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O purkrechtu 

Když se po smrti Floriána Jetřicha hraběte ze Žďáru 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.1 Zejména u pustých usedlostí 
písař Matyáš Pohořský odkazuje na jednotlivé listy předchozích gruntovních register, které 
označuje jako „knihy staré“. Součástí panství v této době již byly i Litovice.2 

Když se v roce 1661 stal panským písařem Tobiáš Rovenský,3 zjistil, že Matyáš nese-
stavil purkrecht dostatečně pečlivě, zápisy upřesnil různými dodatky a založil roku 1661 
další knihu, 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 zapiso-
valo jen do roku 1663. 

Nový purkrecht z roku 1661 přesně respektuje pořadí jednotlivých usedlostí podle 
předchozí knihy a v úvodu každé usedlosti z ní opisuje většinu údajů. Záznamy jsou 
vedeny většinou do roku 1689. Do knihy je vzadu svázáno šest nečíslovaných listů, které 
podrobněji popisují majetkové vypořádání vrchnosti u Hoškovského gruntu v Jenči a Štír-
kovského gruntu v Hostivici v roce 1676. Vrchnost totiž vykoupený Štírkovský grunt přidě-
lila Matěji Hoškovi, hospodáři na statku v Jenči, který od něj vykoupila. 

Po smrti Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru, který zemřel bez dědice, 
majetek dočasně spravovali Martinicové a 3. listopadu 1688 byl rozdělen mezi pět sester 
zemřelého. Tím se rozdělila i rychta hostivická. Hostivici získala Johana Barbora hraběnka 
Caretto-Millesimová a Litovice, Jeneček a Břve připadly její sestře Kateřina hraběnka 
z Magni.4 Na každém dílu byly vedeny pozemkové knihy samostatně. Hostivická kniha, 
která by vyplňovala období od roku 1689 do roku 1701, kdy majitel nově vytvořeného 
tachlovického panství Karel Jáchym hrabě z Bredy založil novou pozemkovou knihu,5 není 
známa. Naproti tomu pro litovický statek se dochovala kniha, která opakuje údaje z knihy 
z roku 1661 a je dovedena až do roku 1707, kdy na ni navázala nová Bredova kniha.6 

Purkrechtní knihu z roku 1661 využil při bádání o hostivické historii hlavně velký 
znalec litovické historie Ludvík Pergl, který s její pomocí sestavil historii litovických domů 
do litovické obecní kroniky.7 Údaje o vlastní Hostivici dříve nikdo obdobně nezpracoval. 

                                                 
1  Panství červenoújezdecké tvořily červenoújezdecká a hostivická rychta a panství kladenské stejného 

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

2  Registra z roku 1657 zařazena jako svazek č. 2 řady E Pramenů k hostivické historii. 
3  Turnovský měšťan Tobiáš Rovenský byl důchodním písařem na kosteckém panství v roce 1639 

v době, kdy panství včetně hradu Kost obsadila švédská vojska hraběte Banéra. Po odchodu Švédů 
majitel panství Heřman Černín Rovenského a hejtmana panství Svatoše Hosiána věznil a požadoval po 
nich náhradu škod způsobených pobytem vojska. Věznění se následně ukázalo jako neoprávněné. 
V prospěch Rovenského se částečně angažoval i hrabě Maxmilián z Valdštejna jako jeho dědičný pán. 
Podrobně o tom PEKAŘ, Josef: Kniha o Kosti, kniha první, zejména kapitola čtvrtá. 

4  Dělení panství je podrobně popsáno dílčími cedulemi v deskách zemských, které jsou citovány ve 
svazku č. 11 řady B Pramenů k hostivické historii. 

5  Svazek č. 5 řady E Pramenů k hostivické historii. 
6  Svazky č. 4 a 6 řady E Pramenů k hostivické historii. 
7  Svazky č. 2 a 3 řady H Pramenů k hostivické historii. 
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Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových 
knih v části převzaté od Okresního soudu Unhošť pod inv. č. 162. Archiv předpokládá 
přeřazení jednotlivých pozemkových knih z této sbírky zpět k fondům příslušných velko-
statků. Původní inventární číslo by v novém zatřídění mělo být považováno za signaturu. 

 

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

list zpředu, „b“ list zezadu) podle původního číslování. Nečíslované listy v zadní části knihy 
jsou označeny navíc písmenem „X“. Přepis plně zachovává strukturu 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 zpravidla doplněné chybějící části textu nebo pozdější opravy, výjimečně ji 
používá i původní písař. 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 

 
Za šťastného vzácného a pokojného pano- 
vání J. M. Vysoce urozeného pána pana Františka Adama Eusebiusa svaté Římské říše 
hraběte ze Žďáru, pana na Kladně, Červeném Újezdci, Vičicích, Březně a Göttersdorfě, 
J. M. císaře římského, uherského a českého krále slavných soudů dvorského a komořího 
raddy v království Českém, tato registra purkrechtní znova obnovená, ačkoliv od Matyáše 
Pobořského v létu 1657 podobně registra purkrechtní založeny a obnoveny byly. Však když 
se bedlivě a opravdově do starých register pohlídlo, aby ty staré registra s Matyášovými 
corigirovaly, vynašlo se ne v jenom, ale na desítky ve výkazech jeho znamenité chyby, 
mantle a ublížení, jak ke škodě vrchnosti, tak podobně i lidem poddaným. Místy peníze, 
komuž nikdy nenáležely, připisované byly, a místem, kterým spravedlivé nápady náležely, 
zvláště starým nápadníkům, týž staří nápadníci vypuštěni byli. Což zase se vší bedlivosti 
a s nemalou prací přitom s pomocí boží napraveno a v pořádnost uvedeno jest. Čemuž 
všemu kdokoliv v nich pracovati bude, jsouce registra stará jako i od Matyáše Pohořského 
obnovená před rukama, kde a na kterém gruntu a v čem jaké chyby a omylové se nachá-
zejí a vynašly, jsouce to vše vysvětleno, snadno se vyrozuměti a vynajíti moci bude, 
poněvadž pod každým zápisem, na kterém gruntu, na němž takoví omylové se vynašli, 
a jakými prostředky nyní zase k napravení přišli, patrně a světle doloženo jest. Takže co 
samé vrchnosti na tom kladenském a červenoújezdeckém obojím panství na škodu 
a blížení se vztahovalo, jakž se z obzvláštního extraktu vyrozumí, vynašlo se toho a vynáší 
summy přes 5 000 kop míšeňských, kteréžto od Matyáše Pohořského nebedlivě, nenáležitě 
a běžně obnovená registra, poněvadž v nich spotřebu hojně při každém gruntu prázdného 
papíru se nachází. Aby daremně papír k zmaření nepřišel, jsou zase týž jeho registra 
napraveny, takže zase nyní vedle nich již při kanceláři J. V. H. M. kladenské říditi, soudy 
držeti, do nich zápisy na grunty lidské vkládati, a komuž náležité spravedlnosti propouštěti 
moci budou. Tyto pak ode mne Tobiáše Rovenského souseda města Turnova nad Jizerou 
založená a obnovená registra za vrchností dědičnou panství tohoto zůstavati a do nich po 
vydržení každého soudu kladení a propouštění peněz vpisovati, jako i zápisy lidské na 
grunty jejich vkládati se mají. 

Stalo se na zámku kladenském léta Páně 1661. 
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Vyznamenání vesnic do této 
rychty hostivické pojatých, totiž: 

 
 
 
 
 
 
1 Ves Hostivice na listu 1 

2  Hradiště 82 

3 Ves Zličín8 84 

4 Ves Sobín 135 

5 Ves Řepy9 177 

6 Ves Litovice 210 

7 Ves Jeneček 255 

8 Ves Velká Jeneč 270 

9 Ves Břve 348 
 

                                                 
8  V originále Zlejčina (Zlegczyna). 
9  V originále Žeppy (Zeppy). 
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Tuto již dále položí se pořádné Registrum 
v vesnicích rychty hostivické všech hospodářů i pustých gruntů 

zejména, aby se každý grunt snadně najíti mohl. 
 
 

Ves Hostivice 
 
1. Jan Brouček pustý na listu 1 
2. Josef na Baštovském pustý  4 
3. Mandaleny vdovy po nebožtíkovi Tobiášovi pustý  7 
4. Jan Škvor  10 
5. Lukšovský pustý    15 
6. Bartoň Čert    18 
7. Jiřík Zelenka    24 
8. Jan Kobyla pustý    30 
9. Jiřík Jícha    33 
10. Jan Haut pustý    39 
11. Matěj Šafařík    42 
12. Průša – Švehla pustý    48 
13. Urban Smolík pustý    51 
14. Vít Chladil pustý    54 
15. P. Mates Maxmilián Princ    57 
16. Daniel Štírek    63 
17. Mikoláš Šafařík    69 
18. Matěj Koza    75 
 
 

Ves Hradiště 
 
 Mlýn Pasovský k ruce vrchnosti se užívá    81 
 
 

Ves Zličín 
 
1. Matěj Matějíček    84 
2. Jiřík Brož    87 
3. Jiřík Finfan    90 
4. Jan Dvořák    96 
5. Matouš Bouda  102 
6. Václav Bledý  108 
7. Jan Podhlida pustý  114 
8. Jan Srb  117 
9. Jakub syn Jana Starého pustý  120 
10. Bartoň Kučera  123 
11. Brožkovský grunt  129 
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Ves Sobín 

 
1. Jiřík Koutný na listu 135 
2. Martin Urbanů  141 
3. Matěj Franc  147 
4. Jan Málek  153 
5. Jan Urbanů  159 
6. Jakub Perníček  165 
7. Jan Pospíšil  171 
 
 

Ves Řepy 
 
1. Nikodým Čejka  177 
2. Jan Hařanovský pustý  183 
3. Jan Němec  186 
4. Jan Dvořák  192 
5. Jakub Pišvejc  198 
6. Tomáš Kobyla  204 
 

Ves Litovice 
 
1. Jan Ender  210 
2. Jiřík Osvald  216 
3. Jan Novák  222 
4. Jiřík Zikmund  228 
5. Mrázkovský pustý  234 
6. Anna Pěnkavová  237 
7. Jan Vlček  243 
8. Kolářovský pustý  249 
9. Vítkovský pustý  252 
 
 

Ves Jeneček Malý 
 
1. Václav Kozel  255 
2. Jiřík Nedbal  261 
3. Jan Kamba pustý  267 
 
 

Ves Velká Jeneč 
 
1. Krčma Burianovská, vrchnost ji užívá  270 
2. Kašpar Vondra  273 
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3. Jiřík Kalivoda  279 
4. Ondřej Kožíšek pustá  285 
5. Václav Duda pustá  288 
6. Jiřík Řezáč pustý  291 
7. Havel z Bratronic pustý  294 
8. Šimon Kalivoda  300 
9. Matěj Hroch pustý  306 
10. Vocáskovský pustý  309 
11. Václav Chalupa pustý  312 
12. Jiřík Hošek pustý  315 
13. Matěj Hošek  318 
14. Tobiáš Fiala pustý  324 
15. Kašpar Ledvinka pustý  327 
16. Kašpar Vondra  330 
17. Marek Tesař  336 
 
 

Ves Břve 
 
1. Jiřík Kozák  348 
2. Jan Mělnický krčmář  354 
3. Jan Hošek  360 
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Fol. 1a 

 

Rychta Hostivická 

Ves Hostivice 
 

1. Grunt Chalupa Broučkovská pustá 
v starých knihách na listu 123 a v knihách od Matyáše založených na listu 3.10 

Jan Brouček 
 
Léta 1662 Jan Brouček koupil ten grunt od Bartoně nebožky Zuzany dcery nebožtíka 
Tomáše Trnky za 140 kop míšeňských, zavdal mu 40 kop, na roky vyplatil 35 kop, a tak 
všeho 75 kop, zůstal dopláceti 65 kop a ty peníze náležely Bartoňovi Skopeckému. 
 
Vavřinec Roztočil. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování ujal chalupu tuto do konce pustou 
Vavřinec Roztočil se vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 80 kop 
míšeňských, každoročně po 3 kopách do vyplacení té summy platiti a náleží dětem 
nebožtíka Jana Broučka, co on na týž grunt neb chalupu zavdal a na roky vyplatil, 75 kop 
míšeňských. 
Poněvadž ale za času jeho držení té chalupy táž chalupa k spuštění přijdouc nyní za výše 
nežli za 80 kop míšeňských šacovati a užíti se nemohla, a tak se sráží z těch na předešlý 
šacunk se nedostávajících 60 kop 20 kop míšeňských, zůstává výš jmenovaného Jana 
Broučka sirotkům Tomášovi Broučkovi jinak Trnkovi    11 kop 
Ondřejovi         11 kop 
Lidmile         11 kop 
Kateřině         11 kop 
a Alžbětě         11 kop 
 
 
 

                                                 
10  Nyní Husovo nám. čp. 19. 
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Fol. 1b 

 
Tomáš Trnka, Ondřej, Lidmila a Alžběta stoje osobně při knihách těchto přiznání své jeden 
každý učinil, že díly jejich výš jmenované z náchylnosti strejcovské a přátelské Tomášovi 
Jelínkovi darují a více na nich se potahovati nechtějí, a tak tu náležeti bude  
výš jmenovanému Tomášovi Jelínkovi      44 kop 
Kateřině Trnkové        11 kop 
Bartoňovi Skopeckému a po něm dceři jeho Anně někdy manželce Šimona ponocného 
litovského, nyní pak dětem jejím Pavlovi a Jiříkovi, item Marii sestře této Anny přijíti mělo 
65 kop a poraženo z ohledu gruntu ztenčeného a nyní o 60 kop méně šacovaného, jakž 
výš dotknuto, 40 kop, zůstane 25 kop míšeňských, a tak rovným dílem na dva nahoře 
jmenované sirotky Pavla a Jiříka po 6 kopách 15 groších   12 kop 30 grošů 
a Marii          12 kop 30 grošů 
          –––––––––––––– 
          80 kop míšeňských 
 
Při drženém tomto soudu nepoložil nic, ostává tu  
Tomášovi Jelínkovi         44 kop, 
Kateřině Trnkové         11 kop, 
Pavlovi a Jiříkovi dětem po Anně dceři Bartoně Skopeckého   12 kop 30 grošů, 
Marii dceři téhož Skopeckého       12 kop 30 grošů. 
 
 
 

Fol. 2a 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil Tomášovi Jelínkovi 1 kopu, má tu ještě  
           43 kop, 
Kateřina Trnková         11 kop, 
Pavel a Jiřík děti po Anně dceři Bartoně Skopeckého    12 kop 30 grošů, 
Marie dcera téhož Skopeckého      12 kop 30 grošů. 
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Fol. 4a 

 

2. Grunt Bašovský pustý 
v knihách starých na listu 126, v knihách od Matyáše založených na listu 6.11 

Josef 
 
Léta 1631 dne 7. January koupil a ujal tu chalupu Josef podle prošacování za 30 kop, 
platiti má je na roky po 2 kopách, nic na ni nevyplatil a ty peníze náležely Janovi Bašovi. 
 
Voršila Mráčková. 
Léta 1688 dne 22. Marty prošacována tato chalupa Voršile Mráčkové a budoucím jejím se 
vším k ní příslušenstvím za summu 30 kop, placení Kateřině Javůrkové jakožto nápadnici 
z té chalupy 15 kop na hotově od Matouše Mráčka složených, jest vykonáno, k čemuž tato 
ona Javůrková, že s tím spokojena jest, přiznání své učinila, takže tu víceji nic pohledávati 
míti nebude, a poněvadž Jakub Javůrek manžel této Kateřiny písemné dovolení jemu pod 
datum 14. Marty léta 1680 od tehdejšího hejtmana Franze Václava Cimrmana dané ukázal, 
v kterémž aby tu chalupu prodati mohl, dovoleno i také kdokoliv jí ujme, z ní žádných 
robot (:mimo jiné povinnosti:) nevykonával, doloženo se nachází, neohlídajíce se však na 
to, neb on robot ztenčovati v moci své neměl, má vždy přece ona Mráčková, dědicové 
a budoucí její ročně za nevykonáné roboty z této chalupy  
 
 
 

Fol. 4b 
 
do důchodu nějaký plat odvozovati, a tak má tu chalupu zaplacenou. 
 
Léta 1689 dne 24. January při drženém soudě zanecháno při tom jsa zaplacená. 
 

                                                 
11  Nyní část Čsl. armády čp. 25. 
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Fol. 7a 

 

3. Grunt Kubovský pustý 
v knihách starých na listu 129, v knihách od Matyáše založených na listu 10.12 

Mandalena vdova po nebožtíkovi Janovi Tobiášovi 
 
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, dopláceti 
zůstala 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 
 
Léta 1688 dne 22. Marty při drženém soudě našlo se, že tento grunt dosavad pustý jest, 
na kterémž nápadníkům Tobiášovským přináleží těch 184 kop míšeňských, poněvadž pak ti 
prostředkem smrti časně z tohoto světa sešli, z nich toliko jeden Lukáš Tobiáš na živu býti 
se nachází, táž pozůstalost jemu úplně pozůstávati bude. 
 
Léta 1689 dne 22. January v soudě zůstává dosavad pustý a při výš doloženém způsobu 
se zanechává. 
 

                                                 
12  Nyní Husovo nám. čp. 10. 
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4. Grunt Chalupa Matějíčkovská 
v knihách starých na listu 132 a v knihách od Matyáše založených na listu 13.13 

Jan Škvor 
 
Léta 1657 dne 3. February vedle právního prošacování Jan Škvor ujal tu chalupu se vším 
k ní příslušenstvím za 100 kop. Na to do léta 1660 na roky vyplatil 16 kop, z nich 
propuštěno Kateřině Mašovské 3 kopy a hejtmanu březenskému po Kateřině manželce 
13 kop, zůstává ještě na roky po 4 kopách dopláceti 84 kop, z toho náleží vyjití 
Kateřině Mašovské        17 kop 
a hejtmanu březenskému14       67 kop 
Léta 1661 dne 14. February Kateřina Škvorovka v soudě položila 4 kopy, zůstává dopláceti 
za grunt 80 kop, propuštěno hejtmanu březenskému 2 kopy a Kateřině Mašovské 2 kopy, 
má tu hejtman březenský 65 kop a Kateřina Mašovská 15 kop. 
 
Jiný prodej toho gruntu Janovi Němcovi. 
Léta 1662 dne 24. Juny na den svatého Jana Křtitele vedle právního prošacování skrze 
osoby přísežné, totiž Tomáše Kobylu vrchního rychtáře rychty hostivické, Matěje France 
z 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 soudě 4 kopy 
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 Škvorovce s dětmi jejími      30 kop 
Stál se zápis tento na zámku kladenském léta a dne svrch psaného. 
 
Léta 1663 dne 23. January Jan Němec v soudě položil 4 kopy, zůstává 106 kop, propuště-

no Kateřině Mašovské 1 kopa, má tu 14 kop, p. hejtmanu březenskému 3 kopy, má 
tu 62 kop. 

 
Léta 1664 dne 8. Decembris Jan Němec v soudě položil 4 kopy, zůstává 102 kop, propuš-

těno Kateřině Mašovské 1 kopa, má tu 13 kop, panu hejtmanu březenskému 3 kopy, 
má tu 59 kop. 

 
Léta Páně 1671 dne 15. January v soudě položil Jan Němec gruntovních peněz 4 kopy, 

propuštěny 2 kopy Mašovské, má tu 11 kop, hejtmanu březenskému 2 kopy, má tu 
57 kop. 

 
 
 

                                                 
13  Nyní Pelzova čp. 2. 
14  V knize psáno zde i jinde: prysenskému. 
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Léta Páně 1673 dne 9. January při držení soudu položil peněz gruntovních 4 kopy, propuš-
těny 2 kopy Mašovské, má tu 9 kop, a hejtmanu březenskému 2 kopy (kteréž Göbl 
přijal), má tu 55 kop (hejtman březenský a proto je Göbl vzal, že je hejtman bře-
zenský jemu vykázal). 

 
Ao. 1674 dne 14. February Jan Němec položil v soudě peněz    4 kopy, 

propuštěno hejtmanu březenskému, má tu ještě   51 kop 
a Mašovská má tu          9 kop. 

 
Léta 1676 dne 14. Marty položil v soudě peněz 3 kopy, propuštěny hejtmanu březenskému 

2 kopy, má tu ještě        55 kop 49 kop 
a Mašovské 1 kopa, má tu ještě má tu     10 kop 

 
Léta 1676 dne 20. Decemb. položil v soudu peněz 3 kopy, z nich propuštěno p. hejtmanu 

březenskému 2 kopy, Mašovské 1 kopa, má tu ještě p. hejtman  53 kop 47 kop 
a Mašovská           9 kop 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudě peněz 2 kopy, z nich propuštěno Kryštofovi Körne-

rovi někdejšímu hejtmanu březenskému 1 kopa a Mašovské 1 kopa, má tu ještě 
p. Kryštof Körner         46 kop 
a Mašovská           8 kop 

 
Kryštof Venclávek. 
Léta 1682 dne 29. January ujal ten grunt od Jana Němce u přítomnosti Kašpara Kroce 
rychtáře hostivického, Jana Endera rychtáře litovského dle učiněné smlouvy s Janem 
Němcem za summu 120 kop míšeňských, závdavku ihned jemu položil 15 kop, ostatní 
summa na roky po 4 kopách dopláceti zůstává, 
 
 

Fol. 11a 
 
z kteréžto summy vyjití náleží 
panu Kryštofovi Körnerovi       46 kop 
Alžbětě Mašovské          8 kop 
(při držení počtu zádušním 1682 koupený od Zelenky starého a tak záduší náleží) 
Janovi Němcovi, co tak na týž grunt vyplatil    24 kop 
Poněvadž pak Kateřina Škvorka v prvním zápisu v pozůstalosti za dědičku položena, a že jí 
na tom gruntu 30 kop náleží, se vynachází, v to, že jsou pak takové 30 kop vypuštěné? 
Pročež tuto těch 30 kop Kateřině Škvorce s dětmi jejími dotud, dokud dokázáno nebude, 
že zaplacené jsou, se připisují      30 kop 
 

Léta 1688 dne 22. Marty při držení soudu pro nemožnost nepoložil nic, a tak ostává 
nápadníkům, jakž nahoře, kromě dědiců Kateřiny Škvorové, poněvadž Jan Škvor dříve 
téhož gruntu držitelem byl nežli Jan Němec, těch 30 kop míšeňských před Janem Němcem 
placené býti mají. Item peníze, to jest 8 kop, která za prodané v létu 1682 býti se praví 
nejsouce tam doloženo, ku kterému záduší skoupené byly, tuto se pro paměť oznamuje, 
že k záduší kladenskému přináleží. 
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Léta 1689 dne 27. January v soudě nepoložil nic, má tu peníze  
p. Kryštof Körner        46 kop 
záduší kladenské          8 kop  
dědicové Kateřiny Škvorové      30 kop 
Jan Němec         21 kop 
 
 
 

Fol. 15a 
 

5. Grunt Lukšovský pustý 
v knihách starých na listu 135 a v knihách od Matyáše založených na listu 19.15 

Lukeš Chalupník měl ten grunt zaplacený 
 
Jiný prodej chalupy. 
Matouš Mrázek (jinak Mráček). 
Léta 1667 vedle právního prošacování skrze osoby přísežné rychtáře a konšely rychty 
hostivické byvši ta chalupa pustá, rolí k ní pod 13 strychů, totiž orné pod 10 strychů 
a ladem ležící pod 3 strychy, louky ani štěpnice žádné, nadepsaný Matouš Mrázek ujal tu 
chalupu sobě, manželce, dítkám a budoucím svým se vším k ní od starodávna příslu-
šenstvím, vedle téhož prošacování za summu 35 kop míšeňských, peníze gruntovní na 
roky po 2 kopách do vyplacení té summy pokládati má. A poněvadž ta chalupa od Lukáše 
Chalupníka zaplacená byla, pokudž se po něm jací krevní nápadníci nacházeti budou, 
budou mocí toho nápadu vzíti, pakliže nenacházejí, tehdy to na vrchnost připadne. 
 
Léta Páně 1671 dne 15. January při drženém soudu Matouš Mráček položil gruntovních 

peněz 2 kopy, propuštěny p. Lukášovi primasovi kladenskému, má tu ještě 33 kop. 
 
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil Mrázek 2 kopy, propuštěny 

p. primasovi kladenskému, má tu ještě 31 kop. 
 
Léta Páně 1673 dne 9. January složil gruntovních peněz 2 kopy, jsou propuštěny 

p. Lukášovi primasu kladenskému a má tu ještě 27 kop. 
 
Ao. 1674 dne 14. February položil v soudě 2 kopy primasu kladenskému, má tu primas 

25 kop. 
 
Léta 1676 dne 14. Marty položil v soudě 2 kopy primasu kladenskému, má tu primas 

23 kop. 
 
 
 

                                                 
15  Nyní část Čsl. armády čp. 25. 
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Léta 1676 dne 20. Decembris položil v soudě 2 kopy, propuštěny primasovi kladenskému, 

má tu ještě 21 kop. 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudě 2 kopy, propuštěny Lukášovi Tobiášovi primasovi 

kladenskému, má tu ještě, což synu svému Jiříkovi odevzdal, 19 kop. 
 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudě Jiříkovi Tobiášovi 2 kopy, má tu ještě 

17 kop. 
 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě Jiříkovi Tobiášovi 2 kopy, má tu ještě 15 kop. 
 
Léta 1688 dne 22. Marty položil v soudě Jiříkovi Tobiášovi 2 kopy, má tu ještě 13 kop. 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil Jiříkovi Tobiášovi 2 kopy, má tu ještě 11 kop. 
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6. Grunt Rodkovský 
v knihách starých na listu 138 a v knihách od Matyáše založených na listu 22.16 

Bartoň Čert 
 
Léta 1660 dne 19. February Bartoň Čert ze vsi Hostivice vedle právního prošacování koupil 
a ujal grunt se vším k němu od starodávna příslušenstvím od Václava Kozla za summu 
80 kop, má jemu závdavku při času svatého Václava položiti roku tohoto přítomného 
5 kop, peníze gruntovní každoročně do vyjití a vyplnění vlastní summy po 3 kopách klásti 
míti bude. Odtud vyjití náleží: 
Kateřině Rodkové        29 kop 
Martinovi Myslivci        26 kop 
Dorotě vnučce        10 kop 
záduší hostivickému          5 kop 
Václavovi Kozlovi i s závdavkem      10 kop 
Léta 1661 dne 14. February Bartoň Čert položil v soudě 3 kopy, zůstává dopláceti 77 kop, 
propuštěny k záduší hostivickému, má tu záduší ještě 2 kopy. 
Pro paměť se tuto zanechává tak, jakož Václav Kozel předešlý držitel gruntu tohoto 
v zápisu svém na peníze gruntovní odepsati dal a takových peněz neodvedl, totiž: 
k záduší hostivickému        5 kop 
Kateřině Rodkové        5 kop 30 grošů 
a Martinovi Myslivcovi       1 kopa 30 grošů 
Jest to v výš rozepsání napraveno, takže nebude křivda učiněna žádnému. 
 
Léta 1662 dne 9. February Bartoň Čert v soudě položil 3 kopy, zůstává 74 kop, propuštěno 

k záduší Hostivickému 2 kopy, má tu záduší 3 kopy (záduší dojalo), 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 Myslivci 1 kopa, má tu 24 kop. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Bartoň Čert v soudě položil 3 kopy, zůstává 68 kop, 

propuštěno Kateřině Rodkové 1 kopa 30 grošů, má tu 25 kop 30 grošů, Martinovi 
myslivci 1 kopa 30 grošů, má tu 22 kopy 30 grošů. 

 
Léta 1671 dne 15. January rychtář Hostivický dal svědomí Bartoňovi Čertovi, že jest na 

gruntovní peníze odvedl Martinovi Myslivci jednoho volka ve 4 kopách 43 groších, což 
odepsáno neměl, a tak ještě Martinek dobírati má 17 kop 47 grošů a Kateřina 
Rodková má tu 25 kop 30 grošů. 

 

                                                 
16  Nyní Čsl. armády čp. 21. 
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Léta Páně 1671 dne 7. Decembris tak, jakož jest Martin Kapoun myslivec dobrský s dcerou 
Dorotou na tom gruntě ještě 27 kop 47 grošů a Kateřina Rodková též 25 kop 30 grošů 
spravedlnosti své měly, za kteréžto spravedlnosti dle jejich přátelského porovnání od 
držitele gruntu Bartoně Čerta každý o těch penězích po jedné krávě na živě jsou přijali 
a jeho z té celé summy tuto quitirují, více sobě tu žádné spravedlnosti nepozůstávají. 
A takéž bylo tu taky Václavovi Kozlovi 10 kop omylem připsáno, jemuž tu nic nenáleželo, 
poněvadž grunt ještě zubožil, kteréž se tehdy jemu nyní zase odpisují, a tak týž Bartoň 
Čert má grunt svůj zcela a zaúplna zaplacený. 
 
Léta 1688 dne 22. Marty při držení soudu vynajdouce se, že grunt tento zaplacený jest, při 

čemž ostává. 
 
Léta 1689 dne 24. January v soudě zanecháno výš doloženém způsobu. 
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7. Grunt Vtípský 
v knihách starých na listu 141 a v knihách od Matyáše založených na listu 28.17 

Jiřík Zelenka 
 
Léta 1653 Jiřík Zelenka koupil ten grunt vedle právního prošacování po nebožtíkovi 
Václavovi Krušinovi za summu 80 kop, na tu summu do léta 1660 vyplatil a propuštěny 
vrchnosti do důchodů 12 kop a ještě na roky po 4 kopách dopláceti má 68 kop, odkudž 
vyjití náleží 
vrchnosti po Mandaleně Vondráčkové úmrti     32 kop 
k 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 dopláceti za 

grunt 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, puštěny 

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. 

 
Léta 1671 dne 7. Decembris Kateřina vdova Zelenková položila gruntovních peněz 2 kopy, 

propuštěny vrchnosti, má tu vrchnost 20 kop a záduší 27 kop. 
 
Léta 1673 dne 9. January položila vdova gruntovních peněz vrchnosti 2 kopy, má tu ještě 

vrchnost 18 kop a záduší 27 kop. 
 
Ao. 1674 14. February položila v soudě k záduší hostivickému 1 kopu,  

má tu vrchnost         18 kop 
a záduší hostivické         26 kop. 

 
 
 

                                                 
17  Nyní Husovo nám. čp. 20. 
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Jiřík Trčka. 
Léta Páně 1676 dne 18. Decembris Jiřík Trčka ujal ten grunt vedle právního prošacování za 
summu bez závdavku 80 kop, platiti má ročně po 4 kopách, odtud vyjití náleží 
vrchnosti         18 kop 
záduší hostivickému        26 kop 
Kateřině manželce po Jiříkovi Zelenkovi vyplacených    36 kop 
          –––––– 
          80 kop 

 
 
 
Léta 1676 18. Xbris položil v soudu 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa a záduší hostivic-

kému 1 kopa, má tu ještě vrchnost      17 kop, 
záduší hostivické         25 kop 
a Kateřina Zelenková        36 kop. 

 
Léta 1678 28. Xbris položil 2 kopy, takové do Contributi, kteréž Kateřina Zelenková 

držitelkyně gruntu zadržela, puštěné jsou, má tu ještě vrchnost  17 kop, 
záduší hostivické         25 kop  
a Kateřina Zelenková        34 kop, 
ty pak peníze Bětě přítelkyni své odevzdala. 

 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil záduší hostivickému 1 kopu, má tu ještě 
            24 kop, 

vrchnost          17 kop, 
majíce pak na týž chalupě Běta přítelkyně Kateřiny Zelenkové sobě při poslední vůli 
její Kateřiny Zelenkové        34 kop. 

 
 
 

Fol. 25a 
 

odevzdané, takové Jiříkovi Trčkovi u přítomnosti rychtáře hostivického a sousedů 
dobrovolně za 11 kop prodala a sobě tu více na též chalupě bráti nepokládá. 

 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopy, má tu 

ještě vrchnost         16 kop  
a k záduší hostivickému 1 kopa, má tu      23 kop. 

 
Léta 1688 dne 22. Marty při soudě položil 2 kopy, puštěna vrchnosti 1 kopa, má tu ještě 
            15 kop 

a záduší hostivickému 1 kopa, má tu      22 kop. 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil 2 kopy, puštěna milostivé vrchnosti 1 kopa, má 

tu ještě          14 kop 
a záduší hostivickému 1 kopa, má tu      21 kop. 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 3 
Registra purkrechtní rychty hostivické 1661 – Hostivice 22 
 

 
Fol. 30a 

 

8. Grunt Kobylovský pustý 
v knihách starých na listu 144 a v knihách od Matyáše založených na listu 33.18 

Jan Kobyla 
 
Léta páně 1622 Jan Kobyla vezmouce 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, odkud 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 
          –––––––––––––––––– 

          250 kop 17 grošů 
 

Franc Vodař. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování rychtáře, konšela a sousedů hosti-
vických ujal grunt tento pustý Franc Vodař se vším k němu od starodávna náležejícím 
příslušenstvím, po sražení jedné krávy k záduší hostivickému patřící za summu 280 kop 
míšeňských k placení každoročně po 3 kopách povinen bude nápadníkům těmto 
Lidmile, ženě nebožtíka Václava Hoška a po ní synu Matějovi Hoškovi, posléz pak po smrti 
Matěje Hoška Jiříkovi za vlastního přijatému       21 kop 42 grošů 
Anně manželce Kašpara Kroce i po smrti druhých sester  168 kop 35 grošů 
nápadníkům předešlého držitele nebožtíka Jana Kobyly Tomášovi Kobylovi z vyplacených 
peněz od otce jeho, jakožto vlastnímu synu      89 kop 43 grošů 
          –––––––––––––––––– 

          280 kop  
 
 
 

Fol. 30b 
 
Téhož léta při držení soudu položil 6 kop, z nich puštěno Tomášovi Kobylovi 3 kopy 

25 grošů 5 denárů a Anně Krocové 2 kopy 34 grošů 2 denáry, 
má tu Jiřík          21 kop 42 groše, 
Anna Krocová        166 kop 5 denárů 
a Tomáš Kobyla         86 kop 17 grošů 2 denáry. 

 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil gruntovních peněz 3 kopy, z nich puštěna 

1 kopa Jiříkovi, má tu        20 kop 42 grošů, 
Anně Krocové 1 kopa, má tu ještě     165 kop 5 denárů 
a Tomášovi Kobylovi 1 kopa, má tu ještě      85 kop 17 grošů 2 denáry. 

                                                 
18  Nyní Husovo nám. čp. 18. 
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Fol. 33a 

 

9. Grunt aneb chalupa Mašovská pustá 
v knihách starých na listu 147 a v knihách od Matyáše založených na listu 37.19 

Jiřík Mašovský 
 
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 5 kopách dopláceti 
59 kop a ty peníze všecky 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 tak, jak 
prošacován byl, po Jiříkovi Mašovském za summu 80 kop míšeňských, 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 se synem a dcerami jejími náležeti bude 
           16 kop. 
Stal se zápis 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, Jiříka Koutného odtud, Matěj 
Šafaříka z Hostivice, Jiříka Zelenku odtud, Jiříka Koutného z Sobína, Václav Čížek ujal tu 
chalupu po Jiříkovi Jíchovi (od které 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. Peníze gruntovní při soudech do vyjití té summy po 3 kopách pokládati má, 
a poněvadž ta chalupa k hrubému puštění přišla, takže nápadníci podle velikosti a malosti 
vzíti musejí, odkudž vyjití náleží 
napřed vrchnosti po Mikolášovi Krejčím     44 kop 15 grošů 
a naposledy Kateřině Mašovské      15 kop 45 grošů. 
Stal se zápis tento na zámku kladenském léta a dne napřed psaného. 
 

                                                 
19  Nyní Pelzova čp. 3. 
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Fol. 33b 

 
Jiný zápis na tu chalupu Václavovi Kozlovi učiněn. 
Václav Kozel. 
Léta 1667 vedle právního prošacování skrz osoby přísežné, rychtáře a konšely rychty 
hostivické šacuje k té chalupě rolí pod 17 strychů, totiž orné pod 12 strychů a ladem ležící 
pod 5 strychů, štěpnice 1, louky žádné. Nadepsaný Václav Kozel vedle téhož prošacování 
ujal tu chalupu sobě, manželce, dítkám a budoucím svým se vším k ní od starodávna 
příslušenstvím za summu 60 kop míšeňských, na to by pokládati maje po 3 kopách do 
zaplacení té vší summy. Odtud vyjití náleží  
vrchnosti po Mikulášovi Krejčím     44 kop 15 grošů 
a Kateřině Mašovské      15 kop 45 grošů. 
Stal se zápis na zámku kladenském. 
 
Léta 1671 dne 15. January při držení soudu Václav Kozel položil gruntovních peněz 3 kopy, 

má tu vrchnost 41 kop 15 grošů a Kateřina Mašovská 15 kop 45 grošů.20 
 
Léta 1674 dne 14. February položil vrchnosti 1 kopu, má tu vrchnost 40 kop 15 grošů 

a Kateřina Mašovská 15 kop 45 grošů. 
 
Léta 1676 dne 17. Decembris položil při soudu 3 kopy, puštěny vrchnosti 3 kopy, má tu 

vrchnost 37 kop 15 grošů a Kateřina Mašovská 15 kop 45 grošů. 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudě vrchnosti 2 kopy, má tu vrchnost 35 kop 15 grošů 

a Kateřina Mašovská 15 kop 45 grošů. 
 
Léta 1679 dne 21. Marty 1680 položil při soudu 2 kopy, propuštěny Kateřině Mašovské 

40 grošů, Janovi Mašovskému 40 grošů a Janovi Enderovi po manželce jeho 40 gro-
šů, má tu vrchnost 35 kop 15 grošů a svrchu psaní 3 pospolu mají 13 kop 45 grošů. 
Což se pak dílu Jana Mašovského dotýče majíc v těch 13 kopách 45 groších 4 kopy 
35 grošů, takové Matějovi Endrovi do Litovic prodal a tak on Jan Mašovský tu nic 
pohledávati nemá. 

 
 
 

Fol. 34a 
 
Léta 1688 dne 22. Marty v soudě nepoložil nic, má tu peníze vrchnost 35 kop 15 grošů, 

Lidmila manželka Tomáše Hrnčíře z Kročehlav po Alžbětě Mašovské 4 kopy 35 grošů 
a Anně vnučce Jana Endra 9 kop 10 grošů. 

 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil milostivé vrchnosti 1 kopu, má tu ještě vrchnost 

34 kop 15 grošů, Lidmila manželka Tomáše Hrnčíře z Kročehlav po Alžbětě Mašovské 
4 kopy 35 grošů a Anna vnučka Jana Endra měla 9 kop 10 grošů. 
Ohlásil se však Václav Kozel, držitel gruntu tohoto, že jest Janovi Endrovi před čtyřma 
léty jednu svini plemennou odevzdal, za kteréž on Endr toho dluhu ustoupil, čehož 
dosvědčuje Kryštof Venclávek konšel hostivický a Jan Novák z Litovic, a tak tu víc nic 
pohledávati míti nebude. 

                                                 
20  Údaj o zbývajících penězích pro Mašovskou dopsán jiným rukopisem. 
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Fol. 39a 

 

10. Grunt chalupa Kovárna pustá 
v starých knihách na listu 50 a v knihách od Matyáše založených na listu 40.21 

Jan Haut 
 
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 
 
[Odstavec textu důkladně přeškrtaný a nečitelný] 
 
Poněvadž p. Maximilián Princ na své dobré svědomí bere, že J. M. pan František Eusebius 
hrabě ze Žďáru dobré paměti jemu tu pustou kovárnu jest darovati ráčil, kterouž on 
p. Princ potom vystavěl, pročež že to rukou mou vlastní pro budoucí paměť a vědomost 
potvrzuji. Však bude sobě mocti pán neboližto vrchnost vsi hostivické taky tam kovárnu 
vystavěti dáti. 
... z Martinic … na Kladně 21. Juny 1673. 
 

                                                 
21  Nyní K Nádraží čp. 28. 
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Fol. 42a 

 

11. Grunt chalupa Sýcovská 
v starých knihách na listu 153 a v knihách od Matyáše založených na listu 43.22 

Matěj Šafařík 
 
Léta 1657 Matěj Šafařík vedle právního prošacování koupil ten po grunt po nebožtíkovi 
Janovi Sýcovi za 70 kop, na to do léta 1660 vyplatil 12 kop, z nich vrchnosti propuštěno 
9 kop a do truhlice sirotčí v létu 1653 vloženo bylo 3 kopy, dopláceti zůstává 58 kop a ty 
peníze všecky vrchnosti náležejí. 
 
Léta 1661 dne 14. February Matěj Šafařík v soudě položil vrchnosti 4 kopy, zůstává doplá-

ceti 54 kop, ty  vrchnosti náležejí. 
 
Léta 1662 dne 9. February Matěj Šafařík v soudě položil 3 kopy a v loňském roce za polo-

žení odepsáno bylo, jakž vypsáno, 4 kopy a nemělo odepsáno býti toliko též 3 kopy 
a potud zůstal dopláceti po 3 kopách na roky 52 kop, ty letošní 3 kopy k ruce vrch-
nosti propuštěny. 

 
Léta 1663 dne 23. January Matěj Šafařík položil 3 kopy, zůstává 49 kop, propuštěny 

vrchnosti. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Kašpar Kroc byvši na té chalupě 4 léta bez zápisu, maje 

vdovu po Matěji Šafaříkovi za manželku, v soudě položil 9 kop a dopláceti zůstává 
40 kop, propuštěny vrchnosti. 

 
Jiný prodej té chalupy. 
Daniel Štírek. 
Léta 1667 vedle právního prošacování skrze přísežné osoby rychtáře a konšely rychty 
hostivické též chalupy, k níž jest rolí orných pod 19 strychů, louka, na níž se nabírá sena 
1 vůz, zahrada při chalupě, ujal ji nadepsaný Daniel Štírek sobě, manželce, dětem 
a budoucím svým se vším k ní příslušenstvím tak, jakž prošacována byla, za summu 
120 kop míšeňských, zavdati maje při svatém Duše léta 1668 na hotové 10 kop, peníze 
gruntovní každoročně doplácení po 5 kopách pokládati má. Odtud vyjití náleží 
předně závdavku Kašparovi Krocovi a manželce jeho   10 kop, 
vrchnosti odtud vyjíti má napřed z peněz gruntovních   40 kop, 
Kašparovi Krocovi a manželce jeho naposledy    70 kop. 
Stal se zápis na zámku kladenském 14. January léta 1668. 
 

                                                 
22  Usedlost zanikla roku 1711. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 3 
Registra purkrechtní rychty hostivické 1661 – Hostivice 27 
 

 
Fol. 42b 

 
Kašpar Kroc. 
Léta Páně 1676 dne 17. Decembris Kašpar Kroc ujal tu chalupu vedle zápisu starého za 
summu 120 kop, odkud vyjití náleží 
vrchnosti napřed do vyjití té summy      40 kop, 
Kašparovi Krocovi a manželce jeho      80 kop na to. 
Kašpar Kroc poráží sobě podílu svého, co na tomž gruntu s manželkou svou měl, s manžel-
ky své povolením         80 kop 
a tak zůstává ještě milostivé vrchnosti dopláceti    40 kop. 
 
Léta 1678 dne 28. Vbris pro nemožnost nepoložil nic. 
 
Jakub Es. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování rychtáře, konšela a sousedů hostivic-
kých ujal grunt neb chalupu tuto do konce pustou a spálenou bez závdavku Jakub Es se 
vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím, po sražení jedné krávy k záduší hosti-
vickému patřící jakožto nepřítomné za summu 120 kop míšeňských, každoročně po 2 ko-
pách skládati maje. Z toho Jakub Es poráží sobě za náklad, který na vystavění této pusté 
chalupy vynaložil,         40 kop míšeňských, 
zůstává dopláceti, což vše Kašparovi Krocovi náležeti bude,   80 kop míšeňských, 
a jakož výš doloženo jest, že z této chalupy milostivé vrchnosti se dopláceti mělo 40 kop, 
nachází se však pozadu v přišitém popisu v létu 1671 v řečeném 
 
 
 

Fol. 43a 
 
zápisu o grunt Štírkovský zmínka taková, že tehdejší milostivá vrchnost v takových 
40 kopách míšeňských zaplacena býti ráčila, a tak tu milostivá vrchnost nemůže míti více 
co pohledávati. 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě nepoložil nic, má tu peníze Kašpar Kroc 80 kop míšeň-

ských. 
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Fol. 48a 

 

12. Grunt Švehlovský pustý 
v knihách starých na listu 156 a v knihách od Matyáše založených na listu 49.23 

v starých knihách o tom gruntu žádné zprávy se nenachází, jen toliko psáno  
Průša Švehla 

 
Léta 1688 dne 22. Marty při drženém soudě nachází se až dosavad tento grunt pustý. 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě drženém až posavad pustý se vynachází. 
 
 
 

Fol. 51a 
 

13. Grunt Smolíkovský pustý 
v knihách starých na listu 159 a v knihách od Matyáše založených na listu 51.24 

Urban Smolík 
 
Urban Smolík vezmouce sobě dceru po Janovi Matouškovi za manželku a ona ten grunt po 
otci svém zdědila, byl grunt za 500 kop, mají zaplacený. 
Kráva zádušní měla by se na tom gruntu nacházeti. 
 
Kryštof Venclávek. 
Léta páně 1688 dne 8. Juny vedle právního prošacování Václava Mlsa rychtáře sobínského, 
Matěje Čabana rychtáře zlejckého25 a Václava Kozla rychtáře hostivického ujal grunt tento 
Smolíkovský Kryštof Venclávek se vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím, 
však toliko samé místo jsa pustý, za summu 250 kop, nacházejíce se ale na něm jedna 
kráva k záduší hostivickému patřící, za ní se jakožto nepřítomnou 6 kop míšeňských sráží, 
zůstane tehdy každoročně po 4 kopách skládati maje k placení 244 kop, odkudž vyjití 
náleží 
Matějovi Smolíkovi        81 kop 20 grošů 
Vojtovi druhému bratrovi       81 kop 20 grošů 
Anně sestře         81 kop 20 grošů 
a poněvadž on Venclávek starosti má, tehdy od datum zápisu tohoto od roboty z J. M. Cís. 
Contribuce a jiných poplatků milostivé vrchnosti povinných za tři léta se osvobozuje, po 
vyjití pak toho času bude povinen a má všechno to, co se tuto výš jmenuje, vykonávati 
a platiti. 
 

                                                 
23  Usedlost již nebyla obnovena. 
24  Nyní Čsl. armády čp. 24. 
25  Zličínského. 
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Fol. 54a 

 

14. Grunt chalupa Chladilovská pustá 
v knihách starých na listu 162 a v knihách od Matyáše založených na listu 57.26 

Jan Chladil 
 
Léta 1621 Vít Chladil ujal ten grunt po nebožtíkovi Janovi Valentovi27 za summu 120 kop, 
na tu summu závdavku a peněz gruntovních vyplatil do léta 1631 všeho 60 kop, dopláceti 
maje po 5 kopách ještě 60 kop a ty peníze náležely nápadníkům po nebožtíku Janovi 
Valentovi. 
 
Jiřík Trčka. 
Léta Páně 1673 dne 9. January prošacována jest ta chalupa vlastním nákladem J. V. H. 
Excel. vystavěná skrze rychtáře vrchního a sousedy hostivické, k níž se nachází polí za 
1 kopu záhonů a okrajek lučiny jeden, na němž se nabírá sena vozík, za summu 60 kop 
míšeňských, ročně klásti maje gruntovních peněz při nejprvnějším soudě po 3 kopách, 
a poněvadž grunt podle nynějšího šacunku k stržení přišel, náleží z toho sirotkům Chladi-
lovským, co Vít otec jejich tu vyplatil, toliko     30 kop 
a vrchnosti          30 kop. 
 
Kryštof Kroc. 
Léta 1676 dne 17. Decembris Kryštof Kroc ujal tu chalupu vedle starého prošacování za 
summu          60 kop,  
odkud vyjití náleží vrchnosti       30 kop 
a sirotkům Chladilovským        30 kop 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris nepoložil pro nemožnost nic. 
 
 
 

Fol. 54b 
 
Jiřík Janeček. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování ujal chalupu tuto Jiřík Janeček se 
vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 60 kop míšeňských, každo-
ročně po 2 kopách skládati maje milostivé vrchnosti    30 kop 
sirotkům Chladilovským       30 kop 
          –––––– 
          60 kop míšeňských 
Téhož léta a dne při drženém tomto soudě nepoložil nic. 
 
Léta 1689 dne 24. January v soudě nepoložil nic. 
 

                                                 
26  Nyní Pelzova čp. 4. 
27  Správně Jan Valata; převzato z předchozího chybného opisu. 
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Fol. 57a 

 

15. Grunt Hautovský jinak Chrzovský 
v knihách starých na listu 165 a v knihách od Matyáše založených na listu 60.28 

Zápis paní Magdaleny 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 strychů, 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 samotažný 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 státi zanechal, takže s povolením J. M. Vysoce urozeného pána pana Františka 
Adama Eusebiusa svaté Římské říše hraběte ze Žďáru, pána na Kladně, Červeném Újezdci, 
Vičicích a Göttersdorfu, J. M. uherského a českého krále raddy, nebožtík pan Jan Cimrman 
takový grunt všechen spuštěný a beze všech přídavků 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 nápadníci po něm pozůstalí, ačkoliv jakž výš 
doloženo, že na něj byl 170 kop vyplatil, proti tomu přídavkové jemu přidaní 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 Magdalena 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 
následuje. 
 
Zápis pana Matesa Maxmiliána Prince na grunt Chrzovský. 
Léta Páně 1661 dne 8. Juny29 s jistým vědomím a milostivým povolením J. M. Vysoce 
urozeného pána pana Františka Adama Eusebiusa 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 celá a dokonalá mezi paní Magdalenou 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 místě 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  
 

                                                 
28  Nyní část areálu zámku. 
29  Správně 18. Juny (června); chybně opsáno z předchozí knihy. 
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na paní Magdalenu Cimrmanovou dědičným právem připadla a táž p. Magdalena Cimr-
manová touž živnost se vším k ní od starodávna příslušenstvím, s dědinami, lukami 
a porostlinami tak, jakž předešlí držitelové v užívání byli, k dědickému užívání panu 
Matesovi 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 vyplacení 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 mále 
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 hotově 
složil 100 kop míšeňských, z něho propuštěno paní 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 psáno, na roky 
klásti budou začnouc roku tohoto 1661 po 30 kopách a z nich by se dostalo rovným dílem 
výš položeným těm nápadníkům, každému z nich po 383 kopách 20 groších, ty sobě paní 
Magdalena Cimrmanová v moci své na ten čas zanechává. 
Co se pak France Václava Cimrmana, vlastního syna paní Mandaleny 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 nápad budoucně potahovati se nemá, 
ač 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. H. M. léta a dne napřed psaného. 
A jakož výš zapsáno jest, že pan Mates Maxmilián Princ závdavkem na hotově 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 
hotově přijal, a na paní Lucii Otýlii paní manželku pana Matesa Maxmiliána Prince 33 kop 
20 grošů míšeňských poraženo 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 sem činí, nepomine se to také v tomto zápisu zaznamenati. 
Léta 1663 dne 3. měsíce Máje vedle přiznání a kvitancí zpečetěné a podepsané od uroze-
ného pána Tomáše Mikoláše Nygrony z Rozenbachu, co jest týž pan  
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Nygrony na místě a k ruce paní Anny Marie paní manželky své po závdavku jemu předešle 
odevzdaném na peníze gruntovní přijal, a tuto se za položení a jemu za propuštění odpi-
suje, 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 ku 
ruce psaném, 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 zůstane se za ten grunt dopláceti 1 090 kop. 
A jakož tu ještě paní Lucii Otýlii paní manželce pana Matesa Maxmiliána Prince jakž vypsá-
no 363 kop 20 grošů podílu jejího náleželo, takové peníze se všecky, tak jako by jí na 
hotově odvedeny byly, porážejí a summy, co se dopláceti mělo, odpisují, takže toliko ročně 
po 20 kopách dopláceti se pozůstává 726 kop 40 grošů. 
 
Za rok 1663 složeno peněz gruntovních urozenému panu Tomášovi Mikolášovi Nygronovi 
k ruce paní manželky jeho 10 kop a to dáno koží liščích v penězích 7 kusů po 1 kopě, item 
železa 3 váhy po 1 kopě činí 10 kop. Item paní Mandaleně Cimrmanové paní tchyni má 
složeno za týž rok 1663 peněz gruntovních 10 kop, všeho v tom roce položeno 20 kop, 
a tak za grunt se ještě dopláceti pozůstává 706 kop 40 grošů. 
 
Paměť. 
Tak jakož jest někdy J. M. vysoce urozený pán pan František Adam Eusebius svaté Římské 
říše hrabě ze Žďáru, pan na Kladně, Červeném Újezdci, Vičicích a Göttersdorfu, J. M. cís. 
slavných soudů dvorského a komorního radda, z obvzláštní milosti netoliko kšaftem svým 
pod datum na Kladně 28. Marty 1670 panu Matyášovi Maxmiliánovi Princovi, dědicům 
a budoucím jeho ten dvůr Chrzovský osvoboditi, ale také i pořádný hamfest 
 
 
 

Fol. 58b 
 
na něj učiniti a odevzdati jest ráčil. Z té příčiny pro budoucí paměť toto se do těchto 
purkrechtních knih vepsalo, tak jakž týž kšaft a hamfest ve dskéch zemských vložený to 
v sobě sice obsahuje a zavírá. Actum paměti této při držení soudu na zámku kladenském 
dne 15. January A. 1671.30 
 

                                                 
30  Dvůr byl tímto uvolněn z poddanství a vložen do desek zemských jako svobodný majetek. 
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16. Grunt Štírkovský 
v starých knihách na listu 168 a v knihách od Matyáše založených na listu 66.31 

Daniel Štírek 
 
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 jí nenáleželo, a po 
smrti že to na vrchnost připadá, a totiž 395 kop. Ačkoliv ten zápis není dobře a rozšafně 
udělán ani předešle starší zápisové na tom gruntu nebo v starých zápisech nevyšetřením 
toho, kdo soudy drželi, propuštěno bylo sirotkům Maškovým víceji, nežli jim náleželo, 
o 175 kop a to bylo na škodu Barboře Rubínové. A ještě kdyby ten grunt na summě 
k ztenčení nepřišel náleželo a vyjíti by mělo odtud Barboře Rubínové mimo to, co výš 
připomenutí sirotci na její spravedlnost posebrali, jest nápadnice P. Mandalena Cimrmano-
vá          328 kop  
a Jiříkovi Vtipovi náleželo        378 kop. 
Potud ti však aneb po nich nápadníci v živobytí nejsou, ovšem že by to, co doplatiti jest, 
na vrchnost připadlo. A takovým nerozšafným děláním zápisů ten grunt, kdyby držitel jeho 
každoročně peníze kladl, čehož se však nespatřuje, přišel by ten grunt k zaplacení teprve 
v 80 letech, tak by poslední nápadníci nikdy nic nedostali a k svému nepřicházeli. 
 
Kašpar Kroc. 
Léta páně 1671 dne 15. January Kašpar Kroc ujal statek Štírkovský podle právního 
prošacování se vším k němu od starodávna příslušenstvím sobě, manželcem, dědicům 
a budoucím svým za summu 400 kop míš., na to závdavku hned při zápisu složil 10 kop 
a ještě grun- 
 
 
 

Fol. 63b 
 
tovních peněz ročně po 8 kopách vykládati má totiž    390 kop, 
z toho vyjití náleží 
paní Mandaleně Cimrmanové jakožto staré nápadnici po Barboře Rubínové po zaplacení 
závdavku         318 kop 
vrchnosti po Jiříkovi Vtipovi        72 kop 
           ––––––– 
          390 kop 
 
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil p. Mandaleně Cimrmanové 

gruntovních peněz 8 kop, má tu ještě 310 kop. 
 

                                                 
31  Nyní Husovo nám. čp. 9 
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Léta Páně 1673 dne 9. January položil vrchnosti 8 kop, má tu vrchnost ještě 64 kop 

a Franz Cimrman po paní Mandaleně Cimrmanové máteři své 310 kop. 
 
Ao. 1674 dne 14. February položil gruntovních peněz Franzovi Cimrmanovi 8 kop, má tu 

on 302 kop a vrchnost 64 kop. 
 
Léta 1676 dne 14. Marty položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu 

vrchnost ještě        189 kop  
a Franz Cimrman        174 kop.* 
* co dle spravedlivého vyhledání, poněvadž v počítání o 113 kop chyba byla. 

 
 
 

Fol. 64a 
 
Matěj Hošek. 
Léta Páně 1676 dne 17. Decembris Matěj Hošek ujal ten grunt vedle starého zápisu za 
summu           400 kop, 
platiti má na roky po 8 kopách, odtud vyjíti náleží 
vrchnosti          189 kop 
Franz Cimrmanovi         174 kop 
a Kašparovi Krocovi vyplacením         37 kop. 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris při držených soudech nepoložil nic. 
 
Léta 1671 Kašpar Kroc ujal ten grunt vedle právního prošacování za summu 400 kop, 
závdavku ihned při zápisu složil 10 kop a od léta 1671 do léta 1676 vyplatil 27 kop a tak 
všeho vyplaceno má 37 kop a ještě ročně po 8 kopách dopláceti zůstává 363 kop, odtud 
vyjití náleží 
vrchnosti po Jiříkovi Vtipovi       189 kop 
Franzovi Cimrmanovi po máteři jeho      174 kop 
a Kašparovi Krocovi vyplacených náleží        37 kop 
                   ––––––– 
           400 kop 
Léta 1676 Kašpar Kroc odevzdal jeho Excel. svůj grunt ve vsi Hostivici se vším k němu 
od starodávna příslušenstvím za summu tak, jak jej byl sám ujal, 400 kop. 
 
ǥ Na druhém listě (v)zadu psáno náleží k tomu. 
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Matěj Hošek. 
Léta 1676 dne 20. 9bris ujal ten grunt Štírkovský se vším k němu od starodávna příslu-
šenstvím od Jeho Excel. vedle právního prošacování za summu 430 kop, 
platiti má ročně po 8 kopách a to všecko Jeho Excel. náleží, na kteroužto summu Jeho 
Excel. poráží Matějovi Hoškovi to, co na gruntu svém ve vsi Velké Jenči vyplaceného měl, 
             77 kop 33 grošů 3 d. 
Item za náklad a vystavění gruntu Hoškovského poráží jeho Excel. na tomto gruntě 
Štírkovském            50 kop 
Item za 1 kus pole pod 33 strychů, který se jsouc v příležitém místě k panským polím od 
gruntu Štírkovského k dvoru hostivickému připojil, sráží se na gruntovních penězích za 
každý strych po 5 kopách, činí       165 kop 
           ––––––––––––––––––– 
          292 kop 33 grošů 3 d. 
 
Léta 1679 25. February Matěj Hošek položil 4 kopy, puštěny vrchnosti, má tu 133 kop 

26 grošů 4 denáry. 
V zimě toho léta položil 8 kop, má tu ještě 125 kop 26 grošů 4 denáry. 
 
 

Fol. 65a 
 
Léta 1682 dne 29 January položil v soudu vrchnosti 6 kop, má tu ještě 119 kop 26 grošů 

4 denáry. 
Na druhý list sub sign. ◊ psáti. 

 
Zase Matěj Hošek. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Matěj Hošek se vším 
k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím po sražení jedné krávy k záduší hostivic-
kému patřící za summu 430 kop míšeňských, každoročně po 6 kopách skládati maje 
nápadníkům tuto jmenovaným 
milostivé vrchnosti       119 kop 26 grošů 4 denáry 
Anně pozůstalé vdově po nebožtíku Matějovi Hoškovi vyplacených, na stavení vynalože-
ných a za pole též dědičkám přináležejících     77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Matějovi synu a nyní hospodáři       77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Kateřině dceři         77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Alžbětě          77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
          –––––––––––––––––––––––––––––––– 

         430 kop míšeňských 
 
Téhož léta při drženém soudě poráží sobě Matěj syn a nyní jakožto hospodář svého podílu 
na něj přicházejícího 77 kop 38 grošů 2 ½ denáru. Item položil vrchnosti 6 kop, má tu 
ještě vrchnost       113 kop 26 grošů 4 denáry 
Anna Hošková vdova        77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Kateřina dcera její         77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Alžběta          77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
          –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         346 kop 21 grošů 4 ½ denáru 
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ǥ 32 
a poněvadž Kašpar Kroc grunt Štírkovský nanejvýš spuštěný ujal, nad světnicí nový krov 
a nad stájemi a chlévy též nový krov vystavěl, pokládá sobě za nadepsané stavení 
              30 kop 
           ––––––– 
          430 kop 
kterážto summa následujícím způsobem zaplacená jest takto: 
Jeho Excel. ráčí porážeti, co vrchnosti po Jiříkovi Vtipovi náleží,  189 kop 
Francovi Cimrmanovi za jeho díl      174 kop 
 
Jeho Excel. ráčila na tři termíny, totiž první při svatém Jiří 1677 a druhý při svatém Havlu 
téhož roku a třetí při svatém Jiří 1678 zaplatiti na hotové 50 zlatých, činí na kopy 
             42 kop 51 grošů 3 d. 
Kašparovi Krocovi za jeho díl vyplacených 37 kop, za náklad a zlepšení téhož gruntu 
30 kop činí obojího          67 kop 
Jeho Excel. ráčil za těch 67 kop jemu Kašparovi Krocovi na jeho poníženou žádost to, co 
na chalupu Daniela Štíra, kterou on Kašpar Kroc ujal, vrchnosti ještě dopláceti přináleželo, 
hned na jeden grunt za výš psaných 64 kop porážeti      40 kop 
A tak ten grunt Jeho Excel. náleží a jest zaplacený. 
 
 
 

Fol. 66a 
 
Majíce vrchnosti Kašpar Kroc na témž gruntě 67 kop dopláceti, kterýžto jemu i tak zapla-
cení na gruntě Matěje Hoška byvši na něm při prodeji bráti měl, jenže pak handl, jak zápis 
Matěje Hoška obšírně rozepsaný vysvětluje, takových 64 kop jemu tuto se poráží a má tu 
chalupu zcela a zaúplna zaplacenou. 
 
◊ náleží33 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil milostivé vrchnosti 6 kop, má tu ještě  
          107 kop 26 grošů 4 denáry 
Anna Hošková          77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Kateřina dcera její          77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
Alžběta           77 kop 38 grošů 2 ½ denáru 
 

                                                 
32  Navazuje na text na fol. 64a dole. 
33  Navazuje na odkaz na fol. 65a nahoře. 
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17. Grunt Zápotocký 
v knihách od Matyáše založených na listu 72,  

v starých knihách na ten grunt zápisu najíti nemohu.34 

Mikoláš Šafařík 
 
Léta 1657 dne 3. February vynašlo se to, že Mikoláš Šafařík k Anně dceři po nebožtíkovi 
Bartolomějovi Zápotockým do toho gruntu se přiženil a jej zaplacený má. 
 
Jiný zápis Kryštofovi Venclovi. 
Léta 1674 dne 14. February Kryštof Venzel ujal ten grunt po Mikolášovi Šafaříkovi prošaco-
vaný zaplacený za summu 285 kop míšeňských, závdavku Anně vdově Šafaříkové a sirot-
kům jejím ihned složil          10 kop 
a ještě za týž grunt dopláceti zůstane      275 kop. 
Z toho vyjití náleží 
Anně Šafaříkové vdově po složení závdavku      91 kop 40 grošů 
Majdaleně dceři Anny Šafaříkové        91 kop 40 grošů 
Anně Kateřině dceři nebožtíka Jana Drexlera      91 kop 40 grošů 
           ––––––––––––––––––––– 

          275 kop 
 
Léta 1676 dne 14. Marty položil 10 kop, propuštěny Anně Šafaříkové vdově 3 kopy 

20 grošů a má tu ještě 88 kop 20 grošů, Mandaleně dceři Anny Šafaříkové 3 kopy 
20 grošů, má tu 88 kop 20 grošů a Anně Kateřině dceři nebožtíka Jana Drexlera 
3 kopy 20 grošů, má tu 88 kop 20 grošů. 

 
Dne 28. Xbris 1678 nepoložil nic. 
 
 
 

                                                 
34  Nyní Husovo nám. čp. 11. Statek patřil původně k Litovicím, proto nemohl být zapsán v gruntovních 

registrech z roku 1610. 
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Jan Kozel. 
Léta 1688 dne 22. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Jan Kozel se vším 
k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 297 kop míš., každoročně po 
4 kopách skládati má je nápadníkům těmto  
Anně Šafaříkové         148 kop 30 grošů 
Mandaleně dceři její a nyní manželce Kryštofa Venclávka  148 kop 30 grošů 
           ––––––––––––––– 
          297 kop 
 
Téhož léta při držení soudu tohoto prohlášení své učinila Anna Šafaříková, že jí Jan Kozel 
na místě závdavku od léta 1682 až do 1687 složil na hotově  34 kop 17 grošů 1 denár, 
a tak ještě má táž Anna Šafaříková     124 kop 12 grošů 6 denárů 
Mandalena         148 kop 30 grošů 
 
Léta 1689 dne 22 January v soudě položil Anně Šafaříkové 2 kopy, má tu ještě  
          122 kop 12 grošů 6 denárů,  
Mandalena         148 kop 30 grošů. 
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18. Grunt Krčma 
v knihách od Matyáše založených na listu 78, v starých knihách podobně toho gruntu 

nenacházím nejsouce doloženo, od koho jest anebo po kom tu krčmu koupil. 

Matěj Koza35 
 
Léta 1657 3. February Matěj Koza vedle právního prošacování ujal tu krčmu se vším k ní  
příslušenstvím za summu 300 kop, na to do léta 1660 na peníze gruntovní vyplatil a pro-
puštěny Mikolášovi Šafaříkovi 9 kop a ještě po 3 kopách každoročně dopláceti 291 kop, 
odkud náleží 
Mikolášovi Šafaříkovi po Anně Zápotocké manželce své    41 kop 
ostatek Matějovi Kozovi       250 kop 
 
Léta 1661 dne 12. February Matěj Koza v soudě položil 3 kopy, zůstává dopláceti 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 35 kop. 
 
Léta 1663 dne 23. January Matěj Koza v soudě položil 3 kopy, zůstává 282 kop, puštěny 

Mikolášovi Šafaříkovi, má tu 32 kop. 
 
Matouš Kopřiva. 
Léta Páně 1671 dne 12. January podle právního prošacování Matouš Kopřiva ujal ten grunt 
sobě, manželce, dědicům a budoucím svým za summu   400 kop míšeňských, 
odkud vyjití náleží po 6 kopách36 
Mikolášovi Šafaříkovi a nyní Anně vdově Zápotocké neb synu jejímu 
            32 kop 
Matějovi Kozovi z toho gruntu      318 kop 
k záduší od Lidmily Kozové odkázaných       50 kop 
           ––––––– 
          400 kop 
 
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris položil Matouš Kopřiva závdavku 15 kop, propuštěno 

Anně Zápotocké 3 kopy a záduší 12 kop. 
 
 
 

                                                 
35  Nyní Čsl. armády čp. 1. 
36  Slova „po 6 kopách“ dopsána dodatečně. 
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Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 6 kop, z toho propuštěno Zápotocké 

2 kopy, má tu ještě 27 kop, a vrchnosti na místě Matěje Kozy (:poněvadž jakž lidi 
zprávu činí, v Praze zemřel:) 4 kopy a má tu vrchnost jestě po něm 208 kop a záduší 
hostivickému 38 kop, item manželka po Matějovi Kozovi, pokudž jí to vrchnost do 
Prahy propustiti ráčí, 106 kop. 

 
Ao. 1674 dne 14. February položil v soudě 6 kop, propuštěno vrchnosti 5 kop, má tu 

vrchnost         203 kop, 
k záduší hostivickému 1 kopa, má tu záduší      37 kop, 
Zápotocká tu má          27 kop  
a manželka Kozová má tu       106 kop. 

 
Léta 1676 dne 14. Marty položil v soudu 6 kop, propuštěny vrchnosti, má tu ještě vrchnost 
           197 kop, 

záduší hostivické má tu         37 kop,  
Zápotocká tu má          27 kop  
a manželka Kozová má tu       106 kop. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris není položeno nic,  

a tak má tu vrchnost ještě       197 kop, 
k záduší Hostivickému         37 kop, 
Zápotocká tu má          27 kop 
a manželka Kozová, poněvadž se zase navrátila, tehdy jí tuto, co nebožtík manžel její 
vyplatil (a což vrchnosti připsáno bylo), náleží    106 kop. 

 
 
 

Fol. 76a 
 
Havel Veselý. 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 ujal tu krčmu od Matouše Kopřivy na větším díle na stavení 
spuštěnou s povolením milostivé vrchnosti sobě, manželce a budoucím svým vedle právní-
ho prošacování za summu 400 kop, závdavku položiti má 50 kop a dále v roky platiti po 
6 kopách.  
Z těch 50 kop hotových vrchnosti položil 20 kop míšeňských, má tu ještě vrchnost 
           177 kop, 
záduší hostivickému při svatém Havlu 1680 roku 15 kop, má tu ještě  
             22 kop, 
Zápotocké hotových dal 10 kop, má tu ještě       17 kop, 
manželce Kozové 5 kop, má tu ještě      101 kop, 
vyplaceným sirotkům Matouše Kopřivy na rovný díl      32 kop. 
 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě 6 kop, propuštěny vrchnosti 4 kopy a záduší 

hostivickému 2 kopy. 
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Má již Kateřina Kozová na tom gruntě po nebožtíku manželi svém spravedlnost 101 kop, 
takové v přítomnosti dvojíctihodného pana pátera Daniela Vorla při držení soudu k záduší 
hostivickému za 20 kop prodala, kteréžto na tento způsob placení býti mají, hotových jí 
dáno 5 kop, při svatém Jiří léta přítomného 5 kop, 
 
 
 

Fol. 76b 
 
item při svatém Jiří 1683 5 kop a při svatém Havlu téhož léta 5 kop. Však s tou výminkou, 
kdyby pán Bůh z tohoto světa dřív zaplacení povolati ráčil, co by tak na napřed psané 
peníze dobírati měla, to k témuž záduší hostivickému náležitě odkazuje. 
A tak vyjití náleží 
vrchnosti         173 kop 
k záduší hostivickému       121 kop 
Zápotocké           17 kop 
(při drženém počtu zádušním za rok 1683 takové k záduší odkázala) 
syn Matouše Kopřivy         33 kop 
 
Léta 1688 dne 22. Marty při drženém soudu položil vrchnosti 18 kop, má tu ještě 
           155 kop, 

záduší hostivickému položil 6 kop, má tu     115 kop, 
item od Zápotockého tomu záduší odkazáno     17 kop, 
sirotci Matouše Kopřivy         33 kop 

 
Léta 1689 dne 22. January v soudě položil milostivé vrchnosti 6 kop, má tu ještě vrchnost 
           149 kop, 

záduší hostivickému položil 3  kopy, má tu    112 kop, 
item od Zápotockého tomu záduší odkaz       17 kop, 
sirotci Matouše Kopřivy         33 kop. 
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Ves Hradiště 
 

Mlýn Pasovský 
v starých knihách na listu 171 a v knihách od Matyáše založených na listu 8637 

Jan Pasovský 
 
Léta 1624 Jan Pasovský koupil mlýn a chalupu při témž mlýně ležící od Pavla Merce anebo 
po témž 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 a zůstalo dopláceti po 6 kopách na roky 298 kop 30 gro-
šů, z toho, co se dopláceti mělo, náleželo sirotkům nebožtíka Jiříka Kalousa 
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, bylo vloženo      80 kop 
a v zápisu Jana Pasovského do léta 1630 vloženo bylo   24 kop 
Jest doloženo v knihách od Matyáše založených, že to nyní panský mlýn jest a se pronají-
má, však jakým způsobem vrchnost ho dostala, o tom žádná zpráva učiněna není. 
 
Jan Zvoníček. 
Léta Páně 1671 dne 12. January prošacován mlýn Janovi (Václavovi) Zvoníčkovi se vším 
k němu od starodávna příslušenstvím za summu 430 kop, na kteroužto summu hned při 
tomto zápisu položil závdavku 30 kop a ještě na roky z něho vrchnosti gruntovních peněz 
klásti má po 15 kopách, item úroku, totiž ročně z jednoho kola zatím po 25 kopách. 
 
 

                                                 
37  Peterkův mlýn, nyní samota čp. 51. 
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Léta 1676 dne 14. Marty položil gruntovních peněz 5 kop, má tu vrchnost ještě 395 kop. 
A poněvadž jeho téhož Zvoníčka mlynáře živnost špatná jest, takže prostředků nemá, aby 
ročně vejruňky dle zápisu po 15 kopách klásti mohl, tehdá vedle uznání jeho možností 
jemu uloženo jest, aby ročně v budoucích časech jen po 5 kopách až do vyplacení té 
summy kladl. 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris nepoložil při držených soudech nic, nicméně vždy po minulých 

soudech za týž výš psaný role, že jest vrchnosti k ruce odvedl, za příjem se uvedlo, 
což se tuto odpisuje 5 kop, a tak zůstává ještě k doplacení vrchnosti 390 kop. 

 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudu vrchnosti 5 kop, má tu ještě 385 kop. 
 
Léta 1688 dne 22. Marty položil v soudě vrchnosti 1 kopu 30 grošů, má tu ještě 383 kop 

30 grošů. 
 
Léta 1689 dne 27. January v soudě položil milostivé vrchnosti 6 kop, má tu ještě 377 kop 

30 grošů. 
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Ves Litovice 
v té vsi Litovic v starých knihách se nenachází, nežli co jest vytaženo, to se vše vedle 

nových od Matyáše založených jíti a vytahovati musilo. 
 

1. Grunt chalupa Enderovská 
v knihách od Matyáše založených zápis se nachází na listu 231.38 

Jan Ender 
 
Léta 1657 vynašlo se, že jest Jan Ender touž 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 Janovi Enderovi v závdavku od otce jeho vyplacených 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 zajisté neví, jestli s spravedlností. 
Placení ročně začíti má při nejprvnějším soudě a dále potom každoročně až do vyplacení 
po 2 kopách. 
Na to do léta 1660 vyplatil 6 kop, jsou vrchnosti k ruce přijaty a ještě dopláceti po 
2 kopách na roky 17 kop, a tak by odtud dle toho zápisu náleželo 
vrchnosti po Tomášovi zběhlém        5 kop 30 grošů 
po Kateřině sestře jeho do Prahy propuštěné vrchnosti  11 kop 30 grošů. 
Nachází se pak v tom zápisu svrchu položeném, že jest Jan Ender, co byl tu otec jeho 
205 kop vyplatil, to toliko na sebe samého porazil a na bratra a sestru co starým nápadní-
kům 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 rozdě-
líc na každého po 68 kopách 20 groších by přicházelo, že pak ten zápis z příčin slušných 
vedle prošacování zase předělán jest, jakž tuto dále psáno, z něho 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 gruntu hospodářem byl,  
 
 
 

                                                 
38  Litovický statek čp. 13, nyní Litovická čp. 633. 
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však že z příčin slušných ten zápis vedle tohoto obnoveného prošacování k napravení při-
veden 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 do vyplacení celé summy po 2 kopách pokládati 
měti bude, z kteréžto summy vyjití náleží, totiž 
napřed vrchnosti závdavku         5 kop, potom 
vrchnosti nápadu po Tomášovi synu Jiříka Endery bratru držitele gruntu, z gruntu zběhlém 
a po Kateřině sestře jeho do Prahy propuštěné i s výš psaným závdavkem  
          46 kop 40 grošů 
Janovi Enderovi gruntu toho držiteli po otci náleží   23 kop 20 grošů. 
 
Nachází se v knihách od Matyáše založených, že v létu 1658, 1659 a 1660 Jan Ender na 
roky po 2 kopách za 3 léta položil 6 kop, item v létě 1661 při soudě položil 2 kopy, činí 
toho jeho vykladení 8 kop a vzaty k rukám vrchnosti. Při témž zápisu Janovi Enderovi, 
držiteli toho gruntu, co na něj nápadu po otci jeho náleželo, poráží se mu, jako by je 
vyplatil, totiž 23 kop 20 grošů, nyní toho všeho což se za vyplacení položeno má 31 kop 
20 grošů, ještě dopláceti má na roky po 2 kopách 30 groších, a to vše vrchnosti náležeti 
bude, 38 kop 40 grošů. 
 
Léta 1662 dne 27. January Jan Ender v soudě položil závdavku 5 kop, jsou přijaty k ruce 

vrchnosti a ještě dopláceti po 2 kopách, a ty všechny peníze 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. 
 
Jan Jára. 
Jan Jára ujal ten grunt Jana Endera se vším k tomu od starodávna příslušenstvím sobě, 
manželce, dědicům a budoucím svým za summu 70 kop. Závdavku složiti má hned 
Enderovi 5 kop a na roky po 3 kopách gruntovních peněz ještě vyklásti má, totiž: 
vrchnosti         31 kop 40 grošů 
Janovi Enderovi po závdavku      33 kop 20 grošů 
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Léta Páně 1671 dne 7. Decembris položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěno vrchnosti 

1 ½ kopy a Enderovi 1 ½ kopy. 
 
Anno 1674 dne 14. February složil gruntovních peněz 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy, 

má tu vrchnost       28 kop 40 grošů 
a Enderovi 1 ½ kopy, má tu on     30 kop 20 grošů. 

 
Léta 1676 dne 20. Decembris položil 2 kopy, puštěny Janovi Enderovi, 

má tu ještě vrchnost       28 kop 40 grošů 
a Jan Ender        28 kop 20 grošů. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil 2 kopy, puštěny vrchnosti, má tu ještě vrchnost  
           26 kop 40 grošů 

a Jan Ender        28 kop 20 grošů. 
 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudě 2 kopy, puštěny Janovi Enderovi, má tu 

ještě         26 kop 20 grošů 
a vrchnost        26 kop 20 grošů. 

 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost  
           24 kop 20 grošů 

a Jan Ender        26 kop 20 grošů. 
 
Léta 1688 dne 23. Marty při drženém soudu nepoložil nic, má tu ještě vrchnost  
           24 kop 20 grošů 

Jan Endr má ještě 26 kop 20 grošů, z nich odkázal záduší hostivickému 
           13 kop 10 grošů 

Anně vnučce své       13 kop 10 grošů. 
 
Léta 1689 dne 28. January na soudě položil milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě 
           22 kop 20 grošů, 

záduší hostivické       13 kop 10 grošů 
a Anna vnučka Jana Endry      13 kop 10 grošů. 
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2. Grunt Chalupa Osvaldovská 
v knihách od Matyáše založených na listu 237.39 

Jiřík Osvald  
má grunt za 250 kop koupený a zaplacený. 

 
Daniel syn Jiříka Osvalda. 
Léta 1667 vedle právního prošacování od osob přísežných, rychtářů a konšelů rychty 
hostivické, té chalupy, při níž se nachází rolí orných pod 18 strychů, louky 2, sena se 
nabírá vůz selský, nadepsaný Daniel syn Jiříka Osvalda ujal ji sobě, manželce, dědicům 
a budoucím svým tak, jak prošacována byla, za summu 140 kop míšeňských, na tu summu 
závdavku položiti má 10 kop, peníze gruntovní každoročně do zaplacení při soudech po 
5 kopách pokládati má, s přídavky těmito: koňského dva kusy, dobytka hovězího tři kusy, 
vůz, pluh, brány a jiné hospodářské věci, to se přidává. Nápadníci k té chalupě jsou 
Mandalena vdova, matka sirotků, Daniel syn na gruntu hospodářem a Jiřík. 
Stal se zápis na zámku kladenském 9. January léta 1668. 
 
Odtud vyjití náleží nápadníkům 
Jiříkovi synu Osvaldovému a po něm vrchnosti      46 kop 40 grošů 
Danielovi synu, držiteli gruntu        46 kop 40 grošů 
Mandaleně matce jejich         46 kop 40 grošů 
           ––––––––––––––– 
          140 kop 
 
Ao. 1674 dne 14. February složil máteři na její díl dvě krávy v penězích 15 kop, má tu ona 

matka ještě         31 kop 40 grošů, 
vrchnost po Jiříkovi synu Osvaldovém     46 kop 40 grošů 
a Daniel syn, držitel gruntu       46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1676 dne 14. Marty složil máteři na její díl 2 kopy, má tu ještě 
           29 kop 40 grošů 

vrchnost         46 kop 40 grošů, 
a Daniel syn, držitel gruntu       46 kop 40 grošů. 

 
 
 

                                                 
39  Litovický statek čp. 12, nyní nám. 1. máje čp. 632. 
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Léta 1676 dne 20. Decembris položil při soudě 2 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy, má tu 

ještě vrchnost        44 kop 40 grošů, 
máteř         29 kop 40 grošů, 
Daniel syn, držitel gruntu       46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil při soudě 2 kopy, puštěny [máteři] Daniela Osvalda, 

má tu ještě milostivá vrchnost      44 kop 40 grošů 
a máteř Daniela Osvalda       27 kop 40 grošů, 
Daniel syn, držitel gruntu       46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1679 dne 29. February40 položil při soudu 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu 

ještě         43 kop 40 grošů 
a máteři Daniela Osvalda 1 kopa, má tu ještě máteř Daniela Osvalda  
           26 kop 40 grošů, 
Daniel syn, držitel gruntu, nyní děti po něm   46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudu 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu 

ještě          42 kop 40 grošů, 
máteři Osvaldové 1 kopa, má tu ještě     25 kop 40 grošů, 
sirotkům nebožtíka Daniela Osvalda s máteří    46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1688 dne 23. Marty složil v soudu 2 kopy, propuštěna vrchnosti 1 kopa, má tu ještě  
          41 kop 40 grošů, 

máteři Osvaldové 1 kopa, má tu ještě     24 kop 40 grošů, 
učinila ohlášení své při knihách těchto, že z těch 24 kop 40 grošů odevzdává k záduší 
svatého Floriána          6 kop 10 grošů, 
Martinovi vnuku svému         6 kop 10 grošů, 
Vítovi druhému          6 kop 10 grošů. 

 
 
 

Fol. 217a 
 

Alžbětě vnučce          6 kop 10 grošů,  
a tak tu Mandalena Osvaldka nic více míti nebude, 
sirotkům nebožtíka Daniela Osvalda s máteří    46 kop 40 grošů. 

 
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 1 kopu, má tu ještě  
           40 kop 40 grošů, 

záduší svatého Floriána na Kladno        6 kop 10 grošů, 
Martin vnuk           6 kop 10 grošů, 
Vít            6 kop 10 grošů, 
Alžběta vnučka          6 kop 10 grošů, 
sirotci nebožtíka Daniela Osvalda s máteří    46 kop 40 grošů. 

                                                 
40  Data dodatečně opravována z 28. února 1678. Správně má být zřejmě 29. února 1680, protože v roce 

1679 neexistuje 29. únor a splátka by byla vybrána dva měsíce po předchozí v prosinci 1679. 
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3. Grunt Novákovský 
v knihách od Matyáše založených na listu 242.41 

Jan Novák 
 
Jan Novák vedle zprávy lidí měl ten grunt koupený za 400 kop a že na něj do léta 1657 
vyplatil 380 kop, potom do léta 1660 položil vrchnosti 6 kop a ještě vrchnosti dopláceti má 
po 2 kopách na roky 14 kop. 
 
Léta 1661 dne 14. February Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává dopláceti 12 kop 

a vzaty k ruce vrchnosti, ostatní též vrchnosti náležejí. 
 
Léta 1662 dne 27. January Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává dopláceti 10 kop, 

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

nosti propuštěny. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 6 kop, propuštěny 

vrchnosti. 
 
Léta 1671 dne 15. January Jan Novák v soudě položil gruntovních peněz 2 kopy, propuš-

těny vrchnosti, má tu vrchnost 4 kopy. 
 
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris položil 2 kopy, má tu vrchnost ještě dobrati 2 kopy. 
 
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz posledních vrchnosti 2 kopy. A tak má 

grunt svůj zaplacený. 
 
Jan Mladý Jára. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Jan mladší Jára se 
vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 400 kop míšeňských, 
každoročně po 3 kopách skládati má je nápadníkům těmto: 
Jiříkovi, synu nebožtíka Jana Nováka     30 kop 
Anně dceři zmrhalé a z gruntu zběhlé, pokudž se na grunt nenavrátí, milostivé vrchnosti 
patřiti bude          10 kop 
 
 
 

                                                 
41  Litovický statek čp. 11, nyní nám. 1. máje čp. 631. 
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Vítovi, synu jejímu        30 kop 
Magdaleně dceři Jana Nováka a nyní manželce Jana Járy mladšího   9 kop 
Kateřině manželce nebožtíka Jana Nováka    321 kop 
           ––––––– 
          400 kop 
 
Pozn.: Jan Jára mladší k těmto 321 kopám ohlášení učinil takové, že jemu táž Kateřina 
před smrtí svou odkázala za to, že jest jí smrti dochoval a za živobytí jejího jednu svini 
plemenící a prase půlletní dal, poněvadž ale žádných svědků nepostavil, mnohem méně 
její vůli písemně neukázal, zanechává se to do podstatnějšího od něho toho provedení 
aneb dokázání. 
 
Léta 1689 dne 28. January při držení soudu nepoložil nic, má tu přece  

Jan Novák         30 kop, 
po Anně zběhlé a zmrhané vrchnost     10 kop, 
Vít syn úhonec týž Anny       30 kop. 

Držitel gruntu tohoto Jan Jára dal sobě poraziti, co na Magdalenu dceru Jana Nováka 
a nyní manželku jeho podílu přicházelo, 9 kop, item podílu Kateřiny manželky nebožtíka 
Jana Nováka, která mu to před smrtí svou odkázala a toho Matěj Tuchlovský dosvědčuje, 
321 kop, a tak tu nic více, jenom výš jmenovaní nápadníci tři co pohledávati a pretense 
svou míti budou. 
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4. Grunt Zikmundovský 
v knihách od Matyáše založených na listu 248.42 

Jiřík Zikmundů 
 
Léta 1657 jest psáno, že týž Jiřík Zikmundův má ten grunt zaplacený, kromě Anně sestře 
Zikmundové má vydati 40 kop a ty má platiti při nejprvnějším soudě a potom dále vyplá-
ceti po 1 kopě 30 groších. 
 
Léta 1658 20. Marty při soudě položil Jiří Zikmundů Anně sestře své 1 kopu 30 grošů. 
 
Léta 1661 při držení soudu Jiří Zikmundů položil Anně sestře své 1 kopu 30 grošů, zůstává 

jí dopláceti ještě 37 kop. 
 
Léta 1662 dne 27. January Jiří Zikmundův v soudu položil 1 kopu 30 grošů, zůstává 

dopláceti 35 kop 30 grošů, propuštěny Anně sestře jeho. 
 
Léta 1663 dne 23. January Jiří Zikmund v soudu položil 1 kopu 30 grošů, zůstává dopláceti 

34 kop, propuštěny Anně sestře jeho. 
 
Jiný zápis Jana Endera na ten grunt. 
Léta 1663 dne 30. Aprilis vedle právního prošacování skrze osoby přísežný rychty hostivic-
ké Jan Ender ujal grunt od Jiříka Zikmundova se vším k němu od starodávna příslušen-
stvím 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 počínajíc 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, zahrádky jsou dvě a něco stromoví štěpného, sena se nabírá nejméně 3 vozy, 
žita, co jest seto na zimu, po 6 strychách a pšenice po 1 strychu 1 věrteli, z toho třetí 
mandel Jan Ender vzíti a ostatek Jiřík Zikmund 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 16. May léta 1663. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Jan Ender v soudě položil závdavku 5 kop a na peníze 

gruntovní též 5 kop, zůstává dopláceti 130 kop, těch 10 kop jsou vrchnosti 
propuštěny. 

 
Léta Páně 1671 dne 15. January při drženém soudu Jan Endr položil gruntovních peněz 

5 kop, propuštěny na místě Anny sestry Zikmundové zběhlé vrchnosti. 
 
 
 

                                                 
42  Litovický statek čp. 10, nyní nám. 1. máje čp. 630. 
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Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil Jan Endr 5 kop, propuštěné 

Anně Zikmundové (:jenž se zase navrátila:)        1 kopa 30 grošů 
a vrchnosti po Jiříkovi Zikmundovi          3 kopy 30 grošů. 
Má tu ještě Anna Zikmundová        17 kop 30 grošů 
a vrchnost         102 kop 30 grošů. 

 
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 5 kop, z toho propuštěno vrchnosti 

3 kopy 30 grošů a Anně Zikmundové 1 kopa 30 grošů. 
 
Léta 1674 dne 14. February položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěné vrchnosti po 

zběhlém Jiříkovi Zikmundovi a Anně Zikmundové, má tu ještě po nich vrchnost, totiž 
po Jiříkovi 96 kop a po Anně 16 kop. 

 
Ao. 1676 dne 14. February položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu 

ještě vrchnost po Jiříkovi 92 kop a po Anně 16 kop. 
 
Léta 1676 dne 20. Xbris položil gruntovních peněz 2 kopy, puštěny vrchnosti, má tu ještě 

vrchnost po Jiříkovi        90 kop  
a po Anně          16 kop. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris nepoložil v soudě nic. 
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Matěj Endr, syn Jana Endra. 
Léta 1679 dne 23. February podle právního prošacování ujal ten grunt od otce svého sobě, 
manželce a budoucím svým se vším k němu příslušenstvím za summu 140 kop míšeňských 
vymiňujíce sobě z tohož gruntu pro další jeho vyživení 1 valacha, 1 krávu a 1 volka ročního 
slibujíce on Matěj Ender otce svého do smrti při témž gruntu vyživiti, klásti maje na roky 
po 3 kopách, odtud vyjití náleží 
vrchnosti po Jiříkovi        90 kop 
a po Anně         16 kop 
a synu Jana Endera vyplacením na týž grunt    34 kop, 
to se mu na jeho podíl odpisuje. 
 
V tom létu 1679 položil 3 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu ještě vrchnosti po Jiříkovi  
           87 kop 

a po Anně         16 kop. 
 
Léta 1682 položil v soudě 2 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu ještě vrchnost po Jiříkovi  
           85 kop 

a po Anně         16 kop. 
 
Jan Cvekl. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Jan Cvekl přiženíce 
se k Rozině pozůstalé vdově po nebožtíku Matějovi Endrovi se vším k němu od starodávna 
náležejícím příslušenstvím  
 
 
 

Fol. 229b 
 
za summu 240 kop míšeňských, z té summy poráží sobě Jan Cvekl, co tak na ten grunt 
byvše na stavení hrubě spustlý vynaložil, 100 kop a Rozině manželce téhož Jana Cvekla od 
nebožtíka manžela jejího vyplacených a díl po Janovi Enderovi připadlých 39 kop. 
Zůstane tehdy každoročně po 3 kopách skládati maje nápadníkům tuto jmenovaným 
          101 kop 

milostivé vrchnosti po Jiříkovi       85 kop 
item po Anně           16 kop. 

 
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 98 kop. 
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5. Grunt Mrázkovský, ten pustý zůstává, 
v knihách od Matyáše založených na listu 254.43 

 
Jiřík Nedbal. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento na stavení spuštěný 
a žádných svršků při něm se nenacházejících Jiřík Nedbal se vším k němu od starodávna 
náležejícím příslušenstvím za summu 235 kop míšeňských, k placení každoročně po 
3 kopách, odkudž vyjití náleží 
milostivé vrchnosti        205 kop 
Janovi Mrázovi za vystavění gruntu       30 kop 
           ––––––– 
          235 kop 
Při drženém tomto soudě nepoložil nic. 
 
Jakub Bledý. 
Léta 1689 dne 28. January Jakub Bledý ujal grunt tento po Jiříkovi Nedbalovi, poněvadž on 
Nedbal pro nemoc ženy své jej déle držeti nemohl, a přistoupil k tomu šacunku výš 
doloženému, z čehož náležeti bude 
milostivé vrchnosti         205 kop 
a Janovi Mrázovi za vystavění gruntu      30 kop. 
Při tomto soudě Jakub Bledý nepoložil nic. 
 

                                                 
43  Litovický statek čp. 36, nyní K Rybníku čp. 656. 
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6. Grunt Perníčkovský 
v knihách od Matyáše založených na listu 257.44 

Anna Pěnkavová vdova, pustý grunt 
 
Léta 1657 vynašlo se, že ten grunt býval za 500 kop, vyplaceno na něj 390 kop, ostatní 
110 kop náleží 
Anně Perníčkové, která zůstává v Mořině,     50 kop, 
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi      60 kop 
a to placení začíti má při nejprvnějším soudě po 2 kopách. 
 
Léta 1658 při drženém soudu Anna Pěnkavová po umrlým Havlovi Perníčkovi položila 
vrchnosti 2 kopy, zůstává dopláceti 108 kop, z toho vyjití náleží 
Anně Perníčkové         50 kop, 
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi      58 kop. 
 
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 
rychtáře 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 doplácení při soudech po 5 kopách pokládati má. Odtud vyjití náleží 
Anně Perníčkové, která jest propuštěna do Mořině a neví se, jestli propuštěna ze spravedl-
nosti           50 kop 
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi       58 kop 
Anně Pěnkavové        12 kop 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Martin Volšanský v soudě položil závdavku 5 kop a na peníze 

gruntovní 5 kop, a tak všeho 10 kop, zůstává 110 kop, propuštěno vrchnosti 8 kop, 
má tu vrchnost 50 kop, Anně Pěnkavové do Hostivice 2 kopy, má tu 10 kop. 

 
Léta Páně 1671 dne 14. January Martin Volšanský v soudě položil gruntovních peněz 

5 kop, propuštěno vrchnosti 3 kopy, má tu vrchnost 47 kop, Anně Pěnkavové 2 kopy, 
má tu 8 kop, a Anna Perníčková v Mořině a po ní její dceři Zuzaně do Mořiny 50 kop 
náleží. 

 
 
 

                                                 
44  Litovický statek čp. 5, nyní Litovická čp. 625. 
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Matěj Tuchlovský. 
Léta 1676 dne 14. Marty ujal ten grunt po Martinovi Volšanským se vším k němu 
příslušenstvím za summu 120 kop míšeňských tak, že ročně nápadníkům z toho statku 
vejruňky po 3 kopách klásti povinen bude. Z toho vyjíti má 
vrchnosti na místě propuštěné Máři     47 kop, 
po Pavlovi Perníčkovi45       50 kop, 
Anně Perníčkové          8 kop 
a po Martinovi Volšanským zběhlým vrchnosti     15 kop.46 
 
Léta 1678 dne 28. Xbris při držených soudech nepoložil nic. 
 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu ještě 

vrchnost         46 kop, 
po Pavlovi Perníčkovi       50 kop, 
Anně Perníčkové 1 kopa, má tu ještě       7 kop, 
a Matějovi Volšanskému vyplacením    15 kop.47 

 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě 3 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy, má tu 

ještě          44 kop  
a Anně Perníčkové 1 kopa, má tu        6 kop, 
po Pavlovi Perníčkovi dceři Zuzaně do Mořiny    50 kop, 
a Matěj Volšanský        15 kop. 

 
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudě 3 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy, má tu ještě 
           42 kop 

a Anně Perníčkové 1 kopa, má tu        5 kop,  
po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině     50 kop,  
a Matěj Volšanský        15 kop. 

 
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost  
           40 kop,  

Anně Perníčkové slíbil položiti 1 kopu, bude míti ještě    4 kopy,   
po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině     50 kop,  
Matěj Volšanský        15 kop. 

 

                                                 
45  V předchozích zápisech je Perníček psán jako Havel. 
46  Čísla byla dodatečně přepisována. 
47  V přechozích zápisech je Volšanský psán jako Martin. 
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7. Grunt chalupa Vlčkovská 
v knihách od Matyáše založených na listu 263.48 

Jan Vlček 
má ten grunt 50 kop koupený a zaplacený. 

 
Jan Vlček syn. 
Léta Páně 1671 dne 15. January Jan Vlček ujal ten grunt po otci svém se vším k němu od 
starodávna příslušenstvím za summu 50 kop a jakož tu jemu Janovi Vlčkovi držiteli gruntu 
na jeho díl 16 kop 40 grošů náleží, takové on jako by je v závdavku položil, sobě odpisuje 
a ještě na roky po 2 kopách dopláceti povinen bude, totiž: 
Evě Vlčkové, máteři své       16 kop 40 grošů, 
Bartolomějovi bratru svému      16 kop 40 grošů. 
 
Bartoloměj Vlček. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt neb chalupu tuto Bartolo-
měj Vlček se vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 50 kop míšeň-
ských, což jemu jakožto po Janovi bratru a Evě máteři jeho právem nápadním po úmrtí 
přináleží, a žádný na ní co pohledávati nemá. 
 
Léta 1689 dne 28. January při drženém soudě zanecháno při tom, nenacházejíce se žádný 

nápadník. 
 

                                                 
48  Litovický statek čp. 4, nyní Litovická čp. 624. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 3 
Registra purkrechtní rychty hostivické 1661 – Litovice 58 
 

 
Fol. 249a 

 

8. Grunt Kolářovský pustý 
v knihách od Matěje založených na listu 269.49 

 
Jakub Vobroučka. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal chalupu tuto pustou a pole 
všechny zarostlé Jakub Vobroučka se vším k ní od starodávna náležícím příslušenstvím za 
summu 40 kop míšeňských, každoročně po 2 kopách skládati maje do vyplacení těch 
40 kop, ku kterýmžto pokládal se býti za dědice Vít Kolář v létu 1683 v špitále kladenském 
zůstávající, a že by mu táž chalupa samému přináležela a žádný jiný na ní co pohledávati 
že nemá, zprávu činil, vedle čehož se i prohlásil, že za tuž všecknu pratensí svou 
10 zlatých dvěma věrteli bílé a dvěma věrteli režné mouky spokojiti by se dal. Stalo se 
tehdy téhož léta 1683 a dne 23. Marty u přítomnosti Jiříka Tobiáše rychtáře, Jakuba 
Javůrka souseda kladenského, mezi tímto kupujícím a nebožtíkem Kolářem porovnání 
takové, že jest on Kolář na těch 10 zlatých peněz 3 zlaté a mouky režné 2 věrtele přijal, 
i také ji skutečně užil, a ostatních 7 zlatých k zaplacení. Mouky pak pšeničné 2 věrtele po 
smrti své do špitálu chudým lidem odkázal, a tak on Jakub Vobroučka  
 
 
 

Fol. 249b 
 
neodvedouce takových 7 zlatých dva věrtele mouky pšeničné žádnému, jestliže dle té 
námluvy grunt užívati chtíti bude, povinen jest to obé složiti, a poněvadž žádný dědic po 
nebožtíkovi Kolářovi se nenašel, však 2 zlaté 2 krejcary 3 denáry dluhu nájmu ze špitálu 
doberského zůstal, takové z těch 7 zlatých nedoplacených se poráží a ostatní 4 zlaté 
57 krejcarů 3 denáry k špitálu sv. Floriána, kdež jeho tělo mrtvé leží, přináležeti bude jako 
i ty 2 věrtele mouky pšeničné, což povinen bude složiti držitel gruntu tohoto. 
 
Léta 1689 dne 28. January při drženém soudě nepoložil nic, ostává přece k doplácení výše 

doložený rest. 
 

                                                 
49  Litovický statek čp. 15, nyní Litovická čp. 635. 
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9. Grunt Vítovský pustý 
v knihách od Matyáše založených na listu 272.50 

 
Šimon Hruška, držitel gruntu. 
Léta 1679 dne 29. February ujal ten grunt sobě, manželce a budoucím svým k dobrému 
dle právního prošacování se vším k němu od starodávna příslušenstvím, na místo zpustlý 
a pole na díle porostlé, jichž se k dotčenému gruntu dle urbáře nachází pod 1 lán, louky 2 
a sádek nad rybníkem Litovským malý krajní 1, za summu 90 kop míšeňských, kterážto 
summa, pokudž se žádných nápadníků nenajde, na milostivou vrchnost připadá. Roboty 
potažní a contribuce do 3 let jemu se passirují, v roky vypláceti maje po 3 kopách. 
 
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudě vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 87 kop míšeňských. 
 
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 84 kop 

míšeňských. 
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Ves Jeneček Malý 
 

1. Grunt Nedbalovský 
v starých knihách na listu 120 a v knihách od Matyáše založených na listu 279.51 

Zápis Václava Kozla 
 
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrze přísečné osoby, totiž Tomáše 
Kobylu rychtáře vrchního řepského, Matěje France rychtáře sobínského, Jana Endera rych-
táře litovského, 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 prošacovaný byl, za summu 160 kop 
míšeňských. Na tu summu závdavku položiti maje při času sv. Vavřince sobě tohoto při 
tom nebo 1661 10 kop, ostatních 150 kop do vyplacení vší summy každoročně při soudech 
po 5 kopách placení míti bude, při kterémžto gruntu jest polí zádušních k záduší hostivic-
kému náležejících jest pod 15 strychů, ty nyní ladem leží. Však když se osívají, dává se 
k záduší třetí mandel. 
Odtud vyjití náleží: 
předně vrchnosti po Janovi Štírkovi závdavku     10 kop, 
potom vrchnosti po tom Janovi Štírkovi ještě napřed   73 kop, 
Pavlovi Nedbalovi mimo 10 kop, co Anně dceři věna z svého podílu odevzdal, ještě podle 
velikosti a malosti        30 kop 15 grošů, 
Matějovi Nedbalovi bratru jeho podobně     36 kop 45 grošů, 
Anně dceři Pavlově věna, což z jeho podílu sraženo,   10 kop. 
Jest ta Anna vdova v Tachlovicích za Václavem Krausem.  
Stal se zápis tento na zámku kladenském léta a dne svrchu psaného. 
 
Léta 1688 dne 23. Marty při držení soudu nachází se až dosavad grunt tento pustý. 
 
Tomáš Zábranský. 
Léta 1689 dne 28. January vedle právního prošacování ujal grunt tento pustý a toliko 
samo místo Tomáš Zábranský s vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za 
summu 130 kop míšeňských, při kterémžto gruntu nachází se polí zádušních 
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k záduší hostivickému náležející pod 15 strychů, a když se osívají, k témuž záduší třetí 
mandel dávati povinen jest, a poněvadž grunt dokonce pustý jsa, tehdy od roboty, 
contribuce a jiných platů milostivé vrchnosti povinných do třech let od datum zápisu 
tohoto se osvobozuje, po vyjití pak toho času povinen bude a má všechno to, co se výš 
nadpisuje, vykonávati a platiti, však každoročně po 3 kopách vejruňků skládati maje, 
odkudž vyjití náleží 
milostivé vrchnosti po Janovi Štírkovi     10 kop 
item vrchnost po témž Janovi Štírkovi     73 kop 
po Pavlovi Nedbalovi, Matějovi bratru jeho a Anně dceři nápadníkům těmto, Jiříkovi 
Nedbalovi vnuku téhož Pavla a Matěje       6 kop 42 grošů 
Matějovi bratru Jiříka Nedbala        6 kop 42 grošů 
Anně Tuchlovské sestře jejich        6 kop 42 grošů  
Alžbětě           6 kop 42 grošů 
Mandaleně           6 kop 42 grošů 
Kateřině Hruškové a nyní dětem jejím Jakubovi, Vítovi a Marii rovným dílem 
            6 kop 42 grošů 
Anně Krausové do Tachlovic        6 kop 42 grošů 
Při drženém tomto soudě nepoložil nic, protože sobě grunt stavěti musí. 
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2. Grunt Piplasovský 
v starých knihách na listu 114 a v knihách od Matyáše založených na listu 284.52 

Zápis v knihách od Matyáše založených takto se nachází. 

Jiřík Nedbal 
 
Léta 1657 3. February vedle téhož gruntu od rychtáře a konšelů prošacování Jiřík Nedbal 
ujal týž grunt se vším k němu přináležejícím příslušenstvím za 200 kop míšeňských. Platiti 
má na roky začíti při nejprvnějším soudě i potom tak až do vyplacení po 3 kopách a to 
náleží 
Jakubovi Piplasovi, který zůstává v Březně a zpráva se učinila, že se ten Jakub nenachází. 
Na to do léta 1660 Jiřík Nedbal položil za 3 léta 9 kop, dopláceti zůstává 191 kop, vzaty 
k rukám vrchnosti. 
Naproti tomu 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 v 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. 
           ––––––––––––––– 
Činí toho, což jim vyjíti mělo      400 kop. 
Na to bylo za grunt dopláceti, jakž výš psáno,    235 kop, 
v truhlici sirotčí na ty sirotky uloženo bylo    165 kop 
a mimo to závdavku bylo 150 kop na hotově složeno, komu by náležel, jestli komu 
propuštěn nebo do truhlice dán, o tom v tom zápisu jedna zmínka se nečiní, anebo jestli 
věřitelům jakým propuštěn. 
Potom ještě v těch starých knihách na tom gruntu nachází se 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 že náleželo 
Pavlovi synu Jana Piplase       128 kop 
Janovi Baštovi do Hostivic         64 kop 
dětem nebožtíka Jana Sládka 
Jakubovi           64 kop 
a Václavovi           64 kop 
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že pak ten grunt spuštěním na summě v posledním zápisu k 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 synů Jan Piplasa   124 kop 20 grošů 
a Janovi Bašovi do Hostivic        66 kop 40 grošů 
 
Léta 1661 Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy zůstává za grunt dopláceti 188 kop, propuš-

těny vrchnosti, 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, pro-

puštěny vrchnosti, má tu vrchnost 115 kop 20 grošů. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Jiřík Nedbal v soudě položil 6 kop, zůstává 176 kop, propuš-

těny vrchnosti 4 kopy, má tu vrchnost 111 kop 20 grošů, a po Janovi Bašovi Voršile 
manželce a Kateřině dceři její 2 kopy, má tu 64 kop 40 grošů. 

 
Léta 1671 dne 15. January při držení soudu gruntovních peněz Jiřík Nedbal složil 6 kop, 

propuštěny z toho vrchnosti 4 kopy, má tu vrchnost 97 kop, Bašové Voršile a Kate-
řině 2 kopy, mají tu 62 kop 40 grošů.53 

 
Léta 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil 5 kop, vrchnosti propuštěno 3 kopy, 

Bašové 2 kopy. 
 
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy, 

a Bašové 2 kopy. Má tu ještě vrchnost 105 kop a Bašová 60 kop 40 grošů. 
 
Léta 1674 dne 12. February složil peněz v soudě 3 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 

1 ½ kopy a Bašové též 1 ½ kopy. 
Má tu vrchnost        103 kop 30 grošů 
a Bašová má tu          59 kop 10 grošů. 

 
Léta 1676 dne 14. Marty položil peněz 3 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa 

30 grošů, má tu vrchnost      102 kopy 
a Bašové 1 kopa 30 grošů, má tu        57 kop 40 grošů. 

 
 

                                                 
53  Výše peněz pro vrchnost výrazně neodpovídá předchozímu a následujícímu zápisu, pravděpodobně jde 

o písařovu chybu. 
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Léta 1676 dne 20. Decembris položil v soudě 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy 

a Kateřině Javůrkové 1 ½ kopy.  
Má tu ještě vrchnost        100 kop 30 grošů 
a Kateřina Javůrková         56 kop 10 grošů. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudu 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy a Kateřině 

Jabůrkové 1 ½ kopy. Má tu ještě vrchnost    99 kop  
a Kateřina Javůrková       54 kop 40 grošů. 

 
Léta 1679 dne 14. Marty 1680 položil 3 kopy, propuštěno vrchnosti 1 ½ kopy, má tu ještě 

vrchnost         97 kop 30 grošů 
a Kateřině Jabůrkové 1 ½ kopy, má tu ještě    53 kop 10 grošů. 

 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudu 3 kopy, propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu 

vrchnost         96 kop 30 grošů 
a Kateřině Jabůrkové 2 kopy, má tu     51 kop 10 grošů. 

 
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudu vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost 
            94 kop 30 grošů 

a Kateřině Jabůrkové 1 kopu, má tu     50 kop 10 grošů. 
 
Léta 1689 dne 28. January v soudu položil milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě 
            92 kop 30 grošů 

a Kateřině Jabůrkové 1 kopu, má tu ještě    49 kop 10 grošů. 
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3. Grunt Kambovský pustý 
v starých knihách na listu 117 a v knihách od Matyáše založených na listu 290.54 

Jan Kamba 
 
Léta 1623 Jan Kamba měl ten grunt koupený po Janovi Kambovi otci svém za 900 kop 
míšeňských, na tu summu po srážce 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 truhlice sirotčí uloženo bylo, a ty peníze oběma bratrům Janovi a Šimonovi 
náleží, 30 kop. 
 
Kašpar Vondra. 
Ujal grunt Kambovský pustý se vším od starodávna příslušenstvím sobě, manželce, dědi-
cům a budoucím svým za summu 300 kop míšeňských, gruntovních peněz ročně klásti má 
při nejprvnějším soudě po 5 kopách, odtud vyjití náleží  
vrchnosti po úmrtí Šimonovi Kambovi, co tu dobírati měl,  183 kop 
a po Dorotě manželce Jana Kamby, kterouž Ondřej Frejšek měl a po ní to zdědil 
          117 kop 
           ––––––– 
          300 kop 
 
Léta 1673 dne 9 January položil na to gruntovních peněz 5 kop, z toho propuštěno vrch-

nosti 3 kopy a Ondřejovi Frejškovi 2 kopy. 
 
 
 

Fol. 267b 
 
Ao. 1674 dne 14. February položil peněz gruntovních 2 kopy, propuštěno vrchnosti 1 kopa, 

má tu vrchnost        179 kop 
a Ondřejovi Frejškovi do Nučic 1 kopa, má tu    114 kop. 

 
Léta 1676 dne 14. Marty položil 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu vrchnost  
            178 kop 

a Frejškovi 1 kopa, má tu ještě      113 kop. 
 
Léta 1676 dne 20. Xbris položil 3 kopy, propuštěno vrchnosti 2 kopy a Ondřejovi Frejškovi 

1 kopa, má tu ještě vrchnost      176 kop 
a Frejška         112 kop. 
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Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudě 2 kopy, jsou propuštěny vrchnosti, má tu ještě 

vrchnost         174 kop  
a Frejška         112 kop. 
Z oněch 112 kop nebožtík Ondřej Frejšek při poslední vůli své odkázal do lorety 
hájecké 20 kop a k záduší tachlovskému 20 kop. 

 
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudě vrchnosti 3 kopy, má tu ještě  
           171 kop, 

Ondřej Frejšek          72 kop, 
loreta hájecká odkazem nebožtíka Ondřeje Frejška     20 kop, 
záduší tachlovské          20 kop. 

 
 
 

Fol. 268a 
 
Léta 1682 dne 19. January Kašpar Vondra položil v soudě 3 kopy, propuštěny vrchnosti 

1 kopa, má tu ještě vrchnost      170 kop, 
do lorety hájecké 1 kopu, má tu ještě       19 kop, 
k záduší tachlovskému 1 kopu, má tu       19 kop, 
Ondřej Frejšek          72 kop. 

 
Havel Vondra. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Havel Vondra se 
vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 300 kop míšeňských, 
každoročně po 3 kopách míšeňských skládati maje nápadníkům těmto: 
milostivé vrchnosti        170 kop, 
do lorety v Hájku           19 kop, 
záduší tachlovskému         19 kop, 
Ondřejovi Frejškovi          72 kop. 
nápadníkům po nebožtíkovi Kašparovi Vondrovi, což on od léta 1673 až do léta 1682 na 
týž grunt vyplatil, Anně manželce          3 kopy 20 grošů, 
Jiříkovi synu             3 kopy 20 grošů, 
Havlovi             3 kopy 20 grošů, 
Matějovi, který se na vojnu dal          3 kopy 20 grošů, 
Martinovi             3 kopy 20 grošů, 
Kateřině             3 kopy 20 grošů. 
           –––––––––––––––– 
          300 kop míšeňských. 
Při drženém tomto soudě nepoložil nic. 
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Léta 1689 dne 28. January v soudu položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 
           167 kop, 

loreta v Hájku           19 kop, 
záduší tachlovské          19 kop,  
Ondřej Frejšek          72 kop, 
Anna manželka po nebožtíkovi Vondrovi, co on na týž grunt vyplatil 

               3 kopy 20 grošů, 
Jiřík syn její            3 kopy 20 grošů, 
Havel              3 kopy 20 grošů, 
Matěj, který se na vojnu před 7mi léty dal        3 kopy 20 grošů, 
Martin              3 kopy 20 grošů, 
Kateřina            3 kopy 20 grošů. 
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Ves Břve 
 

1. Grunt Kozákovský 
v starých knihách na listu 251 a v knihách od Matyáše založených na listu 382.55 

Jiřík Kozák 
v knihách od Matyáše založených zápis takto psaný se nachází. 

 
Léta 1658 vedle právního prošacování Jiří Kozák ujal ten grunt za 500 kop míšeňských, má 
jej platiti ročně po 8 kopách, z toho náleží 
Dorotě Čejkové      212 kop gr.  241 kop 40 grošů56 
Jiříkovi Kozákovi, co tu byl otec jeho vyplatil,  288 kop gr. 258 kop 20 grošů 
Na to do léta 1660 Jiřík Kozák trojího položení vykladl 24 kop, propuštěny Dorotě Čejkové, 
a ještě má dopláceti na roky 476 kop míšeňských.  
V tom zápisu nejsouce podíly dobře rozloženy, vedle starého zápisu takto se napravuje, že 
náležeti bude z výš psaného doplácení z summy 476 kop, totiž 
nápadníkům Víta Čejky ještě mimo předešlého vyzdvižení 231 kop – 217 kop 40 gr. 57 
a nápadníkům po Janovi Kozákovi náleží držiteli gruntu  245 kop – 258 kop 20 gr. 
a 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 gr. 3 d. 
 
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 460 kop, propuštěny 

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

Dorotě Čejkové, má tu 207 kop. 
 
Léta 1667 dne 8. Decembris Jiřík Kozák v soudě položil čtvery peníze po 8 kopách, totiž 

32 kop, zůstává 420 kop, propuštěny Vavřincovi Čejkovi, má tu ještě 165 kop. 
 
Léta 1671 dne 12. January při drženém soudu položil Jiřík Kozák vdově Vavřince Čejky 

8 kop, má tu ještě 157 kop. 
 
Léta 1671 dne 6. Decembris při držení soudu položil Jiřík Kozák gruntovních peněz máteři 

Vavřince Čejky 8 kop, má tu ještě 149 kop. 
 

                                                 
55  Břevský statek čp. 1, nyní U Ovčína čp. 1067. 
56  Vlevo původní údaj, vpravo jiným rukopisem dopsaná oprava. 
57  Opět vlevo původní údaj, vpravo jiným rukopisem dopsaná oprava. 
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Fol. 348b 

 
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 8 kop, propuštěny vdově Dorotě 

Čejkové, má tu 141 kop. 
A jakož tu Jiřík Kozák držitel gruntu spravedlnosti své 245 kop (258 kop 20 grošů) 
měl, takovou sobě tuto na díl svůj poráží a zůstává za týž grunt toliko ještě dopláceti 
vdově Dorotě Čejkové, jakž výš položeno, 141 kop (137 kop 40 grošů). 

 
Léta 1676 dne 14. Marty položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny Dorotě Čejkové, 

má tu ještě         133 kop 40 grošů. 
 
Léta 1676 dne 17. Xbris přiznala se u přítomnosti urozeného a statného rytíře pana 
Valentina Václava Hartu pana vrchního hejtmana J. Hr. Excl. všech panství, též urozeného 
pana Františka Cimrmana hejtmana panství kladenského a pana Jana Frídla ten čas 
důchodního písaře téhož panství Dorota Čejková, že cokoliv její spravedlnosti na gruntu 
Jiříka (Kozáka) ve vsi Břve po její smrti se vynacházeti bude, že to všeckno nic nevymiňujíc 
3 sirotkům po nebožtíkovi Vavřincovi Čejkovi synu jejím, totižto Magdaleně, Dorotě 
a Anně, odkazuje a na rovný díl daruje. 
 
 
 

Fol. 349a 
 
Léta 1678 dne 25. Decembris Jiřík Kozák položil v soudě 2 kopy, propuštěny 3 sirotkům, 

mají tu ještě na rovný díl       131 kop 40 grošů. 
 
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě sirotkům Čejkovským 3 kopy, mají tu ještě 
           128 kop 40 grošů. 
 
Léta 1689 dne 28. January v soudě drženém nepoložil nic a majíce tu tři sirotci Čížkov-
ský,58 totiž Mandalena, Dorota a Anna, na rovný díl 128 kop 40 grošů, však stoje Anna 
Smržová při knize této, ohlášení své učinila, že díl svůj Mandele a Dorotě jakožto dcerám 
svým z lásky mateřské daruje a odevzdává, a tak Mandalena a nyní manželka Jana 
Konvalinky tu míti bude        64 kop 20 grošů 
a Dorota sestra Mandaleny       64 kop 20 grošů. 
 

                                                 
58  Správně: Čejkovský. 
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Fol. 354a 

 

2. Grunt aneb Krčma 
v starých knihách na listu 253 a v knihách od Matyáše založených na listu 388.59 

Jan Mělnický, krčmáč 
má tu krčmu sobě od Alžběty starý krčmářky postoupenou a zaplacenou. 

 
Léta Páně 1671 dne 10. Xbris prošacována krčma tato skrze Tomáše Kobylu rychtáře 
vrchního rychty hostivické, Jiříka Hakla, Matěje Kozáka a Jana Endera rychtáře litovského, 
a to beze všech příměnků a potahů, jsouce táž krčma nanejvýš spuštěna a při ní dokonce 
nic setého, za summu 100 kop míšeňských a majíce ji Lidmila Mělnická po nebožtíkovi 
Janovi Mělnickém manželu svém zaplacenou a zůstávajíce dotčená Lidmila za vyšenkované 
pivo do důchodu J. V. Hr. Excelec. dlužna 68 kop 24 grošů 6 denárů, z té příčiny J. V. Hr. 
Excel. ráčila jest takovou krčmu v tom dluhu za výš psanou summu těch 100 kop míšeň-
ských vedle prošacování milostivě ujíti tak, že tu na ní J. V. Hr. Ex. ráčí míti, jakž nahoře 
dotčeno, 68 kop 24 grošů 6 denárů a Lidmila Mělnická s dětmi svými, jenž jsou Václav, 
Matěj, Dorota a Káča, na rovný díl od J. V. Hr. Excel. dostati mají na roky po 10 kopách 
        31 kop 32 grošů 1 denár. 
Actum zápisu tohoto na zámku kladenském dne a léta svrchu psaného. 
 
 
 

Fol. 354b 
 
Léta Páně 1671 dne 10. Xbris při drženém soudu dáno na to sirotkům a vdově Mělnické 

z důchodu kladenského na hotově 10 kop, mají tu ještě dobírati 21 kop 32 grošů 1 
denár. 

 
Zápis Kryštofa Kellera. 
Léta Páně 1672 dne 7. February prošacována jest krčma břevská Kryštofovi Kellerovi, 
manželce, dědicům a budoucím jeho jakožto lidem svobodným se vším k tomu od staro-
dávna náležícím příslušenstvím za summu 128 kop 34 grošů, závdavku ihned při tomto 
zápisu složil vrchnosti 15 kop a ještě na roky vyklásti má po 8 kopách vrchnosti 113 kop 
34 grošů, z čehož milostivá vrchnost sirotkům Mělnickým toliko 21 kop 32 grošů 1 denár 
z důchodu doplatiti míti ráčí. 
Nadepsaný pak Kryštof Keller bude povinen jak roboty, tak úroky i jiné povinnosti na té 
krčmě podle jiných poddaných vykonávati a ji vystaviti, a kdyby budoucně se jemu na ní 
déle zůstati nevidělo, tehdy když jiného dobrého hospodáře na týž grunt opatří, nebude se 
moci tu déle od žádného zdržovati, nýbrž při jeho svobodě má vždy pozůstaven býti a do 
žádné poddanosti s manželkou a dítkama svými se nepotahovati. Stal se zápis tento na 
zámku kladenském u přítomnosti pana Šenstdorfa vrchního hejtmana a pana Prince, též 
Jiřího Kozáka břevského dne a léta svrchu psaného. 

                                                 
59  Bývalý břevský statek čp. 9, v nynější Hájecké ulici. 
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Fol. 355a 

 
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 8 kop, puštěny Lidmile Mělnické, má 

tu ještě táž Mělnická 13 kop 32 grošů 1 denár, ostatek vrchnosti náleží. 
 

Ao. 1674 dne 14. February položil v soudě gruntovních peněz   8 kop, 
z toho propuštěno vdově Mělnické 5 kop, má tu ještě     8 kop 32 grošů 1 d. 
a vrchnosti puštěno 3 kopy, má tu vrchnost    89 kop 2 groše. 

 

Léta 1676 dne 20. Decembris položil v soudě gruntovních peněz 8 kop, propuštěno vrch-
nosti 5 kop a vdově Mělnický 3 kopy, má tu ještě vrchnost 

             84 kop 2 groše  
a vdova Mělnická          5 kop 32 grošů 1 d. 

 

Léta 1678 dne 28. Xbris položil v soudě peněz gruntovních 8 kop, puštěno vrchnosti 5 kop 
a vdově Mělnické 3 kopy, má tu ještě vrchnost    79 kop 2 groše 
a vdova Mělnická          2 kopy 32 grošů 1 d. 

 

Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil gruntovních peněz 7 kop 32 grošů 1 denár, propuš-
těno z nich vrchnosti 5 kop, má tu ještě vrchnost   74 kop 2 groše 
a vdově Mělnické 2 kopy 32 grošů 1 denár, nemá tu nic více. 

 
 
 

Fol. 355b 
 
Daniel Frangelander. 
Léta 1682 dne 29. January ujal ten grunt po úmrtí Kryštofa Kellera, manželky a dětí jeho, 
jakožto lidí svobodných, nejsouce tu bližších přátel mimo 3 sester a Pavla Kašpara Kozla 
švagra ze vsi Bělý, kterýžto přinesouce z panství rychnovského vysvědčení, že vlastní 
sestry jsou na připsání Jeho Excell. vysoce urozeného pána pana Františka Karla 
Libštejnského hraběte z Kolovrat (:titul:), co týž nebožtík na týž grunt byl vyplatil a zlepšil, 
s jistým J. V. Hr. M. povolením za dědice uznáni jsou a vše, co tak po nebožtíkovi, jak 
dobytka, tak také jiných hospodářských věcí se vynacházelo, propuštěny jsou. A tak 
nadepsaní nápadníci prodali svou na tom gruntu mající spravedlnost tím právem tak, jakž 
nebožtík byl ji ujal, za summu 162 kop míšeňských hotových, ihned složil i za vyplacení 
46 kop 32 grošů, 50 kop a tak nápadníci nebožtíka Kellera na tom gruntu více nic 
pohledávati nemají, ostatní summa vrchnosti náležeti k vyplácení bude 74 kop 2 groše. 
Poněvadž pak Daniel Frangelander, manželka a děti jeho lidé svobodní jsou, kteří při své 
svobodě 
 
 
 

Fol. 356a 
 
zůstati mají, kdyby pak Pán Bůh rodinu jim společně dáti měl, také svobodni zůstanou, 
jestliže by pak jemu na tom gruntu zůstati se nelíbilo, když dobrého hospodáře na ten 
grunt dosadí, zdržován býti nemá. 
 

Léta 1688 dne 23. Marty v soudě nepoložil nic. 
 

Léta 1689 dne 28. January Tomáš Mašováček v soudě položil milostivé vrchnosti 1 kopu, 
má tu ještě 73 kop 2 groše. 
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Fol. 360a 

 

3. Grunt Chalupa Litovská 
v starých knihách na listu 255 a v knihách od Matyáše založených na listu 394.60 

V knihách od Matyáše založených zápis takto stojí 
Jan Hošek 

 
Léta 1657 Jan Hošek vedle právního prošacování koupil ten grunt za 70 kop, na to do léta 
1660 vyplatil 6 kop, propuštěno Janovi Pospíšilovi 2 kopy 30 grošů, Danielovi Esovi 3 kopy 
30 grošů, zůstal na roky po 2 kopách dopláceti 64 kop. 
Náleželo by z toho vedle téhož zápisu 
Janovi Pospíšilovi        27 kop 30 grošů 
ženě Daniela Esy        36 kop 30 grošů 
V zápisu pak v knihách starých se nachází, že odtud vyjíti mělo sirotkům Matěje Albrechta 
Anně máteři, Šimonovi synu a Kateřině dceři 60 kop však podle velikosti a malosti na ně 
přišlo          35 kop 
a těch 35 kop náleží Danielovi Štírkovi. 
Item Matějovi Štírkovi náleželo 10 kop, vrchnosti po něm     5 kop 40 grošů 
Bartoňovi Litovskému 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 1 kopa, má tu vrchnost 27 kop. 
 
Léta 1663 dne 23. January Jan Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 58 kop, propuštěno 

Danielovi Esovi 1 kopa, má tu 32 kop, vrchnosti 1 kopa, má tu ještě vrchnost 26 kop. 
 
Jiný prodej té chalupy. 
Jan Sedlák. 
Léta 1667 vedle právního prošacování skrze přísežné rychtáře a konšely rychty hostivické 
jako také vedle prohlídnutí a napravení toho šacunku s uvážením pana hejtmana nade-
psaný Jan Sedlák ujal  
 
 
 

                                                 
60  Břevský statek čp. 2, nyní U Ovčína čp. 1068. 
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Fol. 360b 

 
ujal tu chalupu sobě, manželce a dítkám svým se vším k ní od starodávna náležejícím 
příslušenstvím za summu 90 kop míšeňských, na tu summu závdavku položiti maje vdově 
po Janovi Hoškovi se dvěma sirotky zůstalé a nyní za Ondřejem Frejškem v Nučicích vdané 
10 kop, ostatních 80 kop gruntovních peněz každoročně doplácení ostatní summy po 
4 kopách pokládati má. Přidává se mu obilí na zimu seté po 8 strychách 2 věrtelích, při té 
chalupě rolí jest pod 21 strychů, louka 1, na ní se nabírá fůra sena, štěpnička a stodola, 
z té chalupy po závdavku vyjití náleží 
Danielovi Esovi         32 kop 
vrchnosti          26 kop 
nápadníkům po Janovi Hoškovi zůstavše vdova se dvěma sirotky a nyní Frejšek za 
manželku má po závdavku v posledních penězích náležeti bude 22 kop. 
Actum zápisu tohoto v zámku kladenském 9. January léta 1668. 
 
Léta Páně 1671 dne 14. January při držení soudu položil Jan Sedlák gruntovních peněz 

2 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu 25 kop, Danielovi Esovi 1 kopa, 
má tu 31 kop. 

 
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu Jan Sedlák položil gruntovních peněz 

2 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu 24 kop, vdově Daniela Esa 
1 kopa, má tu 30 kop a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích 22 kop. 

 
Léta 1673 dne 9. January položil 2 kopy, propuštěna vrchnosti 1 kopa a vdově Daniela Esa 

z Hostivice 1 kopa. 
 
 
 

Fol. 361a 
 
Ao. 1674 dne 14. February položil v soudě gruntovních peněz 2 kopy, propuštěno 

vrchnosti 1 kopa a vdově Daniela Esa 1 kopa, má tu ještě vrchnost 
            22 kop, 

vdova Daniela Esa        28 kop  
a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích   22 kop. 

 
Léta 1676 dne 20. Xbris položil při soudě 1 kopu, propuštěna vrchnosti, má tu ještě 

vrchnost         21 kop,  
vdova Daniela Esa        28 kop  
a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích   22 kop. 

 
Léta 1678 dne 28. Xbris při drženém soudu pro nemožnost nepoložil nic. 
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Václav Voborník. 
Léta 1679 dne 29. February ujal ten grunt od Jana Sedláka se vším k ní od starodávna 
náležejícím příslušenstvím dle právního prošacování u přítomnosti Jiříka Kozáka rychtáře 
břevského a Jiříka Koutného rychtáře sobínského za summu 90 kop, odtud vyjití náleží na 
roky po 2 kopách 
vrchnosti         21 kop 
vdově Daniela Esa        28 kop 
manželce Ondřeje Frejška       22 kop 
Janovi Sedlákovi vyplacením      19 kop 
           –––––– 
          90 kop 
 
 
 

Fol. 361b 
 
Martin Hanzlík. 
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal tu chalupu Martin Hanzlík se 
vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 90 kop míšeňských, každo-
ročně po 2 kopách skládati maje, odkudž vyjití náleží 
milostivé vrchnosti         21 kop 
vdově Daniela Esa        28 kop 
manželce Ondřeje Frejška       22 kop 
Janovi Sedlákovi vyplacených      19 kop 
           –––––– 
          90 kop 
Při drženém tomto soudě nepoložil nic. 
 
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě 
           19 kop, 

vdova Daniela Esa        28 kop, 
manželka Ondřeje Frejška       22 kop  
a Jan Sedlák vyplacených       19 kop. 

 
 
 
 
 
 

Geschlossen am 16 Juni 1850.61 
[podpis nečitelný] 

 
 

                                                 
61  Německy: Uzavřeno 16. června 1850. 
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Fol. X 1a 

 

Grunt Štírkovský ve vsi Hostivici 
 
Léta 1671 Kašpar Kroc ujal ten grunt vedle  
právního prošacování za summu       400 kop 
Závdavku položil ihned při zápisu 10 kop a od léta 1671 až do léta 1676 vyplatil 24 kop 
a tak všeho vyplaceno má 37 kop a ještě ročně po 8 kopách dopláceti zůstává  
           363 kop, 
odtud vyjití náleží 
vrchnosti po Jiříkovi Vtipovi      189 kop 
Franc Cimrmanovi po máteři jeho      174 kop 
a Kašparovi Krocovi vyplacených náleží       37 kop 
           ––––––– 
          400 kop 
 
Léta 1676 dne 1. 9bris Kašpar Kroc odevzdal Jeho Excel. svůj grunt ve vsi Hostivici se vším 
k němu od starodávna příslušenstvím za summu tak, jak jej byl sám ujal, 
           400 kop 
 
 

Fol. X 1b 
 
a poněvadž Kašpar Kroc grunt Štírkovský nanejvýš spuštěný ujal, nad světnicí nový krov 
a nad stájemi a chlívy též nový krov vystavěl, pokládá sobě za nadepsaný stavení  
             30 kop 
           ––––––– 
          430 kop, 
kterážto summa následujícím způsobem zaplacená jest takto: 
Jeho Excel. ráčí porážeti, co vrchnosti po Jiříkovi Vtipovi náleží, 189 kop 
Francovi Cimmrmanovi za jeho díl     174 kop 
Jeho Excel. ráčil jemu na tři termíny, totiž první při svatém Jiří 1677, druhý při svatém 
Havlu téhož roku a třetí při svatém Jiří Ao. 1678 zaplatiti na hotové 50 zlatých, činí na 
kopy 42 kop 51 grošů 3 denáry. 
Kašparovi Krozovi za jeho díl vyplacených 37 kop a za náklad a zlepšení téhož gruntu 
30 kop, činí obojího          67 kop 
           ––––––– 
Summa         430 kop 
 
 
 

Fol. X 2a 
 
Jeho Excel. ráčil za těch 67 kop témuž Kašparovi Krocovi na jeho poníženou žádost to, co 
na chalupu Daniela Štírka (:kterou on Kašpar Kroc ujal:), vrchnosti ještě dopláceti, 
přináleželo hned na jeden krát za výš psaných 67 kop poraziti   40 kop. 
 
A tak ten grunt jeho Excel. náleží a jest zaplacený. 
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Léta 1676 dne 20. 9bris ujal grunt Štírkovský se vším k němu od starodávna příslu-
šenstvím od Jeho Excel. Matěj Hošek vedle právního prošacování za summu 430 kop. 
Platiti má ročně po 8 kopách a to všeckno Jeho Excel. náleží. 
Na kteroužto summu poráží Jeho Excel. Matějovi Hoškovi to, co na gruntu svém ve vsi 
Velké Jenči vyplaceného měl,        77 kop 33 grošů 3 d. 
 
 
 

Fol. X 2b 
 
Item za náklad a vystavění gruntu Hoškovského poráží Jeho Excel. na tomto gruntu 
Štírkovském           50 kop. 
Item za 1 kus pole pod 33 strychů, který se jsouc v příležitém místě k panským polím od 
gruntu Štírkovského k dvoru hostivickému připojil, sráží se na gruntovních penězích za 
každý strych po 5 kopách       165 kop 
Summa, jak mnoho Matěj Hošek na gruntu Štírkovském vyplaceného má, činí 
           292 kop 33 grošů 3 d. 
 
A tak ještě dopláceti má Matěj Hošek na grunt Štírkovský, což Jeho Excel. 
všeckno náleží, ročně na vejruňky po 8 kopách   137 kop 26 grošů 4 d. 
 
Hošek Matěj62 
 
Léta 1679 25. February Matěj Hošek položil gruntovních 4 kopy, propuštěny vrchnosti, má 

tu ještě vrchnost 133 kop 26 grošů 4 denáry. 
 
 
 

Fol. X 3b 
 

Kup a zase prodej  
strany gruntu Štír- 

kovského ve vsi Hosti- 
vici.63 

 

                                                 
62  Neumělý text, pravděpodobně vlastnoruční podpis. 
63  Velký nápis ve spodní části stránky. 
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Fol. X 4a 

 

Grunt Matěje Hoška ve vsi Velké Jenči 
 
Matěj Hošek ujal ten grunt po svém otci léta 1657 vedle právního prošacování za 
summu          400 kop míšeňských 
odtud vyjití náleží 
Alžbětě po nebožtíkovi Pikačovi dceři       23 kop 20 grošů 
Matějovi Hoškovi        120 kop 33 grošů 3 d. 
Janovi bratru         120 kop 33 grošů 2 d. 
Jiříkovi bratru        120 kop 33 grošů 2 d. 
Lidmile a po ní Ondřejovi Doušovi       15 kop 
           ––––––––––––––––––– 
   Summa      400 kop míšeňských 
Na to  
od roku 1657 až do roku 1676 vyplatil hotovými penězi    48 kop 
a svého dílu poráží sobě po svém otci     120 kop 33 grošů 3 d. 
           –––––––––––––––––– 
          168 kop 33 grošů 3 d. 
a tak ještě dopláceti má       231 kop 26 grošů 4 d. 
a náleží 
Aleně Doušové            4 kopy 42 grošů 
Ondřejovi Frejškovi po Janovi Hoškovi     107 kop 21 grošů 2 d. 
Evě Hoškové po Jiříkovi Hoškovi      107 kop 21 grošů 2 d. 
vrchnosti po Aleně Křížové zběhlé       12 kop 2 groše 
          –––––––––––––––––– 
          231 kop 26 grošů 4 d., 
a poněvadž se vynašlo, že každý držitel téhož gruntu Hoškovského jistý plat roční k svaté-
mu Mikoláši v Starém Městě pražském dávati povinen byl, Jeho Excel. pak takový plat 
z důchodu kladenského od léta 1670 
 
 

Fol. X 4b 
 
až do léta 1675 za 6 ½ léta ročně po 14 kopách zaplatiti jest ráčil, totiž 91 kop, tehdy se 
jemu Matějovi Hoškovi dotčených 91 kop z těch 168 kop 33 grošů 3 denárů, které Matěj 
Hošek na témž gruntu vyplacených má, poráží a tak ještě zůstává Matějovi Hoškovi na 
témž gruntu vyplacených peněz         77 kop 33 grošů 3 d. 
 
Léta 1676 dne 1. 9bris Matěj Hošek odevzdal svůj grunt ve vsi Velký Jenči Jeho 
Excel. se vším k němu od starodávna příslušenstvím tak, jak jej byl sám ujal, za summu  
           400 kop 
a poněvadž Matěj Hošek ten grunt Hoškovský ve vsi Velký Jenči do konce pustý ujal, jej 
vyzdvihl a na vystavění světnice, stodoly a chlévů náklad měl, pokládá sobě za nadepsané 
stavení            50 kop 
           ––––––– 
           450 kop, 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 3 
Registra purkrechtní rychty hostivické 1661 – vložené listy 78 
 

 
 

 
kterážto summa následovným způsobem nápadníkům zaplacena býti má, totiž 
Aleně Doušové za její díl           4 kopy 42 grošů 
majíc bráti ročně napřed po 1 kopě a tak by ve 4 ½ létech k vyplacení přišla, na její 
poníženou žádost Jeho Excel. na jedenkrát dáti ráčil, s čímž ona dobře spokojena jest, 
2 kopy míšeňské. 
 
 
 

Fol. X 5a 
 
Ondřejovi Frejškovi za díl jeho manželky po Janovi Hoškovi   107 kop 21 grošů 2 d. 
Jeho Excel. ráčil za těch 107 kop 21 grošů 2 d. Ondřejovi Frejškovi na jeho poníženou 
žádost to, co na gruntu svém ve vsi Nučicích vrchnosti ještě dopláceti měl, totiž 80 kop, 
poněvadž Ondřej Frejšek na roky z svého gruntu vrchnosti do vyplacení té summy ročně 
po 5 kopách platiti povinen byl, z gruntu pak Hoškovského do vyplacení naddotčené 
summy ročně by jen po 1 kopě dostával, s čímž on taky dobře spokojený jest, na jeden-
krát porážeti 80 kop. 
 
Evě Hoškové za její díl po Jiříkovi Hoškovi    107 kop 21 grošů 2 d. 
Jeho Excel. na její poníženou žádost za těch 107 kop 21 grošů 2 denáry majíce ona 
z téhož gruntu Hoškovského ročně po 1 ½ kopě na tři termíny, totiž první při svatém Jiří 
1674, druhý při svatém Havlu téhož roku a třetí při svatém Jiří roku 1678 vydati jest ráčil, 
s čímž ona též dobře spokojená jest, na hotově 20 kop. 
 
Matějovi Hoškovi za jeho díl vyplacených 168 kop 33 grošů 3 denáry a za náklad 
a vystavění téhož gruntu 50 kop, činí obojího    218 kop 33 grošů 3 d. 
Jeho Excel. ráčil jest mu po sražení 91 kop úroků, který Jeho Excel. k svatému Mikoláši 
v Starém Městě pražském od léta 1670 až do léta 1675, to jest za 6 ½ léta, z důchodu 
panství kladenského zaplatiti jest ráčil, na gruntu Štírkovském ve vsi Hostivici, který od 
Jeho Excel. Matěj Hošek ujal, poraziti 127 kop 33 grošů 3 denáry. 
 
Jeho Excel. ráčí sobě poraziti, co po Aleně Křížové zběhlé vrchnosti náleží , 
          12 kop 2 groše 
           ––––––––––––– 
     Summa všeho činí    450 kop 
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Fol. X 5b 

 
A tak ten grunt náleží Jeho Excel. se vším k němu od starodávna příslušenstvím a jest 
zaplacený. 
 
Item Jeho Excel. ráčí povolovati Matějovi Hoškovi 
1. Obilí, co při tom gruntu Hoškovském na zimu 1676, totiž pšenice 20 strychů a žita 

30 strychů, vysel, to sobě k svému užitku Matěj Hošek skliditi a obrátiti má. 
2. A potřebujíce grunt Štírkovský ve vsi Hostivici, který Matěj Hošek ujal, veliké opravy, 

na vystavění téhož ráčí Jeho Excel. povolovati, aby se Matějovi Hoškovi 50 kmenů 
dříví na stavění vydalo. 

 
 
Hošek Matěj64 
 
 
 
 

Fol. X 6b 
 

Porovnání strany gruntu  
Hoškovského se vsi Velké Jenči.65 

 
 

                                                 
64  Neumělý text, pravděpodobně vlastnoruční podpis. 
65  Velký nápis ve spodní části stránky. 


