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O purkrechtu 

Všechny vsi tvořící nynější Hostivici se staly v 17. století součástí červenoújezdského 
panství, které společně s kladenským panstvím patřilo rytířskému a později hraběcímu 
rodu Žďárských ze Žďáru. Nejstarší dochovanou pozemkovou knihu, registra gruntovní, 
nechal sestavit asi v roce 1610 majitel kladenského panství Ctibor Tiburcí Žďárský ze 
Žďáru (* 1545 – † 1615), poručník nezletilého Floriána Jetřicha Žďárského ze Žďáru 
(* 1598 – † 1653). V této knize byly vedeny záznamy pravidelně do roku 1631, pozdější 
záznamy jsou jen ojedinělé. Tato „nedbalost“ byla nepochybně důsledkem průběhu 
třicetileté války, při které bylo panství zpustošeno a výrazně poklesl počet obyvatel.1 

Když se po smrti Floriána Jetřicha ujal červenoújezdského panství jeho syn František 
Adam Eusebius hrabě ze Žďáru (* 1623-4 – † 1670), byla v roce 1657 sestavena nová 
pozemková kniha pro hostivickou rychtu. Zejména u pustých usedlostí písař Matyáš 
Pohořský odkazuje na jednotlivé listy předchozích gruntovních register, které označuje 
jako „knihy staré“. V této době se již součástí panství staly Litovice, které po konfiskaci 
Janu Vodňanskému z Uračova a několika prodejích získala hrabata ze Žďáru. Zde písař 
odkazuje na jiné staré knihy, které však nejsou známy a nejspíše se nedochovaly. 

Purkrecht byl veden podobným způsobem jako v předchozí době. Na rozdíl od 
předchozí knihy, která pokrývala celé panství, se tento purkrecht zabývá pouze hostivickou 
rychtou.2 

Když se v roce 1661 změnil panský písař, Tobiáš Rovenský zjistil, že Matyáš 
nesestavil nový purkrecht dostatečně pečlivě, zápisy upřesnil různými dodatky a založil 
roku 1661 další knihu3, ve které odkazuje na „knihy staré“, tj. gruntovní registra z roku 
1610, a na „knihy od Matyáše založené“, tj. na purkrecht z roku 1657. Do Matyášovy knihy 
se zapisovalo jen do roku 1663. 

Tato krátce vedená kniha nebyla dosud využita při bádání o hostivické historii. 
Nezmiňuje ji ve svých Pamětech okresu Unhošťského z roku 1890 unhošťský učitel 
František Melichar, který v popisu situace po třicetileté válce vycházel pouze z urbáře 
z roku 1662.4 Velký znalec litovické historie Ludvík Pergl začíná historii litovických domů 
podle záznamů z navazující knihy z roku 1661 a tento purkrecht rovněž neznal.5 

Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových 
knih v části převzaté od Okresního soudu Unhošť pod inv. č. 158. Archiv předpokládá 
přeřazení jednotlivých pozemkových knih z této sbírky zpět k fondům příslušných 
velkostatků. Původní inventární číslo by v novém zatřídění mělo být považováno za 
signaturu. 

                                                 
1  Svazek č. 1 řady E Pramenů k hostivické historii. 
2  Panství červenoújezdecké tvořily červenoújezdecká a hostivická rychta a panství kladenské stejného 

vlastníka se skládalo z rychty kladenské a doberské. Struktura spojených panství je podrobněji 
popsána např. ve svazku č. 1 řady O a ve svazcích č. 1 a 2 řady P Pramenů k hostivické historii. 

3  Svazek č. 3 řady E Pramenů k hostivické historii; v úvodu této nové knihy jsou podrobně shrnuty 
výhrady k Matyášově práci. 

4  Výtah z Melicharových Pamětí okresu Unhošťského je zařazen jako svazek č. 3 řady A Pramenů 
k hostivické historii. 

5  Svazky č. 2 a 3 řady H Pramenů k hostivické historii. 
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Způsob přepisu 
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list purkrechtu (Fol.; písmeno „a“ označuje 

list zpředu, „b“ list zezadu) podle původního číslování a je plně zachována struktura 
přepsaných textů. Přepsán je pouze úvodní text, všechny údaje vztahující se ke vsím, 
které tvoří současnou Hostivici, a přehled usedlostí v ostatních vsích zahrnutých do knihy. 

Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu. Slova nebo 
části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě. Závorkou jsou 
vyznačeny doplněné chybějící části textu nebo pozdější opravy. Uvedeny jsou rovněž části 
textů, které byly později přeškrtnuty. 

V poznámkách je uvedeno, který současný dům vznikl z jednotlivých popisovaných 
usedlostí. Toto určení vychází ze srovnání s navazujícími pozemkovými knihami. 
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Registra purkrechtní  

 

rychty hostivické, 

 
v nichžto všelijací zá- 

pisové, smlouvy a trhové živností  
a statkův všecky a všelijaké spra- 
vedlnosti lidí poddaných zapisovati 
a do nich pro budoucí věčnou pa- 
měť vkládati a z nich vyhledávati  

mají, založena 
 

za šťastného vzácného panování 
 

Vysoce urozeného pá[na pa]na Františka Adama Eusebiu- 
sa svaté Římské říše [hraběte] ze Žďáru, pána na Kladně, 

Červeném Újezdci, Vičicích, Březně a Göttersdorfu 
J. M. uherského a českého krále slavných soudů komořího 
a dvorského raddy a nařízeného hejtmana kraje Slánského  

v království Českém 
 

 
1657 
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Rejstřík 
vesnic do této knihy pojatých pro spěšnější vyhledání 

 
 
 
 
Hostivice fol. 1 

Hradiště 85 

Zličín 95 

Sobín 151 

Řepy  194 

Litovice 230 

Jeneček 278 

Velký Jeneč 307 

Břve 378 
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Fol. 1a 

 

Ves Hostivice 
 
 
 
 
Chalupa Broučkovská fol. 3 

Bašovská 6 

Kubovský 10 

Jan Škvor na Matějíčkovské 13 

Lukšovská 19 

Václav Kozel na Rodkovské 22 

Jiří Zelenka na Vtípském 28 

Kobylovský 33 

Mašovská 37 

Kovárna 40 

Matěj Šafařík na Sýcovském 43 

Švehlovský 48 

Urban Smolík na Smolíkovském 51 

Chladilovská 57 

Mandalena Cimrmanová na Hautovském 60 

Daniel Štírek na Štírkovském 66 

Mikuláš Mařík na Zápotockém 72 

Matěj Koza na Krčmě 78 
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Fol. 3a 

 

Chalupa Broučkovská 
pustá6 

v knihách starých purkrechtních na listu 123. 
 

Léta 1662 Jan Brouček koupil ten grunt od Bartoně nebožky Zuzany dcery nebožtíka 
Tomáše Trnky za 140 kop, zavdal mu 40 kop, na roky vyplatil 35 kop, a tak všeho 75 kop, 
zůstal dopláceti 65 kop a ty peníze náležely Bartoňovi Skopeckému. 
 
 
 

Fol. 6a 
 

Chalupa Baštovská 
pustá7 

v knihách starých purkrechtních na listu 126. 
 
Léta 1631 dne 7. January koupil a ujal tu chalupu Josef podle prošacování za 30 kop, 
platiti mají na roky po 2 kopách, nic na ní nevyplatil, a ty peníze náležely Janovi Bašovi. 
 
 
 

                                                 
6  Nyní Husovo nám. čp. 19. 
7  Nyní část Čsl. armády čp. 25. V nadpisu je chybně písmeno „T“, chalupa se jmenovala Bašovská. 
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Fol. 10a 

 

Grunt Kubovský 
pustý8 

ve starých knihách purkrechtních na listu 129. 
 

Léta 1617 Mandalena vdova pozůstalá po nebožtíkovi Janovi Tobiášovi koupila ten grunt 
za 300 kop míšeňských, zavdala 60 kop a týž závdavek v dluzích vypuštěn, na peníze 
gruntovní do léta 1625 vyplatila 56 kop, a tak všeho měla vyplaceno 116 kop, zůstala 
dopláceti 184 kop, z toho gruntu vyjití náleželo 
dluhů ještě splatiti         7 kop 
Maruši manželce nebožtíka Tobiáše      2 kopy 
Mandaleně po Janovi Tobiášovi vdově    20 kop 
Matějovi        20 kop 
Řehořovi        20 kop 
Lukášovi        20 kop 
Vavřincovi        20 kop 
Vítovi         20 kop 
Bartolomějovi       20 kop 
Lidmile          7 kop 
Markétě          7 kop 
Kateřině          7 kop 
Anně            7 kop 
a Lidmile          7 kop 
       ––––––– 
       184 kop 

                                                 
8  Nyní Husovo nám. čp. 10. 
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Fol. 13a 

 

Chalupa Matějíčkovská 
Jan Škvor9 

 
Léta 1654 3. February Jan Škvor vedle též chalupy prošacování ujal ji se vším k ní přinále-
žejícím příslušenstvím sobě, manželce a dětem svým za 100 kop, placení ročně začíti má 
při nejprvnějším soudě i potom dále každoročně až do vyplacení po 4 kopách, z toho náleží 
Kateřině Mašovské        20 kop, 
co byl nebožtík manžel její tu vyplatil 
Item Kateřině, kterou má hejtman v Březně    80 kop 
z těch každoročních 4 kop Mašovská má bráti 1 kopu a fojtka 3 kopy. Jakož pak již jedny 
peníze složil a tak se rozdělily        4 kopy. 
 
Léta 1658 19 Marty při držení soudu Jan Škvor položil     4 kopy, 

z toho puštěno Mašovské         1 kopa 
a hejtmanu březenskému         3 kopy 

 
 
 

Fol. 13b 
 

A tak ještě náležeti bude hejtmanu březenskému placení každoročně po 2 kopách 
40 groších         74 kop, 
Kateřině Mašovské placením po 1 kopě 20 groších   18 kop. 

 
Léta 1659 dne 25. Marty při držení soudu Jan Škvor položil   4 kopy, 

z toho puštěno panu hejtmanu všechny čtyry kopy, a tak ještě náleží 
pana hejtmana březenského      70 kop 
item Kateřině Mašovské      18 kop 

 
Léta 1660 19 February při držení soudu Jan Škvor položil    4 kopy, 

z nich puštěno p. hejtmanu březenskému     3 kopy 
a Kateřině Mašovské         1 kopa 

 
Léta 1661 dne 14 February Kateřina Škvorka na soudě položila   4 kopy, zůstává 80 kop 

puštěno hejtmanu březenskému       2 kopy, má tu 65 kop, 
Kateřině Mašovské         2 kopy, má tu 15 kop 

 

                                                 
9  Nyní Pelzova čp. 2. 
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Jiný prodej toho gruntu Janovi Němcovi. 
Léta 1662 dne 24. Juny na den svatého Jana Křtitele vedle právního prošacování skrze 
přísežné, totiž Tomáše Kobylu vrchního rychtáře rychty hostivické, Matěje Prince ze 
Sobína, Jiříka Koutného odtud, Matěje Šafaříka rychtáře hostivického, Matěje Jelínka odtud 
a Jana Endera rychtáře litovského, nadepsaný Jan Němec ujal ten grunt vedle téhož 
prošacování se vším k němu od starodávna příslušenstvím tak, jak ho předešlí držitelové 
v užívání byli, za summu 110 kop míšeňských, závdavku položiti má při soudu […] a potom 
každoročně při soudech po 4 kopách do zaplacení pokládati míti bude, odtud vyjití náleží  
Kateřině Mašovské      15 kop 
p. hejtmanu březenskému     65 kop 
Kateřině Škvorové s dětmi jejími    30 kop 
Stal se zápis tento na zámku Kladenském léta a dne svrch psaného. 
 
 
 

Fol. 14a 
 
Léta 1663 dne 23. January Jan Němec v soudě položil 4 kopy, zůstává 106 kop, 
propuštěno Kateřině Mašovské 1 kopa, má tu 14 kop, p. hejtmanu březenskému 3 kopy, 
má tu 62 kop. 
 
 
 

Fol. 19a 
 

Chalupa Lukšovská 
pustá10 

v starých knihách purkrechtních na listu 135. 
 
Lukeš Chalupník měl tu chalupu zaplacenou. 
 

                                                 
10  Nyní část Čsl. armády čp. 25. 
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Fol. 22a 

 

Chalupa Rodkovská 
Václav Kozel11 

 
Léta 1657 3. February Václav Kozel koupil tuž chalupu od Kateřiny Rodkové se vším k ní 
přináležejícím příslušenstvím sobě, manželce a dětem svým za 70 kop míšeňských, zavdati 
má 6 kop a potom dále na roky platiti začíti při nejprvnějším soudě a tak až do vyplacení 
po 3 kopách. To vše náleží Kateřině Rodkové a dceři její. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Václav Kozel položil Kateřině Rodkové    3 kopy,  

a tak ještě bude dopláceti v summě       67 kop, 
totiž záduší hostivickému           5 kop  
a Kateřině Rodkové         61 kop 
Téhož dne a léta položil závdavku         6 kop, 
jsou puštěny k záduší hostivickému odkázaných od nebožtíka Josefa Rodka  5 kop 
a Kateřině Rodkové           1 kopa 

 
 
 

Fol. 22b 
 
Léta 1658 20. dne Marty při soudu Kateřina Rodková učinila přiznání, že z předpoloženého 
dílu jejího, totiž 60 kop, odevzdává Dorotě vnučce své 10 kop, Mandaleně Myslivcové 
26 kop a sobě zanechává 24 kop. 
 
Léta 1659 dne 25 Marty při držení soudu Václav Kozel položil gruntovních peněz  

3 kopy, 
které puštěny jsou Myslivcové      1 kopa 30 grošů 
a Kateřině Rodkové        1 kopa 30 grošů. 

 
Léta 1660 19. February Bartoň Čert ze vsi Hostivice stoje při registrách purkrechtních 
přiznání učinil, že jest sobě, manželce a dědicům svým s povolením však vrchnosti své 
milostivě udělené koupil a ujal grunt vedle prošacování práva konšelského rychty 
hostivické od Václava Kozla se vším k němu od starodávna příslušenstvím za summu 
80 kop míšeňských, závdavku na tu summu vyjíti má 5 kop, a to při času svatého Václava 
r. 1660, ostatek zůstávající summy 75 kop až do vyplacení jí každoročně při držení soudu 
po 3 kopách klásti má. Stal se zápis ten v kanceláři kladenské u přítomnosti Tomáše 
Kobyly, rychtáře vrchního rychty hostivické a Jana Endra rychtáře litovského léta a dne 
svrchu psaného.12  

                                                 
11  Nyní Čsl. armády čp. 21. 
12  Zápis pokračuje jiným rukopisem. 
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Z toho gruntu vyjití náleží: 

Kateřině Rodkové     29 kop 
Martinovi Myslivci     26 kop 
Dorotě vnučce      10 kop 
k záduší hostivickému       5 kop 
Václavovi Kozlovi i s závdavkem   10 kop 

Pro paměť se tuto zanechává tak, jakož Václav Kozel předešlý držitel gruntu tohoto 
v zápisu svém na peníze gruntovní odepsati dal a takové peníze neodvedl, totiž: 

k záduší hostivickému       5 kop 
Kateřině Rodkové       5 kop 30 grošů 
Martinovi Myslivci       1 kopa 30 grošů 

Jest to v výš psaném roce psaní napraveno, takže nebude křivda učiněna žádná. 
 
 
 

Fol. 23a 
 
Léta 1661 dne 14. February Bartoň Čert položil v soudě 3 kopy, zůstává 77 kop, 

propuštěno k záduší hostivickému, má tu záduší 2 kopy. 
Léta 1662 dne 9. February Bartoň Čert v soudě položil 3 kopy, zůstává 74 kop, propuštěno 

k záduší hostivickému 2 kopy, dojalo záduší, Martinovi Kapounovi Myslivci 1 kopa, má 
tu 25 kop. 

Léta 1663 dne 23. January Bartoň Čert v soudě položil 3 kopy, zůstává 71 kop, propuštěno 
Kateřině Rodkové 2 kopy, má tu 27 kop, Martinovi Myslivcovi 1 kopy, má tu 24 kop. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 2 
Registra purkrechtní rychty hostivické 1657 – Hostivice 14 
 

 
Fol. 28a 

 

Grunt Vtípský 
Jiří Zelenka13 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to z knih léta 1610 založených fol. 142, že níže psaný 
zápis našel se v nich psaný slovo od slova, jakž tuto stojí: 
Léta 1653 7. Marty Jiřík Zelenka podle hodnověrného prošacování ujal tento grunt po 
nebožtíkovi Václavovi Krušinovi za summu 80 kop míšeňských, kteroužto takto až do 
vyplacení na roky po 4 kopách vyklásti má. Což náležeti bude Mandaleně do Litovic 
44 kop, ale poněvadž ona umřela, taková spravedlnost na vrchnost nejsouce žádných 
nápadníků připadá, a k záduší svárovskému náleží 7 kop, a poněvadž Barbora Rubínová 
k záduší hostivickému 38 kop odkázala, které se z té chalupy odvésti měly a též chalupa 
jsouc nanejvýš spuštěna dle prošacování tolik nevynáší, tak že toliko 29 kop k témuž 
záduší hostivickému náležeti bude.14 
 
 
 

Fol. 28b 
 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu Jiří Zelenka do důchodu JVHM položil 4 kopy. 
Léta 1659 29. dne Marty při držení soudu Jiří Zelenka do důchodu JVHM položil 4 kopy. 
Léta 1660 19. February při držení soudu Jiří Zelenka do důchodu JVHM položil 4 kopy. 
Zůstává dopláceti za grunt 68 kop a z nich vyjití náleží 

vrchnosti po Mandaleně Vondráčkové odúmrti     32 kop 
záduší svárovskému          7 kop 
k záduší hostivickému odkázaných      29 kop 
Václavovi Svobodovi kováři bylo z toho gruntu 111 kop náleželo, ale poněvadž grunt 
na summě k ztenčení přišel, jemu tu nic náležeti nemůže mimo výš psané rozepsání. 

Léta 1661 dne 14. February Jiřík Zelenka na soudě položil 4 kopy, zůstává 64 kop, vzaty 
k ruce vrchnosti, má tu vrchnost 28 kop. 

Léta 1662 dne 9. February Jiřík Zelenka v soudu položil 4 kopy, zůstává 60 kop, 
propuštěny k ruce vrchnosti, má tu vrchnost 24 kop. 

Léta 1663 dne 23 January Jiřík Zelenka na soudě položil 4 kopy, zůstává 56 kop, 
propuštěny vrchnosti 2 kopy, má tu 22 kop, k záduší hostivickému 2 kopy, má tu 
27 kop. 

 

                                                 
13  Nyní Husovo nám. čp. 20 
14  Opis se liší oproti původnímu textu: Barbora Rubínová odkázala k hostivickému záduší 40 kop 

a odvedeno mělo být 27 kop 
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Fol. 33a 

 

Grunt Kobylovský 
pustý15 

v knihách starých purkrechtních na listu 144. 
 
Léta 1622 Jan Kobyla vezmouc sobě po nebožtíkovi Filipovi Adamovým Mandalenu 
pozůstalou vdovu za manželku, ujal ten grunt za summu 350 kop, na to do léta 1631 
s poražením podílu na manželku svou vyplatil 99 kop 43 grošů a dopláceti zůstal po 
6 kopách na roky 250 kop 17 grošů. Odtud vyjití náleželo sirotkům po nebožtíkovi Filipovi 
Adamovým 
Lidmile     21 kop 42 grošů 
Anně       45 kop 43 grošů 
Kateřině     45 kop 43 grošů 
Aleně      45 kop 43 grošů 
Alžbětě     45 kop 43 grošů 
Markétě     45 kop 43 grošů 
 

                                                 
15  Nyní Husovo nám. čp. 18. 
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Fol. 37a 

 

Chalupa Mašovská 
pustá16 

v knihách starých purkrechtních na listu 147. 
 
Léta 1623 Jiřík Mašovský koupil grunt od Mikoláše Krejčího za 157 kop, na tu summu 
vyplatil závdavku a peněz gruntovních 98 kop a ještě měl na roky po 8 kopách dopláceti 
59 kop a ty peníze všechny Mikolášovi Krejčímu náležely. 
 
Jiný zápis 
Jiřík Jícha zběhl z gruntu. 
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrz osoby přísežné totiž Tomáše 
Kobylu rychtáře vrchního ze vsi Řep, Matěje France ze vsi Sobína rychtáře, Matěje Šafaříka 
rychtáře hostivického a Jiříka Kozáka rychtáře ze vsi Břve, nadepsaný Jiřík Jícha vedle 
téhož prošacování ujal ten grunt se vším k němu od starodávna příslušenstvím po Jiříkovi 
Mašovském za summu 80 kop, na tu summu závdavku v loňském roce 5 kop a na peníze 
gruntovní podobně měl v loňském roce položiti 4 kopy a potom při každém soudě do 
vyplacení po 4 kopách pokládati míti bude, odkud vyjití náleží: 
předně závdavku Kateřině po Jiříkovi Mašovském s Janem synem a Annou za Janem 
Enderem a Alžbětě za Janem Kapalínem       5 kop 
vrchnosti po Mikolášovi Krejčím      59 kop 
a potom v posledních penězích Kateřině Mašovské s synem a dcerami jejími náležeti bude 

16 kop 
Stal se zápis tento na zámku kladenském léta a dne svrchu psaného. 
 
Jiný zápis Václavovi Čížkovi. 
Léta 1662 dne 27. Decembris vedle právního prošacování skrze osoby přísežné totiž: 
Tomáše Kobylu vrchního rychtáře, Matěje France z Sobína, Matěje Šafaříka z Hostivice, 
Jiříka Zelenku odtud, Jiříka Koutného z Sobína, Václav Čížek ujal tu chalupu po Jiříkovi 
Jíchovi (od kteréž týž Jícha pryč utekl a na ní nic nevyplatil), se vším od starodávna 
příslušenstvím tak, jakž ji předešlí držitelové v užívání byli, za summu 60 kop míšeňských. 
 
 
 

Fol. 37b 
 
Peníze gruntovní při soudech do vyjití té summy po 3 kopách pokládati má, a poněvadž ta 
chalupa k hrubému spuštění přišla, takže nápadníci podle velikosti a malosti vzíti musejí, 
odkudž vyjití náleží 
napřed vrchnosti po Mikolášovi Krejčím     44 kop 25 grošů 
naposledy Kateřině Mašovské      15 kop 45 grošů 
Stal se zápis tento na zámku Kladenském léta a dne napřed psaného. 
 

                                                 
16  Nyní Pelzova čp. 3. 
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Fol. 40a 

 

Chalupa Kovárna 
pustá17 

v starých knihách purkrechtních na listu 150. 
 
Léta 1619 Jan Haut vedle právního prošacování koupil tu kovárnu s potřebami kovářskými 
po nebožtíku Martinovi Kováři za 100 kop, na to závdavku a peněz gruntovních do léta 
1623 vyplatil 40 kop a měl ještě dopláceti po 5 kopách na roky 60 kop, odtud vyjití 
náleželo 
k záduší hostivickému          5 kop 
k záduší svárovskému         5 kop 
Anně Kovářce a dětem jejím      50 kop 
 
 
 

Fol. 43a 
 

Chalupa Sýcovská 
Matěj Šafařík18 

 
Léta 1657 3. February Matěj Šafařík ujal tuž chalupu podle prošacování sobě, manželce 
a dětem svým se vším k té příslušenstvím za 70 kop, platiti má začíti při nejprvnějším 
soudě a dále až do vyplacení každoročně po 3 kopách, a poněvadž se k tomu žádného 
nenachází, to vše vrchnosti náleží. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Matěj Šafařík vykázal kvitanci nebožtíka Jana 

Cimrmana vlastní ručně podepsanou, že jest složil v létě 1657 a ty byly do sirotčí 
truhlice položeny 3 kopy. 
Téhož dne a léta do důchodu JVHM položil 3 kopy. 

Léta 1659 dne 25. Marty při držení soudu Matěj Šafařík položil do důchodu JVHM 3 kopy. 
Léta 1660 19. February při držení soudu Matěj Šafařík položil do důchodu JVHM 3 kopy, 

dopláceti zůstává za grunt a náležejí vrchnosti 58 kop. 
Léta 1661 dne 14. February Matěj Šafařík v soudě položil vrchnosti 4 kopy, zůstává 

vrchnosti dopláceti 54 kop. 
Léta 1662 dne 9. February Matěj Šafařík v soudě položil 3 kopy a v loňském roce za 

položení odepsáno bylo, jakž vypsáno, 4 kopy a nemělo odepsáno býti toliko 3 kopy 
a potud zůstal dopláceti po 3 kopách na roky 52 kop, ty letošní 3 kopy k ruce 
vrchnosti propuštěny. 

Léta 1663 dne 23. January Matěj Šafařík v soudě položil 3 kopy, zůstává 49 kop, propuš-
těny vrchnosti. 

 

                                                 
17  Nyní K Nádraží čp. 28. 
18  Usedlost zanikla roku 1711. 
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Fol. 48a 

 

Grunt Švehlovský 
pustý19 

v starých knihách purkrechtních na listu 156. 
 
Žádné zprávy o tom gruntě se nenachází, jen toliko napsáno Průša Švehla. 
 
 
 

Fol. 51a 
 

Grunt Smolíkovský 
Urban Smolík20 

 
Léta 1657 3. February Urban Smolík ujal týž grunt s Annou dcerou po Janovi Maškovi, 
kteréž sobě za manželku pojal a ona jej po otci svým zdědila, zcela zaúplna zaplacený byl 
za 500 kop. 
Kráva zádušní měla by se nacházeti na tom gruntu. 
 
 
 

Fol. 57a 
 

Chalupa Chladilovská 
pustá21 

v knihách starých purkrechtních na listu 162. 
 
Léta 1621 Vít Chladil ujal ten grunt po nebožtíkovi Janovi Valentovi22 za summu 120 kop, 
na tu summu závdavku a peněz gruntovních vyplatil do léta 1631 všeho 60 kop, dopláceti 
mají po 5 kopách ještě 60 kop a ty peníze náležely nápadníkům po nebožtíku Janovi 
Valentovi. 
 

                                                 
19  Usedlost zanikla ve třicetileté válce. 
20  Nyní Potoční čp. 24. 
21  Nyní Pelzova čp. 4. 
22  Chybně opsáno, správně má být po Janu Valatovi. 
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Fol. 60a 

 

Grunt Hautovský 
Mandalena Cimrmanová23 

 
Zápis paní Mandaleny Cimrmanové na grunt Chrzovský ve vsi Hostivici ležící, na 
nějž prve zápisu učiněno nebylo. 
Ačkoliv předtím poslední držitel toho gruntu byl Tobiáš Čert a ujal jej v létu 1627 za 
summu 1 100 kop míšeňských a přidáno mu bylo, jakž se v zápisu v starých knihách 
na listu 165 patrně zapsáno nachází, totiž: žita na zimu setého po 34 strychách, pšenice 
po 2 strychách, klisna 1, valach 1, nádobí koňské 1, šle 1, pluh s železem 1, vůz s košem 
a žebřinami 1, brány s hřebíky nabitými 1, klaničníky 2, závěrka 1, sekera 1, vidle hnoj-
né 1, sviňského kusů 5, mlýn samotížný 1. 
A nato do léta 1630 týž Tobiáš Čert závdavku 100 kop a na peníze gruntovní 70 kop a tak 
všeho 170 kop vyplatil, potom toho gruntu pustého tak zanechal, takže s povolením J. M. 
Vysoce urozeného pána pana Františka Adama Eusebiuse svaté Římské říše hraběte ze 
Žďáru, pána na Kladně, Červeném Újezdci, Vičicích a Göttersdorfu J. M. uherského a čes-
kého krále raddy nebožtík Jan Cimrman takový grunt všechen spuštěný a beze všech pří-
davků nápadem po p. Mandaleně Chrzové manželce své v létu 1652 ujal a jej zase znovu 
stavěti a opravovati a na něj nemalý náklad učiniti musel. Týž pak Tobiáš Čert ani nápad-
níci po něm pozůstalí, ačkoliv jakž výše doloženo, že na něj byl 170 kop vyplatil, proti 
tomu přídavkové, že mu přidání za větší summu stály a se šacovati mohou, mimo to, co za 
jeho držení stavení k spuštění a ke ztenčení přišlo, takže tu ti nápadníci po témž Tobiášovi 
Čertovi nic míti nemohou a nemají. 
Potom paní Mandalena po smrti manžela svého pana Jana Cimrmana ten grunt 
v držení měla až do léta 1659 a jeho užívala tak jako svého vlastního a s milostivým 
povolením J. V. H. M. potom léta 1659 dne 20. Juny panu Matějovi Maxmiliánovi Princovi 
zeti svému toho gruntu dobrovolně a pořádně jest postoupila, jakž dále jiný zápis následu-
je. 
 
 
 

                                                 
23  Nyní část areálu zámku. 
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Fol. 60b 

 
Zápis pana Matěje Maxmiliána Prince na grunt Chrzovský. 
Léta Páně 1661 dne 18. Juny s jistým vědomím a milostivým povolením J. M. Vysoce 
urozeného pána pana Františka Adama Eusebiuse svaté Římské říše hraběte ze Žďáru, 
pána na Kladně, Červeném Újezdci, Vičicích a Göttersdorfu, J. M. Uherského a Českého 
krále raddy 
stala se smlouva přátelská dobrovolná zcela dokonalá mezi paní Mandalenou Cimrmano-
vou a Urozeným panem Tomášem Mikolášem Nygrony na místě paní Anny Marie manželky 
páně a panem Matesem Maxmiliánem Princem toho času hejtmanem panství kladenského 
a červenoújezdeckého na místo paní Lucie Otýlie, manželky jeho, obou dcer paní Magda-
leny Cimrmanové, o živnost Chrzovskou ve vsi Hostivici, kterážto živnost vedle bedlivého 
z starých zápisů vyšetření a k tomu také J. V. H. M. milostivého povolení dle krevnosti na 
paní Magdalenu Cimrmanovou dědičným právem připadla a táž p. Magdalena Cimrmanová 
touž živnost se vším k ní od starodávna příslušenstvím, s dědinami, lukami a porostlinami 
tak, jakž předešlí držitelové v užívání byli, k dědickému jmění panu Matějovi Maxmiliánovi 
Princovi, zeti svému v létu 1659 dne 20. Juny postoupila a vedle této smlouvy pouští za 
summu 1 250 kop míšeňských, na kteroužto summu závdavkem položeno býti má 100 kop 
míšeňských, peníze gruntovní počnouc léta tohoto 1661 na roky pan Mates Princ pokládati 
má po 30 kopách až do vypsání ostatní summy trhové. 
Přídavky k té živnosti panu Matesovi Princovi tyto byly postoupeny, totiž: kůň 1, klisna 1, 
hříbata 2, kráva 1, jalovice 1, svině 3, vepříky 2, husí 10, slepic 10, obilí sutého na malé 
přidáno, 
obilí na poli setého pšenice po 12 strychách, žita po 20 strychách, ječmena po 6 strychách, 
hrachu po 2 strychách, ovsa po 30 strychách, pohanky po 2 věrtelích, 
vůz podželezný s potřebami 1, pluh se železem 1, brány s hřebíky 1, 
na kteroužto summu pan Mates Maxmilián Princ závdavku výš jmenovaného na hotové 
složil 100 kop míšeňských, z něho propuštěno pani Magdaleně Cimrmanové 33 kop 
20 grošů, paní Anně Marii Nygronové 33 kop 20 grošů a paní Lucii Otýlii 33 kop 20 grošů, 
tak ten závdavek vyšel. 
Pozůstávajících pak po splaceném závdavku 1 150 kop, kteréž se jakž výš  
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Fol. 61a 

 
psáno, na roky klásti budou začnouc roku tohoto 1661 po 30 kopách a z nich by se dostalo 
rovným dílem výš položeným třem nápadníkům, každému z nich po 383 kopách 20 gro-
ších, ty sobě paní Mandalena Cimrmanová v moci své na ten čas zanechává. 
Co se pak France Václava Cimrmana, vlastního syna paní Magdaleny Cimrmanové dotýče, 
v podílu jeho jemu se zanechává a bude náležeti dům v městě Kladně po panu otci jeho se 
všemi příležitostmi k němu od starodávna náležícími k dědičnému užívání bez překážky 
každého člověka, kterýž k této živnosti Chrzovské na neřád budoucně potahovati se nemá, 
leč by jemu paní máteř jeho ještě k tomu domu v Kladně co z podílu svého dobrovolně 
z lásky mateřské odkázati chtěla. Stal se zápis tento na zámku kladenském s milostivým 
povolením J. V. Hr. M. léta a dne napřed psaného. 
A jakož výš zapsáno jest, že pan Mates Maxmilián Princ závdavku na hotové 100 kop 
míšeňských složil a za propuštění takový závdavek na nápadníky položen jest, k tomu jest 
pan Tomáš Mikoláš Nygrony z Rizenbachu na místě paní Anny Marie Nygronové paní 
manželky své přiznání učinil, že jest z toho závdavku 33 kop 20 grošů míšeňských na 
hotové přijal, a na paní Lucii Otýlii paní manželku pana Matesa Maxmiliána Prince 33 kop 
20 grošů míšeňských poražených jest. Tak toho závdavku potud 66 kop 40 grošů 
míšeňských vyplněno jest, ostatních 33 kop 20 grošů, když paní Mandalena Cimrmanová, 
že jest je přijala, přiznání své činí, nepomine se také v tomto zápisu zaznamenati. 
Léta 1663 dne 3. měsíce Máje vedle přiznání a kvitancí zpečetěné a podepsané od 
urozeného pana Tomáše Mikoláše Nygrony z Rozenbachu, co jest týž pan Nygrony na 
místě a k ruce paní Anny Marie paní manželky své po závdavku jemu předešle odevzda-
ném na peníze gruntovní přijal a tuto se za položení a jemu za propuštění odpisuje totiž za 
rok 1661 10 kop a za rok 1662 též 10 kop, činí 20 kop, má tu ještě 363 kop 20 grošů. 
Item paní Lucii Otýlii paní manželce pana Matesa Maxmiliána Prince poráží se za rok 1661 
na gruntovní peníze 10 kop a za rok 1662 též 10 kop, má tu ještě 363 kop 20 grošů. 
Podobně paní Majdalena Cimrmanová ústní přiznání učinila, že jest napřed v závdavku 
rozepsaném, co jí z něho náleželo 30 kop 20 grošů, spokojená a za rok 1661 a 1662 za 
každý po 10 kopách činí 20 kop na gruntovní peníze od pana zetě svého přijala a ještě jí tu 
náležeti bude 363 kop 20 grošů a zůstaví se za ten grunt doplatiti 1 090 kop. 
A jakož tu ještě paní Lucii Otýlii paní manželce pana Matesa Maxmiliána Prince jakž 
vypsáno 363 kop podílu jejího náleželo, takové peníze se všecky, tak jako by jí na hotové 
odvedeny byly, poráží a summy, co se dopláceti 
 
 
 

Fol. 61b 
 
mělo, odpisují, takže toliko ročně po 20 kopách dopláceti se pozůstává 726 kop 40 grošů. 
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Fol. 66a 

 

Grunt Štírkovský 
Daniel Štírek24 

ten grunt byl předešle za 1 025 kop 
v knihách starých purkrechtních na listu 168. 

 
Léta 1657 3. February Daniel Štírek vedle téhož gruntu prošacování ujal též grunt sobě, 
manželce, dědicům a budoucím svým se vším příslušenstvím za 400 kop, placení roční 
začíti má při nejprvnějším soudě a potom dále každoročně až do vyplacení po 5 kopách 
a to vše náleží Mandaleně Štírkové a po smrti její vrchnosti. Umřela. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Daniel Štírek do důchodu JVHM položil 5 kop. 
 
Tuto se zakládá tak, jakž tento zápis od Tobiáše Rovenského do nových knih od něho 
založených na listu 63 zapsaný se nachází, slovo od slova takto: 
Léta 1657 dne 3. February Daniel Štírek vedle právního prošacování ujal ten grunt po 
Matějovi Štírkovi (kterýžto Matěj Štírek měl starým nápadníkům dopláceti 706 kop) za 
summu 400 kop míšeňských. Na to v létu 1658 položil jedny peníze gruntovní k ruce 
vrchnosti, a totiž 5 kop, dopláceti má, jakž v zápisu položeno, po 5 kopách na roky 
a připsáno, že to Mandaleně Štírkové náleží, ačkoliv ona již zemřela, ale nenáleželo, a po 
smrti že to na vrchnost připadá, a totiž 395 kop.  
Ačkoliv ten zápis není dobře a rozšafně udělán ani předešlé zápisové gruntu nebo 
v starých zápisech nevyšetřením toho, kdo soudy držel, proč puštěno bylo sirotkům 
Maškovským víceji, nežli jim náleželo, o 145 kop a to bylo na škodu Barboře Rubínové. Co 
ještě kdyby ten grunt na summě ke ztenčení nepřišel, náleželo a vyjíti by mělo, odtud 
Barboře Rubínové mimo to, čemu jest připomenutí, sirotci na její spravedlnost přibrati, 
a jest nápadnice p. Mandalena Cimrmanová 328 kop a Jiříkovi Vtipovi náleželo 378 kop. 
 
 
 

Fol. 66b 
 
Potud ti však aneb po nich nápadníci v živobytí nejsou, ovšem že by to, co doplatiti jest, 
na vrchnost připadlo. A takovým rozšafným děláním zápisů na ten grunt, kdyby držitel 
toho každoročně peníze kladl, čehož však nespatřuje, přišel by ten grunt k zaplacení 
teprve v 80 letech, tak by poslední nápadníci nikdy nic nedostali a k svému nepřicházeli. 
 

                                                 
24  Nyní Husovo nám. čp. 9. 
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Grunt Zápotocký 
Mikuláš Šafařík25 

 
Létu 1657 3. February vynašlo se to, že jest týž Mikuláš Šafařík se tu do toho gruntu 
přiženil k Anně dceři po nebožtíkovi Bartolomějovi Zápotockém, kterýžto grunt jest zcela 
a zaúplna zaplacený. 
 
 
 

Fol. 78a 
 

Grunt Krčma 
Matěj Koza26 

 
Léta 1657 3. February Matěj Koza vedle též krčmy prošacování ujal ji se vším k ní 
přináležejícím příslušenstvím sobě, manželce a dětem za 300 kop, z toho náležeti má 
Mikulášovi Šafaříkovi, co tu otec ženy jeho byl vyplatil, 50 kop a ty mu vyplatiti má na roky 
počnouc při nejprvnějším soudě až do vyplacení po 3 kopách, ostatek vše Matějovi Kozovi. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Matěj Koza položil Mikulášovi Šafaříkovi 3 kopy. 
Léta 1659 25. Marty při držení soudu Matěj Koza položil Mikulášovi Šafaříkovi 3 kopy. 
Léta 1660 19. February při držení soudu Matěj Koza Mikulášovi Šafaříkovi položil 3 kopy. 
Zůstává dopláceti 291 kop, odtud vyjití náleží 

Mikolášovi Šafaříkovi po Anně Zápotocký manželce své    41 kop 
ostatek Matějovi Kozovi      250 kop 

Léta 1661 dne 12. February Matěj Koza v soudě položil 3 kopy, zůstává 288 kop, 
propuštěny Mikolášovi Šafaříkovi, má tu ještě 38 kop. 

Léta 1662 dne 9. February Matěj Koza v soudě položil 3 kopy, zůstává 285 kop, 
propuštěny Mikolášovi Šafaříkovi, má tu ještě 35 kop. 

 
 
 

Fol. 78b 
 
Léta 1663 dne 23 January Matěj Koza v soudě položil 3 kopy, zůstává 282 kop, puštěny 

Mikolášovi Šafaříkovi. 
 

                                                 
25  Nyní Husovo nám. čp. 11. 
26  Nyní Čsl. armády čp. 1. 
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Fol. 85a 

 

Ves Hradiště 
 
 
 
 
Mlýn Pasovský panský fol. 86 

Chalupa Kalousovská  89 
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Fol. 86a 

 

Mlýn Pasovský 
nyní panský, najímá se27 

v knihách starých purkrechtních na listu 171. 
 
Léta 1624 Jan Pasovský koupil mlýn a chalupu při tom mlýně ležící od Pavla Merce anebo 
po tom Pavlovi Mercovi za summu 430 kop, na to porazil na manželku svou 107 kop 
30 grošů a do léta 1631 na roky vyplatil a dány byly do truhlice sirotčí 24 kop a tak všeho 
vyplaceno měl 131 kop 30 grošů, zůstal dopláceti po 6 kopách na roky 298 kop 30 grošů. 
Z toho placení vyjití náleželo sirotkům nebožtíka Jiříka Kalouse 
Janovi         76 kop 10 grošů 
Oldřichovi        76 kop 10 grošů 
Dorotě        76 kop 10 grošů 
a Pavlovi Mercovi nebo nápadníkům po něm    70 kop 
A mimo to na výš psané sirotky Kalousovské do truhlice sirotčí vloženo bylo v zápisu Pavla 
Merce a ty vojáci pobrali      80 kop 
a v zápisu Jana Pasovského do léta 1630, co vloženo bylo,  24 kop 
 
 
 

Fol. 89a 
 

Chalupa Kalousovská 
pustá, jen místo, kde stála.28 

 

                                                 
27  Peterkův mlýn, samota čp. 51. 
28  Již nebyla obnovena. 
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Fol. 95a 

 

Ves Zličín 
 
 
 
 
Grunt Štěrbovský fol. 97 

Broučkovský 100 

Jiří Finfan na Brožkovském 103 

Jan Dvořák na Čejkovském 107 

Adam Černý na Skopeckém 113 

Václav Bledý na Novákovském 119 

Pohlidovský 125 

Jan Srb na Pýchovském 129 

Grunt Starých 135 

Bartoň Kučera na Kučerovském 138 

Jiří Finfan na 2. Brožkovském 145 
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Fol. 151a 

 

Ves Sobín 
 
 
 
 
Dorota Žáková na Žákovém fol. 152 

Martin Urban na krčmě29 158 

Matěj Franc na Hautovském 164 

Jan Málek na Čertovském 170 

Jan Urbanů na Markovském 176 

Havel Kuliš na Hautovském 182 

Jan Pospíšil na Pýchovském 188 
 

                                                 
29  Dále v knize krčma Štipákovský. 
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Fol. 194a 

 

Ves Řepy 
 
 
 
 
Nikodým Čejka na Čejkovském fol. 195 

Hrzanovský30 200 

Tomáš Vondráček na Finfanovském 203 

Martin Habík na Čejkovském 209 

Jakub Pišvejc na Hautovském 215 

Tomáš Kobyla na Kobylovském 221 
 

                                                 
30  Dále v knize Haržanovský, pustý. 
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Fol. 230a 

 

Ves Litovice 
 
 
 
 
Jan Endr na Endrovské fol. 231 

Jiří Osvald na Osvaldovském 237 

Jan Novák na Novákovském 242 

Jiří Zikmund na Zikmundovském 248 

Mrázovský 254 

Anna Pěnkavová na Perníčkovském 257 

Jan Vlček na Vlčkovské 263 

Kolářovský 269 

Vítovský 272 
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Fol. 231a 

 

Chalupa Enderovská 
Jan Ender31 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to, že jest Jan Ender tuž chalupu po Jiříkovi Enderovi otci 
svém zdědil, kterouž nebožtík byl koupil za 228 kop a na ní vyplatil 205 kop. 
Z toho náleží: nejprve se poráží tomuto Enderovi Janovi v závdavku od otce jeho vyplace-
ných 205 kop, ostatní 23 kop přichází na Tomáše bratra tohoto Jana, o kterýmž se neví, 
a na Kateřinu sestru jeho, která zůstává v Praze propuštěna, však se zajisto neví, jestli 
s spravedlností. 
Placení ročně začíti má při nejprvnějším soudě a dále potom každoročně až do vyplacení 
po 2 kopách. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Jan Ender do důchodu JVHM místo Tomáše, 

poněvadž o něm neví, položil 2 kopy. 
Léta 1659 dne 26. Marty při držení soudu Jan Ender do důchodu JVHM položil 2 kopy. 
 
 
 

Fol. 231b 
 
Léta 1660 19 February Jan Ender při držení soudu do důchodu JVHM složil 2 kopy. 
Vedle toho zápisu zůstal by dopláceti za grunt 17 kop a náležely vedle toho zápisu k ruce 
vyjíti 
vrchnosti po Tomášovi zběhlém       5 kop 30 grošů 
Kateřině sestře jeho do Prahy propuštěné   11 kop 30 grošů 
Nachází se pak v tom zápisu, že jest Jan Ender, co byl tu otec jeho 205 kop vyplatil, to 
toliko na sebe svého porazil a na bratra a sestru co starým nápadníkům dopláceti se mělo 
23 kop odepsati dal, což se státi nemělo nebo bratru a sestře jeho což potom na vrchnost 
připadlo z vykladení od otce jeho z těch 205 kop na tři rozdělíc na každého po 68 kopách 
20 groších by přicházelo, že pak ten zápis z příčin slušných vedle prošacování zase předě-
lati jest, jakž tuto dále psáno, z něhož se vyrozumí. 
 
Jiný zápis Jana Endera. 
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrze přísežné osoby, totiž Tomáše 
Kobylu vrchního rychtáře, Matěje France, Matěje Šafaříka a Jiříka Kozáka vše rychtářů 
z rychty hostivické, nadepsaný Jan Ender, ačkoliv prve na tom gruntě hospodářem byl, 
však že z příčin slušných ten zápis vedle tohoto obnoveného prošacování k napravení 
přiveden býti musel, týž Jan Ender ujal týž grunt tak, jakž šacován byl, za summu 70 kop 
míšeňských, závdavku položiti má při čase svatého Bartoloměje léta tohoto přítomného 
1661, totiž 5 kop, peníze gruntovní na roky doplácení celé summy po 2 kopách pokládati 
míti bude, z kteréžto summy vyjití náleží 

                                                 
31  Litovický statek čp. 13, nyní Litovická čp. 633 
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vrchnosti po Tomášovi z gruntu zběhlém a po Kateřině sestře jeho s výš psaným 
závdavkem náležeti bude       46 kop 40 grošů 
Janovi Enderovi držiteli gruntu      23 kop 20 grošů 
Na to jest v předešlém zápise v létu 1658, 1659 a 1660 za 3 léta položil 6 kop a léta 1661 
položil 2 kopy, činí 8 kop, jsou vzaty k rukám vrchnosti. 
A Janovi Enderovi, držiteli toho gruntu podílu jeho se poráží 23 kop 20 grošů, nyní toho, 
což s tou porážkou vyplaceno, má 31 kop 20 grošů a ještě dopláceti má po 2 kopách 
30 groších a to vše vrchnosti náleží – 38 kop 40 grošů. 
 
 
 

Fol. 232a 
 
Léta 1662 dne 27. January Jan Ender v soudě položil závdavku 5 kop, jsou přijaty k ruce 

vrchnosti a ještě dopláceti po 2 kopách na roky a ty všechny vrchnosti náležeti budou 
33 kop 40 grošů. 

Léta 1663 dne 23. January Jan Ender v soudě položil 2 kopy, zůstává 31 kop 40 grošů, 
propuštěny vrchnosti. 

 
 
 

Fol. 237a 
 

Chalupa Osvaldovská 
Jiří Osvald32 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to ze zpráv, že týž Jiří Osvald má tuž chalupu, která 
někdy bývala za 250 kop, zcela a zaúplna zaplacenou. 
 

                                                 
32  Litovický statek čp. 12, nyní nám. 1. máje čp. 632. 
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Fol. 242a 

 

Grunt Novákovský 
Jan Novák33 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to ze zpráv, že jest týž grunt býval za 600 kop 
s přídavky. Že pak velice spuštěný nyní ve všem jest, klade se podle šacunku i beze všech 
přídavků za 400 kop, kterýžto Jan Novák ujal sobě, manželce a dětem svým se vším 
k němu příslušenstvím a při tom šacunku tak zůstaveno dále podle zprávy vyplatil 380 kop, 
ostatek náleží  
Matoušovi Novákovi, pokudž živ jest, a jestli není, vrchnosti dědičně  20 kop 
a ty se platiti začíti mají při nejprvnějším soudě i potom dále až do vyplacení každoročně 
po               2 kopách 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Jan Novák do důchodu JVHM položil    2 kopy. 
Léta 1659 26. Marty při držení soudu Jan Novák do důchodu JVHM položil    2 kopy. 
 
 
 

Fol. 242b 
 
Léta 1660 19. February Jan Novák při držení soudu do důchodu JVHM složil   2 kopy 

zůstává dopláceti a náleží vrchnosti       14 kop 
Léta 1661 dne 14. February Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 12 kop, vzaty 

k rukám vrchnosti. 
Léta 1662 dne 27. January Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 10 kop, vzaty 

k rukám vrchnosti. 
Léta 1663 dne 23. January Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 8 kop, propuštěny 

vrchnosti. 
 

                                                 
33  Litovický statek čp. 11, nyní nám. 1. máje čp. 631. 
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Fol. 248a 

 

Grunt Zikmundovský 
Jiří Zikmund34 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to ze zpráv, že jest týž grunt býval za 500 kop a jest 
zaplacený. Kromě Anně sestře Zikmundové týž Zikmund vydati odtud má 40 kop a ty má 
platiti začíti při nejprvnějším soudě a potom dále každoročně až do vyplacení po 1 ½ ko-
pách. 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Jiří Zikmund Anně sestře své položil 1 kopu 30 grošů. 
Léta 1661 dne 14. February Jiří Zikmundu v soudě položil Anně sestře své 1 kopu 30 gro-

šů, zůstává jí dopláceti 37 kop. 
Léta 1662 dne 27. January Jiří Zikmund v soudě položil Anně sestře své 1 kopu 30 grošů, 

zůstává jí dopláceti 35 kop 30 grošů. 
Léta 1663 dne 23. January Jiří Zikmund v soudě položil 1 kopu 30 grošů, zůstává jí doplá-

ceti 34 kop, propuštěny Anně sestře jeho. 
 
Jiný zápis Jana Endera na ten grunt. 
Léta 1663 dne 30. Aprilis vedle právního prošacování skrze osoby přísežné rychty hostivic-
ké Jan Ender ujal grunt od Jiříka Zikmundova se vším k němu od starodávna příslu-
šenstvím tak, jakž ho předešlí držitelové v užívání byli, za summu 140 kop míšeňských, na 
tu summu závdavku položiti má při času svatého Václava roku přítomného 1663 5 kop. 
Kladení peněz gruntovních počnouc při nejprvnějším soudě každoročně do vyplacení 
poslední summy po 5 kopách jíti má. K tomu gruntu náleží rolí orných i s porostlinami za 
1 ½ lánu, zahrady jsou dvě a něco stromoví štěpného, sena se nabírá nejméně 3 vozy, 
žita, co jest seté na zimu, po 6 strychách a pšenice po 1 strychu 1 věrteli, z toho třetí 
mandel Jan Ender užíti a ostatek k Jiřík Zikmundův k své ruce obrátiti má, z toho gruntu 
vyjití náleží Anně sestře Zikmundové 34 kop a Jiříkovi Zikmundovi i s závdavkem 106 kop. 
Stal se zápis na zámku kladenském dne 6. May léta 1663. 
 
 
 

Fol. 254a 
 

Grunt Mrázovský 
pustý35 

 

                                                 
34  Litovický statek čp. 10, nyní nám. 1. máje čp. 630. 
35  Litovický statek čp. 36, nyní nám. K Rybníku čp. 656. 
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Fol. 257a 

 

Grunt Perníčkovský 
Anna Pěnkavová, vdova36 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to, že týž grunt býval za 500 kop, vyplaceno 390 kop, 
ostatních 100 kop náleží 
Anně Perníčkové, která zůstává v Mořině      50 kop 
Pavlovi Perníčkovi dědici        60 kop 
A to placení začíti se má při nejprvnějším soudě a potom dále každoročně až do vyplacení 
po              2 kopách 
 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu Anna Pěnkavová po umrlým Pavlovi Perníčkovi 
do důchodu JVHM zdědilých položila         2 kopy 
 
Jiný prodej toho gruntu. 
Martin Volšanský. 
Léta 1662 dne 24. Juny vedle právního prošacování skrze osoby přísežné totiž: Tomáše 
Kobylu, rychtáře vrchního rychty hostivické, Matěje France z Sobína, Jiříka Koutného 
odtud, Matěje Šafaříka rychtáře hostivického, Matěje Zelenku odtud a Jana Endera rychtá-
ře litovského, nadepsaný Martin Volšanský ujal ten grunt vedle téhož prošacování se vším 
k němu od starodávna příslušenstvím tak, jak ho předešlí držitelové v užívání byli, za 
summu 120 kop míšeňských, závdavku při nejprvnějším soudě položiti má 5 kop a potom 
dále do zaplacení při soudech po 5 kopách pokládati má. Odtud vyjití náleží 
Anně Perníčkové, která jest propuštěna do Mořiny a neví se, jestli propuštěna z spravedl-
nosti            50 kop 
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi umřelý       58 kop 
Anně Pěnkavové         12 kop 
 

                                                 
36  Litovický statek čp. 5, nyní Litovická čp. 625. 
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Fol. 263a 

 

Chalupa Vlčkovská 
Jan Vlček37 

 
Léta 1657 3. February vynašlo se to, že jest bývala za 50 kop a jest zaplacená. 
 
 
 

Fol. 269a 
 

Grunt Kolářovský 
pustý.38 

 
 
 

Fol. 272a 
 

Grunt Vítovský 
pustý.39 

 

                                                 
37  Litovický statek čp. 4, nyní Litovická čp. 624. 
38  Litovický statek čp. 15, nyní Litovická čp. 635. 
39  Litovický statek čp. 14, nyní Litovická čp. 634. 
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Fol. 278a 

 

Jeneček 
 
 
 
 
Kryštof Nedbal na Nedbalovském fol. 279 

Jíra Nedbal na Piplasovském 284 

Kambovský 290 
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Fol. 279a 

 

Grunt Nedbalovský 
Kryštof Nedbal40 

 
Léta 1657 3. February Kryštof Nedbal ujal týž grunt po otci svém posavad živém, kterýž 
pro starost hospodařiti nemohl, otce má smrti dochovati a Jiříka, bratra svého, vybýti 
a Anna sestra jeho též tu má věna 20 kop, kteréž jí též zaplatiti povinen. A býval týž grunt 
za 600 kop. 
 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu vedle spravedlivého uznání po spatření všech 
příležitostí, jež k témuž gruntu náleží, jsouce převelice na všem, totiž stavení i polích, 
spuštěný, od rychtáře a jiných prošacován za 200 kop, z toho náleží 
Pavlovi Nedbalovi otci        100 kop 
Matějovi bratru jeho        100 kop 
Anně z podílu Pavla Nedbala věna náleží        10 kop 
Placení roční začal téhož roku a dne po 4 kopách. 
Téhož dne Kryštof Nedbal Matějovi Nedbalovi položil, Pavlovi otci 2 kopy a Matějovi bratru 
jeho 2 kopy, činí 4 kopy. 
 
 
 

Fol. 279b 
 
Zápis Václava Kozla. 
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrze přísežné osoby, totiž Tomáše 
Kobylů, rychtáře vrchního, Matěje France rychtáře sobínského, Jana Endera rychtáře 
litovického, Matěje Šafaříka rychtáře hostivického a Jiříka Kozáka rychtáře břevského, 
nadepsaný Václav Kozel ujal grunt po Kryštofovi Nedbalovi se vším k němu příslušenstvím 
tak, jak ho předešlí držitelové v užívání byli, tak jakž prošacován byl, za summu 160 kop 
míšeňských, na tu summu závdavkem položiti mají při času sv. Vavřince roku přítomného 
1661 10 kop, ostatních 150 kop do vyplnění vší summy každoročně při soudech po 5 ko-
pách dopláceti míti bude, při kterémžto gruntu jest polí zádušních k záduší hostivickému 
náležejících pod 15 strychů a ty nyní ladem leží, však když se osívá, dává se k záduší třetí 
mandel. 
Odkud vyjití náleží 
předně vrchnosti po Janovi Štírkovi závdavku     10 kop 
potom vrchnosti potom Janovi Štírkovi ještě napřed    73 kop 
Pavlovi Nedbalovi mimo 10 kop, co Anně držící věna z svého podílu odevzdal, ještě podle 
velikosti a malosti          30 kop 15 grošů 
Matějovi Nedbalovi bratru jeho podobně      36 kop 45 grošů 
jest ta Anna vdova v Tachlovicích za Václava Krause a též Anně věna náleží 
           10 kop 
Stal se zápis tento na zámku kladenském léta a dne svrchu psaného. 
 

                                                 
40  Bývalý malojenečský statek čp. 6, později Družstevní čp. 949. 
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Fol. 284a 

 

Grunt Piplasovský 
Jíra Nedbal41 

 
Léta 1657 3. February vedle téhož gruntu od rychtáře a konšelů prošacování Jíra Nedbal 
ujal týž grunt se vším k tomu přináležejícím příslušenstvím za  200 kop.  
Platiti má na roky začíti při nejprvnějším soudě i potom dále až do vyplacení po  
               3 kopách  
a to náleží Jakubovi Piplasovi, který zůstává v Březně. 
 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu Jíra Nedbal, poněvadž se Jakub Piplas nenachází 

a o něm se neví, do důchodu JVHM položil       3 kopy 
Léta 1659 dne 26. Marty při držení soudu Jíra Nedbal položil do důchodu JVHM 
              3 kopy 
Léta 1660 19. February při držení soudu Jíra Nedbal do důchodu JVHM složil 
              3 kopy 
zůstává dopláceti za grunt 191 kop. 
 
Naproti tomuto zápisu nacházím zápis v starých knihách na listu 114 Jana Sládka, kterýžto 
Jan Sládek koupil byl ten grunt v létu 1610 po Janovi Piplasovi za summu 650 kop, na to 
závdavku položil 150 kop a na peníze gruntovní 265 kop. A tak všeho vyplaceno měl 
415 kop a měl dopláceti 235 kop a toho času náleželo z toho gruntu vyjití dětem Jana 
Piplasa na Červeném Újezdci 
Václavovi         133 kop 20 grošů. 
Pavlovi, bratru jeho        133 kop 20 grošů 
a Šimonovi synu Bašovému ve vsi Hostivici     133 kop 20 grošů 
           ––––––––––––––– 
          400 kop 
 
 
 

                                                 
41  Malojenečský statek čp. 1, nyní Družstevní čp. 944. 
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Fol. 284b 

 
Na to za grunt dopláceti, jakž výš psáno, zůstalo   235 kop 
do truhlice sirotčí na sirotky vloženo bylo    165 kop 
A mimo to závdavku bylo 150 kop na hotové složeno, komu by náležel, jestli komu 
propuštěn nebo do truhlice dán, o tom v tom zápisu žádná zmínka se nečiní i nebo jestli 
věřitelům jakým propuštěn. 
Potom ještě v týchž knihách na tom gruntu nachází druhý zápis, že jest Řehoř Tobiáš po 
nebožtíkovi Janovi Piplasovi ten grunt koupil za 400 kop a místo položení závdavku na 
Annu manželku svou (a není položeno po kom) 80 kop porazil a dopláceti zůstal 320 kop, 
z toho náleželo 
Pavlovi synu Jana Piplasa       128 kop 
a Janovi Baštovi do Hostivic        64 kop 
dětem nebožtíka Jana Sládka 
Jakubovi           64 kop 
Václavovi           64 kop 
Že pak ten grunt spuštěním na summě v posledním zápisu ke ztenčení přišel a toliko za 
200 kop prodán jest, děti po nadepsaném Janovi Sládkovi tu nic míti nemohou, nežli 
starým nápadníkům odtud vyjíti má, totiž: 
vrchnosti po Pavlovi a Václavovi synech Jana Piplasa    124 kop 20 grošů 
a Janovi Bašovi do Hostivic        66 kop 40 grošů 
 
Léta 1661 Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy, zůstává dopláceti 188 kop, propuštěny vrch-

nosti, má tu vrchnost 121 kop 20 grošů. 
Léta 1662 dne 9. February Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy, zůstává 185 kop, propuště-

ny k ruce vrchnosti, má tu vrchnost 118 kop 20 grošů. 
Léta 1663 dne 23. January Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy, zůstává 182 kop, propuště-

ny vrchnosti, má tu vrchnost 115 kop 20 grošů. 
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Fol. 290a 

 

Grunt Kambovský 
pustý42 

v knihách starých purkrechtních na listu 117. 
 
Léta 1623 Jan Kamba měl ten grunt koupený po Janovi Kambovi otci svém za 900 kop 
míšeňských, na tu summu po sražení podílu svého po splacení dluhů a dílu peněz 
vykladení, ještě měl za ten grunt po 20 kopách na roky dopláceti Šimonovi bratru svému 
183 kop. 
A mimo to do truhlice sirotčí vloženo bylo, a ty peníze oběma bratřím Janovi a Šimonovi 
náležely, 30 kop. 
 

                                                 
42  Malojenečský statek čp. 8, nyní Družstevní čp. 951. 
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Fol. 307a 

 

Ves Velká Jeneč 
 
 
 
 
Krčma Burianovská panská fol. 309 

Kašpar Vondra na Čírkovském 312 

Jiří Kalivoda na Doušovském 318 

Chalupa Bakalářovská 324 

Chalupa Dudovská 327 

Chalupa Vávrovská 330 

Grunt Štipákovský 333 

Šimon Kalivoda 336 

Grunt Hrochovský 342 

Grunt Vocasovský 345 

Grunt Chalupovský 348 

Grunt Hoškovský 351 

Matěj Hošek na Beránkovském 354 

Grunt Fialovský 360 

Grunt Javůrkovský 363 

Kašpar Vondra 366 

Marek Tesař na krčmě Vondrovské 372 
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Fol. 378a 

 

Ves Břve 
 
 
 
 
Jiřík Kozák na Kozákovském fol. 382 

Jan Mělnický krčmář 388 

Jan Hošek na Litovské 394 
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Fol. 382a 

 

Grunt Kozákovský 
Jiří Kozák43 

 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu vedle prošacování téhož gruntu Jiří Kozák ujal jej 
sobě, manželce a dětem svým se vším k tomu přináležejícím příslušenstvím za 500 kop, 
placení roční začíti má tohoto roku po 8 kopách, z toho náleží 
1. Jiřímu Kozákovi, co tu byl otec jeho, vyplatil za závdavek, se poráží  288 kop 
2. Ondřejovi Čejkovi bratru (jest omyl, náleží Dorotě Čejkové)    50 kop 
3. Dorotě Čejkové         162 kop 212 kop 
 
Léta 1658 20. dne Marty při držení soudu Jiří Kozák položil Dorotě Čejkové 8 kop. 
Léta 1659 dne 26. Marty při držení soudu Jiří Kozák položil Dorotě Čejkové 8 kop. 
Léta 1660 19. February při držení soudu Jiří Kozák Dorotě Čejkové položil 8 kop. 
 
Dopláceti zůstává za grunt 476 kop. V tom zápisu nejsouce podíly dobře položeny, vedle 
starého zápisu takto se napravují, totiž: 
nápadníkům Víta Čejky ještě mimo předešlé vyzdvižení   231 kop 
a nápadníkům po Janovi Kozákovi náleží držiteli gruntu    245 kop 
Mimo to nachází se v starých knihách, že bylo z toho gruntu uloženo do truhlice sirotčí, 
a ty peníze nápadníkům nebožtíka Víta Čejky náležely, 391 kop 51 grošů 3 denáry. 
 
 
 

Fol. 382b 
 
Léta 1661 Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává dopláceti 468 kop, propuštěny Dorotě 

Čejkové, má tu ještě 223 kop. 
Léta 1662 dne 9. February Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává dopláceti 460 kop, 

propuštěny Dorotě Čejkové, má tu 215 kop. 
Léta 1663 dne 23. January Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává dopláceti 452 kop, 

propuštěny Dorotě Čejkové, má tu 202 kop. 
 

                                                 
43  Břevský statek čp. 1, nyní U Ovčína čp. 1067. 
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Fol. 388a 

 

Krčma 
Jan Krčmář Mělnický44 

 
Léta 1657 4. February vyhledalo se to z knih léta 1610 založených fol. 253, že přiženiv se 
tu Jan Krčmář Mělnický k Lidmile vnučce Alžběty staré krčmářky, takovou krčmu jim 
manželům, dědicům a budoucím jejich se vším k ní přináležejícím příslušenstvím v létu 
1639 ústně při knihách přiznání postoupila k dědičnému užívání na ten způsob, aby oni 
manželé dotčenou Alžbětu jídlem a pitím náležitě, dokud by ji pán Bůh v živobytí zanechal, 
opatrovali i také každého roku pro lepší jí pohodlí po 3 kopách míšeňských na hotové 
dávali a platili. Jestli by se její dluhové našli, ty aby také zaplatili. Jestliže se nenajdou, že 
ji mají zcela a zaúplna zaplacenou. 
 

                                                 
44  Bývalý břevský statek čp. 9, v nynější Hájecké ulici. 
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Fol. 394a 

 

Chalupa Litovská 
Jan Hošek45 

 
Léta 1657 4. February Jan Hošek vedle též chalupy prošacování ujal jí sobě, manželce 
a dětem svým se vším k ní příslušenstvím za 70 kop, placení ročně začíti má při nejprv-
nějším soudě a potom každoročně až do vyplacení skládati po 2 kopách, z toho náleží 
Janovi Pospíšilovi do Sobína       30 kop 
Daniela Esa ženě         40 kop 
 
Léta 1658 20. Marty při držení soudu Jan Hošek položil 2 kopy, z toho puštěny Janovi 

Pospíšilovi ½ kopy a Danielovi Esovi 1 kopa 30 grošů. 
Léta 1659 dne 26. Marty při držení soudu Jan Hošek položil 2 kopy, z toho puštěno Janovi 

Pospíšilovi 1 kopa a Danielovi Esovi 1 kopy, činí 2 kopy. 
Léta 1660 19. February při držení soudu Jan Hošek Janovi Pospíšilovi položil 1 kopu 

a Danielovi Esovi 1 kopu, činí 2 kopy. 
 
 
 

Fol. 394b 
 
Vedle toho zpřed psaného Matyášova zůstává dopláceti za grunt 64 kop, náleželo by 
z toho vedle téhož zápisu, kdyby pořádný byl 
Janovi Pospíšilovi         27 kop 30 grošů 
ženě Daniela Esy         36 kop 30 grošů 
V zápisu pak v knihách starých se nachází na listu 255, že odtud vyjíti mělo sirotkům 
Matěje Albrechta Anně máteři, Šimonovi synu, Kateřině dceři 60 kop, však podle velikosti 
a malosti na ně přišlo        35 kop 
těch 35 kop náleží Danielovi Štírkovi  
item Matějovi Štírkovi náleželo 10 kop, vrchnosti po něm      5 kop 40 grošů 
Bartoňovi Skotovskému 40 kop, vrchnosti po něm     23 kop 20 grošů 
 
Léta 1661 Jakub Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 62 kop, propuštěny k ruce 

vrchnosti 1 kopa, má tu vrchnost 28 kop, Danielovi Štírkovi propuštěna 1 kopa, má tu 
34 kop. 

Léta 1662 dne 9. February Jan Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 60 kop, propuštěno 
Danielovi Esovi 1 kopa, má tu 33 kop, vrchnosti propuštěna 1 kopa, má tu vrchnost 
27 kop. 

Léta 1663 dne 23. January Jan Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 58 kop, propuštěny 
Danielovi Esovi 1 kopa, má tu 32 kop, vrchnosti 1 kopa, má tu 26 kop. 

 
Geschlossen am 16 Juni 1850.46 

[podpis nečitelný] 

                                                 
45  Břevský statek čp. 2, nyní U Ovčína čp. 1068. 
46  Německy: Uzavřeno 16. června 1850. 


