zase oklikem dolů až k louce buštěhradské, však od louky začíná se zase
napravo špic pole buštěhradské dobíhající k samému popluží dvora hnidouského, což vše
mezemi opatřeno jest.
Potom jdouce vedle stráňky a popluží panského až ke mlýnu pustému hnidouskému, přijde
se do lesa na stezku od mlýna jdouce vzhůru vrchem, ta stezka dělí nalevo buštěhradské
a napravo kladenské lesy, číž kde na vrchu jsou 2 duby spolu a mezník kamenný. Od toho
mezníku kamenného jde se cestou starou mezovou, která jde od Cvrčovic vždycky lesem,
pořád jest kamenných mezníků 7 a hraničník dub, v něm hřeb vražený jest, přece tou
cestou až k Sladovům vždycky buštěhradské po levu a kladenské po pravu až k poli
Čéžkovému z Kladna, a tu se nachází kousek lesa, o nějž mezi kladenskými a buštěhradskými nedorozumění jest a žádná strana tím nehýbá do dalšího rozeznání a nebo
porovnání. Odtud přece až k úvozu, který jde od Kladna pod Motyčín, a tu se neze zavírají.

Fol. 141b

Při vsi Motyčíně
výchoz na mezníky s sousedy motyčínskými dne 7. May léta 1661.
Nejprve přijedouce od Motyčína na Sladovy, jest v rohu kop a tu se počíná buštěhradský
les na pravé a kladenské role na levé straně. Odtud dále přichází se ke třem kamenným
mezníkům a k čtvrtému dubu hraničníku, v němž jest hřeb vražený. Od toho dubu
hraničníku prochází se skrze les vedle chvoje, která jest k tomu vyklizená, a jde se vedle ní
dolů až na mezník, který byl vnově usazený, když to mezoví, a tu docházejí grunty buštěhradské.
Potom pod strání jest udělaný kop mezi polmi motyčínskými k Kladnu po pravé a mezi
polmi smečenskými po levé straně, hned při poli Jana Vančury z Motyčína a při poli
panském ke dvoru tuhaňskému k Smečnu náležejícímu. Odtud maloučko dále jest jeden
mezník kamenný vnově obnovený, jiný mezník málo výše od obce motyčínské též obnovený. Opět dále od obce motyčínské jest mezník kámen obnovený, a tu pořád po meznících
mezi polmi motyčínskými a tuhaňskými až k poslednímu mezníku s grunty smečenskými,
kdež hruška planá stojí na vršku a ta dělí grunty na obě strany, a od té hrušky cesta dělí
až do vsi Motyčína po pravé straně pole i s lesem k Kladnu a po levé k Smečnu. Potom
z druhé strany polí smečenských jest velký dub hraničník slove pod Motyčínem. Odtud až
k Horově louce
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z Kladna a louce Matěje Nedbala jest v kopě mezník vsazený.
Při tom se nachází spor o kus lesu okolo 2 ½ provazce, který leží vlastně v gruntech
kladenských, v druhé straně při Horově louce a tím žádná strana, smečenská ani kladenská, od mnoha let nehýbe, dokud se to nerozhodne. Nachází se taky pod dlouhou strání
mezi grunty kladenskými kus louky podle pole Jana Vančury z Motyčína, a náleží ta louka
k Smečnu ku dvoru tuhaňskému, dobíhá k bříze, která stojí u pole Matouše Němce
z Motyčína, a ta louka jest dílem zarostlá.

Při vsi Sacích
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů sackých
dne 6. měsíce Máje léta 1661.
Ves Saky mezuje s grunty smečenskými a mezi sackými k Kladnu náležejícími v příčině
mezníků žádného nedorozumění není, jeden každý, co komu z obojí strany náleží, ten toho
užívá, mezí pak takto vyměřené jsou.
Předně od vinice Martina Mužíka leží mezník kamenný veliký v břehu a ten dělí panství
smečenské a kladenské, druhý mezník v mezi. Od toho hraničníku výšeji leží vedle pole
Knítova do Třebonic a

Fol. 142b

z druhé strany k Kladnu vedle pole Urbánkova a Martina Mužíka a ta mez dělí tři pole.
Odtud výšeji na pravé straně jsou grunty smečenské a na levé straně pole sacké k Kladnu
a měl by se najíti mezník proti hraničníku, však se nemohl najíti. Sporu však žádného není.
Odtud dělí hraničník až na cestu, kterou se ode Smečna k Jemníkům jede, od toho hraničníku jsou zadní strany draha díl k Smečnu a díl k Sakům. Potom odtud jsme přišli zase na
ty pole, které náleží k Netovicím k Smečnu, a tu jest se oznámilo, že Martin Mužík předešle
mluvil, že to pole Koukovo do Netovic náleží k Smečnu a o to pole že bylo nedorozumění,
jako by on Martin Mužík říci měl o svém poli, že by k Smečnu náležeti mělo, což všem
sousedům povědomo jest. Odtud podél přes jiné pole přišlo se k poli, o kteréž nedorozumění bylo, náležející Martinovi Mužíkovi, na němž toho času pšenice vyseté bylo na 86 záhonech i s klíny 14 strychů. Odtud zase přišlo se na mezníky proti polím pcherským
a sackým. Odtud jdouce zase až k háji Habrskému a toho kus háje náleží Janovi Markovi
do Sak. Odtud není žádných hraničníků ani mezníků, než cesta dělí, a toho taky kus háje
náleží Jiříkovi Rovenskému do Sak a ten háj Jiříka Rovenského běží až k poli Martina
Mužíka. Odtud až k splavu, jdouce ke mlýnu Srchovskému, což k Sakům voda
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dělila na mlýny Srchů. A tu se mezník vysoký veliký kamenný nachází v louce Martina
Mužíka. Odtud zase přes potok na pole Urbánkovo k Sakům, odtud zase na ten první
mezník, odtud se začátek vzal k vinici Martina Mužíka přišlo a tu se meze zavírají.

Při vsi Žižicích
výchoz na mezníky s sousedy žižickými dne 5. Maj léta 1661.
Mezuje se svoslichovskými89 toliko polí a luka mezí mezníky opatřené, takže v dobrém
srozumění a v sousedství zůstávají. A každoročně oni sami oboustranně mezi sebou
sousedé každoročně mezníky a meze přehlížejí, takže mezi nimi žádného nedorozumění se
nenachází.
Dále se mezuje s grunty smečenskými, zvolenskými, a tu jest nedorozumění s poddanými
smečenskými, o což se poddaní kladenští sousedé za vsí Žižic hrubě domlouvají. A že
majíce vedle starobylého způsobu poddaní smečenští ode vsi Klinkova [?] v svých gruntech štráfy vykliditi. Obzvláštně kde prve přes potok býval mostek a nyní mostku není a tu
sobě cestu přes tu strouhu udělali a tou příčinou luka žižických sousedů zbahněné jsou,
takže tím zbahněním k veliké škodě na svých lukách přicházejí, a tak se soudí, což se očitě
spatřilo, že jest škody na těch lukách, co jest zarostlo

Fol. 143b

třtinou, rákosem a zbahněním dobře za 3 provazce, žádaje vrchnosti své milostivé a dědičné sousedé v tom zaopatření.

Při vsi Kamenici
výchoz na mezníky se sousedy kamenickými dne 1. Máje léta 1661.
Ves Kamenice mezuje s lukovskými, vranskými a budenskými a tu jest spor strany
nějakého pole, o kterémž Martin Jakr90 zprávu činil, že by k jeho gruntu do vsi Kamenice
náleželo, kteréhož však lukovští od mnoha let užívají, učiniti zprávu týž lukovští, že by před
lety nějaké peníze na to pole zapůjčené byly, však takové půjčky nejináč posavad
neprokázali.
Mimo to Matěj Tesař tím způsobem o nějakou dědinu s lukovskými spor má, lukovští praví,
že byla dědina v penězích byla zastavena a tíž lukovští takovou dědinu orají, zasívají, mez
přeorali a mezníků žádných vykázati nechtějí, jakož o tom dáleji zpráva učiněna bude.
Při výchozu na týž mezníky začátek, když se jde ze vsi Kamenice od rohu štěpnice a plotu
Víta Sedláčka, jde se vedle štěpnice téhož Víta Sedláčka a z druhé strany vedle louky pana
Hartmana až k jedné velké vrbě.

89
90

Zřejmě zvoleněveskými.
V další části zprávy psán Jágr.
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Odtud se jde přímo nahoru k vršku, kudy plot býval, až na mez, která dělí pole, totiž
grunty kamenické a grunty újezdecké a vedle týchž gruntů údeckých,91 které panu
Hartmanovi náležejí, takže zůstávají grunty pana Hartmana, tudy od začátku jdouce
nalevo a grunty kamenické k Kladnu náležející na pravé straně a tak tu se pole sedláků
kamenických jedno po druhém začíná, nejprve pole Pavla Mrázka oklikem odtud nahoru
nalevo úvozem, v němž se jede k Pálči. Nad tou cestou přijde se na jeden starý mezník,
který v mezi sedí, zase dolů po levu rovně okolo pole pana Hartmana až dolů do rohu po
levé straně jest grunt pana Hartmana a po pravé straně pole Martina Jágra.
Odtud rovně přes silnici velvarskou až k jednomu mezníku, který sedí v břehu vedle silnice,
jest ten mezník skřivený a vedle pole pana Hartmana po levé a pole Martina Jágra
z Kamenice po pravé straně a tu opět jeden kámen mezník usazený se nachází, odtud
ještě po levé straně pole pana Hartmana a po pravé k Kamenici pole Pavla Mrázka.
Odtud zase rovně po mezi až k jednomu kamennému mezníku, odtud nedaleko po levu
zase jiný kámen mezník a tu druhý kus pole Pavla Mrázka a tu se skonává pole pana
Hartmana.

Fol. 144b

Odtud rovně nahoru, kdež se pole pálečská začínají s grunty kamenickými, pálečské po
levé a kamenické po pravé straně a tu jest třetí kus pole Pavla Mrázka, vedle týchž
pálečských polí a vedle toho třetího kusu pole Pavla Mrázka z jedné a Víta Sedláčka pole
z druhé strany jest kus pole pálečských obmezené, ležící mezi grunty kamenickými až
k silnici velvarské a vedle dotčeného pole Víta Sedláčka jest pole Matěje Tesaře
z Kamenice, vedle něho pole Pavla Mrázka, potom pole pálečské ve klínu dolů až zase
k silnici velvarské. Odtud dělí silnice velvarská tak, že po levé straně podle pálečské a po
pravé straně pole kamenické jest a ladem leží, a mezi těmi lady pod silnicí mezi polmi
kamenickými jest jeden kus ladem ležícího, od té silnice potom zase zpátkem nahoru
jdouce až na silnici velvarskou, nad tou silnici po levu pálečské a pod silnicí napravo
kamenické, totiž pole Víta Sedláčka, potom nahoru rovně vedle něho až do rohu vedle pole
Víta Sedláčka a tu jest pole Matěje Tesaře, zase Víta Sedláčka. Potom Martina Jágra,
potom zase pole Matěje Tesaře, potom pole Pavla Mrázka a tu se dokonávají pole pálečská
i kamenická.
A tu se začínají grunty vranské. Odtud zase

91

Pravděpodobně Údešice.
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rovně dolů vedle pole Mrázkova, zůstává vranské po levu a kamenické po pravu, přijde se
k poli Víta Sedláčka, jde se potom rovně dolů až k jednomu kopci. Od toho kopce uhnouce
se napravo do rohu, jest tam starý mezník v rohu Víta Sedláčka pole a vranských pod
paloukem, odtud rovně dolů vedle Víta Sedláčka, přes silnici velvarskou, tu vždycky rovně
dolů, až se přijde k poli Mrázkovýmu, potom pole Víta Sedláčka, Martina Jágra, přece
rovně dolů vedle polí vranských, kteréž po levu a kamenické po pravu jsou, až dolů ke
třem vrškům do rohu. A tu uhnouce se napravo po mezi až zase do rohu k Mrázkovýmu
poli, odtud rovně po mezi až k lukám a tu v příkopě mezník starý sedí a tu dochází a dělí
se pole vranské a kamenické při lukách lukovských, tu již vedle luk lukovských gruntu
kamenický, odtud se přijde na rybníček na hráz, kterýž to rybníček s kamenickými
a lukovskými jest obecní a předešle, když se pronajímal, brávali lukovští dva díly a
kameničtí díl třetí. A tu mezi lukami lukovskými a vranskými jsou vedle vymezení tři kousky
louky Víta Sedláčka, Pavla Mrázka druhá a Martina Jágra třetí.
Podtud z této strany, na které Kamenice leží, vyměřeno jest. Odtud na druhou stranu
k Lukovu z pustý nahoru

Fol. 145b

dolíkem po obci lukovské a kamenické přijde se na pomezí do vsi Lukova náležející. Vyjde
se na kus pole kamenického, který náleží ke mlýnu pustému kamenickému vedle pole Víta
Stýbla lukovského. Odtud jdouce po mezi až zase na Víta Stýbla pole, přejdouce jej rovně
po mezi, tu jest zase kus ladem ležícího ke mlýnu kamenickému náležící. Odtud jdouce
nahoru zase až k poli jílkovskému, lukovskému, vedle něho rovně až do rohu, od toho
rohu zase zrovna dolů přijde to pole ode mlýna prve jmenované až k poli Matěje Tesaře,
a již běží až na stráň proti Kamenici, po stráni přejda ten kus jest Víta Sedláčka pole, vedle
něho opět i pole Matěje Tesaře, vedle něho zas pole slepičkovské s lukami, kteréhož hrubý
kus jest. Vedle něho pole od krčmy kamenické, to pole od krčmy podle toho velkého kusu
slepičkovského běží nahoru přece zrovna k Lukovu až do kusu pole Matěje Tesaře, v tom
rohu jest vsazený mezník, který troje pole dělí, totiž od krčmy, též Tesaře Matěje
z Kamenice a třetí slepičkovský z Lukova, po mezi vedle pole jmenovaného Matěje Tesaře
leží kus pole slepičkovského k Lukovu, až zase přijde do rohu Nyklovýho též z Lukova, má
býti mezník, ještě není vynalezen, dělíce na 4 strany, totiž pole
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Matěje Tesaře, 2 kusy slepičkovské, 1 kus Víta Nykle, obou ze vsi Lukova, 1 kus.
Odtud pojdouce maličko nahoru zrovna přijde se vedle pole Matěje Tesaře a Nyklového
k mezníku k poli Nyklovu z Lukova, odtud rovně přece jest zase pole Víta Sedláčka
z Kamenice, mezi polem Nyklovým z obojí strany, i naproti němu v koncích nad tím polem
Sedláčkovým sedí mezník. Od toho mezníka zrovna po mezi až do rohu a v rohu má býti
mezník na čtvero dělící, totiž pole Víta Sedláčka 1, Martina Jágra druhý, Matěje Tesaře
třetí a Víta Nykla 4té. Jdouce zase zrovna nahoru vedle pole Matěje Tesaře z Kamenice
a Víta Nykla z Lukova, tu až na mez k mezníku, potom rovně po mezi dolů až k újezdské
cestě, vedle téhož Matěje Tesaře z jedné a Víta Nykla z druhé strany pole.
Pojdouce cestou tu potom vedle pole Matěje Tesaře jest pole Šlikovo z Lukova, jde se dolů
po mezi až do rohu, tu zase odtud nahoru rovně po mezi až do jedné meze, v níž má
mezník býti, který by měl děliti 3 pole, totiž Matěje Tesaře 1., u Šlikova druhý a Nyklovo
třetí; tu zase zrovna až na druhou stranu, až na ladu Martina Jágra, tu maloučko uhnouce
se nalevo oklikem v tom okliku měly býti tři mezníky, které by dělily pole Martina Jágra,

Fol. 146b

Matěje Tesaře z Kamenice a Víta Nykla a hartlovské z Lukova. Tu přejdouce to hartlovské
pole, přijde se na veliký kus pole Martina Jágra, tu se po něm jde až k drahám, tu se zase
jde dolů po drahách, vedle něho přijde se na kus pole slepičkovského z Lukova, pod tím
slepičkovským polem jest kus pole k krčmě kamenické ladem ležící, od toho pole, které
k krčmě kamenické náleží, pod tím dole, o kteréž jest spor mezi Janem Jílkem z Lukova
a Matějem Tesařem z Kamenice, Jílek praví, že jest jeho, a sousedé kameničtí praví, že
jest to pole Matěje Tesaře; však týž Jílek rozorajíce to pole i mez rozoral a nechajíce dole
při štoku kolikery klínků, při nichž meze žádné není, ty klínky praví, že by Matějovi Tesaři
náležely, kterážto věc se musí náležitě vyšetřiti, porovnati a k místu přivésti.
Odtud zase přes cestu nahoru jest pole nahoře po levé straně Šlikovo z Lukova a po pravé
straně Matěje Tesaře z Kamenice a nahoře v konci toho pole má býti mezník a děliti troje
pole, totiž Matěje Tesaře z Kamenice, druhé Šlikovo, třetí Jana Jílka z Lukova.
Odtud zase napravo dolů podle pole Jílkova a podle pole Matěje Tesaře leží pole Martina
Jágra, o kterémž spor jest, lukovští praví, že by na to pole mělo více peněz půjčeno býti,
však toho až posavad od lukovských nic prokázáno není, a toho pole lukovští až posavad
užívají, kteréžto věc do dalšího té věci rozeznání pozůstává,
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dále mezi grunty jarpickými, kteréž paní Hartmanové náležejí. Od toho pole výš psáno,
o kteréž s Martinem Jágrem a lukovskými spor jest, přímo dolů k tomu poli, o kteréž jest
nedorozumění mezi Matějem Tesařem a Martinem Jágrem z Kamenice, kteréžto pole mezi
sebou rozděliti mají, poněvadž v prostředku mez rozoraná jest a jim oběma to pole
k rozdělení náleží, pod ním dále zase pole panu Hartmanovi náleží.
Při tom pak poli, o kterémž s Martinem Jágrem a Martinem Tesařem spor byl, leží kus pole
veliký Martina Jágra a dobíhá k poli Matěje Tesaře, pod tím polem Matěje Tesaře leží kus
pole k krčmě kamenické a běží až do stráně proti Kamenici.
Přes tu stráň zase slove Na pískách blíž k Kamenici mezi polmi jarpickými jest kus pole
Martina Jágra a pod tím pole Matěje Tesaře, z těch polí ze stráně na cestu dolů sejdouce,
jdouce přece nahoře cestou, která cesta jde k Ředhošti, přijde se k mezníku, který dělí
pole Martina Jágra spolu s polem pana Hartmana, z toho místa jdouce rovně po mezi,
a přijde se až k poli Matěje Tesaře. Vedle pole Matěje Tesaře a pole pana Hartmana leží
pole k krčmě kamenické náležející, podle něho pole Martina Jágra, dobíhá zase pole
Matěje Tesaře, tu jest mezník a dělí na tři strany, totiž Martina Jágra, Matěje Tesaře a pana Hartmana, odtud trochu oklikou zase dolů trochu se popůjde, tu jest mezník v konci
pole, který dělí pole pana Hartmana a Matěje Tesaře. Od toho mezníku již rovně k Kamenici se táhne a v rohu pole Matěje Tesaře má býti mezník a

Fol. 147b

má děliti na tři pole, totiž Martina Jágra, Matěje Tesaře a pana Hartmana. Tu blízko potom
dolů k cestě sejdouce do úvozu a tu se dokonávají grunty kamenické a pod úvozem dolů
rovně k splavu rybníka, tu jsou grunty pana Hartmana, a tak zavřeno v té výchozi při
Kamenici strany mezníků.

Při vsi Pohořicích
výchoz na mezníky u přítomnosti pana Václava Straky hejtmana mšenského,
též sousedů mšenských mnoha osob, Matěje Nedbala z města Kladna
a sousedů pohořických dne 3. a 4. měsíce Máj 1661.
Předně jdouce ze vsi Pohořic vedle polí po levé ruce Jakuba Kníže z Pohořic a po pravé
ruce sousedů pana Malovce až se přijde v polím račinoveským, odtud se uhne po meznících nalevo, zrovna přijde se na jeden kámen mezník u pole Mikoláše z Martinovsi, odtud
přece dále zrovna až na mezník, který stojí v mezi, který dělí grunty paní Malovcové
a přestavlcké paní Šternberkové. A potom přece dále až k vinici paní Malovcové až do
konce vinice, která Jakubovi Křížovi náleží. Odtud dále přes dolinu Jakuba Kříže vedle
mezníku lesu jeho, kterýž to les Jakuba Kříže dělí grunty mšenské a pohořické, a tu se
meze ke vsi Pohořicím zavírají.
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Při vsi Podolu pusté,
v níž jeden grunt pustý, zbořený, jenom ňáká částka zdí stojí, náležející
vrchnosti kladenské. Ten grunt slove Karovský jinak Pumpálovský, rolí k němu
vše ladem ležících počítá se za 1 ½ lánu a louka hrubá 1.
Výchoz na patření, vymezení toho gruntu u přítomnosti p. Václava Straky
hejtmana mšenského, též sousedů mšenských mnoho osob, též Matěje Nedbala
z města Kladna a sousedů pohořelických 4. Máje r. 1661.
Dědiny k tomu gruntu tyto se nacházejí.
Předně slove na Provázce příčka naskrze mezi polmi mšenskými poddanými pana Malovce,
tak jakž vyměřen jest.
2. Kus pole za hájem Holínkem od luk ředhošťských po mez jest vršek a v tom vršku
borovička stojí, a počnouc od těch luk, tak jak široký kus toho pole jest, dochází až k silnici
velvarské.
3. Malý kus nad hájem Holínkem ve 4 lychy jest obmezený.
4. Kus počnouc od humen až k lesu Holínky a z toho lesa Holínky vychází právě prostřed
toho pole, cíp opodál do pole bočící a ten cíp s porostlinami ke Mšenu náleží.
5. Kus pole velký a dlouhý slove Na vinici od hoření vysoké meze až po příkop, a běží
a spojuje se polmi s loukou k tomu gruntu, a dosahuje ta louka až

Fol. 148b

k sadům mšenským, z té louky předešle platili pohořeličtí ročně po 1 zl. nyní při tom
vyšetření pronajatá starému purkrabímu do Mšena, má z ní dáti 2 zl. 30 kr.
6. Kus pole Vrbici až do panského pole leží, více se nic nenachází mimo stavení zbořené
a hromady kamení.

Ves Litovice
s rolmi leží větším dílem mezi grunty J. V. H. M. mezi Břví, Jenčí, Malým
Jenečkem, Hostivicí. Kromě kus pole k Dobrovízi náležející ku gruntu
Milovskému pustému, mělo by býti s příčkou za 3 kopy záhonů,
to k Litovicím nenáleží.

Při vesnicích Dolejší a Hořejší Dobré, též při vsi Doksy a Družci
výchoz na mezníky s sousedy Dolejší a Hořejší Dobré a sousedy dokeskými dne
10. a 11. Juny léta 1661.
Nejprve přijdouce nad Veteřovky, nad rybníkem Ouřečským dle cesty kornhauské nachází
se kop a v něm sazený kámen mezník. Odtud uhnouce se vlevo do porostliny nachází se
kámen mezník, dáleji pořád jdouc jest borovice a při ní kámen mezník, v té borovici jest
hřeb vražený a borovice obnovena, odtud jdouc přes
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přes palouk Vysokokého přijde se zase k jedné borovici a u ní kámen mezník, v ní jest
hřeb vražený. Jdouce vlevo dolů nedaleko zase se nacházejí dvě borovice a při nich kámen
mezník jest, jedna obnovená a v ní se nachází hřeb vražený. A tu zůstávají na pravé straně
grunty a lesy smečenské a nalevo J. V. H. M. kladenské.
Jdouce odtud pořád dolů, nachází se zase jeden mezník a borovice při něm, nedaleko zase
mezník kámen, pojdouce dolů k rybníku Ovčáckému v rohu proti hrázi jest kop a v něm
mezník kámen, jdouce pod hrází přijde se v lukách k jedné stojící bříze, při ní jest mezník
kámen, jdouc k louce Horákově nad rybník Zejdlický, jest kop a mezník, odtud jdouc
nahoru vpravo po mezi skrze porostliny až přes cestu, která na silnici od Německé Lhoty
přichází, stranou stojí bříza, která jest obnovena a v ní hřeb vražený se nachází. Od té
břízy přímo nahoru jde se zase skrze porostliny až k jednomu kopu za cestou, v kterémž
jest mezník kámen, napravo jsou grunty smečenské a nalevo lesy J. V. H. M.
Odtud se jde vpřímo bokem na Černé háje, přijde se k jedné borovici, při ní kámen
mezník, ta borovice jest obnovena, a v ní se nachází hřeb vražený.
Pojdouce zase dále, jest opět i borovice, v ní kámen mezník. Opět odtud nedaleko sejde se
k silnici rakovnické, jest kop a v něm kámen mezník, a tu když se vyjde ven z boroví, hned
nad silnicí zase kámen

Fol. 149b

mezník se nachází, odtud se jde pořád dolů do boroví jsou kameny mezníci 4 a pátý kop
a v něm kámen mezník. Potom přijdouc za vsí Družec cestou, která do Bezděkova vede,
k poli slove Chládkovskému, hned v konci meze nachází se kámen mezník, tu se dělí
vpravo porostliny smečenské a vlevo J. V. H. M. kladenské.
Jdouc odtud po mezi nahoru až ke 4 mezníkům po sobě pořád, od toho čtvrtého mezníku
jde se vlevo dolů, nachází se kop a v něm mezník kámen. Dáleji jdouc do lesa jménem
Horky, jest zase kop a kámen mezník, od téhož mezníku uhnouce se nahoru k pravé ruce
jest zase kop a 2 duby, z nich jeden jest obnovený a v něm jest hřeb vražený. Pojdouc
dáleji opět i kop a mezník v něm.
Od něho uhnouce se vpravo, podle dubí dolů, jest kop a v něm dub hraničník. Odtud dáleji
na konci stojí dub hraničník, jest obnoven a v něm jest hřeb vražený. Od něho uhnouce se
vlevo, jde se dolů úžlabem, nachází se v kopě dub a dáleji lípa, u louky doleji jest dub
obnovený, v němž jest hřeb vražený. Jdouc od téhož dubu okolo Horky vedle louky, jsou
pořád duby, kteří dělí grunty, až se přijde k cestě, jest kop. Od něho jdouc vpřímo nahoru,
jest kop a v něm dub stojí, jest obnoven a v něm se nachází
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hřeb vražený. Nalevo lesy J. V. H. M. kladenské a napravo smečenské.
Odtud se jde rovně dolů podle lesa cestou travnou, až konec lesa, kde při něm porostliny
jsou, stojí dub, jest obnoven a v něm hřeb vražený a tu jest konec.
Dáleji jde se k jinému lesu jménem Dojce, při dolejším konci stojí dub, jest obnoven
a v něm hřeb vražený jest. Od něho jde se pořád nahoru hřebenem, potom dolů bokem až
po vrch slove Klauzku, tu stojí dub, při něm kámen mezník, dub jest obnoven a v něm se
hřeb vražený nachází. Dělí nalevo lesy J. V. H. M. kladenské a napravo lesy J. M. cís.
Odtud se jde vlevo nahoru podle louky Homolovy až k jednomu velikému dubu hraničníku,
jest obnoven a v něm se nachází hřeb vražený. Od toho dubu jde se vlevo vpřímo nahoru
do lesa, nacházejí se dubcové, kteří dělí až nahoru k kopu, od toho kopu přijde se z vrchu,
jest zase kop a dub v něm obnovený a v něm jest hřeb vražený. Po pravé straně lesy
smečenské a po levé lesy J. V. H. M. kladenské. Od toho kopu a dubu uhnouce se
napravo, jde se hřebenem vždycky pořád, vpravo, mnoho dubů mezních velkých pořád po
sobě stojí, které lesy dělí, až k jednomu dubu obzvláště velikému, kteréhož kus ulomeného
jest,

Fol. 150b

od něho držeti se vlevo, jde se dolů starou cestou k jedné veliké lípě a louky, jest ta lípa
obnovená, v ní se hřeb vražený nachází. Od té lípy uhnouce se vlevo, jde se zase z druhé
strany hřebenem až k jedné dvojité lípě, při ní jest kámen mezník, ta lípa obnovená a v ní
hřeb vražený jest. Od těch lip jde se dolů k cestě travou, v ní stojí kop a v něm dub, kterýž
jest obnovený a hřeb vražený v něm se nachází. Od něho jdouc pořád dolů, blízko cesty
jest kop a proti němu dáleji jest dubec obnovený a v něm hřeb vražený, dělí se ještě lesy
smečenské napravo a nalevo lesy J. V. H. M. kladenské, od něho vpravo jde se vpřímo
z vršku dolů až na konec k louce Kalnové a Mastnické buštěhradské. Odtud jde se nalevo
k Osepce, od ní vrchem nahoru k lípě. Od lípy pořád bokem až zase slove Dětnicem, kde
se hraničky zavírají. Víceji v rohu u louky slove Mastička za potokem stojí dub, jest
obnovený, v něm se nachází hřeb vražený, napravo podle potůčku cestkou jde se vpřímo
nahoru k jedné chvoji, jest obnovená a v ní hřeb vražený se nachází. Od ní nahoru jde se
zrovna do lesa, přijde se k kopu a v něm stojí dub, jest obnovený a v něm jest hřeb
vražený, nalevo jest les J. V. H. M. a napravo smečenský. Od toho kopu a dubu jde se
slove Kosatou vlevo k jednomu kopu, od toho kopu uhnouce se napravo, jde se starou
cestou dolů k louce, tu stojí borovice,
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v ní hřeb vražený se nachází. Od té borovice jde se podle louky nahoru mezi cesty až
k černému mezníku, od toho mezníka nahoru nalevo cestou, až k kopu, v kterémž jest
mezník kámen, od něho vlevo se uhnouce jde se cestou k jednomu kopu, v něm stojí lípa
a v ní jest hřeb vražený. Od té lípy jde se zpátečně podle kněžského chvoje vpřímo až
k jednomu kopu, u něho na straně stojí dub, v němž jest hřeb vražený, od toho kopu
a dubu jde se napravo cestou, nedaleko jest kop a v něm veliký dub stojí, v němž jest
hřeb vražený a ten dub obnovený. Od toho kopu jde se zase k levé straně až vedle chvojí
k záduší družeckému, a to k louce Studničkově, vedle té louky krajem se přijde až
k potoku, vedle toho potoka jde se k dubu a louce, slove Mastnický. A tu se meze zavírají.
Nalevo vše J. V. H. M. ke Kladnu náležející a napravo smečenské.

Při vsi Kyšicích
výchoz na mezníky se sousedy kyšickými 2. dne Juny léta 1661.
Nejprve jak se od Kyšic k pustému mlýnu kyšickému přijde, jest louka a pole a na pravé
straně, pokud v stráni ku gruntu J. M. cís. vymýtěno jest a z druhé strany po cestu až
k mostku dělí mlýnská strouha první stranu

Fol. 151b

co ke mlýnu J. V. Hr. M. náleželo, z toho, což prve k témuž mlýnu náleželo, Matěj
Janoušek prve dával 1 zl., nyní dáti má, což ku gruntu jeho připsáno jest, 2 zl. 40 kr.
Potom na druhé straně mezi strouhami jest louka J. V. H. M. k Kyšicím veliká, mezi loukou
z dolení strany J. M. pana z Kolovrat a nahoře z druhé strany dobíhá luk buštěhradských,
i na druhou stranu přes strouhu ve dvou místech jsou zástružky dva a ty zástružky, jak se
pamětníci nacházejí, klidíval mlynář, dokud na mlýně byl, vždycky k své ruce bez překážky
každého člověka, nyní se chýňavští těch zástružků užívají a je klidí, totiž Jiřík Pytlík
z Chyňavy a povědomí jsou toho Wolf Želva, zůstává v Praze a na gruntech J. M. cís.,
Judita manželka daného Jeremiáše z Chyňavy, Jan Pánek soused z Chrustenic. Na
provedení toho tak podobných přes potok zástružků buštěhradští proti svým lukám užívají,
jako i Jiřík Šmíd zahradník Kyšický. Potom nad těmi lukami buštěhradskými jest louka
grunt J. V. H. M. a náleží dědičně ke gruntu Jiříka Šmída zahradníka ze vsi Kyšicích,
i z druhé strany proti jeho louce s zástružkem přes potok a ta louka dobíhá až k samé
strouze, přes níž na druhou stranu nahoře přijíždí. Potom z druhé strany té strouhy nahoru
jest louka z Unhošti náležející Václavovi Víškovi, nad tou loukou vedle vyměření jest louka
J. V. H. M. až k louce minářovské dobíhající k hrázce, té užívá Havel Podolský pod plat.
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Zase přes tu hrázku jest louka J. V. H. M., která ke mlýnu náležela, podle vyměření dobíhá
k prelazský louce z Unhošti, tu též drží Havel Podolský z Kyšic, prve z ní platil 42 kr., nyní
platiti má, což ku gruntu jeho připsáno, 54 kr., proti té panské louce přes potok jest druhá
strana J. V. H. M. i to, co jest mezi těmi strouhami, kde jez býval, a tu se srážela voda,
která na mlýn šla, odtud se šlo zase na mezníky a hraničníky kyšické, jakž dále psáno.
Od mlýna starého pustého kyšického přijdouce nejprve do lesů, u Víškovy louky jest dub
hraničník k Kyšicím po pravé a k Unhošti po levé straně až k chmelnici J. M. pana z Kolovrat, tu dělí vybraná strouha okolo té chmelnice, nad tou chmelnicí uhnouce se nalevo jest
dub hraničník proti poli Jáchymovskému z Unhošti, odtud přímo lesem až k lípě všecko
grunty unhošťské zůstanou po levu a kyšické po pravu vedle obcí kyšických, od té lípy
hraničníku počnouce grunty J. M. cís. nalevo a kyšické napravo až k dubci na hřebenu, při
něm hruštička planá nehrubá a borovička, to tré za mezník znamenáno, a to v rohu,
potom se trochu uhne napravo od toho rohu a jsou pořád hraničníci až k dubu proti louce
Homolovské, do něhož jest hřeb vražený v rohu, odtud vedle mládí

Fol. 152b

ke Kyšicím92 po pravu a J. M. cís. po levu a tu jest spor o kus lesu asi za 10 provazců,
kteréhožto lesu žádná strana do dalšího rozeznání se neujímá, sousedé pak kyšičtí zprávu
činí, že to vše, oč činiti jest, ke Kyšicím náleželo a náleží.
Odtud jdouce cestou, konec porostliní Pavla Junova, jest hraničník dubový, v něm dva
hřeby vražené a dělí s grunty J. M. cís. a tu se skonává konec lesů J. M. cís. A grunty zase
buštěhradské po levu začínají a kyšické jdou přece po pravu. Od té hraničku až k bříze
velké, kteráž jest za hraničník, a tak vždycky vedle hraničníků až k spálenému dubu, též
hraničníku, a tu od téhož hraničníku dubu spáleného jest kus lesu buštěhradských sedláků,
mezi lesem sedláků kyšických, vedle Matěje Vrbského v čele, proti němu Pavla Juny a po
levé straně Martina Řezáče louka a běží ten kus zase k cestě zpátkem až k dubu
spálenému hraničníku.
Odtud od spáleného dubu zase zůstane buštěhradské po levu a kyšické po pravu, po
mezech se dobře poznati může, a tu vyjdouce z lesa skonávají se gruntové k Buštěhradu
a k Kyšicím.
Co se pak dědin kyšických a buštěhradských dotýče, o to jsou dobře a sousedsky porovnaní, takže mezi nimi žádného nedorozumění a sporu není.

92

V zápisu několikrát použit název vsi Skyšice.
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Při vsi Kročehlavech
výchoz na mezníky s sousedy kročehlavskými dne 4. Juny léta 1661.
Nejprve se šlo slove k Babímu hrobu. Od toho jdouc coby k Řebči jest kus po levé straně
asi za dvoje hony lesu kročehlavského a po pravé ruce klín buštěhradského, odtud zase
zpátkem se obrátíc a tou cestou zase od Babího hrobu, Kročehlavům jdouc, přijde se
blízko na jednu stezku, která jde k Slanému a tu se přijde přes dvě cesty, které jdou od
Kročehlav až na louku pod Kročehlavy kročehlavskou, na kteréžto louce kročehlavské stojí
veliký dub hraničník, který dělí po pravé straně grunty buštěhradské, a potom po sobě
nehrubě daleko, takže od jednoho druhý viděti, dva veliké duby, dále mezníky kameny
černé, jeden po druhém 3 a ty od těch dubů vedou až na výhon neb draha za louku
buštěhradskou na cestu, tu opět i jsou vysazení po sobě kameny velké, tesaní bílí mezníci
3 až k háji neb stráni kladenské, na posledním jsou vyznamenaná slova, takže se potom
rozuměti může k straně kladenské Tiburcí Žďárský a k straně buštěhradské z Kolovrat.
Odtud se uhne nalevo do lesa po stráni a přijde se na několik kopů až k jednomu
nevelikému dubu, který dělí grunty buštěhradské po pravu a kladenské po levu, v témž
dubu jest hřeb vražený, od toho dubu až na louku panskou kladenskou, která jest při poli
paní Cimrmanové, a odtud jsou již všeckno grunty kladenské.
Fol. 153b

[Prázdná strana.]
Fol. 154a

Při vsi Přítočnu Dolejším
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů vsi Dolejšího Přítočna,
jako i u přítomnosti sousedů Hořejšího Přítočna dne 3. Juny léta 1661.
Ves Přítočno Dolejší mezuje a polmi unhošťskými, staroměstskými poddanými až dolanskými, meze všudy náležitě jsou zaopatřeny, takže žádného sporu mezi nimi není, nade vsí
Přítočnem Dolejším jest hájek dubový, polovicí téhož hájku náleží k Kladnu a druhá polovice náleží pánům staroměstským, jakž týž hájek mezníky rozdělen jest, takže podobně
žádného sporu není.

Při vsi Přítočnu Hořejším
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů Hořejšího Přítočna
dne 3. Juny léta 1661.
Mezují s braškovskými, dolanskými, jak mezi lesy, tak mezi polmi tak, jakž mezníkové
v létu 1655 u přítomnosti obojí strany obnoveny byly, to posavad v své podstatě zůstává,
takže tu žádného sporu není.
Se vsí Dolany tolikéž stran mezníků v dobrém opatření jest. Všecko cestami a mezníky
vykázáno, takže spokojen jeden každý svého užívá.
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Při vsi Řebči
výchoz na mezníky u přítomnosti Kašpara Škody a Matěje Jirotky
sousedů řebečských dne 8. a 9. Juny léta 1661.
Nejprve vyšli jsme z Řebče cestou, která jde k Kročehlavům až k vyvrácenému starému
dubu, který hraničníkem byl, a tu zase právě v tom místě, kde ten starý hraničník dub stál,
roste dubec maličký, pod nějž na památku vložené nohy železné do kozleku, kterýž se
někdy ve hvozdě užíval. A tu zůstaly lesy a grunty buštěhradské, jdouce tou cestou přece
jako k Kročehlavům napravo a řebečské ke Kladnu nalevo, a tu se někteří mezníci nalézají
a jeden jest velký černý mezník od strany buštěhradské vyhozený, a tu se přišlo od
jednoho mezníku až k jednomu kopu, v něm jest kámen mezník vnově vynalezený. A od
toho kopu a mezníku opodál jdouce, vynašly se opět vnově stojící mezníci, o kterých prve
žádná strana nevěděla, odkud jdouce coby k Babímu hrobu, jsouce oklik, jak ti mezníci
ukazují, přišli jsme na jeden opukový mezník na tři kusy rozražený a dále potom se našel
v Brabenec, v něm kopci mezník, o kterém se prve nevědělo, a potom ještě jeden
kamenný mezník vedle obce řebečské po levu a unhošťský les po pravé straně až k cestě,
která jde k Kročehlavům. Odtud zase všecko zpátkem, ku jsme prve šli, jdouce až k tomu
starému vyvrácenému dubu, kde ten malý prve oznámený a připomenutý doubek na místo
toho vyvráceného hraničníku se ujal a roste, pod nějž znamení prve oznámené uloženo
jest. A tu zase zůstane tak, jak jsme

Fol. 155a

šli, les buštěhradský větším dílem borový po levu a řebečský k Kladnu po pravé straně.
Cesta a meze dělí ty grunty ani tam se kamenné mezníky při těch cestách nacházejí. Až se
z lesu vyšlo odkud Buštěhrad se spatřiti může, a tu jest při popluží panském buštěhradském v rohu kámen, kterýž se od buštěhradských za mezník pohledal, však když
u přítomnosti obojí strany vyzdvižen byl, pod ním se žádného znamení pamětního
nevynašlo, mohl ten kámen někdy, ale v jiném místě mezníkem býti prve, než byl
vyhozený, a při tom poli poplužním panském buštěhradském jest grunt kladenský a polí
Kašpara Škody z Řebče, od buštěhradských přeorané a mezníky, kteří předešle vysazeny
byly, jsou vyházeny, přičemž také před některými časy, asi před 4 lety, když toho Kašpar
Škoda bránil, kteréhož jak šafář, tak čeládka proto bíti chtěli, a ty kamenné mezníky se
ještě vyhozené spatřují a osvědčené jsou u přítomnosti druhé strany a to až posavad
k místu přiděděno není. Potom odtud dále jdouce a uhnouce se napravo, tu zůstávají
napravo grunty řebečské a nalevo buštěhradské zůstávají a mezení obmezeno jest. Zase
objedouce grunty buštěhradské směřující k lidickým gruntům vedle gruntů buštěhradských, od nich buštěhradských přes meze do gruntů řebečských k Kladnu drahný kus
přikopali, to se potom při ruhém výjezdu mezníky vysadilo. Odtud přijde se přímo až ku
gruntům libeckým, kteréž po levu, a řebečské po pravu zůstávají a tu libečtí Kašparovi
Škodovi ze
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Řebče za mezník do jeho přiorali, což se očitě spatřilo, potom dále odtud dolů, to jest
náležitě mezníky opatřeno. Až ku gruntům prelátským, kdež mezník jest v rohu, při gruntu
Dvořákovým z Řebče po pravu a tu se začíná špic prelátský po pravu a běží grunty
prelátské vedle řebečských hraničníky opatřeny až zase ku gruntům lidickým jeptiškám
náležejícím, dlouze až k lukám řebečským dolů, jest mezník kus mlýnského kamenu, a tu
zase dolů k Lidicím jsou tři mezníky a dělí rolí Klatilovskou k Řebči po pravu a jeptišského
po levé straně, a potom napravo se uhnouc od pole Klatilovského, nalevo jeptišské
a napravo řebečské zůstávají, a tu louka mezi grunty lidickými náleží ku gruntu Jirkovskému do Řebče. Odtud zase nalevo k Lidicím, zůstane zámek slove Tasov k Řebči napravo
a lidické nalevo. Potom uhnouce se zase jako ku Praze, tu mezníci grunty lidické nalevo
a řebečské napravo dělí. Dále jdouce a uhnouce se zase nalevo jako k Lidicím, potom
zrovna jako by šel ku Praze, přijde se k poli Václava Dvořáka z Řebče po pravé a jeptišské
po levé ruce.
Odtud potom nahoru jakoby šel k Dolanům tou cestou jdouce k poli Holubovýmu,
prelátskému poddanému, jest hruška a v ní hřeb vražený a tu mezníku žádných se nenachází. Od té hrušky zrovna jdouce po popůjde se asi půl honu, potom dolů uhnouce se
k Řebči až k poli Roztočilovskému, tu jsou mezníci, uhnouce se jako k Přítočnu asi za dvoje
hony, jest po levu prelátské a po pravu

Fol. 156a

pole zarostlé řebečské. Potom jakoby se šlo zase k Přítočnu asi za dvoje hony, jsou
mezníci a dělí grunty prelátské po levu a řebečské po pravu až k poli Dvořákovému
z Řebče. Potom se uhne maloučko, nalevo zůstane Janákovské pole prelátské a napravo
řebečské, a potom jakoby se uhnul ku gruntům řebečským k poli Novotného, konec téhož
pole Novotného a tu jest rozepře s dolanskými, hostouňskými, s lidickými a řebečskými
a to posavad porovnáno a k místu přiděláno není. Odtud se jde k Dolanům cestou
k mezníku, který jest při poli Kašparovském z Řebče, a tu uhne napravo po mezi k poli
Kotrmanovskému z Řebče a tu zůstanou pole dolanská nalevo a řebečská napravo, tu se
schází grunty přítočské, řebečské, odtud k Řebči mezi přítočskými a řebečskými grunty jest
kus prelátský a druhé jeptišské pole, potom podle obce řebečské kousek lesu zádušního do
Lidic vedle lesu dubového Benákového a vedle obce řebečské.
Potom opět hájky Benákovské a Kejhovské mezi polmi řebečskými a polmi panskými
kladenskými a tu se již meze řebečské zavírají.
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Při vsi Červeném Újezdci
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů červenoújezdeckých
dne 31. Máj léta 1661.
Újezdečtí mezují s unhošťskými a přijde se na jeden kámen mezník, který dělí na dvě
strany unhošťské po levé a újezdecké po pravé straně
Odtud přes cestu jest kámen mezník a od toho mezníku jako trochu zpátkem jde se až na
luka unhošťské, strahovské a potůček dělí od Rymáně unhošťské po levu a červenoújezdecké po pravu, a tu dělí stráň až k novému rybníku, odtud jde se opět do polí
unhošťských a přijde se až k bříze, při kteréžto jest kámen mezník. Od té břízy opět i se
přijde k mezníku, který stojí v mezi, ten opět i dělí unhošťské po levu a újezdecké po
pravu, odtud ještě dělí se pole unhošťská po levu a po pravu újezdecká až na louku
Uhlířovu unhošťskou a v té louce stojí mezník, který dělí unhošťské po levu a újezdecké
grunty po pravu, odtud se opět i jde k poli Vrbského a odtud po mezích až na cestu, která
jde od lesů rymáňských k Újezdci, tu se vynacházejí gruntové unhošťští až k poli
Zídkovskému, u toho pole jest příkop, který dělí unhošťské po levu a újezdecké po pravu.
Odtud se přijde k rohu panských polí a tu stojí velký kámen mezník. Opět i dělí grunty
unhošťské po levu a červenoújezdecké po pravé straně, odtud po meznících se přijde až
k poli Karlovýmu, vždycky nalevo unhošťské a napravo červenoújezdecké. Dále po mezi
vedle pole Kar-

Fol. 157a

lovýho a Knihařovýho až k silnici, a tu jest kus pole Kuchařovýho k Újezdci a leží mezi
jenečskými polmi, dále věčně dílem pusté grunty až k Loretu Hájku, a tu při Hájku stojí
mezník kámen velký v mezi a ten dělí chájenské a strahovské grunty po levu a červenoújezdecké po pravu, odtud po mezích až k gruntům prelátským zůstávají prelátské nalevo
a červenoújezdecké napravo, a odtud se zase přijde k skalce za ovčínem újezdeckým, od
té skalky po mezích na suchou louku k Čihadlům a tu stojí kříž kamenný, kdež někdo
zabitý leží.

Ves Svárov všecka pustá
mezuje toliko s unhošťskými dědinami a tu sporu a nedorozumění žádného
není.
Léta 1662 dne 22. Marty u přítomnosti Jiříka Dlažka a sousedů újezdeckých
vyšetřeno při pustých gruntech při vsi Svárově, kde se rolí ku kterému gruntu
nachází.
1.
2.

Jedouc od Újezdce k Svárovu, blíž chalupy na pravé ruce, jest kus pole zádušního
pod 6 strychů, item chalupě Dlažkovské pod 2 strychy.
Projedouc skrze Svárov cestou k Rymáni vedoucí, na levé ruce nad loukou Jiříka Leza
jest kus pole zádušního k Svárovu náležejícího pod 5 strychů.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vedle něho zase jest pole k krčmě svárovské patřící též pod 5 strychů.
Z druhé strany jedouc od Újezdce do lesů rymáňských vše na levé straně vedle téhož
pole od krčmy svárovské jest kus pole zádušního pod 6 strychů až k poli Mikoláše
Chlupatého běžící, naproti němu u rybníčka Bezděka na pravé ruce začínají se pole
pustá rymáňská vše zarostlá.
Zase konec pole Mikoláše Chlupatého vedle na levé ruce začínají se pole od gruntu
pustého Císařovského ze vsi Svárova pod 2 strychy.
Vedle též cesty a pole Císařovského leží pole od gruntu pustého Adamovského pod
18 strychů až k louce úhonické.
Podle téhož jest zase pole Kolářovské až k též louce dolů ležící pod 12 strychů.
Zase vedle téhož pole Kolářovského jest pole Podhrázské od gruntu pustého pod
12 strychů.
Pod týmž Podhrázským jest pole od chalupy pusté Dlažkovské pod 12 strychů.
Zase vedle téhož pole jest kus pole zádušního k Svárovu pod 4 strychy.
Potom jest zase jedno pole pusté do vsi Rymáně náležející slove Kopanina pod
10 strychů.
Vedle něho opět kus pole k krčmě svárovské pod 5 strychů.
Přijdouc loukám úhonickým, lesem nahoru, jest kus pole zarostlého od mlýna Hosa
Porákového93 pod 5 strychů.
Vedle něho též zase zarostlé pole od krčmy svárovské pod 5 strychů.
Dále vedle téhož od krčmy svárovské pole, jest opět jest jeden kus zarostlý chalupě
Dlažkovské náležející pod 15 strychů, leží až k poli Jana Prokše ze vsi Újezdce.

Fol. 158a

16. Na pravé ruce jdouc od Podkozího proti témuž poli od chalupy Dlažkovské, jest ku
gruntu Doušovskému náležející a zarostlý, vše v jednom kusu pod 50 strychů.
17. Vedle Doušovského pole jest pole od chalupy Šebestiána Plodera pod 15 strychů, vše
dřívím zarostlé.
18. Dále od gruntu Brouskovského nachází se polí ve dvou kusích nad suchou loukou od
Ležhovským polem pod 15 strychů, vše lesem zarostlé, a to již pole, jakž meze
ukazují, k Svárovu všeckny jsou.
Luka při vsi Svárovu při pustých gruntech tyto se nacházejí.
1.
Při gruntu pustém Zedníkovském, jinak Klatovském louka pod farou a polem
zádušním, nabírá se sena
1 vůz.
2.
Při gruntu pustém Císařovském louka leží nad loukou Klatovskou, nabírá se sena
1 vůz.
3.
Při gruntu pustém Khemetrovském luk žádných není.
4.
Při krčmě pusté Dobišovské louka leží nad loukou Tesařovou, nabírá se sena 1 vozík.
5.
Při gruntu pustém Čížkovském louka leží nad těrním rybníkem,94 nabírá se sena
dobrý vůz.

93
94

V jiné části urbáře mlýn Hosa Panenky.
V přehledu rybníků ani v zápisu o Svárově nejsou uvedeny žádné svárovské rybníky.
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6.

Při gruntu pustém Tesařovském louka pod hrází rybníka Helárka, nabírá se sena
1 vůz.
7.
Při gruntu pustém Marka Podhrázského louka leží pod Krezským hájem, nabírá se
sena
4 kopky.
8.
Při gruntu pustém Doušovského louka, nabírá se na ní sena
1 vůz.
9.
Při gruntu Jiříka Dlažka ten na gruntu v živobytí zůstává.
10. Při chalupě pusté Jiříka Dlažka louka u samé chalupy, nabírá se sena vozík.
11. Při gruntu pustém Pavla Sladera louka leží pod kněžským rybníkem, nabírá se sena
1 vůz.

Fol. 158b

12. Při gruntu pustém Rampousovském louka leží nad loukou zádušní, nabírá se sena
skrovný vozík.

Ves Podkozí
mezuje s grunty J. M. cís. a s grunty unhošťskými a není tu v meznících
dokonce žádného nedorozumění tak, jakž u přítomnosti lidí té věci povědomých
dne 29. May v létu 1661 vyšetřeno a očitě spatřeno jest.

Ves Libečov
mezuje s grunty J.M. cís. železenskými a kolejskými, kdež se žádných sporů
nenachází, nýbrž vše dobrými mezníky opatřeno jest, jsouce tu veliká hojnost
lesů, větším dílem dubového, což vše očitě spatřeno u přítomnosti sousedů
libečovských dne 28. May léta 1661.
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Při vsi Nenačovicích
výchoz na mezníky, mezují s grunty prelátskými, kolejskými, chrustenickými
pana Walderody, strahovskými a s grunty J. V. H. M. červenoújezdeckými
a tu o grunty žádného sporu není, což vše očitě spatřeno a vyšetřeno
dne 27. měsíce May léta 1661.

Při vsi Dolejších Pticích
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů ze vsi Dolejších Ptic
dne 26. a 27. May léta 1661.
Nejprve vyjdouc od Ptice Dolejší, přijde se k panské louce prostřední, tu má býti mezník,
ale nemohl se najíti, dobíhá ta louka Jana Chabína z Hořejších Ptíčů k lukám jeho ku
gruntům svatojiřským, odtud nahoru až k háji k Loretu náležejícímu, po pravu grunty
J. V. H. M. a po levu chájenské strahovské grunty a tu mezník v mezi. Vedle polí
Pokorného z Doleních Ptic dva mezníky. Dáleji jdouce vedle Václava Mejnoše95 jinak
Doktora v mezi dva mezníky poddaného ptického a z druhé strany po levu pole
strahovské, potom zase ke vsi Pticím Dolejším vedle pole pustého Svobodovského chalupy
ku Pticím pusté jest mezník kámen a dělí grunty strahovské a ptické, potom mezník

Fol. 159b

vedle pole Václava Doktora jinak Mejnoše z Doleních Ptic po pravé a po levé straně grunty
strahovské, jest též mezník. Potom u palouku Doktorovýho nemůže se mezníku najíti, však
ptičtí dolejší přece vedle starobylého způsobu trávy sekají a klidí. Potom v druhém konci
jest vrba a na ní kříž. Ta vrba jest hraničník s ptickými a strahovskými, potom dále přes
louku při škarohlídovské louce a úhorské jest mezník a dělí grunty ptické a strahovské,
vždycky zdejší napravo a strahovské nalevo. Potom ještě výše vedle louky strahovské a luk
ptických jest mezník kamen u stezky. Vedle toho mezníku jde se k hrušce plané, kteráž
stojí v gruntech J. V. H. M. ptických a tu ňáký chce býti spor, ale jest patrna věc, že ta
hruška, kterou oni za hraničník míti chtějí, jest vlastně v gruntech J. V. H. M. dolejších
ptických, nebo po mezích všechno se patrně zaznamená, potom v poli Vondráčkovýho ze
Ptice jest kámen mezník a dělí s polmi strahovskými, potom dáleji jest mezník pod polem
Vondráčkovým a dělí troje grunty, totiž strahovské, prelátské a Dolejších Ptic.
Odtud jdouce cestou ke mlýnu Kalousovému k lesu Litovskému jest dub hraničník a kříž na
něm a ten dělí troje grunty totiž: strahovské, prelátské a ptické, potom úvoz cesta dělí po
levé strahovské lesy a po pravé straně lesy J. V. H. M. až dolů k lukám k potoku, který jde
na Kalousův mlýn, potom slove v Žižkově rokli, ta pole vedle Litovských lesů a prelátských
dělí s grunty prelátskými a ptickými, potom hraničník starý dub pod Zemanovými polmi
a jde úvozem až k mlýnu Kalousovému.

95

V jiných částech urbáře psán jako Václav Menoš.
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Při vsi Nučicích
výchoz na mezníky s sousedy nučickými mezi vsí Nučicemi 25. May léta 1661.
Nejprve jdouce od Mezouně cestou podle háje a potom nahoru podle mezouňských polí
panských až nahoru k poli Jiříka Janouška z Nučic, tu jest kámen mezník, od něho jest
3 kročeje výš nahoru mez, což se proti sobě potkává ode do dvora karlštejnského s Jiříkem
Janouškem ze vsi Nučic. Odtud jdouce přímo dolů po mezi až konec pole Jiříka Janouška,
jde se zase dolů k háji mezouňskému přímo, tu se nacházejí dva mezníky, jeden po
hranicích dolů a druhý přímo nahoru karlštejnských a nučických poddaných. Odtud zase
pořád jdouce po hranicích dolů až k louce Jana Trety, vynachází se starý mezník, ten jest
obnoven. Jdouce přece dolů vedle háje po hranicích naproti louce Matěje Bašty po pravé
straně a po levé Václava Vrky, nachází se jeden mezník kámen, který obnoven jest, ten
dělí grunty mezouňské a nučické a ten ukazuje dolů zase na jiné hraničníky dubové.
Jdouce pořád podle hraničníků dolů, jest jeden mezník porušený a tlustý, zůstává toliko
pařez. Naproti tomu zase jiný dub vedle něho znamenaný a na něm kříž udělaný proti
louce Jiříka Janouška z Nučic. Jdouce pořád dolů po hraničnících až do Hlubokého, stojí
hraničník dub starý opálený, na něm dva kříže vyťaté, jeden ukazuje k Újezdci Vysokému
a druhý ukazuje k hraničníku od Mezouně jdoucí,

Fol. 160b

tu se dělí grunty karlštejnské a nučické, jdouce pořád nahoru k vrchu, od toho opáleného
dubu rokle staré jako by cesta byla, vyjdouce na vrch v rovině, bylo dřevo borovice
hraničník, ale že padla a shnila, při tom místě jest kámen velký mezník vynaleznutý starý,
se obnovuje a dělí grunty karlštejnské nalevo a nučické napravo.
Jdouce pořád od toho kamenu mezníku a staré borovice, přijde se k louce Švorcově
z Vysokého Újezdce, tu jsou grunty nučické a újezdecké, jsou tři hraničníky dubové
pospolu a v nich hřeby vbité a tu jest spor mezi grunty újezdeckými a nučickými, a to
tímto způsobem, že ty tři duby, které se za hraničníky pokládají, který prostřední byl a to
jest v gruntech nučických výstavek jsouce dále v gruntech nučických a jej újezdečtí za
hraničník míti chtějí, nejsouce ani zaznamenaný. Hraničník pak velký dub nahoře, tento
všecko napravuje a ukazuje až k dolejším, že se tu křivda činiti chtěla v gruntech J. V.
H. M. nučických. Na to, aby se to s podstatou vykázalo, výjezd býti musí.
Od těch hraničníků nalevo k Mezouni jest mezník kamenný na cestě, oň dělí se grunty
karlštejnské. Od toho mezníka, kdež slove na kole, přijde se k hraničníku dubovému, od
toho hraničníka dolů pod studánkou k hraničníku dubovému, zase dále dolů v rohu dělí se
grunty újezdecké, loděnické a nučické. Od toho hraničníku zase nahoru
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přijde se k hraničníku u rokle v rohu, odtud vedle rokle na roh k hraničníku dubovému
mezi loděnskými a újezdeckými grunty.
S grunty hořelickými.
Mezi polem Adama Koudelky z Nučic a Jana Velvarského z Hořelic na mezi vynaleznutý
kámen mezník jest obnoven a ten dělí grunty nučické a hořelické. Odtud jdouce přes pole
na mezi mezi polem Matouše Havla z Nučic a Vondry Nováka z Hořelic jest kámen mezník,
který dělí grunty nučické a hořelické. Odtud jdouce pořád po mezi k poli Matěje Bašty
a uhnouce se odtud po mezi dolů 20 kroků, co by k Draholicím96, mezi polem Matějem
Bašty z Nučic a mezi Janem Hlaváčkem z Hořelic jest kámen mezník, ten dělí grunty
hořelické a nučické. Odtud jdouce oklikem po mezi až k poli Havla Matouše z Nučic v rohu
meze jest kámen mezník, mezi polem Havla Matouše z Nučic a Jana Handečky z Hořelic
a dělí grunty hořelické a nučické. Odtud jdouce přece dolů proti Krahulovu v okliku jest
mezník kámen, mezi polem pana Erle, totiž ode dvora hořelického a Matěje Bohoučka
z Nučic, jdouce odtud oklikem na roh meze jdouce k Krahulovu mezi polem ode dvora
hořelického a Jiříka Janouška z Nučic, dělí se grunty hořelické a nučické, jest kámen
mezník. Odtud jdouce přímo 36 kroků až na mez k hrušce Václava Boháčka, to jest místo
mezníku, dělí grunty hořelické a nučické.

Fol. 161b

Odtud jdouce až k Krahulovu, končí pole dvoru hořelického, jest mezník kámen, který dělí
pole a grunty hořelické a nučické. Jdouce od Krahulova na Vlčiny v okliku jest kámen
mezník proti hájku z běchovčí, který dělí grunty hořelické a nučické. Odtud jdouce přímo
po mezi až k Hlubokému jest mezník, který dělí grunty hořelické a nučické, odtud jdouce
k silnici přece dolů vynalezen kámen mezník, při něm kopa obnovená, tu dělí grunty
hořelické a nučické. Odtud sejdouce dolů z vrchu od starého Hlubokého až do mladého
Hlubokého jest činiti o kus lesu s grunty hořelickými, neb sobě hořeličtí přivlastnili kus
lesa, který spravedlivě náleží ku gruntům J. V. H. M. nučickým, a to tímto způsobem.
Naleznouce předešle hořeličtí jeden kámen na vrchu ležící a jej sobě za mezník položili, ale
není žádný mezník, nyní pak 25. May Ao. 1661 nalezen v těch místech mezník spravedlivý,
vedle kteréhož se spravedlivě vynachází, že se tu o drahný kus lesa J. V. H. M. křivda
učiniti chtěla, na to časem výjezd býti musí, aby to v zapomenutí nepřišlo a dokud lidé té
věci povědomí v živobytí zůstávají. Dále jdouce na příkop Tomáše Kozáka, jest kámen
mezník, který dělí grunty hořelických a nučických.
Jdouce dolů silnicí berounskou od Hořelic na pomezí loděnským a nučickým, jest kámen
mezník naproti silnici hořelický a jsouce tu taky jeden velký dub při něm,
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ten dělí grunty loděnické a nučické. Jdouc od silnice od Hlubokého zpátkem k polím
panským hořelickým a nučickým, jest kus pole, to dělí hruška jedna, která jest znamenána, ku gruntům hořelickým úročním, a jde se dolinou pořád po levé straně hořelické a po
pravé straně Tomáše Kozáka ze vsi Nučic.
Odtud zase jdouce dolů k lukám hořelickým, tu jest palouk Tomáše Vytuka z Nučic. Tu
jsou dva mezníky, jeden dole a druhý nahoře, které dělí grunty nučické a hořelické. Jdouce
od toho palouku dolů vedle polí nučických blížeji k Nučicím jsou dva mezníky obnovené
a ty dělí louky Koudelkovou z Nučic a druhé ode dvora hořelického. A přejdouce přes
strouhu na druhou stranu na louku Jana Boháčka z Nučic jest mezník mezi loukou Jana
Boháčka z Nučic a Pavla Zedníka z Hořelice, ten dělí grunty nučické a hořelické a odtud
jdouce přímo a nedaleko konce aneb rohu meze docházejí louky Matěje Boháčka z Nučic
a z druhé strany pole Pavla Zedníka z Hořelic, jest kámen mezník a dělí grunty nučické
a hořelické. Odtud jdouce přijde se k polím, po levé straně leží hořelická a po pravé straně
nučická. Tu mezi těmi polmi jest mez široká, co by mohly dva vozy vedle sebe jeti, až
k cestě, která jde k Dušníkům, tu se uhne na mez, která jde až k polím panským
hořelickým a dělí pole Matěje Boháčka z Nučic s polem panským hořelickým a tu jest
mezník kámen, ukazuje po mezi k Dušníkům.
Jdouce nahoru k Dušníkům po mezi k poli Matěje

Fol. 162b

Boháčka a Jana Tomáška z Hořelic, jest kámen mezník, který dělí grunty nučické a hořelické. Odtud jde se po mezi konec pole jest kámen mezník, ten ukazuje po mezi jdouc
k Dušníkům, a odtud zase dále jdouce pořád po mezi až k silnici ku Praze jdoucí, jest
jeden kámen mezník konec pole, který dělí grunty hořelické a nučické. Odtud pořád jdouce
slove po Horkách silnicí k Chrášťanům vedle polí nučických napravo a dušnických nalevo
až na mez, která dělí pole Adama Koudelky z Nučic a Jana Botky z Jinočan poddaného
purkrabského, tu se dělí troje panství, totiž prelátské a od Nučic červenoújezdecké a od
Jinočan purkrabské a jest tu kámen mezník.
Grunty purkrabské a svaté Markéty.
Jdouce ze vsi dolů k Mirošicím obrátíce se na mez k louce, napravo Matěje Kašpara
a Jakuba Havelky purkrabské poddané nalevo, odtud mimo louky pana Vlka a kus obecní
jinočanský zase obrátíce se na mezník, který dělí grunty svaté Markéty a červenoújezdecké
Ondřeje Kozáka z pravé strany a svaté Markéty nalevo, tak se meze skonávají.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662

245

Fol. 163a

Při vsi Tachlovicích
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů tachlovických
dne 21. a 23. May léta 1661.
Předně mezi grunty karlštejnskými, tachlovickými a nučickými za hájem v dubí mezi polem
ode dvora dobříčského a tachlovského od Nučic jdouce cestou k Dobříči jest kámen
mezník. Odtud jdouce po mezi dolů do Dubin v rohu louky panské kámen a sahá do louky
Jana Trety z Nučic, jest mezník kámen obnovený. Odtud jdouce po louce nahoru k poli
panskému tachlovskému blíž k Dobříči, mezi loukou panskou tachlovskou [a] dobříčskou
jest kámen mezník pískový. Mezi polem dvoru dobříčského a mezi polem Václava Boháčka
z Nučic […?] jest o kus louky činiti, musí se s mezníky vynajíti anebo lidmi starožitnými té
věci povědomými to rozeznati dáti. Potom jdouce nahoru podle polí nučických sousedů
proti poli Tomáše Kozáka jest kámen mezník, který dělí louku tachlovskou a louku
dobříčskou ukazujíc mezník naproti Dobříči k polím tachlovským. Odtud jdouce přímo
nahoru v rohu pole Kozákového jest kámen mezník, který ukazuje přímo k poli panskému
dobříčskému a k poli panskému tachlovskému, odtud jdouce nahoru k Dobříči mezi loukou
panskou dobříčskou a panskou tachlovskou
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vynachází se kámen mezník. Nahoru výše jdouc mezi polem dvoru dobříčského a loukou
tachlovskou jest kámen mezník ukazující přímo k Dobříči.
Jdouce cestou dolů od Dobříče k kostelu tachlovskému mezi loukou svatojánskou a polem
od gruntu krčmy Vrabcovským Tachlovicích, naproti poli zádušnímu jest kámen mezník
pískový, ukazuje po mezi dolů k hruškám a dělí grunty tachlovské a svatojánské.
Mezi polem dobříčským od gruntu Brebtovského a od chalupy Krejčovské Malých Tachlovic
v rohu mezi docházející pole Komínkového a dělí se grunty karlštejnské a tachlovské, jest
mezník usazený.
Od téhož mezníku jdouce po mezi 17 kročejů, obrátě se přes 4 záhony nahoru jest kámen
mezník a ten zas srahuje po mezi jdouc až k poli Komínkovému z Dobříče, kdež taky dělí
se grunty prelátské a tachlovské, a tu jest kámen mezník. Odtud jdouce přímo po mezi až
k konci meze a dělí troje grunty karlštejnské, prelátské a tachlovské.
Item jdouce dolů k rybníku Prostřednímu tachlovskému jest hráz vysoká, dělí mezí polem
svatojánským a Matouše Houšky, dělí grunty až dolů k rybníku tachlovské a svatojánské.
Pod hrází Prostředního rybníka tachlovského mezi lukami Karla Vavrouška po pravé straně
od vrby
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sťaté jdouc dolů podle strouhy vrauška po pravé straně a po levé ode dvora dobříčského
jest nalezen starý mezník, ve kří97 pod poltrubím, dáleji dolů přes strouhu jest mezník
kámen, naproti předešle vynalezenému. Odtud zase dáleji v louce stojí vrba stará, též zase
obnovená.
Odtud zase jdouce podle strouhy až k plané jabloni, místo mezníku se obnovila. Potom
jdouce od Prostředního rybníka tachlovského pod Malou Vápennou mezi loukou panskou
ode dvora dobříčského, karlštejnského a Mikoláše Houška ze vsi Tachlovic jest kámen
mezník vápenný, který ukazuje ke dvoum mezníkům dole vedle břehu usazeným. Zase
jdouce přes louku v břehu vsazeni 2 kamenní mezníci vápenní, kteří dělí louku Mikoláše
Štěrby z Tachlovic a Jana Dobřanského mlynáře Hrázského, též panskou ode dvora
dobříčského, odtud jdouce po stráni až k jabloni, tu se skonává. Pod mlýnem Hrázským za
samými humny Jana Dobřenského jest starý mezník obnovený, dělí pole chejnský Blažka
Michálka z Chejnic a louka Václava Boušky z Tachlovic. Odtud jdouce po mezi k Chejnicím
oklikem dolů nachází se kámen mezník starý, který jest obnoven a dělí grunty mezi loukou
Václava Boušky z Tachlovic a Jiříka Kapounského, odtud též grunty pana děkana
vyšehradského, rolí vedle pole Matěje Růžičky z Chejnic. Odtud jdouce dolů k chejnické
silnici, též pražské, jest kámen mezník, a ten dělí grunty, totiž tachlovské, karlštejnské
a vyšehradské.

Fol. 164b

Navrátíce se zase odtud nahoře ke mlýnu Jana Dobřenského v rohu zahrady jeho, na mezi
mezi polem Blažeje Michálka z Chejnic a Jana Dobřanského jest kámen mezník, kterýž dělí
grunty tachlovské a chejnické a ukazuje po mezi nahoru. Odtud jdouce po mezi nahoru
k cestě, která jde od Chejnic ke Vřesnu nalezen kámen mezník starý, který dělí grunty
tachlovské a chejnické.
Obrátíce se zase podle cesty nahoru na mez k Tachlovicím jdoucí, jest kámen mezník
podle pole Michala Blažeje a potom Jana Dobřanského, a tu taky se dělí grunty tachlovské
a chejnické. Odtud jdouce po mezi až nahoru k lesu nalezen mezník kámen starý. Obrátíce
se nahoře vedle lesa a pole Blažeje Michala a lesů panských, jest mezník kámen starý.
Jdouce cestou nahoru výše, opět jest kámen starý mezník vedle polí chejnických a lesů
tachlovských. Jdouce cestou nahoru lesem stojí hraničník, který mezuje grunty pana děkana hradu Pražského a tachlovské.
Jdouce zase dolů lesem jest velký hraničník, který dělí grunty pana děkana vyšehradského
a grunty tachlovské. Od toho mezníku hraničníku po mezi cestě od Chejnic do lesů do rohu
naproti rohu Jana Dvořáka z Chejnic a Vávry Žufničky též odtud jest kámen mezník a ten
dělí grunty pana děkana vyšehradského a pana děkana hradu Pražského a grunty tachlovské.
V rohu lesa mezi polem Vavřincovým a Dvořákovým
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poddaných pana děkana vyšehradského jest kámen mezník, který dělí grunty tachlovské
a pana děkana vyšehradského. Odtud jdouc nahoru jest mezník hraničník, který dělí
grunty J. V. H. M. tachlovské, též pana děkana hradu Pražského a pana děkana vyšehradského. Ode vsi Chejnic jdouce oklikem nahoru jest mezník kámen a při tom dva duby
mezující v poli Matěje Kachlíka.
Odtud jdouce do kas jest starý mezník a dělí pole J. V. H. M. pana hraběte Žďárského,
pana děkana vyšehradského a pana děkana hradu Pražského. Opět dále jdouce jest
kámen starý mezník a ten dělí grunty J. V. H. M. pana hraběte Žďárského a pana děkana
vyšehradského. Opět jdouce dále dolů nachází se kopa a v ní mezník kámen, ten dělí
grunty J. V. H. M. též pana děkana hradu Pražského a pana děkana vyšehradského.
Jdouce zase nahoru jest kámen mezník a dělí grunty pana děkana vyšehradského a grunty
J. V. H. M. tachlovské.
Jdouce cestou jest hraničník dub veliký, mezuje s grunty vyšehradskými, přes rokli jdouce
od kas k Kuchaři jest kopa a v ní mezník kámen, dělí grunty p. děkana vyšehradského
a tachlovské.
Opět i dále cestou jdouce k Kuchaři vedle ní jest kopa a mezník, dělí grunty vyšehradské
nalevo a napravo grunty J. V. H. M. tachlovské. Ještě dále jdouce k Kuchařům jest opět
kopa a v ní mezník a ten tak dělí. Opět uhnouce se z cesty k velikému dubu, nachází se
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mezník a podobně dělí grunty svrchu psané. Odtud zase k gruntům Kuchaře, z nichž se
zase uhnouce nalevo k gruntům pana děkana hradu Pražského jest dub znamenaný
hraničník a dělí podobně ty grunty. Potom jde se na jeden dub přímo, ten jest hraničník,
na něm jest udělaný kříž a jsou přece ty grunty.
Opět jdouce zase nahoru, stojí dub hraničník, který dělí grunty troje, totiž tachlovské,
vyšehradské a hradu Pražského, jsou na něm udělané dva kříže a kopa jest při něm.
Přijdouce cestou nahoru k jednomu dubu, který se hraničník jmenuje, ten dělí grunty
tachlovské a pana děkana hradu Pražského. Jdouce přece dále nahoru k cestě, která jde
do Tachlovic k Kuchařům, jest kámen vedle cesty vsazený, dělí grunty tachlovské a pana
děkana hradu Pražského. Ještě dáleji jdouce na rozích mezi grunty, kde se troje grunty
dělí, totiž karlštejnské, tachlovské a pana děkana hradu Pražského, a tu jest kámen
mezník. Od toho mezníku jdouce k jednomu velikému dubu hraničníku, ten dělí grunty
karlštejnské a tachlovské, na němž jest kříž vysekaný. Odtud pořád jdouce k louce
Zikmundovské od Kuchaře jest dub hraničník, na němž jest kříž vysekán, dělí grunty
karlštejnské a tachlovské. Jdouce od louky Zikmundovy nachází se mezník vedle louky
Kříže Kuchaře nového, ten dělí grunty karlštejnské.
Jdouce od louky Křížovy a dřeva dubu obnoveného,
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totiž hraničníku, přijde se až za louku Dvorčinu docházejíce konec pole, jest kámen mezník
a dělí dvoje grunty karlštejnské a tachlovské.
Odtud jdouce přímo 77 kročejů, jest zase kámen mezník a ten ukazuje oklikem z lesa
tachlovského a dělí grunty karlštejnské a tachlovské, vedle pole Dvorčiného z Kuchaře.
Jdouce od téhož kamene dolů, jest dub veliký, na něm kříž vysekaný, okolo lesa jdouc
vedle pole Holečkovského ze vsi Kuchaře jest dub a na něm kříž vysekaný místo mezníku.
Přece jdouce od toho dubu k jinému, který stojí podle cesty a dělí nalevo karlštejnské
a napravo grunty tachlovské.
Mezi lesy karlštejnskými a tachlovskými nachází se spor o kus lesa, a komu takový patří,
pamětníka není. Dojdouce skrze ten spor k lesům tachlovským, jest dub mezník, na něm
kříž znamenaný. Odtud se jde jakoby zpátkem, po pravé straně jsou tachlovské a po levé
grunty karlštejnské. Odtud zase od Kuchaře k Újezdu na roh k poli Holečkovému ze vsi
Kuchaře, tu byl dub mezník, uschl a zvrácen byl, na tom místě zase na jiném nový kříž pro
paměť udělán.
Naproti Vysokému Újezdu proti polím panským stojí dub hraničník, jsou na něm dva kříže
a dělí troje grunty, totiž tachlovské, karlštejnské a újezdecké.
Jdouce přímo od téhož hraničníku nahoru vedle příkopu dobíhajících polí a gruntu
Zikmundovského ve vsi Kuchaři
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jest kámen mezník a dělí dvoje grunty, totiž karlštejnské a tachlovské, pole pak tachlovské
náleží ku gruntu Václava Bašty, ten kus jest vynalezen, o němž žádný nevěděl, než toliko
Matěj Macháček ve vsi Mořiny myslivec karlštejnský zprávu učinil a to vykázal. Jdouce na
křížoví cesty jest kámen mezník, dělí grunty tachlovské a Újezda Vysokého. Odtud jdouce
zase k polím mezouňským, kdež se ukazuje, že stará hruška mezovala a k vyvrácení přišla,
a tu se nachází kámen mezník postavený a ten dělí troje grunty tachlovské, karlštejnské
a Újezda Vysokého.
Odtud dolů jdouce schází se pole Jiříka Kopanského z Tachlovic a polí ku vsi Mezouni ke
dvoru panskému, jest kámen mezník, dělí grunty karlštejnské a tachlovské, kterýž ukazuje
veskrz vedle polí sousedů tachlovských. Odtud jdouce i na konec těch polí, tu opět jest
kámen mezník, který dělí pole tachlovská po pravé ruce a karlštejnská po levé. Odtud jde
se dolů oklikem až k jednomu dubu mezníku. Málo doleji opět i dva duby po sobě stojí,
každý od sebe asi 30 kročejů, ty duby jsou oba znamenány.
Zase přímo jdouce dolů cestou stojí v cestě starý kámen mezník a ten dělí obec
tachlovskou a druhý ode dvora mezouňského k Karlštejnu.
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Odtud jdouce oklikou nahoru až k mezi mezi poli Václava Boušky a pole panské od
Mezouni jest kámen mezník, který dělí dvoje grunty, totiž tachlovské a mezouňské. Odtud
jdouce pořád nahoru až na jeden kopec, na kterémž jest hromada kamení v zemi
zavaleného, mezuje pole ode dvora mezouňského a Jiříka Kopanského z Tachlovic.
Odtud pořád jdouce dolů až na pole konec meze mezi polem mezouňským ode dvora
a Václava Bouškem z Tachlovic jest kámen mezník a tu se meze skonávají.

Při vsi Jinočanech
výchoz na mezníky se sousedy jinočanskými dne 21. měsíce May léta 1661.
Ta ves mezuje se svatou Markétou, Vondry Kozáka kusem louky, Kašpara kusem pole,
mezi nimiž se starodávní mezníci nacházejí, s karlštejnskými a dělí mezi polmi bez újmy
a zkrácení J. V. H. M. lidí poddaných.

Fol. 167b

Při vsi Pozdni
výchoz na spatření mezníků a hraničníků s sousedy pozdeňskými
dne 28. a 29. měsíce Aprillis léta 1661.
Nejprve nade vsí Řečicí98 k panství kornhauskému náležející po dolejší straně vedle
vymezení jak mezníky kamennými, tak hraničníky všecko dubovými, ležící až k hrázi
Prostředního rybníka pod Srbčí opatřeno a vymezeno jest. Od hráze maličko vedle téhož
rybníka, popojdouc potom přímo vrchem nahoru po kopích a hraničnících vedle
kornhauských lesů až nahoru, kde se vychází do úvozu, jest kopa po levé straně za
hraničník, slove na Rovinách vedle lesů kornhauských až slove k Tumlplacu, proti tomu
Tumlplacu jest dub hraničník na pravé ruce. Odtud vedle lesů smečenských, které na
pravé ruce zůstávají a kladenské na levé ruce, nacházejí se pak, že při gruntech
smečenských některé dřevo, jakž kopy ukazují. Při prodeji dříví v gruntech smečenských
až k jedné bříze hraničníku docházejíce gruntů prelátských, odtud lesy panské do té břízy
vždycky dolů vedle hraničníků až k potoku a přes potok a tu se z jedné strany luka selské
pozdeňské, z druhé strany prelátské začínají. Odtud vedle těch gruntů prelátských nahoru
a vedle pole kněžského k Pozdni náležejícího přijde se ke dvěma dubům hraničníkům, do
každého dubu hřeb vražený jest.
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Od těch dubů přes rokli na druhou stranu, slove na Daleký pod louky mezi přijde se až
k třebnickým polím. Odtud po meznících stále zase k kornhauským gruntům, potom zase
prelátským gruntům k Lískému přes hlubokou rokli slove na Telecí hlavě, přece vedle týchž
gruntů prelátských až k bříze hraničníku na draha pozdeňská přece vedle polí prelátských
až přes černé doly na draha přece vedle prelátských polí až k mezníkům kamenným dolů
na luka pod Líský, potom přes louku od hruštičky nehrubé hraničníku až k meze háji.
Od kraje háje slove na Michovicích vedle kornhauských, kteréž kornhauské na pravé ruce
a pozdeňské na levé ruce zůstávají. Odtud rovně dolů po mezi k velké hrušce až k poli
Novákovému k pařezí velikému dubovému, při němž kamenný mezník jest. A tu dělí grunty
kornhauské a pozdeňské až na žďárské lesy jest kamenný mezník a tu se zavírá ten
okršek.
Mimo to vše, jakž napřed psáno, nacházejí se k Pozdni dva hájkové, oba dva v gruntech
prelátských, jeden slove Okrouhlík a ten jest větší v rovině ležící, v němž smesné dříví jest.
A druhý menší slove Královka podobně v něm směsné dříví jest, oba dva hraničníky obmezené a lící obnovené.

Fol. 168b

Výchoz na mezníky při vsi Kroučové
u přítomnosti sousedů kroučovských dne 27. Aprilis léta 1661.
Ves Kroučová mezuje s panstvím J. M. cís. První mezník slove na Bělce, druhý mezník
slove na Džbáně v soudném, třetí mezník s panstvím dívčickým dobíhající konec pole Jiříka
Frišafa a Jakuba Paláska, čtvrtý hraničník s paní Šicovou Čistolipskou, jsou tři duby pořád
a v každém železný hřeb vražený, a kde se mezuje dívčickým slove Spáleniště, mezník se
nachází, potom s kornhauskými slove u Vlčí jámy jest mezník, který dělí grunty
kroučovské, dívské a kornhauské. Potom hraničník slove u Velkého dubu a grunty J. M. cís.
a tak se meze zavírají.

Při vsi Hostivici v příčině mezníků,
výchoz na mezníky při vsi Hostivici s sousedy hostivickými
dne 14. May léta 1661.
Začátek výchůze takto se učinil.
Nejprve podle vsí Hostivicí od Zadní Horky počnouc od silnice vedle polí pana Matesa
Maximi-
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liana Prince toho času hejtmana panství kladenského a červenoújezdeckého nahoru
z druhé strany dělí se grunty purkrabskými tak, jakž mezníky ukazují, až do okliku. Potom
nalevo přímo vedle týchž gruntů purkrabských přijde se k velikému dubu hraničníku,
naproti pustému zámku slove k Nejdeku, odtud zase oklikem nahoru po pravé straně
zůstanou grunty purkrabské a po levé kladenské, vedle hájku panského malého mez
a mezníci v ní ukazují rovně přece až k cestě, která od Kladna ku Praze běží, přes tu cestu
aneb silnici přece dále až k polím knězovským, které jezovitům náležejí, tu se všudy
mezníky nacházejí, nalevo k Kladnu a napravo k Knězovsi pole náležejí, a tu se mezi těmi
knězovskými polmi mají nacházeti pole slove na Posvátný náležející k Hostivici k panství
červenoújezdeckému, takže již sejdouce staří lidé ze vsi Hostivice prostředkem smrti
z toho světa, kde a pokud takové pole jsou, vyšetřiti se nemohlo. A z týchž polí předešle,
dokud ladem neležely, vrchnosti kladenské plat vycházel, však jak mnoho, lidé věděti
a pamatovati nemohou, toliko zprávu učinili, že to slýchali, že takového pole bylo okolo
18 kop záhonů a takoví platové že se témuž ode 30. let neodvozují. Ani pak knězovští za
takové pole tak, jako by jejich vlastní byly, pasením dobytkem po nich užívají. A jsouce při
tom tu také na mnoze a veliké šíři polí ladem ležících, od polí knězovských

Fol. 169b

jak ku dvoru panskému hostivickému, tak sousedům hostivickým náležejících, kterýchžto
polí cizopanští lidé jako svých vlastních jak hovězím, tak ovčím dobytkem pastvami užívají
a jak se hodnověrná zpráva činí, že tu v těch místech časem osm stád ovčáků s pasením
stáda ovčího se vynacházívá. A to vše skrze nevykázání týchž polí k Kladnu, kde na
Posvátné slove, a když to pole k Kladnu vykázáno bude, budou se moci takové pastvy
všechněm zameziti a pastvy po gruntech zapověděti. Odtud zase zpátkem se přišlo k polím
ke dvoru hostivickému náležejícím jako i k polím selským hostivickým a tu jsou již všecko
gruntové J. V. H. M. k Červenému Újezdci.
Potom dále při též vsi Hostivici na vyšetření a vynajití toho pole, kde na Posvátné slove po
několik výjezdů, víc se doptati nemohouc, až potom léta 1661 dne 20. a 21. měsíce
Decembris byly sem vypraveny do vsi Hostivice a odtud na spatření a vyšetření toho pole,
kde na Posvátné slove, při polích a mezi polmi knězovskými ležícího, totiž osoby tyto pan
Pavel Václav Nygrýn času hejtman panství červenoújezdeckého, Lukáš Tobiáš primas
a Matěj Nedbal sousedé kladenští a Tobiáš Rovenský.
Předně, když jsme do Hostivice přijeli, vypravili jsme do vsi Chejně primasa a Nedbala lidi
výš připomenuté k Jiříkovi Paprlovi, poddanému k klášteru
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Strahovskému, poněvadž on v Knězovsi zrodilý jest a otec jeho kus pole pod plat
k Hostivici vrchnosti červenoújezdecké náležející držel. Poněvadž dva kusy pole vedle sebe
jedno k Hostivici a druhé k Knězovsi náležející se nachází. A nevědělo se, které z těch dvou
kusů k Hostivici náleží. A pak nepochybně, že ví a pamatovati bude, dokud při rodičích byl,
z kterého pole vrchnosti červenoújezdecké plat vycházel. Týž pak Jiřík Paprle ze vsi Chejni
z nabudání sousedů svých toho se učiniti zbraňoval. Ačkoliv o tom poli, které k Hostivici
náleží, že vědomost má, nežli že toho bez povolení vrchnosti své učiniti nesmí, aby takové
pole vykázal, oznámil však výš připomenutí vyslaní k němu když mu to předstírali, že tu
vrchnosti jeho nic nebude a že se tu gruntů vrchnosti jeho nic nedotýká, on že to může
bezpečně učiniti, teprve svolil, že to učiniti chce a mezi nás na druhý den 21. Decembris
do Hostivice přišel.
Do Knězovsi také jsme poslali pro jednoho starožitného člověka jménem Jiříka Kudrnu,
který k nám na vzkázání ochotně přišel a tu své s ním promlouvali, aby on vedle předešle
od něho vzaté zprávy a vykázání, kde to pole, které na Posvátné slove, v samém položení
jest, podobně u přítomnosti Jiříka Paprle ze vsi Chejně, když k nám na druhý den přijde,
též přítomen byl, kterýž se v tom ochotně zamluvil a taky to učinil. A tu jsouce pro další
paměť osoby tuto

Fol. 170b

níže poznamenávám, poddaní J. V. H. M. obeslaní jako i pacholátka některá, totiž Jan
Ender rychtář Litovský, Jan Novák odtud, Jiřík Osvald odtud, Jiřík Zelenka z Hostivice, Bartoň Čert odtud, Urban Smolík odtud, pacholata Jakub syn Jana Endera, Kryštof syn Jiříka
Osvalda oba ze vsi Litovic, Matěj syn Douka ze vsi Hostivice, Matěj syn Smolíka odtud.
Item Jiřík Kudrna z Knězovsi poddaný koleje jezovitské při mostě Pražském a Jiřík Paprle
ze vsi Chejně poddaný k klášteru strahovskému.
Přijdouce od Hostivice k silnici, která od Prahy k Kladnu jde, a odtud příční cesta k Hostivici začíná se po pravé ruce k Hostivici, po levé slove Posvátný, drží v sobě délky až po
silnici pražskou a šířky i s klíny 3 kopy 3 záhony. Obsahuje v sobě dle zprávy Jiříka Paprle
méně nebo více pod 30 strychů a mezuje vedle pole Kambovského z Knězovsi a z druhé
strany vedle pole Podprlovského též z Knězovsi, v prostředku meze k straně Kambovské
veliký kámen mezník v mezi se nachází, a to jest to pole jedno z těch dvou, že se prve
nevědělo, které k Hostivici náleží, z druhé strany opět i mezi polmi Posvátnými k Hostivici
náležejícími, nachází se kus pole Pucovského k Knězovsi náležejícího délky jedněch honů a
šířky vedle vymě-
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ření mezníků, pod tím potom dolů následují k Hostivici pole Posvátný, zpráva se činí, že by
k záduší hostivickému náležeti mělo a že proto v těch místech na Posvátné slove, a nad
ním zase selská pole k Hostivici, při kterémžto výjezdu výš připomenutým pacholatům
i lidem poddaným J. V. H. M. z Kladna i z vesnic z Hostivice a z Litovic (mimo Jiříka
Osvalda) na památku při meznících po třech kopách na spropitné dáno bylo.
Tato všeckna zpráva pro podstatu, paměť a budoucí toho potřebu tuto zapsána jest. Léta
a dne výš psaného.

Mlýn panský slove Hradiště.
Fol. 171b

Při vsi Zlejčini
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů zlejčinských
dne 20. měsíce May léta 1661.
Nejprve začnouce tak, jak meze jdou od kláštera na Bílé Hoře, k Žepům náležející. Po
pravé straně zůstanou grunty J. V. H. M. a po levé straně motolské valentinské purkrabské, až konec dědin žepských a tu přece po pravé straně berounskou silnicí jak se jede od
Prahy, zůstanou grunty kladenské a nebo červenoújezdecké náležející k Zlejčini a jdou
pořád vedle též silnice berounské až proti vsi Sobínu, však nacházejí se některé kusy pole,
jichž pět kusů jest, přes silnici nalevo v gruntech třebonických, náležející k svaté Markétě,
však mezemi opatřené, že mezi sousedy o to žádného sporu není, a jde to přece vedle
silnice berounské až do Hliniště, odtud jdouce se vpravo k Sobínu, dělí se s grunty chrášťanskými, napravo zůstanou zlejčinské a nalevo chrášťanské.
Item vedle stodoleckého háje mezi grunty purkrabskými leží dva kusy pole vedle sebe,
jedno krčmě a druhé ku gruntu Starých do Zlejčiny náležející a to pole k krčmě mezi polem
Kobrovským, a Starých pole, též mezi polem Kobrovským daleko přes silnici k polím
chabským.
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Obzvláštní paměť při vsi Zlejčini, zpráva se činí, že jest činiti o jeden kus pole při silnici
berounské ku Praze jdoucí po pravé straně, a ta zpráva jest vzatá od Šimka ze vsi Chab,
jako i od lidí poddaných, mez že by měla býti přeorána a ta rolí náležela ku gruntu
pustému Plškovskému do Zlejčině. Té rolí se ujal, mez rozoral a jí dvakráte zoral a osívati
chtěl Václav Holeček jinak Pýcha ze vsi Třebonic.
Téhož léta 1661 dne 12. měsíce Septembris pan Mates Princ hejtman, Tobiáš Rovenský,
Václav syn jeho, Tomáš Kobyla z Žep, Bartoň Kučera, Jiřík Frišan ze Zlejčina, jsouce v to
místo v příčině toho pole vypraveni, což se stalo u přítomnosti Václava Holečka jinak Pýchy
a některých sousedů ze vsi Třebonic, na kterémž pole se vyseje asi 1 ½ strychu obilí, tak
to na místě postaveno, předně v rohu toho pole blíž ku Praze proti silnici berounské
postaven mezník kámen bílý, na něm kříž, který prve vyhozený se našel, pod něj dány tři
kamínky, v druhém konci pole v mezi proti té silnici od Prahy k Berounu jdoucí usazen
mezník kámen bílý špičatý, pod něj dány 4 kamínky a tam při těch meznících Tomášovi
Kobylovi, Jiříkovi Frišanovi, Václavovi Holečkovi jinak Pýchovi pro další paměť obnovení
mezníků po 3 kopách na spropitné dáno bylo

Fol. 172b

a jest zase mez, která prve rozorána byla, od jednoho konce k druhému z každé strany po
jedné brázdě udělaná.

Při vsi Sobíně
výchoz na mezníky s sousedy Sobínskými dne 20. Máje léta 1661.
Počnouc nade vsí Sobínem, kde se scházejí dědiny ze vsi Zlejčiny s sobínskými, naproti
gruntům třebonským od pole Pýchového ke vsi Třebonici k Břevnovu náležející, při poli
Jiříka Koutného a z druhé strany jsouc grunty chrášťanské, jdouce od cesty, která jde
k Třebonicům, chrášťanská pole, jakž meze vykazují, zůstanou po levé a sobínská po
pravé straně, mezi polem sobínským z obojí strany jest kus pole běžící k porostlině pole
Zábranského k Chrášťanům, potom mezí jdouce k cestě dolů a přes cestu nahoru vedle
pole Kubínova ze vsi Chrášťan pod polem Víta Pospíšila k Sobínu náležejícím až k cestě
úhonské jsou napravo grunty a dědiny sobínské a nalevo chrášťanské až do polí
zarostlých, jakž meze ukazují, a dobíhají nahoře polí chrášťanských a doleji polí
strahovských a tu se nachází mezník kamenný. Potom konec porostlých
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polí na cestě opět se nachází mezník kamenný až k cestě chájenský a k polím břevským
a potom až k rybníku chajenskému gruntu a dědiny dobíhají tak, jakž mezníky vymezeno
jest, a odtud až k polím hostivickým, a tu se nenachází žádného nedorozumění o meze, co
se sousedů sobínských dotýče, jeden každý, co jemu náleží, bez pře každý svého užívá.

Při vsi Žeppích
výchoz na mezníky s sousedy žeppskými dne 19. Máje léta 1661.
Nejprve počnouc od mostku kamenného docházejíc louky Tomáše Kobyly vedle silnice
rakovnické ke klášteru ku Praze na Bílé Hoře, dělí ta silnice grunty žeppské k Červenému
Újezdci náležející a v těch gruntech leží klášter na Bílé Hoře a docházejí grunty žeppské až
k příkopům proti oboře J. M. cís. Po levé straně purkrabské a po pravé straně jdouce ku
praze grunty J. V. H. M.k Žeppům, až právě do špice, kde se scházejí dvě silnice, jedna
rakovnická a druhá plzeňská, s motolskými a purkrabskými a ta plzeňská silnice je mezuje
až proti Sobínu, však některé kusy pole zdejší mezi jinopanskými přes silnici a jinopanské
podobně mezi grunty zdejšími se nacházejí, však mezemi vše obmezeno jest, takže se

Fol. 173b

žádného nedorozumění s jinopanskými nenachází. Co od starodávna komu náleželo, jeden
každý svého, co mu náleželo a náleží, užívá.

Při vsi Malém Jenečku
výchoz na mezníky se sousedy litovskými a malojenečskými 12. Máje léta 1661.
Pole malojenečských mnohé zarostlé leží k polím dobrovízským jezovitským, dosahují pole
malojenečských k polím dobrovízským, jenečské na levé a dobrovízské na pravé straně,
sporů mezi nimi žádných není.

Při vsi Velké Jenči
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů Velkého Jenče dne 1. May léta 1661.
Ves Velká Jeneč mezuje s grunty dobrovízskými, hostouňskými, unhošťskými a strahovskými a takto se výchoz učinila.
Od rohu zahrady ke dvoru panskému velkojenečskému náležející přijdouce nahoru až
k dobro-
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vízským gruntům, kteřížto gruntové dobrovízští začínají se při dobíhajících polí panských ke
dvoru jenečskému náležejících při průhonu aneb drahách dobrovízských. Při těch drahách
k Dolíku panské pole a grunty po levé a dobrovízské po pravé straně zůstane. Odtud dále
hostouňské po pravé straně, což silnice rakovnická dělí, a z druhé strany silnice po levé
straně J. V. H. M. grunty náleží. Potom dále po pravu unhošťské a J. V. H. M. po levé
straně zůstávají až k dřevěným božím mukám a tu se začíná pole popluží panské k Červenému Újezdci napravo a k Jenči též grunty selské zůstanou nalevo. Odtud až blízko
k samému Loretu, jakž meze dělí. Potom když se jde od Červeného Újezdce, Loret zůstane
na levé a pole chájenská, grunty strahovské, jakž všudy mezníky vysazeno jest, na pravé
straně, však 4 kusy pole mezi grunty jenečskými k Chejni ku gruntům strahovským
náležejí a docházejí mezi břevskou a litovskou cestou, tu již všudy grunty J. V. H. M. jsou
a zůstávají.

Fol. 174b

Při vsi Břvi
výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů břevských
dne 13. měsíce Máje léta 1661.
Ves Břve mezuje s Chejní k Strahovu náležejícímu, jakž zpráva od lidí vzata, že se staří
mezníkové všudy nacházejí a že beze vší újmy a zkrácení gruntů J. V. H. M. tu žádných
sporů není, kromě jednoho poltrubí v gruntech J. V. H. M., které z jejich rybníka pochází,
však že za ten kousek téhož místa předešlých časů vrchnosti se dobrovolně porovnaly,
a druhá strana na místě toho kousku zase dědiny pod 1 ¼ strychu postoupila. Takové
meze spatřeny jsouce, kde a v kterých místech se mezuje, tuto se pro budoucí paměť
pokládají.
Nejprve slove na Arhadkách, kde se Čertovo z Sobína, chajenské a chráštanské pole dělí.
V rokli rohu těch polí jest kámen mezník dlouhý černý a přes ten celý kámen jest žlábek.
Odtud jdoucí dolů po mezi k Břvům až na úhel meze k poli Kašpara Panuše z Chejně a nad
polem zase napravo jdouc 37 kročejů. Od té meze až zase na roh meze, mezi polem
Čertovým a Šlapákovým polem v rohu na oklice bývala borovice, ale již ta borovice sešla.
Odtud jdouce mezi Čertovým a Šlapákovým polem v rohu meze nachází se mezník kámen
špičatý.
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Jdouce ještě po mezi mezi týmiž poli Čertovým a Šlapákovým, až přes cestu svobodnou
chajenskou, za tou samou cestou jest kámen mezník bílý ploskatý špičatý. Jdouce odtud
po cestě svobodné chajenské, odtud po mezi napravo, mezi Kozákovým a týmž Šlapákovým polem, v rohu též meze jest kámen mezník. Jdouce po té mezi, mezi Šlapákovým
a Kozákovým polem, konec meze docházející konec pole panského ke dvoru břevskému
náležejícího jest kámen ploskatý široký mezník vsazený. Jdouce odtud oklikem vedle
Šlapákového pole dolů k cestě chajenské jdouc ještě vedle ní až do rohu Šimůnkového
pole jest kámen mezník. Odtud jdouce přímo přes občinu, kteráž po pravé ruce J. V. H. M.
a po levé k Chejni náleží, v rohu pole Biliškového u samé cesty chajenské, která jde ku
Praze, jest kamen mezník, odtud jdouce přímo přes vrch dolů pod hráz chajenského
rybníka, jest kámen mezník starý pískovatý. Jdouce přímo po hrázi k poltrubí, nacházejíc
téhož poltrubí, jest též starý kámen mezník pískovatý. Odtud jdouce po hrázi vedle
poltrubí až k poli Jana Mělnického krčmáře břevského, u samého téhož pole jest kámen
mezník starý a obnovený.
Od toho mezníku jdouce přímo přes pole krčmářovo a potom přes potok až k splavu běžící
konec hráze, k samému poli panskému od dvora břevského jest

Fol. 175b

kámen v hrázi dvojitý mezník, toho pak pole kus, což se jedním kolem v poli znamenalo,
vedle pole panského a to pole vynašlo se, že jest odměněno J. V. H. M. naproti povolení
udělání poltrubí k Chýni v gruntech J. V. H. M. červenoújezdeckých, jakž se napřed o něm
zmínka učinila.
Odtud jdouce po okrajcích, vedle rybníka chajenského až konec pole Kozákového ze Břvů,
v mezi u panské chajenské louky nachází se starý mezník. Odtud jdouce po mezi vedle
louky panské chajenské k svobodné stezce a k panskému břevskému poli, jest kámen
mezník konec té meze.
Odtud jdouce stezkou nahoru vedle panské chajenské louky až k panskému též
chajenskému poli po mezi mezi břevským a chajenským polem jest kámen starý mezník.
Jdouce potom po mezi mezi poli panskými břevskými a chajenskými vprostřed meze jest
starý mezník kámen, item druhý starý mezník konec té meze a jsou kameny oba dva
pískovaté. A jdouce oklikem až do rohu pole panského chajenského pravo v rohu jest
kámen mezník černý. Jdouce odtud kročejů 31 až k druhému dílu pole panského
chajovského jest kámen mezník v rohu téhož pole. Jdouce odtud po mezi vedle panských
polí břevských a chajenských až do rohu meze, jest u paty starý kámen mezník. Jdouce
odtud99
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[Fol. 176a]
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po mezi proti Jenči až do rohu mezí, jest kámen mezník černý široký. Odtud jdouce vedle
panského chajenského pole až k poli Jana Nedbala, jest kámen mezník starý. Odtud
jdouce nahoru po mezi vedle panského břevského a Jana Nedbala pole v rohu meze u
samé svobodné cesty jest kámen mezník. Jdouce odtud cestou k Loretu až konec lada
Jana Šedivého, v rohu mezí u Jana Velíška pole ze Břvů jest kámen mezník. Odtud jdouce
po mezi Jana Šedivého proti Dušníkům, konec mezí jest kámen starý mezník. Odtud zase
jdouce po mezi proti Újezdci konec mezí jest kámen starý mezník. Odtud jdouce k cestě od
Újezdce jest kámen mezník v mezi, mezi polem panským břevským a polem Jana Šedivého
jest kámen špičatý mezník. Jdouce odtud po mezi příč k Újezdci až k jenečské cestě, která
jde od Drahelčic, v mezi a v rohu pole Šlapákovského jest kámen bílý mezník. Jdouce
odtud po mezi nahoru k újezdecké cestě v samé cestě starý mezník jest kus mlýnského
kamene a tu jest konec mezí k Břvi náležících.

[Na deskách ručně psaný text:]
PŘ – knihy č. 167
Kniha svázána dne 13. 3. 1954. Vazbu dal provésti Dr. Roubíček ze ZLA Buštěhrad.
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