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Přepis zveřejněný v srpnu 2010 byl upraven v souvislosti se změnou členění jednotlivých
řad Pramenů k hostivické historii
Přepis vybraných částí rukopisu (souhrnných údajů o panstvích a údajů o Hostivici)
Přepis zpracovali Alena Kučerová a Jiří Kučera
Úvod doplnil Jiří Kučera

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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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 Žďárský ze Žďáru,
panství vlastnil František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru (*1623 4 †1670), který v roce
1662 nechal sestavit jeden z mála dochovaných urbářů tohoto panství. Ve stejné době
byly založeny i další panské knihy – purkrechty či soupis obyvatel.1
Urbář je kniha popisující stav panského (dominikálního) majetku a obsahuje přehled
povinností jednotlivých sedláků vůči vrchnosti. Urbář panství Kladenského a Červeno
újezdeckého z roku 1662 byl sestaven 14 let po konci třicetileté války, ale řada usedlostí je
zaznamenána jako pustá. Urbář tak dokládá obrovský rozsah zkázy, kterou přinesla tato
válka. Vycházela z něj řada místních badatelů, např. František Melichar v Pamětech okresu
Unhošťského z roku 1890.
Urbář se dochoval v Národním archivu ČR ve fondu Ředitelství císařských
soukromých a rodinných statků v Praze a v historickém opisu rovněž v Oddělení rukopisů
a starých tisků Národní knihovny v Praze. Tento přepis vychází z opisu uloženého
v Národní knihovně.

Struktura urbáře
Urbář obsahuje nejprve souhrnné údaje ze 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, části označené hvězdičkou nejsou zařazeny do přepisu):
Fol.

Obsah

1a až 3a

úvod *

3b

Zpráva o domech šenkovních na panství (hostince)2 *

5b a 6a
6b

Zpráva o dvorech na panství (panské dvory)
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 (potoky)
(cihelny, lomy, hamry apod.)
Zpráva o lesích na panství
Zpráva o kolaturách na panství (podacím právu ke kostelům)
Zpráva na panství, kdy posvícení bývají
prázdné listy *

7a a 7b
8a až 10a
10b a 11a
11b
12a
13a a 13b
14a a 14b
15 až 22
1

2

O rodu Žďárských v poslední době nejpodrobněji diplomová práce Hynka Fridricha Žďárští ze Žďáru.
Osudy šlechtického rodu na Kladensku zpracovaná na Ústavu českých dějin FF UK v roce 2008
Strana není zařazena v přepisu, z Hostivice jsou zmíněny následující hostince: v Hostivici Matěj Koza,
v Litovicích pustý a na Břvích (v urbáři „ve Břvi“) Jan Mělnický
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Fol.

Obsah
Rychta Kladenská *

23a až 27a
27b
28a až 29a
29b
30a
30b až 32b
33a a 33b
24a a 34b
35a až 36a
36b
37a až 38b
39a
39b až 44a
44b až 46b
48a až 50a
50b až 53a
53b až 55a
55b
55b až 60a
60b až 62a
62b až 64b
65a až 66a
66b až 68b
70a až 75a
75b až 76b
77a až 79a
79b až 81b
82a až 83a
83b až 84a
84b až 85b
86a až 90b
91a až 94b

Městečko Kladno *
Újezdec *
Cvrčovice *
Olšany *
Stelčoves (Stehelčeves) *
Hnidousy *
Motyčín *
Saky *
Žižice *
Kamenice *
Pohořice *
Podol *
Pozdeň *
Kroučová *
Rychta Dobrská *
Dobrá Dolejší *
Dobrá Hořejší *
Doksy *
Družec *
Kyšice *
Kročehlavy *
Přítočno Hořejší *
Přítočno Dolejší *
Hřebeč *
Rychta Červenoújezdecká *
Červený Újezdec *
Rymáň pustá *
Svárov *
Podkozí *
Libečov *
Nenačovice *
Ptice Dolejší *
Nučice *
Tachlovice *
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Fol.

Obsah

97a až 101a
101b
101b až 104a
104b až 105b
106a až 107a
107b až 110a
110b a 111a
111b až 114b
115a až 116b

Rychta Hostivická
Hostivice
Hradiště
Zličín *
Sobín *
Řepy *
Litovice
Jeneček
Jeneč *
Břve

117a
118a až 120b

Summa summarum *
Platy z jiných panství *

121a až 123a
123b a 124a
124b a 125a
125b a 126a
126b
127a a 127b
128a
128b
129a
129b až 131b
132a
132b
133a
133b a 134a

Vymezení hranic se sousedy *
Kladno *
Újezdeček a Dubí *
Cvrčovice *
Olšany *
Stelčoves *
Hnidousy *
Motyčín *
Saky *
Žižice *
Kamenice *
Řepy *
Jeneček
Jeneč *
Břve
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Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list urbáře (Fol.) a je plně zachována
struktura přepsaných textů. Přepsány jsou pouze některé souhrnné části a všechny údaje
vztahující se ke vsím, které tvoří současnou Hostivici.3
Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu. Pro porovnání
uvádím doslovný přepis nadpisu na fol. 5b nahoře: „Spráwa o dworzich na Panstwi J. W.
H. M. Kladenskem a CzerwenoAugezdeczkem, w gakem spusobu nyni zustawaji, aczkoliw
dalegi w knize teto o každem dworu obvzlaštně se sprawa czini, wšak tuto pro porzadnost
aklepsymu wyrozumeni, aby dworowe pospolu sepsani položeni se nachazeli w tuto Tabuli
w kralostj Položeni jsau, jako y prziležitosti, kterek tem dworum nalezegi tuto se položeni
wynagdau.“
V textech o rybnících byl výraz „podtěrní“ nahrazen slovem „potěrní“ a v popisu
hranic mezi Břvemi a Chýní se místo slova „poltrubí“ používá „potrubí“. Chýně je uváděna
současným pravopisem, ale bylo ponecháno přídavné jméno „chajenský“ místo nynějšího
„chýňský“.
Slova nebo části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě.
Statky nejsou v tomto přepisu ztotožněny se současnými domy, protože to není
účelem díla. Tyto údaje budou uvedeny v Hostivickém uličníku.

3

Hynek Fridrich uvádí ve své diplomové práci, že ve Státním okresním archivu Kladno jsou uloženy
výpisy Josefa Švejdy z tohoto urbáře (sign. F 331) a přesný přepis popisu kladenského zámku
(sign. F 1200). Tento přepis nebyl s uvedenými výpisy a přepisy srovnáván
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Urbář panství
Kladenského
a Červenoújezdeckého

1662
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Fol. 5b nahoře

Zpráva o dvorech na panství J. V. H. M. Kladenském
a Červeno Újezdeckém, v jakém způsobu nyní zůstávají,

na jaro

k úhorům
zůstává pod

koňského se
chovati může

volův 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 zahrad

62 str.

62 str.

62 str.

–

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 zahrad

73 str.

73 str.

73 str.

9

–

1. Čer. Újezdecký při zámku

5 lánů
4 kopy
3 zahrady

107 str.

107 str.

107 str.

–

12

2. Tachlovský pustý

5 lánů

100 str.

100 str.

100 str.

–

–

3. Ve vsi Břví pustý

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
3 zahrady

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 položení vynajdou

Dvorů na Panství Kladenském bývalo 7, totiž

Na Panství Čer. Újezdě
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jalového
hovězího

svinského
dobytka

slepic
indiánských

štěpnic s vinicí
a tuchorazy

ohrad pro
pastvu krav

sena a otavy
stohů

tvrze byly, nyní
pusté jsou

.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

–

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

3

177

6

2

husí

kachen

slepic nosných

krav dojných
chovati se může

zahrady kořenný

Fol. 6a nahoře
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Fol. 5b dole

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 a kde se na starých ovčínech jmenuje.

Fol. 6a dole

A ještě nachází 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 víc se při Řepích otavy vozík 1
celkem
51 stohů
Dále bývaly luka slove na Chrbinách, kteréž nyní zarostlé jsou a platu z nich vrchnosti
ročně vycházívalo 46 kop 22 gr. na zlatý rejnský učinilo 54 zl. 5 kr. 4 d.
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Fol. 6b

Zpráva, co se od sekání a sušení trav na sena a otavy
při dvorech aneb jinde na lukách panských na panství Kladenském a Červeno Újezdeckém
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 otavy4

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. Aujezdeckém

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. získá 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

Dělníkům ve žni při dvorech panských takto se platilo
žencům ke stravě na den od žetí žita a pšenice po
6 krejc.
sekáčům od pšenic a ječmenů ke stravě na den
12 krejc.
od sekání ovsů ke stravě na den po
9 krejc.
od vázání všelijakého obilí ke stravě na den
4 krejc.
4

Zl. = zlatý, kr. = krejcar, str. = strych
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Fol. 7a

Zpráva o mlýnech na panství Kladenském
a Červeno Újezdeckém
Mlýnů panských na tom obojím panství bylo předešle 9, totiž
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

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 krávy 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. 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 Jentickým 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 nájemníkem toho mlýna, platí z něho ročně žita 38 str. Při tom mlýně bývala pila
a ještě býti může, kladí 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 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. Říká se 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.
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Fol. 7b

Mlýnů selských bylo na tom obojím panství 11, totiž
1.
2.
3.
4.

Mlýn ve vsi Pozdni Řehákovský na strojích mlýnských spuštěný, nemele se v něm.
Mlýn ve vsi Kamenici Bělošausovský, pustý, místo toliko, kde stával, zůstává.
Mlýn ve vsi Sacích Srchovský, pustý, příležitosti k němu Václav Srch užívá.
Mlýn ve Zličíně Prožkovský. Ten mlýn dle správy lidí předešle byl na obci vystavěn ku
gruntu Jiříka Frinšana, plat z něho při úroce zapsán.
5.
Mlýn v Tachlovicích Diviše Holečka. Úrok z něho platí, jak v urbáři zapsáno.
6.
Mlýn pod Tachlovicí Marie Dobřenské, toliko z něho úrok platí.
7.
Mlýn v Nenačovicích Daniele Kalouse, toliko z něho úrok platí.
8.
Mlýn v Podkozím Václava Kalouse jest o 2 kolech moučných, pila při něm, toliko
z něho úrok urbářem 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 urbářem zapsaný platí.
11. Mlýn Hnidouský pustý, platilo se z něho úroku každého dani po 6 kopách
a kapouny 2.5 Luka k tomu mlýnu a stromoví štěpné, jaké jsou, toho vrchnost užívá.
Rolí při panském popluží větším dílem ladem leží. Ten mlýn byvší 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.

5

Kapoun – vykastrovaný kohout
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Fol. 8a

Zpráva o rybnících na panství J. V. H. M. Kladenském
a Červeno Újezdeckém 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 2.letého 30 i 40 kop
12. Rybník Koníček
20 kop
13. Rybník při vsi Kyšicích slove Kišpach
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 Podkozí, může se na něj saditi
150 kop
17. Rybník při Dobré slove Nohavice
20 kop
18. Rybník Zejdlický, sází se
70 kop
19. Rybník slove Volek, sází se
70 kop
Summa do těch 19 kaprových rybníků násady tříletého plodu potřebuje se
1 315 kop
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Fol. 8b

Rybníků výtažních jest na tom panství 13,
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
6., 7. Při vsi Hřebči, mohlo by se na oba saditi
35 kop
8.
Rybník slove Hluboký, může se dáti
20 kop
9.
Rybník Ovčácký, mohlo by se saditi
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. 9a

Rybníků potěrních jest na tom obojím panství 11, totiž
sází se na potěr kaprův
1.
Rybník Dolejší Kladenský, dává se kaprů na potěr
21
2.
Rybník Dubický
17
3.
Rybník při Hostivici slove Pátek
21
4.
Rybník při vsi Řepích
18
5.
Rybník při vsi Zličíně na jisté vodě
25
6.
Rybník při vsi Nučicích pod Mezouní
20
7.
Rybník při vsi Hořejším Přítočnu slove Mostek
15
8.
Rybník slove Pastviště při Dobré, může se na něj dáti kaprů i s poštěváčky
46
9.
Rybník slove Štědrý
18
10. Rybník při vsi Hnidousích Hořejší
10
11. Rybník ve vsi Hnidousích zarostlý, sázelo se na něj kaprův
21
Suma do těch 11 rybníků potěrních kaprův na potěr k násadě se potřebuje
3 kopy 52 kapry
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Fol. 9b

A ještě víceji mimo vpřed psané rybníky nachází se rybníky, jak 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 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 Jenečské byly dva rybníčky anebo sádky, jsou pusté a zarostlé
10. Rybník slove Čížek nad rybníkem Kalem, maličký, mělký, zanesený a pustý jest
11. Rybník ve vsi Hostivici potěrní, všechen rákosem a rokytím zarostlý, pustý
12. Rybník pode vsí Jenečkem pustý, pastvou se toliko užívá, když sucho, všechen
vyschne
13. Rybník při Zličíně pod sadem Dvořákovým, mělký potěrní, 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 potěrní, všecken zanesený a zarostlý
16. Rybník pod Koníčkem slove Karkulínkovský, potěrní, byly štiky na něm 1661
17. Rybník potěrní slove Haranek, pustý, není spravený
18. Rybník pod ním slove Tmavý, potěrní, voda na něm, nebyl nasazen
19. 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 potěrní při Hnidousích v Ohradě, hráz stržena, pustý
21. Rybník potěrní pod mlýnem, pustý, hráz při něm překopaná

Fol. 10a

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 vodě chovati.
Item v Podkozí při mlýně panském ho za 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.
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Fol. 10b

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

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

U Kladna nad Tuchorazí počíná se pramen a jde na rybník u Tuchorazi, potom na
haltýře a jde svým tokem lukami až do vsi Újezdečka. Potom do vsi Dubí vpadá 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 vpadá na Buštěhradské grunty.
V Sacích tok vody přichází z gruntů Smečenských, od splavu vedle mlýna Paniného
vpadá na statky 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 Vikova, jde pod ves na mlýn
Žižický a zase vypadá z gruntů panských na grunty Smečenské u vsi Klinkova.
V Kamenici potok se začíná a jde od Vraního skrze ves Kamenici, vpadá do gruntu
a na rybník pana Hartmana. Raci se v něm nacházejí.
Ve vsi Pozdni začíná se potok z Kornhauských 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 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 Dolejší rybník přichází voda 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 ze studnic a temenišťat, jde na rybníky
a přichází k Dolejšímu Přítočnu.
K Hřebči voda z lesů a z temenišťat přichází na dva rybníčky Hřebečské, jde skrze
ves, vpadá pode vsí do gruntů Lidických.
Tok vody, která přicházela na mlýn Starý Kyšický, přichází z gruntů Prelátských, jde
až do Podkozího.
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Fol. 11a

15. Pod Červeným Aujezdem začíná 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 vpadá pod Nenačovicí do gruntů
Koligatských.
18. Při vsi Nučicích na rybník Nučický potěrní pod Mezouní voda na něj jde od Mezouně
a vpadá do rybníků Tachlovických.
19. K Tachlovicím tok vody přichází ode vsi Hořelice, jde skrze ves na rybníky a vpadá
zase pod Dolením rybníkem do gruntů Prelátských Chotečských.
20. Do rybníka nad Hradištěm tok vody jde od Zličína a Sobína.
21. K Hostivici tok vody jde skrze rybníky a stok vody do rybníka nad Hradištěm, odtud
na mlýn a vpadá do gruntů Strahovských.
22. K Litovicím voda přichází z gruntů Strahovských, jde skrze rybníky, vpadá zase do
Strahovské louky.
23. Ve Velké Jenči tok vody počíná se pramen z studnic v gruntech Jenečských a odtud
vpadá do gruntů Strahovských.
24. Ke Břvi tok vody přichází z gruntů Strahovských od Chýně, přichází na Kal, z Kalu do
Hradišťského rybníka pod Sobín.
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Fol. 11b

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.
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, ohražena
jest 1.

Fol. 12a

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.
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, jakž se lépěji ze zprávy,
kde se panství oboje s jinými panstvími mezuje, vyrozuměti může.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství Kladenského a Červenoújezdeckého 1662

20

Fol. 13a a 13b

Zpráva o kolaturách na panství Kladenském
a Červeno Újezdeckém.
Kostelů farních na tom obojím panství jest 5, totiž
1.

Kostel farní v městu 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
něm 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 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 a bylo panna Abatyše
prokázala, jakým právem 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 Krum
lovské 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 slyšeli zvuk téhož
zvonu k modlitbám svatým, k slyšení slova božího a k 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.
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Fol. 14a a 14b

Zpráva na panství Kladenském a Červeno Újezdeckém,
kdy jak v městečku Kladně, tak ve vesnicích na týchž
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
V Přítočně Hořejším, v Přítočně Dolejším v neděli po S. 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 Mlejně 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. 97a

Rychta Hostivická
Ves Hostivice
Krčma

kop

gr.

1. Grunt 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 str., 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 str., 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 str. ladem leží, sena 1 vůz, ke dvoru panskému se
soudek malý pronajímá k ruce vrchnosti
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

22

úroku svatohavelského

22

vajec úročních

30

d.
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Fol. 97b

kop

gr.

d.

5. Grunt Bartoň Čert,
rolí má pod 18 str., sena nabírá vůz, otavy půl 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 str., 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 str., sena nabírá, otavy
Vrchnosti platu vychází
úroku svatojiřského

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

2

2

vajec úročních

10

10

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

6

úroku svatohavelského

6

slepic úročních

9

vajec úročních

1 kopa 30
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Fol. 98a

kop

gr.

9. Grunt Kobylovský, pustý,
rolí při něm za 1 lán ladem leží, sena nabírá 2 vozy, otavy 1 vůz, louka se
vrchnosti k ruce pronajímá
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 str. leží ladem, sena se nabíralo vozík, voly panskými
se to vypásá
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

30

úroku svatohavelského

30

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

26

úroku svatohavelského

26

d.
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Fol. 98b

kop

gr.

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

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

22

úroku svatohavelského

22

d.
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Fol. 99a

kop

gr.

17. Chalupa Lukšovská, pustá,
rolí k ní pod 9 str. a některý strom štěpný z kusu lada i z těch stromů
štěpných předešlé Bartoň Čert platil 1 zl. 30 kr. nyní Matěj Koza krčmář
z platu postranního dáti má 2 zl. 30 kr.
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
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

5

úroku svatohavelského

5

slepic úročních

11

vajec úročních

1 kopa 30
Už ten dvůr nyní řídí se deskami zemskými.6

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
vajec úročních
9 kop

6

Dodatečná poznámka vepsaná jiným inkoustem

30

d.
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Fol. 99b

Dvůr panský ve vsi Hostivice jest 1.
Ten dvůr proti předešlému způsobu jest na stavení velmi spuštěný a také neohrazený.
Stodola v tom dvoře o třech mlatech jest 1, v kteréžto dvoře jest nemálo opravy potřebí,
nad sklepem, kde se mlíko staví, klenutí potřebí dáti spraviti, 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 k planění, aby se
štěpnici vysadila a štěpoví 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, potom
k tomu dosti, zatím jiní cizopanští ovčáci a pastuchové takové pastvy vypásají s týmž
dobytkem obzvláštně, kde role ode dvora daleko jsou a hnoji pracně v ta místa pro
dalekost dodávají, mohlo by se na mnozí role skotem ovčím vystavati.
Zahrada při tom ovčíně, která se nyní k dvoru pro ... .. ma jest 1.
V tom dvoře hostivickém dobytka nyní se chová
volů tažných
12
krav dojných
30
vůl hospodářský
1
jalového hovězího skotu
30 kusů
Drůbeže pernaté v tom dvoře s potřeby chovati se může.
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Fol. 100a

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 ... 24 ...
Pšenice při tom žitě toho času vyseté délky při 81 honů – 1 kopa 25 záhonů. Pšenice dle
zprávy od lidí vzaté na ten kus vyseto bylo 17 str.
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 zde 20 hlíny jest –
1 kopa 57 záhonů. Žita na ten kus dle zprávy od lidí vzaté vyseto bylo – 30 ... 2 ...
Za dvorem při silnici z jedné strany, z druhé strany při poli zádušním ležící jest kus pole
panského přes dvojí hony toho času pšenicí oseté – 1 kopa 53 záhonů. Pšenice podle
zprávy od lidí vzaté na to poli zaseto – 23 ...
Item žitem oseto bylo přes dvojí hony, však nejsou orné záhony – 2 ... 53 ... Žita na to dle
zprávy od lidí vzaté vyseto bylo – 21 ... 14 ...
Obilí na jaro roku 1661 při dvoře hostivickém vyseto bylo.
U mlýna Hradišťského za rybníkem jsou nivorný záhony okolo dvojích honů délky ovsem
oseto bylo – 7 kop 40 záhonů. Ovsa zrna dle zprávy vzaté na ten kus pole – 85 ... 32 ...
Item za hruškou u mlýna z orného 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 ... 1 ...
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 ... 2 ...
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 na jsoucí sobě rovné záhony, podoráno
bylo – 9 kop 45 záhonů.
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Fol. 100b

Item pole panského pod malým hájkem jest jeden kus dobíhající koncích honům polí
ruzynských, k tomu poli panskému dobíhá tam kus k cestě, kterou se jde od Kladna ku
Praze, z druhé strany panského pole jest pole od pustého statku Švehlovského z Hostivice
ladem ležící.
Item pod velkým hájem jest velký kus pole panského ladem ležícího při poli ho bylo všem
pustém až k cestě kladenské, která v Kladnu ku Praze jde, a z druhé strany k cestě, která
jde z Hostivici k Kněžovsi k poli panskému, toho času žitem a pšenicí osetému.
Háje panský jsou v těch místech dva, jeden větší a druhý menší.
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 mlýnem jest 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
Rumpalovský, 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.
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Fol. 101a

Zpráva o rybnících při vsi Hostivici.
1.
Rybník slove Pátek, jest rybník potěrní, zpráva se činí, že se na něm kapry tříti
nechtějí, však jest v tom ta příčina, že rybník nabývá po osušení, kdyby se sušil,
kapři se taky tříti budou. Dávalo se na něj kaprů na potěr 21. V létu 1661 byl ten
rybník štikami nasazen.
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 podle
zprávy lidí paní Borkové, 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 Mladej Borka, druhou polovici JMpaní Nosticová. Rybníček pod Matějem Šafaříkem ve
vsi Hostivici 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 nenachází 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 řetězech 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 kolaturách.

Fol. 101b

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 str. a nějaká louka, 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 str.
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Fol. 107b

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: 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 platu 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.
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Fol. 108a

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 štěpky 2
a hruška 1
Vrchnosti platu vycházelo
úroku svatojiřského

2

30

úroku svatohavelského

2

30

slepic úročních

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

slepic úročních

2

roboty ženní

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

6

roboty ženní

2 dny

d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada P – svazek č. 2
Urbář panství Kladenského a Červenoújezdeckého 1662

33

Fol. 108b

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, ... 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: pustá

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

1

úroku svatohavelského

1

slepic úročních

6

roboty ženní

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 bejvala panská, jest pustá, jenom zdi stojí, rolí ani luk k ní ani žádných
není. Platu také vrchnosti z ní stálého, mimo posudní nevycházelo.
11. Mlýn byl panský pod Litovským rybníkem o dvou kolech moučných, jest pustý,
toliko zdi zůstaly jiné všecko opuštěno 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 dny

Fol. 109b

Tvrz ve vsi Litovicích pustá, kteráž se nyní spravuje, jest 1.
Dvůr ve vsi Litovicích byl, nyní pustý jest 1.
V tom dvoře se chovávalo: koní 9, krav dojných 20, jalového hovězího 10, sviňského 12,
drůbeže pernaté spotřebu.
Stodola při témž dvoře o jednom mlatě jest 1.
Ovčín a ovčárna při tom dvoře býval 1, v něm se chovávalo skotu ovčího 300 kusů.
Štěpnice jsou 4, když se ovoce obrodí, prodává se na stromech i od pustých gruntů a ode
Břví drážeji i laciněji časem za 100 zl.
Rolí orné ku dvoru Litovskému náležející 2, tyto se nacházejí
Úhoru orného na zadním kuse přes dvoje hony záhonů – 2 kopy 38.
Úhor přes cestu vedle žita též délky – 1 kopa 10 záhonů.
Na příčeji od cesty vedle úhoru žitem oseto bylo přes dvoje hony – 2 kopy 22 záhonů.
Na tom kuse na druhé příčce přes dvoje hony žitem oseto bylo – 1 kopa 28 záhonů.
Klínů jest při tom 27.
Přes cestu od žita větší délky než trojí hony pšenice oseto bylo – 1 kopa, 20 záhonů, klínů
při tom pšenicí osetých 40.
Vedle té pšenice žitem oseto bylo víceji než přes dvoje hony – 2 kopy 1 záhon a klínů 43.
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Nad samou vinicí délky přes 4 hony ovsem oseto bylo – 42 záhony a více klínů – 8 honů.
Ovsem oseto bylo od stohu k hrachu půl tuctu honů – 48 záhonů
Hrachem při tom na též délce 2 ½ honů z toho bylo 20 záhonů
za hrachem oseto bylo ječmenem 2 ½ honu délky – 2 kopy 34 záhonů
ovsem vedle ječmene též délky 2 ½ honu oseto bylo až k borovníčku 53 záhonů
Ovsem oseto bylo od pole Novákova až k vinici přes troje hony – 1 kopa 20 záhonů
Ovsem oseto bylo při tom v koutě víceji nežli hony – 23 záhonů
Úhoru nad vinicí přes dobrý hony – 1 kopa 57 záhonů
Ladem a porostlinami ležící rolí panských k dvoru Litovskému náležející za ty se jde
k Jenečku nahoru, vedle pole Jana Endera to leží ladem 1 kus na pravo. V přes cestu
nalevo druhý kus. Potom jak se jde k Velký Jenči vedle pole Jana Nováka třetí kus. Za
humny za sadem panským k vršku jda než k hvězdě nalevo jeden zvúr, celý v jednom
kusu leží větším dílem léty zarostlý.
Luka jsou k tomu dvoru, na nich se nabírá sena 5 stohů, v sadech se nabírá sena
2 stohy.

O rybnících zpráva.
1.

2.

Rybník hoření Litovský, kaprový na tři horka, zpráva se činí, že se na něj sázelo
násady 600 kop, ale ten rybník není k tomu podobný, vedle vyhlídnutí jeho uvádí se,
že na něj sazeno býto může 250 kop.
Rybník pod ním kaprový na 3 tepla slove Čekal, sázelo se na něj podle zprávy lidí
30 kop, ale může se na něj saditi 40 kop.

Sádky pod tvrzí na živé vodě pro šacování ryb jak pro kuchyni panskou, tak k výstavě
a mohou se tu ryby přes zimu přechovati, však ohrazení potřebují, jsou 4.
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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 Velko Jenečskému, 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 3 a 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

slepic úročních
3. Grunt Václav Kozel,

4
poznámka bokem: pustý

potah chová, rolí má 3 a 1 lán, sena nabírá dobrý vůz, otavy nic
Vrchnosti platu vychází

slepic úročních

4

vajec úročních

20

Fol. 111a

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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Ves Břve
kop

gr.

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 vychází se nachází
úroku svatojiřského

45

úroku svatohavelského

45

slepic úročních

6

Týž však krčmář správu činí, že prve neplatil úroků, toliko každého daní
po 36 gr., ale poněvadž se větších místa jich nachází po 45 gr. toho při
tom zůstaveno
3. Grunt Jan Hošek,

poznámka bokem: 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

Summa ze vsi Břve platů vychází
úroku svatojiřského
3 kop 33 gr.
úroku svatohavelského
7 kop 3 gr.
slepic úročních
29
vajec úročních
1 kopa

d.
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Dvůr ve vsi Břve panský byl od kamene vystavený, nyní pustý toliko se samé zdi
spatřují. Při tom dvoře chovávalo se:
potahy panské
2
krav dojných
20
jalového hovězího
15 kusů
svinského
30 kusů
drůbeže pernaté spotřebu
Ovčín při témž dvoře panský byl jeden, v němž se chovávalo dobytka ovčího 300 kusů.
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
2. V druhém kuse od rybníka Chajenskýho pod cestou, která jde k Loretu7 od Břví
polovici přes dvoje hony a druhá polovici přes jedny hony
1 kopa 57 záhonů
3. V třetím kuse úhoru za humny přes 2 hony
2 kopy záhonů
a klínů jeden druhému ku pomoci přes 1 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 loretě, přes 2 hony
2 kopy záhonů
a přes dobré jedny hony klínů
25 klínů
Také jest kus pole panského, které když ovčín byl k ovčárni náleželo, to osívají krčmář a ...
a tudíž stojí platiti z výsevku vrchnosti za strych po 30 kr. jest pod 7 ... 140

7

Loretánská kaple v budoucím klášteru v Hájku, kterou založil otec Františka Adama Eusebia Florián
Jetřich Žďárský ze Žďáru
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Ladami polí ležících a zarostlých v místech rozdílných dobře za takový díl ... víceji nežli co
se vzdělává 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 Pískách.
Item k Loretu mezi polmi Kozákovými a Vlčkovskovými též krčmářovými jest kus. Nyní
velmi hrubý po jedné straně při polích Chajenských.
Na zimu se při tom dvoře v létu 1660 víc nesilo pro veliké sucho. Musila se roli k jarnímu
setí k roku 1661 zanechati.
Sad panský jest při tom dvoře nepříliš hrubý, štěpoví v něm potřebují vypucování,
vyklestění a vytrhání. Za trhání z toho sadu sousedé břevští vrchnosti ročně dávají 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 19 zl. 30 kr.
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Správa o rybnících při vsi Břve.
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
3 tepla 40 kop.
2. Rybník Kala aneb Kalský pod tím rybníkem, kaprový na tři tepla, vodou nahnaný však
nenasazený. Saditi se musí 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, potěrní, 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 otepní
5 str.
žita otepního
5 str.
ječmene otepního
5 str.
robot ženních
42 dny
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Při vsi Malém Jenečku výchoz na mezníky se sousedy Litovskými a Malojenečskými
12. Máje léta 1661
Pole Malo Jenečských mnohé zarostlé leží k polím Dobrovízským, Jenečským dosahují pole
Malo Jenečských k polím Dobrovízským, Jenečské na levý a Dobrovízské na pravé straně,
sporů mezi nimi žádných není.
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Při vsi Břvi výchoz na mezníky u přítomnosti sousedů Břevských dne 13. měsíce Máje
Leta 1661
Ves Břve mezuje s Chejní k Strahovu náležejícími, jakž správa od lidí vzatá, že se staří
mezníkové všudy nacházejí a že beze vší újmy ohražení gruntů J.V.H.M. tu žádných sporů
není, kromě jednoho potrubí v gruntech J. V. H. M., které z jejich rybníka pochází, však že
za ten kousek téhož místa předešlých časů vrchnosti se dobrovolně porovnaly, i druhá
strana na místě toho kousku zase dědiny pod 1 ½ str. postoupila. Takové meze spatřeny
jsouce, kde a v kterých místech se mezují tu bejt pro budoucí paměť pokládají.
Nejprve slove na Urhadkách, kde se Čertovo z Sobína, chajenské a chráštanské pole dělí.
V rokli rohu těch polí, jest kámen mezní dlouhý černý a přes ten celý kámen jest žlábek.
Odtud jdouce dolů po mezi k Břvům až na oheb mezi k poli Kašpara Povyšle z Chejni a nad
polem zase napravo jdouc 37 kročejů. Od té mezi až zase na roh mezi polem Čertovým
a Šlapákovým, nachází se kámen mezní. Odtud jdouce mezi Čertovým a Šlapákovým
polem v rohu na moklici bývala borovice, ale již ta borovice sešlá. Odtud jdouce mezi
Čertovým a Šlapákovým polem v rohu meze nachází se mezník kámen špičatý. Jdouce
ještě po 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, týmž Šlapákovým polem,
v rohu těch mezí jest kámen mezník. Jdouce po té mezi, mezi Šlapákovým a Kozákovým
polem, konec meze docházejíce konec pole panského ke dvoru Břevskému náležejícího
jest kámen plaskatý široký mezník vsazený. Jdouce odtud oklikou vedle Šlapákového pole
dolů k cestě chajenské jdouc ještě vedle ní až do rohu Šimunkového pole jest kámen
mezník. Odtud jdouce přímo přes občinu, kteráž po pravé ruce J. V. H. M., a polem
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 starej pískovatý. Jdouce přímo po hrázi k potrubí, nacházejíc téhož potrubí,
jestež 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.
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Od toho mezníku jdouce přímo přes pole krčmářovo a potom přes potok až k splavu ležící
konec hráze, k samému poli panskému od dvora Břevského jest kámen v hrázi dvojitý
mezník, toho pak pole kus, co se jedním kolem v poli znamenalo, vedle pole panského a to
pole vynašlo se, že jest odměněno J. V. H. M. naproti povolení udělání potrubí k Chýni
v gruntech J. V. H. M. ČervenoÚjezdeckých, jakž se napřed o něm zmínka činila. Odtud
jdouce po makrajezích, 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 oklikou 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 odtud 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 Jenecké 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.

