
na lystu

Chalupa Jakuba Kukly 1
Grunt Maryany Kazdowý 11

Bohuslawa Kopržywy 35
Krcžma horžejšý panská 59
Kowárna panská 83
Chalupa Wáczlawa Janatky 88

Wáczlawa Kysely 98
Jana Kundráta 108
Wáczlawa Horkého 118

Grunt Adama Kysely 128
pustý Jakuba Sojowského 152
Jakuba Mendle 157

Chalupa Jana Pawyšky 181
Wáczlawa Husáka 191
Wáczlawa Kalywody 203
Jana Janatky 211
Jana Horkého 225
Jana Srba 231

Dwůr swobodný Ržydelowský 241

na lystu

Chalupa Tomáše Klobásy 244
Martina Janauše 256

We wsy Wynoržy

We wsy Radoniczých

W štiastném panowání Wysocze Urozeného Pana Pana Humprechta 
Jana Cžernína, Sté ržým. ržýše hrabiete z Chudenicz, diedicžýného Pana 

na Patrspurgku, Kyshyblu, Neudeku, Schönhoffu, Sedcžyczých, 
Milteczowsy, Kostomlatech, Kosmonosých, Kosti, Welychowkách, 
Winoržy, Ždiáru, Landštejnu, Šlyslburgku a Schmidbergku, též w 

zástawie majíczýmu Král. zámku panstwí Melniczké nad Labem. Jeho 
csýsaržské a Král. Milosti, skutecžný tejný raddy komorníka, zlatého 

rauna rytírže, králowského místodržíczýho a saudu zemského wietšýho 
pržísedíczýmu w králowstwí cžeském. Za spráwy heytmana Urozeného 

Pana Jiržýho Nikodéma Straky Slánského, tato kniha purgkrechtní, 
obnowená a w dokonalejšý poržádnost nad pržedešlau uwedena. Létha 

Pánie šestnácztistého sedumdesátého šestého.

Registržýk wyznamenání gruntůw sedlských a chalup, na kterým lystu pro 
snadnějšý wyhledání najíti se mohau

ho Excell. panstwí winoržskému patržíczý.

Jirží Nikodém Straka



Pawla Poláka 264
Jiržíka Weselýka 274
Jiržíka Šwamberka 284

hospoda panská a prži ní kowárna 294
Martina Pawišky 299
Martina Wichana 309

Grunt Mikoláše Šwamberka nečit.
Ondržeje Janauška nečit.

Chalupa Wíta Kržýže nečit.
Grunt Jiržýka Bodlaczkého nečit.
Chalupa Dobiáše Twarůšky nečit.
Grunt Jakuba Motowácžka nečit.
Chalupa Jiržýka Hellykara 435

Pawla Šebesty 445

kop gr. d.

Chalupa
Jakuba Kukly nyniejšýho hospodárže, wyzdwižené 
stawení do něho za

75

Místo na kterým ta chalupa stojí za 6
Rolý worné 4 kopy záhonů po 11 kopách míš. 
šaczowaný

44

Wolky tažná dwa za 13
Půl wozu, pluch a brány spotržebowaný za 7

145

Grunt
Maryany Kazdowý nynějšý hospodyně, 
wyzdwižené stawené do ní za

60

Item staré stawení pržedešloých hospodáržůw za 30

Místo na kterým týž grunt postawen jest za 20

Rolý worné 11 kop záhonů po 11 kopách míš. za 120

Zahrada prži stawení za 10
Dobytka koňského tažného za 28
Wůz, pluch a brány za 12

280

Šaczunk míst, sterého y nowého stawení, wozu, pluhu, bran, koňského 
dobytka tažného, rolý worných, luk a zahrad, lydí poddaných na panstwí 

J.M.H. Wxcell. Cžernínowském winoržskému pržináležejích, od šesti 
osob konšelských jmenowitie Adama Kysely, Jana Srba Winorži, Wíta 

Kržíže, Ondržeje Janauška w Radoniczých, Jana Nedwídka w 
Letňanech a Wáczlawa Dworžáka w Stržeboradiczých tak, aby rownost 
w šaczunku byla a jednomu každému za sprawedlywé se stalo, tudy pak 

nowý poržádný zápisy ucžinieny býti mohly.

We Winorž a w ní gruntůw sedlských y chalup

Jména wesnicz lydí poddaných a tiech wšech Summa šaczunku za ty 



Grunt
Bohuslawa Kopržywy nynějšýho hospodárže, 
wyzdwižené stawení od něho nebolyžto otcze jeho 
za

120

Item staré stawení pržedešolých hospodáržůw 30
Místo y s dworem prži stawení wše za 27

Rolý worné 12 kop záhonů po 11 kopách míš. za 130

Zahrada prži stawení za 15
Dobytka koňského tažného dwa kusy za 20
Půl wozu, pluch a brány spotržebowaný za 8

350

Chalupa
Wáczlawa Janatky nynějšýho hospodárže, zlepšené 
stawení od něho za

3

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 37
Místo na kterým chalupa stojí za 3

Rolý worné 3 kopy záhonů po 11 kopách míš. za 33

76
Chalupa

kde prwe nikdá nebejwala, nynějšýho hospodárže 
Wáczlawa Kysely jinak Stolycžárže, tolyko samé 

3

Rolý worné 3 kopy záhonů po 11 kopách míš. za 33

36
Chalupa

kde prwe nikdá nebejwala, nynějšýho hospodárže 
Jana Kundráta, tolyko samé místo za

3

Rolý worné 3 kopy záhonů po 11 kopách míš. za 33

36

Chalupa
Wáczlaw Horského nynějšýho hospodárže, stawení 
od pržedešlých hospodáržůw wyzdvižené za

39

Místo, na kterým táž chalupa stojí za 3

Rolý worné 3 kopy záhonů po 11 kopách míš. za 33

75

Grunt
Adama Kysely nynějšího hospodárže, wyzdwižené 
stawení do něho za

120

Item místo spolu s dworem za 20

Rolý worné 12 kop záhonů po 11 kopách míš. za 131

Dobytka koňského tažného za 16
Wůz, pluch a abrány za 13

300

Grunt
Jakuba Mandle nynějšýho hospodárže, zlepšené 
stawení od něho za

20

Item staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 150
Místo spolu s dworem za 25

Rolý worné 12 kop záhonů po 11 kopách míš. za 131

Dobytka koňského tažného 2 kusy za 12
Wůz, plucha brány za 12

350



Chalupa
Jana Pawišky nynějšýho hospodárže, wyzdwižené 
stawení pržedešolých hospodáržů za

56

Item míisto, na kterým stojí spolu s dworem za 16
Rolý worné y s zahradau 4 kopy záhonů po 11 
kopách míš. za

44

Zahrada prži stawení aneb w ní stromowí za 9
125

Chalupa
Wáczlawa Husáka nynějšýho hospodárže, 
wyzdwižené stawení starých hospodáržůw za

62

Item od něho samého zlepšené za 10
Místo, kde chalupa stojí spolu s dworem za 6
Rolý y s zahradau 4 kopy záhonů po 11 kopách míš. 
za

44

Zahrada aneb w ní stromowí za 8
130

Chalupa
Wáczlawa Kalywody nynějšýho hospodárže, 
wyzdwižený stawení starých hospodáržůw za

55

Item od něho samého zlepšený za 6
Místo kde chalupa stojí y s dworem za 6
Rolý se zahradau 4 kopy záhonů po 11 kopách míš. 
za

44

Zahrada aneb w ní stromowí za 9
120

Chalupa
Jana Janatky nynějšýho hospodárže, wyzdwižené 
stawení od něho za

8

Item starých hospodáržůw stawení za 23
Místo kde chalupa stojí za 3
Rolý worné y s zahradau 3 kopy záhonů po 11 
kopách míš. za

33

Zahrada aneb w ní stromowí za 6
73

Chalupa
Jana Horkýho nynějšýho hospodárže, wyzdwižené 
stawení od něho za

23

Místo kde táž chalupa stojí za 3
Rolý worné y s zahradau 3 kopy záhonů po 11 
kopách míš. za

33

Item zahrada aneb w ní stromowí za 6
63

Chalupa
Jana Srba nynějšýho hospodárže, wyzdwižené 
stawení od starých hospodáržůw za

70

Item od něho samého zlepšený za 10
Místo kde chalupa stojí y s dworem za 14

Rolý worné 4 kopy záhonů po 11 kopách míš. za 44

Zahrada prži chalupě za 12
150

kop gr. d.We Radonicze a w ní gruntůw sedlských y chalup



Chalupa
Thomáše Klobásy, nynějšího hospodárže, 
wyzdvižené stawení od něho za

26

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 26

Místo, na kterým táž chalupa stojí y s dworem za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrada prži chalupě za 10
90

Chalupa
Martina Janauška nynějšího hospodárže, zlepšené 
stawení od něho

3

Staré stawení prždešlých hospodáržůw za 38
Místo, na kterým chalupa stojí za 4
Rolý worné 5 kop záhonů po 10 kopách míš. za 50
Zahrádka prži stawení za 3

98

Chalupa
Pawla Poláka nynějšího hospodárže, zlepšené 
stawení od něho za

5

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 37
Místo, na kterým táž chalupa stojí za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrádka prži chalupě za 4
80

Chalupa
Jiržíka Weselýka nynějšího hospodárže, 
wyzdwižené stawení od pržedešlé wrchnosti za

46

Místo, na kterým táž chalupa stojí za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

80

Chalupa
Jiržíka Šwamberka nynějšího hospodárže, 
wyzdižené stawené od pržedešlý wrchnosti za

46

Místo, na kterým táž chalupa stojí za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

80

Chalupa
Martina Pawiška nynějšího hospodárže, zlepšené 
stawení do něho za

10

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 15
Místo, na kterým táž chalupa stojí za 3

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrádka prži chalupě za 2
60

Chalupa
Martina Wichana nynějšího hospdoárže, 
wyzdvižené od pržedešlých starých hospodáržůw za

25

Místo, na kterým táž chalupa stojí za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrádka prži chalupě za 6



65

Grunt
Mikoláše Šwamberky jinak Welwarskýho, 
wyzdvižené od pržedešlých hospodáržůw za

85

Místo, na kterým týž grunt stojí za 18

Rolý worné 16 kop záhonů po 10 kopách míš. za 160

Zahrada prži stawení za 30
Dobytka ko%nského tažné dwa kusy za 17
Wůz, pluch a brány spotržebowaný za 10

300

Grunt
Ondržeje Janauška nynějšího hospodárže, 
wyzdwižené stawení za

160

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 15
Místo, na kterým týž grunt stojí za 23

Rolý worné 16 kop záhonů po 10 kopách míš. za 160

Zahrada prži stawení za 3
Dobytka ko%nského tažné dwa kusy za 24
Wůz, pluch a brány za 15

400

Chalupa
Wíta Kržíže nynějšího hospodárže, wyzdvižené 
stawení od něho za

22

Staré stawení prždešlých hospodáržůw za 8
Místo, na kterým táž chalupa stojí za 16
Rolý worné 5 kop záhonů po 10 kopách míš. za 50
Zahrada prži stawení za 20

116

Grunt
Jiržíka Bodlaczkýho nynějšího hospodárže, 
wyzdvižené stawení od něho za

60

Staré stawení pržedešlých hospodáržůw za 22
Místo, na kterým týž grunt stojí za 15

Rolý worné 16 kop záhonů po 10 kopách míš. za 160

Zahrada prži stawení za 6
Dobytka ko%nského tažné 3 kusy za 25
Wůz, pluch a brány spotržebowaný za 12

300

Chalupa
Dobiáše Twarůška nynějšího hospodárže, 
wyzdižené stawení od pržedešlých hospodáržůw za

11

Místo, na kterým táž chalupa stojí za 4

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrada prži stawení za 15
60

Grunt
Jakuba Motowauska nynějšího hospodárže, 
wyzdižené stawení od pržedešlých hospdodáržůw za

120

Místo, na kterým týž grunt stojí za 25

Rolý worné 16 kop záhonů po 10 kopách míš. za 160



Zahrada prži stawení za 20
Dobytka koňského tažného 3 kusy za 25
Wůz, pluch a brány spotržebowaný za 10

360

Chalupa
Jiržíka Helykara nynějšího hospodárže, tolyko samé 
místo, kde prwe nikdá nebejwalo za

2

Rolý worné od krcžmy odňaté 3 kopy záhonů za 30

Zahrádky kus s Pawlem Šebestau rozdělenau 
wrchností náležejíczý za

2

34

Chalupa
Pawla Šebesty nynějšího hospodárže, wyzdvižené 
stawení od pržedešlý wrchnosti nákladem za

35

Místo, na kterým ta chalupa stojí za 2

Rolý worné 3 kopy záhonů po 10 kopách míš. za 30

Zahrádtka pdo chalupau za 3
70

Krcžma
s kowárnau samé Milostiwé wrchnosti náležeti a 
ten, kdo w ní bydleti neb piwo šenkowati bude, 
powinen bude posudný odwáděti


