
Stržíschow 

Nowý czelotažní grunt jana Šerczla, 
niní syna Jana Františka Šerczla 

 
Poniewadž w rocze 1746 prži wimnieržení a srownání seldských gruntech wsy Kobylysých a od 
w lybeňské obczy Cahsírowaného Swobodowského gruntu tam Transferírowaních pollí, w 
Stržíschowie 56 str. Dominicálních a 36 str. Rusticálních pollý nowie ucžiniený czelotažní neb 
robotní seldský grunt Franczowy Šerczlowy bejwalýho polního mystra k hopsodáržstwý, též k 
byttu panská owcžárna odezwdána byla. Wýczej jmenowaný Francz Šerczl alle w krátkosti nato 
zemržel, protož tato wdowa Dorota až do 1762 hospodáržstwý bez diedicžného pržipsání držela a 
z wlastních peniez stodolu, marštale a špejchárek stawiela, na kerý stawení 163 fl. wynaložila, 
aby alle budaucznie jejý diedicze skrze diedicžný pržipsání ujištiený billi, slawnau Administraczý 
hospodáržskau Král. hlawního mniesta Pražského jakožto gruntowní Mil. Wrchnost poslušnie o 
pržipsání a powolení obycžejného zápisu žádala, kteráž jejý poslušná taky slyšená billa, a dle Ex 
Administr. aeconom. Reg. Ant. Urb. Prag. die 10. Marti 1762 prošlého Mil. Decretaczý zápis 
Mylostiwie dowoliti rácžila. Procžež jsaucze ona wiekem sešlá takowý seldský grunt synowy 
Jannowy Šerczlowy k hospodáržstwý na Canceláržy Dominicálním postaupila, podle kterého 
dobrowolného postaupení a moczý Milost. Decretu wýczej ržecžený nowie ucžiniený seldský 
grunt prži dworže Stržížkowským Janowy Šerczlowy, manželcze, diediczům jeho k swobodnému 
wládnutí plnomocznému a pokojnému hospodáržstwý w powynostech Jejych Csýsažsk. Král. 
Mil., též panskýma poplatkama a robotma jak následuje diedicžnie se upisuje, totiž: 
 
Pržednie: K tomu nowímu seldskýmu gruntu odewzdanau panskau owcžárnu neb stawení, dle 
wyšaczowání od mistra zedniczkého Thomáše Pekárka a tesaržského mystra Jozeffa Nehybského 
a Mil. Ratificazý za 221 fl., czož na kopách wynášý ... 189 kop 25 gr. 5 d. 
 
Za druhé: 
Rolý k tomu patržý neb pržymnierženo jest Dominicálních od Stržíškowského panského dwora: 

� 1 kus za zahradau … pod 5 str. 1 w. 3 cžt. 
� 2 Na krátkej … 4 str. 2 w. 1 cžt. 
� 3 Wedle kosteleczký czesty … 3 str. 1 a 1/2 cžt. 
� 4 Na klýnku … 4 str. 3 cžt. 
� Sub No 7 u Stržížkowa … 6 str. 3 w. 2 cžt. 
� 8 Nad studánkau Na ladie … 24 str. 
� Nad studánaku Na ladie k Šaffráncze … 7 str. 
� Zahrádka prži statku … 1 w. 3 cžt. 

55 str. 2 w. 1 1/2 cžt. 
� Lauka od dwora Stržížkowského též Domin. Wodotecž nazwaná … 1 str. 3 cžt. 

Suma Dominic. gruntu … 56 str. 3 w. 1/2 cžt. 
 
Rusticálních neb Rullárních polý: 

� Sub No 5 od Panochowskýho gruntu z Kobilys za Ďábliczkau sylniczý … 26 str. 2 w. 3 
cžt. 



� 6 od Martina Czafaurka gruntu … 10 str. 2 w. 2 1/4 cžt. 
Suma Rullárních polý w Kobylysých … 37 str. 1 w. 1 1/4 cžt. 

 
Suma wšech polý a zahrad … 94 str. 1 3/4 cžt. 

 
Dle Mylostiwého Decretu každý strich panských pollý neb luk po 4 kopách míš. pocžítaje za 56 
str. 3 w. 1 1/2 cžt. wynášý … 227 kop 7 gr. 3 1/2 d. 
Item za 37 str. 1 w. 1 1/4 cžt. Rullárních neb seldských polý dle obycžejný Taxií po 3 kopách … 
111 kop 59 gr. 
 
Za tržetí: Neb. Francz Šerczl a Dorota manželka po smrti swého manžela jakožto otecz a 
Respectiwe máterž nowého hospodárže wystawiely na wlastní autraty neb náklad totiž: 

� zdienau stodola dle důkazu koštowala 100 fl. 
� špejchárek 55 fl. 
� marštale 8 fl. 

Suma 163 fl., czož na kopách wynášý … 139 kop 42 gr. 6 d. 
 
Suma czelého šaczunku … 668 kop 15 gr. 1/2 d. 
 
Kterážto Suma patržiti bude mylost. Wrchnosti by patržilo 416 kop 33 gr. 1 1/2 d., na který 
wdowa Dorota jakožto máterž nowého hospodárže od roku 1751 až do 1761 30 kop již 
skutecžnie wyplatila a takowý w pržýjem uwedený jsau, ještie k doplaczení patržý … 386 kop 33 
gr. 1 1/2 d. 
 
Ittem Mylostiwý Wrchnosti patržý za tiech 37 str. 1 w. 1 1/4 cžt. Rullárních pollý, který od 
Panochowského a Martina Czaffaurka statku odniaty a sem pržídány a od Sumi Mil. Wrchnosti 
prži tiech statkách k doplaczení patržíczých peniez odepsány jsau … 11 kop 59 gr. 
 
Po srážcze Wrchnostenského pohledání pr 498 kop 32 gr. 1 1/2 d. wostáwá mezi wdowu Dorotu 
a 5ti po neb. Franczowi Šerczlowi dieti pozůstalí otczowského podílu k rozdielení 169 kop 52 gr. 
6 d., který se následownie rozpisujau, totiž: 

� Dorotie wdowie  a Respective máterži hospodárže … 28 kop 18 gr. 6 d. 
� Kateržinie za Jana Bohuslawa wdané … 28 kop 18 gr. 6 d. 
� Rozynie za matieje Czaffaurka … 28 kop 18 gr. 6 d. 
� Dorotie za Matieje Czikána do Michle … 28 kop 18 gr. 6 d. 
� Werunie za Jakuba Janiska (nejspíš Janouška, pozn. T.D.) do Satalitz … 28 kop 18 gr. 5 d. 
� a Janowi Šertzlowi hospodárži 28 kop 18 gr. 5 d. 

Suma 169 kop 42 gr. 6 d. 
 
Suma weykazu trhowé Sumi … 668 kop 15 gr. 1/2 d. 
 
Pro pamiet: Odstupujíczý hospodinie a máterž nowého hospodárže zanecháwá prži statku 2 
konie, 1 hržíbie, 2 kráwy, 20 owecz, jakož taky hospodárži náržadí y osení, a to z ohledu že 
ostatní dieti náležitiwe wybitý jsau a syn Jann auhodinsky (?) a jiný dluhy k zaprawení na sebe 
pržewzal též taky matku do smrti k dožiwení má. 

� Wejrunku do wyplaczení Rozinie kládsti powinen bude po 10 kopách. 



� Auroku prži S. Hawle 3 fl. 59 kr. 1 1/2 d. 
� Z tiech 56 str. Wrchnostenskích polí po 40 gr. nebo 37 kop 20 gr. 
� Robotti potažní 2 koniema každý týhoden 4 dni. 
� Piešý s jednau osobau týhodnie 3 dni. 
� Wozů wzetí pšenicze a žitt 24 dnů a hrabání jecžmena a owsa 12 dní. 

 
Jenž se stalo na Kanczallárži Dominicálním w Lybni d. 15. Aprila 1762. 

 
Nato klade neb platí: 

� 1762 prži držaných saudech položil Myl. Wrchnosti jménem záwdawku 20 kop. 
� 1763 platí Myl. Wrchnosti 12 kop. 
� 1764 položil Myl. Wrchnosti 12 kop. 
� 1765 Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1766 klade Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1767 platí Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1768 platí Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1769 Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1770 platí Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1771 Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1772 platí Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1773 platí Myl. Wrchnosti 12 kop. 
� 1775 d. 19. Xbr. Myl. Wrchnosti 3 kop. 
� 1783 d. Myl. Wrchnosti 9 kop. 
� 1785 dne 25. January Myl. Wrchnosti 6 kop. 
� 1787 d. 29. January Myl. Wrchnosti 10 kop. 
� 1788 d. 30. January Myl. Wrchnosti 10 kop. 
� 1789 20. January Myl. Wrchnosti 10 kop. 
� 1790 dne 15. 9bris složil do důchodu Mil. Wrchnosti 10 kop, platil Joseph Scherzer. 
� 1791 den 19. 9bris der Joseph Scherzer hat in die Rinden erleget 10 kop. 
� 1792 den 22. Xbris der Joseph Scherzer hat in die Rinten erleget 10 kop. 
� 1793 den 9. Xbris der Joseph Scherzer erleget in die Rinten ... ? 10 kop 
� 1794 dne 12. Januar. 795 položil Joseph Scherzer do důchodu 10 kop. 
� 1796 dne 11. Janua. položil do dcůhodu 10 kop. 
� 1797 dne 21. Dec. 797 položil do důchodu 10 kop. 
� 1798 dne 11. Xbr. 797 dp důchodu položil 10 kop 
� 1798 dne 12. Jan. 799 dle quitancze do důchodu položil 10 kop. 
� 802 dne 4. Marty seduczírowal quittanczy, dle které do důchodu zaplatil 10 kop. 
� 804 dne 11. prosicnze 804 Milostií Wrchnosti 10 kop. 
� 1808 dne 20. Januar Milostiwý Wrchnosti 10 kop. 


