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Radonice 

Grunt desátý s potahem nyniejšýho 
hospodárže Ondržeje Janauška 

 
Náleží k niemu rolý worné w deseti kusých šestnáczte kop záhonů, 

• zahrada prži stawení niekterým stromem jedna 
• platí auroku swato Jiržského ... 2 kopy míš. 30 gr. 
• swato Hawelského ... 2 kopy míš. 30 gr. 
• slepicz, hza každau po 10 kr. odwádiejícz ... 4 kusy 

 
Létha Pánie 1676, 15. february, prži držení saudu purgkrechtního za spráwy hejtmanské 
Urozeného Pana Jiržího Nykodéma Straky Slánského, dle prošaczowání konšelského a powážení 
téhož Pana hejtmana Ondržej Janaušek ujal sobie, manželcze a diediczům swým grunt wedle 
Mikoláše Šwamberka se wšým k niemu od starodáwna s pržíslušenstwím, roboty a poplatky 
Milostiwé wrchnosti powinejma za summu Cžtyry Sta kop míšenských podle šaczunku nazad 
specifirujíczýho, na kteraužto sumu na místie záwdawku poráží sobie nákladu za zlepšené a 
wyzdwižení stawení 100 kop míš., item to czo dle spráwy spane za pržedešlý wrchnosti po 
rozdílnie odwedl a gruntowních peniez wyklad 190 kop míš, cžiní 290 kop míš., ostatních ale 130 
kop míš. powinen bude každorocžnie prži držení saudu purgkrechtního po 8 kopách míš. až do 
wyplniení týž summy nápadníkům níže rozepsaným skládati a odwádieti. Czo se pak niekterých 
obycžejných swrškůw obwzláštie osení ozymného jako y dobytka rozdílného, kterýby do téhož 
šaczunku pojatý nebyl a nebyly, dotecže ty a takowý /:zjednajícze to on sám sobie a k tomu 
pržedešlé nepržistaupícze:/, budaucznie kdyby prodaj jiný téhož gruntu následowal, mohlo by to 
wše do šaczunku pojato býti aneb pržátelským spůsobem o to se porownati tak, jak by za 
sprawedlywé uznáno bylo, o cžemž proto tuto táž zmínka se cžyní, aby se wiedielo, jak dále 
pokracžowati. 
 

Stal se zápis tento na kanczelárži létha a dne swrchu psaného. 
 
Kterýchžto 110 kop míš. náležeti bude, totiž: 

• Pawlowi Rosulkowi, synu Martina Rosulky nápadu otczowského ještie ... 50 kop míš. 
• Martinowi synu Ondržeje Janauška, czo jemu od prředešlý wrchnosti darowáno aneb 

pržipsáno bylo ... 30 kop míš. 
• Alžbietie sestrže téhož Martina Janauška tím spůsobem také pržipsáno jest ... 30 kop míš. 

 
Tento pržed položený hospodárž Ondržej Janaušek na tiech pržy konczy z druhé strany 
položených jedno sto a deset kop jest kladl, totiž: 

� za rok 1676 odepsáno a puštieno jest Martinowi synu téhož Ondržeje Janauška do dílu 
jemu patržýczýho 4 kopy a Alžbieteie sestrže téhož Martina 4 kopy, jest dáno 8 kop. 

� za rok 1677 odepsáno a puštieno Pawlowi Rosulkowi a jest spokojen 8 kop, y sycze w 
ostatku s ním posléze již pozůstalá wdowa po ržecženém Ondržejowi Janauškowi 
manželka Dorota se s týmž Pawlem Rosůlkem a jeho majiczý Pratensi narownání 



ucžynila, žie on doczela ode wšeho upuštiuje, jeho Janauškowicz diediczům to postupuje 
a zanecháwá. 

� za rok 1678 odepsáno a jen tolyko Martinowi Janauškowi puštieno 4 kopy, nemohacuze 
wdowa wícze klást postacžují. 

� za rok 1679 pojmacuze dotknutá wdowa sobie zase za manžela Ondržeje Waniecžka jest 
na témž gruntie jim odepsáno a puštieno Martinowi Janauškowi 4 kopy a Alžbiete sestrže 
jeho 4 kopy, y oddam 8 kop. 

� za rok 1680 zase odepsáno a teď jmenowaným nápadníkům po 4 kopách puštieno obiema 
spolu oddam 8 kop. 

� za rok 1681 wícze odepsáno a  dotknutému Martinowi Janauškowi s Alžbietat sestrau 
jeho puštieno 8 kop. 



Jiný zápis na grunth Ondržeje 
Janauška synu Matiejowi 

Janauškowi 
 
Létha Pánie 1688, dne 11. february, dle dobrowolného a pržátelského narownání mezy 
bratry a sestramy Matěj Janaušek ujal grunth otczowský se wším k niemu pržíslušenstwím tak a 
w tom spůsobu jako otecz jeho w držení byl, s dobytkem potažným y dojným a osením za tuž 
summu Cžtyry sta kop míšenských, a to tím spůsobem, že Martin bratr starší, též Alžbieta sestra 
ještie na tom gruntie pržed jinými spolu bratry a sestrami od pržedešlé wrchnosti radoniczké jim 
odkázanými po 30 kopách míš. nedoplaczených a napržed míti majíczých 24 kop míš. držiteli 
odpauštiejí, a tak aby ty 400 kop míš. mezy nie totiž máterž a jich osum dietí rowným dílem 
k rozdielení pržišli. na místie zawdawku se jemu jeho díl na niej pržicházejíczý 44 kop 26 gr. 4 d. 
odpisují, ostatní sumu 355 kop 33 gr. 2 d. až do wyplaczení po 8 kopách rocžnie klásti bude. 
 
Kterýchžto 355 kop míš 32 gr. 3 d. patržiti bude: 

• † máterži … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• Martinowi Janauškowi, bratru … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• Alžbietie sestrže … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• Annie sestrže … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• Wáczlawowi … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• † Janowi, bratrowi … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• † Tomášowi, bratrowi … 44 kop 26 gr. 4 d. 
• † Pawlowi, bratrowi … 44 kop 26 gr. 4 d. 

 
� létha 1691 o saudie držaném Matiej Janaušek položil peniez gruntowních 8 kop, z nich 

propuštieno Annie sestrže jeho 4 kopy a Matiejowi Janauškowi držitely gruntu, czo na 
niej 8mého dílu po máterži nápadem pržišlo a nížeji rozepsáno 4 kopy. 
A poniewadž Matiej Janaušek máterž swau smrti dochowal, náklad na pohržeb ze swého 
wlastního ucžinil, ano y také za žiwobytí jí náležité wyžiwení cžinícz a každorocžnie žitta 
1 str. a jecžmene 1 str. na swý roly osíwal a pržitom pšenicze na zrnie 1 str. jí odwozowal, 
za to wšeckno z jejího máteržinýho dílu jemu se pržipisuje a tuto odpisuje 12 kop 26 gr. 4 
d., a zůstane osmi nápadníkům y hospodárže do toho pocžítaje každému 4 kopy, cžiní 32 
kop míš. 

� létha 1692 o saudie ržízeném odpisuje se Matiejowi Janauškowi peniez gruntowních, 
kteréž jsau propuštiené Alžbietie a Annie sestrám dwaum 8 kop. 

� létha 1693 o saudie ržízeném položil peniez gruntowních Matiej Janaušek 8 kop, 
propuštiený do důchodu Mil. wrchnosti na rest Martina Janauška z dílu jeho 4 kopy míš. a 
na podíl držitele gruntu Matieje Janauška 4 kopy míš. 

� létha 1694 o saudie držaném Matiej Janaušek položil peniez gruntowních 8 kop, 
propuštieno do důchodu Milostiwé wrchnosti za rest Martina Janauška 4 kopy a Annie 
manželcze Jana Kukly 4 kopy. 

� létha 1695 o saudie ržízeném Matiej Janaušek položil peniez gruntowních 8 kop, 



propuštiený Alžbietie sestrže 4 kopy a Matiejowi Janauškowi držitely gruntu na jeho díl 4 
kopy. 

� létha 1696 o saudie ržízeném Matiej Janaušek položil peniez gruntowních 8 kop, 
propuštieno Annie Kuklowý 4 kopy a Martinowi Janauškowi, na místie jeho wšak na 
dluhy jeho peniežité důchodu 4 kopy. 

� létha 1697 o saudie ržízeném Matiej Janaušek položil peniez gruntowních 8 kop, 
propuštieno Martinowi Janauškowi, na místie jeho wšak důchodu 4 kopy, Alžbietie 
Bodlaczký 4 kopy. 

� za rok 1698, 1699 Matiej Janaušek položil peniez gruntowních za 2 létha 16 kop, propušt. 
Martinowi Janauěkowi, které se na jeho rest peniežitý za kradené obilý do důchodu 
odwésti mají 10 kop, Alžbietie Bodlaczký 3 kopy, Wáczlawowi Janauškowi 3 kopy. 

� za rok 1700, 01 Matiej Janaušek položí peniez gruntowních za 2 létha 16 kop, propušt. 
Martinowi Janauškowi, které se na jeho rest peniežitý za kradené obillý do důchodu 
odwésti mají 13 kop, Wáczlawowi Janauškowi 1 kopa, Annie manželcze Jana Kukly 1 
kopa, Pawlowi Janauškowi 1 kopa. 

� anno 1702, 03, 04, 05 pro welikau chudobu a nedostatek nicz neklad. 
� anno 1706 Matiej Janaušek položí peniez gruntowních 8 kop, z nich propuštieno 

Wáczlawowi Janauškowi 2 kopy, Martinowi bratru wšak ale do důchodu dluhu 2 kopy, 
Alžbietie sestrže 2 kopy, Annie sestrže 2 kopy. 
Item w témž roku prži držením saudie se wynašlo, že jsaucze tržy bratrži jménem Jan, 
Tomáš a Pawel umrželi, kterží na jejich po otczi každej 44 kop 26 gr. 4 2/3 d. a po 
máterži každej 3 kopy majíczí podílu nicz wícz nežly Pawel 1 kopu wyzdwyhl, a tak by 
ten jym pržináležeti po srážcze tý jedný kopy pržijaly, zůstáwajíczý podílu wšeho 144 
kop 20 gr. na rozdielený ostatních spolecžních bratrůw a sester zůstalo, poniewadž ale 
držitel gruntu ty tržy bratrži z malicžkosti a wšeliký nemoczy wychowal, též taky na 
pohržeb jejich ze swýho wlastního náklad ucžinil, tehdy z tý pržícžiny se jemu z wůle 
wšech spolecžních bratrůw a sester za takowí ucžiniení náklad opisuje 43 kop 26 gr. 4 2/3 
d., ostatnau pak summu tiech 100 kop 53 gr. 2 1/3 d. na rozdieleno, a to na rowný díl tým 
ještie na žiwowytí tržem bratrům a dwaum sestrám pržicházeti bude, a tak by na držitele 
gruntu takowí díl k odepsání wynášelo 20 kop míš. 10 gr. 4 3/5 d., poniewadž ale za rok 
1693 a 1695 pržedstojíczý jemuž držiteli na jeho podíl po otczi 8 kop od z kladených 
gruntowních peniezích per Errorem pržipsané, takowý otczowský podíl ale na místie 
záwdawku prži kaupení témž statku zczela zauplna odepsáno, byly tehdy z tý pržícžini 
zdeť zase k poražení pržijitau a jemuž držitely gruntu ostatní prži= a tuto se odpisuje 12 
kop 10 gr. 4 3/5 d. 

 
Rest dopláczeti … 191 kop 29 gr. 2 1/3 d., totiž: 

• Martinowi Janauškowi, bratru, wšak na místie jeho Mil. wrchnosti za ukradení obilý do 
důchodu … 29 kop 37 gr. 2 1/3 d. 

• Alžbietie, sestrže, manželka Jiržíka Bodlaczkýho … 53 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• Annie, sestrže, wdowie po Janowi Kuklowi … 51 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• Wáczlawowi Janauškowi, bratru … 64 kop 37 gr. 2 1/3 d. 

Summa … 191 kop 29 gr. 2 1/3 d. 



Nyní zápis na grunt Matieje 
Janauška synu Wáczlawowi 

Janauškowi 
 
Létha Pánie 1707, dne 15. 9bris, propustil dobrowolnie Matiej Janaušek swůj diedicžný 
statek Wáczlawowi synu swému wlastnímu, manželcze a diediczům budauczým jeho se wšým 
k niemu pržíslušenstwím, tak a w tom spůsobu, jak otecz jeho w držení byl, s dobytkem 
potažným y dojným a s osením za Summu Cžtiry sta cžtyryczet kop míšenských, a to tím 
spůsobem, že Matiejowi Janauškowi nowý pržistupujíczý hospodárž každorocžnie rolý swým 
potahem wzdielati powinen bude, totiž pšenicze pod 1 str., žita pod 2 str., jecžmena pod 1 str., 
naproti cžemuž Matiej Janaušek swé wlastní semeno k setí pržiprawý, czož do jeho y manželky 
jeho smrti užíwati majý. Wícze Wáczlaw Janaušek nowý hospodárž bratru swému Tomášowi prži 
témž statku, až do zrostu jeho, wychowáwati powinnen bude koňského potahu 1 kus, po smrti 
pak Matieje Janauška a jeho manželky Tomášowi synu jeho na místie dobitka wšeho, který prži 
témž gruntie se wynacházý, chalupa se wšým hospodáržstwým se jemu podieluje. Czokoliw pak 
po smrti rodicžůw na peniezých anebo mobilých wynacházeti bude, to pozůstalým syrotkům 
mezy sebau k rozdielení pržipadne. 
 
Která suma patržiti bude, totiž: 

• Martinowi Janauškowi, wšak na místie jeho Mil. wrchnosti za ukradený obilí do důchodu 
… 29 kop 37 gr. 2 1/3 d. 

• † Alžbietie, sestrže, manželky Jiržího Bodlaczkýho … 53 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• † Annie, sestrže, wdowie po Janowi Kuklowi … 51 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• Wáczlawowi Janauškowi, bratru … 64 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• Matiejowi Janauškowi, czo na témž gruntu wyplatil a za zlepšený ... 240 kop 30 gr. 2/3  d. 

Summa … 440 kop 
 

� za tento rok neplatí nicz. 
� anno 1708 Wáczlaw Janaušek položí gruntowních peniez, ktrerí propušt. jsau Matiejowi 

Janauškowi 6 kop. 
� anno 1709 Wáczlaw Janaušek položí gruntowních peniez, jsau propušt. Alžbietie, 

manželcze Jiržíka Bodlaczkého 2 kopy, Annie, wdowie po Janowi Kuklowi 2 kopy, 
Wáczlawowi Janauškowi 2 kopy. 

� anno 1710 Wáczlaw Janaušek položí gruntowních peniez, jsau propuštieny Alžbietie, 
wdowie po Jiržíkowi Bodlaczkým 2 kopy, Annie, wdowie po Janowi Kuklowi 2 kopy, 
Wáczlawowi Janauškowi 2 kopy. 

� anno 1711 pro chudobu a nedostatek nepoloží nicz. 
� anno 1712 Wáczlaw Janaušek položí gruntowních peniez, jsau propušt. Alžbietie 

Bodlaczkowí 1 kopa, Annie Kuklowí 1 kopa, Wáczlawowi Janauškowi 1 kopa, Matiejowi 
Janauškowi 3 kopy. 

� anno 1713, 14 saudy se nedržely pro morowau ránu. 
� anno 1715 Wáczlaw Janaušek položí gruntowních peniez a jsau propuštieni Alžbietie, 



nyní dwaum Podlaczkým 1 kopa, Annie po Kuklowi 1 kopa, Wáczlawowi Janauškowi 2 
kopy, Matiejowi Janauškowi 2 kopy. 

� anno 1716 Wáczlaw Janaušek neklade nicz, aby mohl starý wypsání y také jinšá dluhy 
zaplatit. 

� anno 1717 Wáczlaw Janaušek položí gruntowní peníze, jsau propuštiení Alžbietie, nyní 
dwaum Podlaczkým 1 kopa, Annie Kuklowí 1 kopa, Wáczlawowi Janauškowi 2 kopy, 
Matiejowi Janauškowi 2 kopy. 

� anno 1718 pro nemožnost neklade nicz. 
� anno 1719 pro nemožnost neklade nicz. 
� anno 1720 pro nemožnost neklade nicz. 
� anno 1721 pro chodu a nedostatek nepoloží nicz. 
� anno 1722 pro chodubu nekladl nicz. 
� anno 1723 prži saudech wypsáno po Matiejowi Janauškowi wdowie 3 kopy. 
� anno 1724 pro chodbu nemůže nicz klásti. 

Níže psaný rest 391 kop patrží, následownie: 
• Mil. wrchnosti … 29 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• po Alžbietie, sestrež, manželky Jiržíka Podlaczkýho pozůstalých 46 kop 37 gr. 2 1/3 d. 

náleží nápadníkům, totiž: 
• Pawel Podlaczkej … 18 kop 18 gr. 4 2/3 d. 
• Jiržík Podlaczkej … 18 kop 18 gr. 4 2/3 d. 
• wejš jmenowaná Alžbieta odkázala … 10 kop. 
• po Annie, sestrže, wdowie po Janowi Kuklowi pozůstalých 44 kop 37 gr. 2 1/3 d., 

pržipadajý na diedicze, totiž: 
• Matiej Kukla … 14 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• † Kateržina Klacužkowá, dietem … 14 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• Wáczlaw Kukla … 14 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• Wáczlaw Janaušek we Winorži … 55 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• † Matiejowi Janauškowi … 214 kop 30 gr. 4 2/3 d. 

facit … 391 kop 
� létha 1725 má položiti Pawlowy Bodlaczkému 2 kopy, Jiržíkowy Bodlaczkému 2 kopy, 

Wáczlawowi Janauškowi 2 kopy. 
� létha 1726 má položiti Milostiwé wrchnosti 1 kopu, Pawlowi Bodlaczkýmu 1 kopu, 

Jiržýmu Bodlaczkýmu 1 kopu, Wáczlawowi Janauškowi 1 kopu. 
� létha Pánie 1727 má složiti Mil. wrchnosti do důchodu 1 kopu, Pawlowi Bodlaczkýmu 1 

kopu, po Matiejowi Janauškowy, pozůstalý wdowie Dorotie 2 kopy, Jiržíkowi 
Bodlaczkýmu 1 kopa, Wáczlawowi Janauškowi z Wynorže 1 kopu. 

� létha Pánie 1728 má položiti Mil. wrchnosti do důchodu 2 kopy, Pawlowi Bodlaczkýmu 2 
kopy, Jiržíkowi Bodlaczkýmu 2 kopy. 

� létha 1729 pržy saudech wypsáno Myl. wrchnosti 6 kop. 
� létha 1730 Wáczl. Janaušek položil a patržiti budau Myl. wrchnosti 2 kopy, zádušý 

wynoržskému  1 kopa, Wáczl. Janauškowi do Wynorže 3 kopy. 
� létha 1731 Wáczlaw Janaušek položil a patržiti budau Myl. wrchnosti 2 kopy, zádušá 

wynoržskému 1 kopa, Jiržíkowi Bodlaczkýmu z Radonicz 3 kopy. 
� anno 1732 jsau odepsáni a patržiti budau Mil. wrchnosti do důchodu 1 kopa, zádušý 

wynaržskému 1 kopa, Pawlowi Bodlaczkýmu do Wynorže 1 kopa, Wáczl. Janauškowi do 
Wynorže 1 kopa, Matiejowi Kuklowi 1 kopa, Wáczlawowi Kuklowi 1 kopa. 



Nowý zápis Jana Janaušky na grunt 
s 16. kop polma po swým neb. otczy 

Wáczlawowy Janauškowy 
 
Léta Pánie 1733, dne 7ího octobris, ujal po neb. swým otczy Wáczlawowi Janauškowi syn 
jeho Jan Janaušek staršý dle kšaftu, poniewadž k hospodáržstwí mladší syn schopnie není a od 
důchodu uznán nebil, za summu 443 kop 40 gr. 3/8 d., a tak pro zmoczniení dluhu wejš o 3 
kopách 49 gr. 3/8 d., poniewadž ale ještie obilný dluhy jak do důchodu, tak taky do Contribucžný 
Mahsy (!) se nacházejí, kterí nyniejšý hospodárž zaprawiti powinen jest. Statek welmi sešlej, 
dobitek a jinšý swrškowé žádní pržitom se wynacházejí, jenom 3 konie a starej wůz, též takowej 
starej pluch a brány, tak jinšý wejminek matcze pržáti se nemohlo, jenom každrorocžnie role 
nowej hospodárž swým potahem na  zymu pod 1 str. žíta a 2 wr. pšenicze, na jaro pod 2 wr. 
jecžmena wzdielati a k setí pržiprawowati má, semeno ale ona wdowa matka sobie zaopatržiti 
powina bude, swýmu majíczýmu bratrowi a dwaum sestrám kdybi k štiestí pržišly swadbu podle 
možností wykonati se zakazuje (!), on nowej hospodárž nadjmenowanau sumu následujíczím 
rocžnie po 6 kopách wypláczeti a patržiti budau, totižto: 
 
Starý dluhy: 

• Mylostiwé wrchnosti do důchodu … 14 kop 37gr. 2 ¼ d. 
• Contribucžný rest do Prothokollu … 34 kop 19 gr. 5 1/8 d. 
• Item na Contribucžný rest až do ulta 8bris 1728 dle Liquidaczý Plaumaurowské … 38 kop 

34 gr. 2 d. 
• wynoržskému zádušý … 7 kop 
• Pawlowi Bodlaczkému z Wynorže z podílu … 11 kop 18 gr. 4 2/3 d. 
• po Alžbietie Jiržíka Bodlaczkého z podílu … 11 kop 18 gr. 4 2/3 d. 
• diediczům po wdowie Jana Kukla, Matiejowi Kuklowi z Wynorže, jsaucze od nieho 

odewzdána k zádušý wynoržskému … 13 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• po neb. Kateržinie Klaucžkowé dietem … 14 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• Wáczlawowi Kuklowi do Wynorže … 13 kop 52 gr. 3 1/9 d. 
• Wáczlawowi Janauškowi do Wynorže … 47 kop 37 gr. 2 1/3 d. 
• po neb. Matiejowi Janauškowi diediczům, totiž: 

o wdowie po Wáczlawowi Janauškowi Kateržynie s dietma … 66 kop 30 gr. 1 5/9 d. 
o též wdowie Katerynie po neb. Tomášowi Janauškowi s dietma … 66 kop 30 gr. 1 

5/9 d. 
o Annie Šymkowé czeržy po neb. Matiejowi Janauškowi … 66 kop 30 gr. 1 5/9 d. 

• Pratensy po neb. Matiejowi Janauškowi po srážcze autrat na funuß ... 15 kop 
 
Nowý dluhy: 

• Panu poštmistrowy do Radonicz ... 2 kopy 34 gr. 2  d. 
o za 1 str. žyta ... 1 kopa 17 gr. 1 d. 
o za 1 str. jecžmena ... 1 kopa 

• radoniczkému kowárži ... 1 kopa 37 gr. 5 d. 



• Lydmile starej ponocznej ... 51 gr. 3 d. 
• Pawlowi Slámowi do Wynorže ... 6 kop 51 gr. 3 d. 
• Uzdaržowy do Brandejsa ... 1 kopa 30 gr. 
• prowazníkowi též do Brandejsa ... 51 gr. 3 d. 
• po neb. Samuelowi Kondrátowi diediczům ... 5 kop 8 gr. 4 d. 
• cwrcžowskému mlynárži za 1 str. pšenicze ... 1 kopa 30 gr. 

     za 2 str. žyta ... 2 kopy 34 gr. 2 d. 
     za 2 str. owsa ... 1 kopa 1 gr. 5 d. 

• gbelskému žydu ... 12 kop 
• brandejskému Dawidowi žydowi ... 6 kop 51 gr. 3 d. 
• brandejskému Aronowi žydowi ... 2 kopy 34 gr. 2 d. 

facit ... 443 kop 49 gr. 3/8 d. 
 

Actum na Canczelárži kbelským Anno Die ut Supra. 
 

� léta 1733 se odpisuje Mil. wrchnosti 2 kopy, na starej Contribucžní rest do Prothocollu 2 
kopy 42 gr. 6 d. 

� radoniczkému poštmistrowi 51 gr. 3 d. 
� uzdaržowi do Brandejsa 25 gr. 5 d. 
� anno 1734 se odepsalo a patržiti bude Milostiwé wrchnosti do důchodu 6 kop. 
� anno 1735 se odepsalo a patržiti bude Mil. wrchnosti 2 kopy, gbelskému žydu 1 kopa, 

Wáczlawowy Janauškowy do Winorže 1 kopa, Pawlowy Slámowy do Winorže 1 kopa, na 
starej Contribucžní rest 1 kopa, radoniczkému P. poštmistrowi 1 kopa 42 gr. 6 d. 

� anno 1736 Mil. wrchnosti 2 kopy, prowazníkowi do Brandesja 51 gr. 3 d., brandejskému 
žydu Aronowi 1 kopa 34 gr. 2 d., wdowie Kateržinie po Wáczlawowi Janauškowi 1 kopa, 
po neb. Kundrátowi diediczům 1 kopa. 

� anno 1737 Mil. wrchnosti do důchodu wejrunku, s cžímž dobráno míti bude 2 kopy 37 gr. 
2 ¼ d., wynaržskému zádušý 1 kopa, Wáczlawowi Janauškowi do Wynorže 1 kopa, po 
Wáczlawowi Janauškowi Kateržinie wdowie 1 kopa, Pawlowi Bodlaczkému do Wynarže 
1 kopa. 

� anno 1738 wynaržskému zádušý na dluhy 1 kopa, Wáczlawowy Janauškowy do Wynorže 
1 kopa, Annie Šymkowej po neb. Matiejowy Janauškowy 1 kopa, radonskýmu kowáržy, 
s cžímž dobráno mýti bude 1 kopa 37 gr. 5 d., Lydmille starej ponocznej 31 gr. 3 d. 



 

Archiv hl. města Prahy, fond Rukopisy, Panství Kbely-Vinoř, Gruntovní kniha Vinoře, Radonic, Crvrčovic a Kostomlátek 1738-
1815,  i.č. 5030 
 

Grundt Pospíšilowský nyní Jan 
Janaušek 

 
Letha Páně 1738 dne 1. Maye, tak jakož v staré knize purkrechtní sub folio 349 
vyšetřeno bylo, ujal jest v Léthu 1733 dne 7.8bris tento grundt se vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím Jan Janoušek starší syn po nebl. Václavovi Janouškovi, 
poněvadž mladší k hospodářství za schopného uznán nebyl za sumu 443 kop míš. 49 kr. 3/8, a 
to sitce na následující způsob, aby nastupující hospodář matce své každoročně na zimu 1 str. 
žita a 2 str. pšenice, též na jaře 2 str. ječmena, dajíce ona k tomu své semena, na poli jeho 
svým vlastním potahem vždycky zadělati, a kdyby mladší bratr a dvě sestry budoucně štěstí 
měli se vdávati, každému svatbu podle možností vypraviti, též taky po nebl. otci se 
vynacházející obilné dluhy, jak do důchodu vrchnostenskýho, tak taky do contribuční kasy 
odvésti povinnen byl: 
I byvše podle dobrého sečtení na vejš stojící sumu až do létha 1737 inclusive rozličnejch 
vejruňků vypsáno a zaplaceno, což se jemu nynějšímu hospodáři k lepšímu náležitě vypisuje 
...... 32 kop 45 kr. 6 ¼ d. 
Tak ještě níže stojícím nápadníkům z každoročně kladením po 6 kopách doplaceti zůstává 
...... 411 kop 3 kr. 1 1/8 d. 
 
totiž na starý dluhy: 

� contribučního restu do protokolu 30 kop 36 kr. 6 1/8 d. 
� item na contribuční rest až do data 8bris 1728 dle 

vinařským záduší 6 kop 
� Ligvidací Plaumaurovské 38 kop 35 kr. 2 d. 
� Pavlovi Bodlackýmu z Vinoře – nyní Kateřině 

z Bodlackých patřící 10 kop 18 kr. 4 2/3 d. 
� Matějovi Kuklovi z Vinoře, což on k záduší vinořskému 

v létha 1734 odkázal 13 kop 52 kr. 3 1/9 d. 
� po nebl. Kateřině Klaučkovej dětem 14 kop 52 kr. 3 1/9 d. 
� Václavovi Janouškovi do Vinoře 45 kop 37 kr. 2 1/3 d. 
� po nebl. Matějovi Janouškovi dědicům, totiž: 
� vdově po nebl. Václavovi Janouškovi s dětma 64 kop 30 kr. 1 5/9 d. 
� Václavovi Kuklovi do Vinoře 13 kop 52 kr. 3 1/9 d. 
� též vdově Kateřině po nebl. Tomášovi Janouškovi s 

dětma 66 kop 30 kr. 1 5/9 d. 
� Anně Šymkový po nebl. Matějovi Janouškovi 66 kop 30 kr. 1 5/9 d. 

 
na nový dluhy: 

� panu postmistrovi do Radonic za 1 str. žita 1 kopu 17 kr. 1 d. 
� za 1 str. ječmene 1 kopu – kr. – d. 
� Radonickýmu kováři 1 kopu 37 kr. 5 d. 
� Lydmile starej ponocnej - kop 51 kr. 3 d. 
� Pavlovi Slámovi do Vinoře 5 kop 51 kr. 3 d. 
� uzdařovi do Brandejsa 1 kopu 4 kr. 2 d. 
� po nebl. Samuelovi Kundrátovi dědicům 4 kopy 8 kr. 4 d. 



 

� cvrčovskýmu mlynáři za 1 str. pšenice 1 kopu 30 kr. – d. 
za 2 str. žita 2 kopy 34 kr. 2 d. 
za 2 str. ovsa 1 kopu 1 kr. 5 d. 

Kbelskýmu židu 11 kop 
Brandejskýmu Davidovi 6 kop 51 kr. 3 d. 
Aronovi 1 kopu 

Facit 411 kop 3 kr. 1 1/8 d. 
 
S čímž techdy tento zápis se obnovuje a do knihy této nové purkrechtní sub folio 31 vepsati se 
od kanceláře povoluje. 
Pro budoucí paměť ale, aby se vždy věděti mohlo, co k témuž gruntu polí, zahrad, a jinších 
připadnouti přináleží, též jaké platy koňmi dávati, anebo co vykonávati povinnen jest, jakého 
dobytka přechovává, to vše v přítomnosti rychtáře, konšela, a sousedův vyšetřeno a 
následovně popsáno se vynachází, totiž: 

• Rolí: 
1. Naproti Vinoři u ještejnský cesty pod 26 str. 
2. K silnici k Satalicům 16 str. 
3. Doleji k Satalicům 15 str. 
4. Ještě více dolejš 6 str. 
5. U chvalský cesty 17 str. 
6. U hrušky k Chvalám 3 str. 
7. U Počernický cesty 1 str. 
8. Při vsi u kříže 3 str. 23 věrt. 
9. Doleji v těch místech 1 str. 
10. V pastviskách 4 str. 
11. V hájku 4 str. 
12. U zelenečský cesty - 2 věrt. 

facit 87 str. 
• Dobytku chová: 

koně tažný 4 kusy 
krávy  4 kusy 
jalového 2 kusy 
svinského 6 kusů 

• Desátku dává panu faráři vinořskýmu při svatým Havle míry rovné, totiž: 
pšenice 21 str. 
žita 21 str. 

• Letníku z jedné každé krávy ročně po 3 kr., přitom platí z jedné živé krávy kostelní, 
k chrámu Páně Povýšení Svatého Kříže ve Vinoři 23 kr. 2 d. 

• Ouroků odvádí Mil. Vrchnosti od starodávna: sv. jiřského 2 zl. 55 kr., sv. havelského 
2 zl. 55 kr., za 4 slepice po 10 kr. – 40 kr., činí 6 zl. 30 kr. 

• Co Mil. císařské daně a Contrib. platí ze 16 kop rolí. 
• Roboty Panské se následovně obyčejně vykonávají. Totiž potažitá každej tejden 

s forováním a na těžkým vorání po 3 i 4 koních a na vorání a vláčení k sedbě po páru 
vyjížděti má 2 a ½ dne, pěší od sklizení sen až do dělání otav po 3 dnech, od začátku 
sen dělání až do sklizení přes celý léto celej tejden jeden a ve žních po odbití potažní 
roboty dva vycházeti musí, naproti čemuž se vaření na stravu ve žních fasíruje, též 
taky ve tvrdým obilí po 5 kr., a na ovsích po 4 kr. platu dáváno bejvá, 15 dní ce ve 
žních dělá přichází bez platu k srážce, poněvadž takové od starodávna každej sedlák je 
k stravě vybejvati musí. 


