Kniha gruntovní Horžejších Chaber ,
w kterýžto se obsahujý zápisy poddaných
komu czo tak sprawedliwosti wyplaczeno jest
a kdo czo po wyhledáwati má až posawad.
Obnowena w létu 1708 za cžiasu auržednictwý
Františka Leopolda Linka.
Létha Pánie 1671, dne 27. 7bris, u pržítomnosti Urozených a Statecžných Wladyk Pana
Kryštofa Pachty, primátora Pana Daniele Kunštáta, Pana Jana Brychcziho, Pana Frydrycha
Píseczkího, Pana Jiržího Antonína Hermana, jakožto Pánůw raddních a Pana Ludwýka
Fleyšmana, Pana Františka Perlencze, Pana Mikoláše Pawlowskího auržedlníkůw, jsaucze
Alžbieta prw Laukotowá a již Saukupowá diedicžná poddaná Chrámu Pánie S. Jindržicha,
pržed Pány starší osadný pržedwolaná, stý (?) swými se pržiznala, žie na grundt swůj od
starodáwna Klabalowský ržecžený a od Tomáše Laukoty, neb. manžele jejího, spolecžnie za
Summu 400 kop míš. stržený, jako y také až do létha 1671 jedno sto a 28 kop míš. na to
wyplaczených, Jana Saukupa, též diedicžného poddaného zádušý, jakožto wierného manžela
do dílu rowného, kterýž nyní na témž gruntie mám, a aneb budaucznie mýti bych mohla
pržipauští a pojýmá, tak žie žiadný z pržátel mých, buď on kdo buď, téhož dílu jim ode mnie
postaupeného, w tom pržekážky cžiniti nemá a nemůže, czo se skládání gruntowních peniez
dotýcže, ty dle prwniejšých zápisů rocžnie po 12 kopách mís. platiti se mají.
Actum téhož zápisu Anno et Die ut Supra.



















Létha 1672 odwedeno … 12 kop míš., Mikoláš W. Pawlowský
Létha 1673, 10. Decembris odwedeno … 12 kop míš., Mikoláš W. Pawlowský
Létha 1674, dne 14. Decembris odwedeno .. 12 kop míš., M. Wáczl. Pawlowský
Létha 1675, dne 29. Decembris odwedeno .. 12 kop míš., M. Wáczl. Pawlowský
Létha 1676, dne 18. Decembris odwedl .. 12 kop míš., Mik. Wáczl. Pawlowský
Létha 1677, dne 20. Decembris odwedl .. 12 kop míš., Mik. Wáczl. Pawlowský
Létha 1678, dne 20. 10bris odwed1 .. 12 kop míš., Fidelis Weibel
Létha 1679, dne 21. 10bris odwed1 .. 12 kop míš., Fidelis Weibel
Létha 1680, dne 15. 10bris odwed1 .. 12 kop míš., Fidelis Weibel
Létha 1681, dne 13. 10bris odwedl .. 14 kop míš., Fidelsi Weibel
Za rok 1682 neplatil protožie wyhoržel
Za rok 1683, dne 27. 8bris toho létha odwedl .. 14 fl., Jan Lukáš Croczín Zdrahobejle
Za rok 1684, dne 19. 8bris Jan Saukup odwed1 .. 12 kop míš., Jan Lukáš Croczin
Zdrahobejle
Za rok 1685, dne 19. 8bris Jan Saukup odwed1 .. 12 kop míš., Jan Lukáš Croczin
Zdrahobejle
Za rok 1686, dne 7. January w léthu 1688 ještie pržijato od Jana Saukupy .. 12 kop
míš. Andreas de Qvadri
1688, dne 1. January odwedl Jan Saukup 77 kop 10 krej., Andreas de Qvadri
Dne 21. 10bris 1689 odwedl Jan Saukup 12 kop, Andreas de Qvadri
Dne 13. 10bris odwedl Jan Saukup, a tak tento grunt jest náležitie zaplaczený,
Andreas de Qvadri, Jan Kryštof Stiffter

Létha Pánie 1711, dne 14. miesýcze lystopadu, s jistým wiedomím a Consensem
Urozených a Statecžných Wladyk Pana Bohuslawa Paržízka, Pana Ferdinanda Schönpfluga a
Pana Antonína Crocina z Drahobejle Inspectorůw, též Pana Kryštofa Jozeffa Mareše, Pana
Františka Weible a Pana Jana Šteise úředlníkůw, Wáczlaw Saukup, diedicžný poddaný záduší
chrámu Pánie S. Jindržicha w Král. Nowém Miestie Pražsk., dle dobrowolného s Annou
Saukupowau, wlastní máterží a s Janem Saukupem bratrem swým, stálého narownání, ujal
jest a ujímá grundt we wsy Horžejších Chaber ležíczý, od starodáwna Klabalowský ržecžený,
a tak jak jej neboštík otecz jich a respective manžel její Jan Saukup, držiel a užíwal, a takowý
sobie w knihách gruntowních sub. N.7 lystu 1. a 2. pořádnie zapsaný, též /: jak w konczy
téhož zápisu u skládání peniez gruntowních záduší widieti jest zczela a zauplna zaplatczený
miel :/ se wším pržíslušenstwím we … 400 kop míš.
K platczení, jakž následuje:
Pržedewším jsa na týmž gruntie dle bedlywého secžtení až do dne smrti praweného Jan
Saukupa J.Mil.Csýs. Contribuczy a jiných daní 80 fl. 50 kr., czož na kopy wynáší 69 kop míš.
17 gr. 12 d. zadržáno, takowé ujímájíczý tiech 400 kop míš., totiž .. 69 kop míš. 17 gr. 1 d.
Zaprawiti z ostattních ale 330 kop míš. 42 gr. 6 d. sobie dílu otczowského … 110 kop míš. 14
gr. 2 d. poražícze, Janowi Saukupowi wlastnímu bratru swýmu nápodobnie dílu otczowského
wšak takowý pocžnaucz teprwa od dne smrti máteržue jich, každorocžnie po 6 kopách míš.
spláczeti a wydati se wáže, totiž … 110 kop míš. 14 gr. 2 d.
Czo se pak pozůstalé manželky a respective wlastní máterže jich dotýcže, jí taky patrží … 110
kop míš. 14 gr. 2 d., kterýžto by jí Wáczlaw Saukup jakožto gruntu držitel dle obycžeje rok po
roku po 6 kopách míš. spláczeti miel, pozorujícze ale ona to, kterak již wiekem sešlá,
následownie k práczy wýczeji nespůsobná jest, a nemajícze žádné jiné možnosti swé wlastní,
žie by sebe w nyniejší tiežké a dosti drsnaté cžiasy /: wlastnie kdyby Pán Bůch wšemohauczý
jí dalšího žiwobytí popržíti a neb nemoczý nawštíwiti rácžil :/ na tiech 6 kop míš. dwie létha
wyžiwiti a w nastalé nemoczy opatrowána býti nemohla, z tiech tehdy pržícžin pržipomenutá
Anna Saukupowá s dobrým rozmyslem a wůlý swau, též swolením k tomu staršího syna
swýho Jana Saukupa, Wáczlawowi Saukupowi mladšýmu synu swýmu tiech 110 kop míš. 17
gr. 2 d. na ní pržipadlých w nejlepšým spůsobu doczela wzdáwá a zanecháwá, s tím wšak
obmezením a wejminkau, žie on jí /: tak jako již dwie létha žiwil a opatržowal, ještie dále a to
až do smrti její, potržebnau strawau a šatstwem wychowati, opatrowati a jakožto wlastní
máterž swau w powinné ucztiwosti a šetrnosti míti, po smrti pak tielo její kržiestianským
spůsobem pohržbiti dáti chcze a powinnen bude.
Stalo se létha a dne swrchu psaného.

Létha Pánie 1713, dne 13. miesýcze února, s jistým wiedomím a Consensem
Urozených a Statecžných Wladyk, Pana Bohuslawa Paržízka, Pana Ferdynanda Schonpfluga
a Pana Antonína Crocina z Drahobejle Inspectorůw, též Urozených P. Kryštoffa Jozeffa
Mareše, Pana Františka Weyble a Pana Jana Šteyse auržedlníkůw nad zádušá Chrámu Pánie
S. Jindržicha w Král. Nowém Miestie Pražsk., Wáczlaw Saukup kaupil sobie, manželcze a
budauczým swým od Františka Žebry a Doroty manželky jeho chalupu s kowárnau w
Horžejších Chabržích situirowanau, kterau tak oni od Bartolomieje Kubicžky kaupili a na
sebe w knize gruntowní w lystu 12 zapsanau miely, w ní kowárnu s wrchnostliwým
powolením zarazyli a takowau swobodnie prowozowaly, za Summu dewadesáte zlatých r.
yhned týmž manželům wysázených,s tím wšak znamenitým doložením, žie on Saukup tu
chalupu s kowárnau bez pržekážky wšech sausedůw chaberských pokojnie a bezpecžnie
užíwati, z ní každorocžnie a to prži cžiasu S. Hawla půl druhý kopy míšen. do důchodu
zádušního odwádieti, a tak o půl kopy totiž 35 kr. wýczeji nežli prwe platiti má a se wáže.
Czo se pak toho záduší chrámu Pánie S. Jindržicha od prodáwajíczýho Františka Žebry 100
kop míš. na té chalupie s kowárnau také wedle gruntu Wolkowského pojištieného dluhu
dotýcže, takowý se na ten prawený grunt Wolkowský pržipomenutému Žebrowy patržíczý
Transferíruje a zhusta prawená chalupa s kowárnau se ocžištiuje.
Stalo se létha a dne swrchu psaného.

Registržík knihy této, jak která
chalupa a grunt jeden po
druhým se hledati má
Grundt selský

Wáczlawa Saukupa

1

Polexiny owdowělý Homolowé, nyní Wáczlaw Homole

2

Jana Dolejše

3

Lydmilla owdowělá Longinowá, nyní Jan Homole

4

Jakuba Kautskýho, nyní Matiej Kautský

5

Ewa owdowělá Zezulowé, nyní Jakub Wolf

6

Jana Kautskýho, nyní Jakub Zeman

7

Chalupa

Harantowá

8

Chalupa a kowárna

Wáczl. Saukupa

9

Chalupa anebo krcžma

Doroty wdowy Kautský

10

Grunt selský Klabalowský,
napotom Jana Saukupa, a nyní

Wáczlaw Saukup
Rocžně platí po 12 kopách míš.
Dle starých kněch gruntowních Folio 14 a 16 ujal tíž grunt po nebo. otczy swým, který
zaplaczený měl za Sumu 400 kop míš. a zůstáwá na tom gruntě do léta 1720 dopláczeti …
… 400 kop míš.
Totiž:
J.M.Csýs. daně a jiné Contrib. platu …69 kop 17 gr. 1 d.
Držitely gruntu … 110 kop 14 gr. 2 d.
Janowi Saukupowi bratru … 110 kop 14 gr. 2 d.
Anně máteržy … 110 kop 14 gr. 2 d.
Facit … 400 kop míš.
Léta 1722, dne 3. Marty, prži držaných saudech nesložil nicz.
Léta 1723, dne 4. Febru., dokazuje skrze Quiattancze bernicžné a skrze wyržknutí czelé
obcze, že nynějšý držitel grundtu k Král. berni zemský, těch na druhý straně psaných 69 kop
17 gr. 2 d. J.M.Csýs. daní anebo Contribucze náležitě zaplatil, a tak na témž stattku
k doplaczení prřicházý … 330 kop 42 gr. 6 d.
Držitely grundtu … 110 kop 14 gr. 2 d.
Janowi Saukupowi bratru … 110 kop 14 gr. 2 d.
Anně máterži … 110 kop 14 gr. 2 d.
Facit … 330 kop 42 gr. 6 d.
 Dne 5. Feb. 1725, složil prži držaných saudech Janowi Saukupowi … 12 kop
 Létta 1728 dne 16. Marty, prži držaných saudě dokázal s quittanczý od swého bratra
Jana … 18 kop
 Za 1729 dne 31. January 1730, dle quitanczý swému bratru Janowi odvedl … 49 kop
30 gr. 4 d.
 Léta 1728 (sic!) dne 10. Novembr., podobně dle quitanti bratru Janowi odvedl … 30
kop 43 gr. 5 d., a tal bratru wyplatil jeho díl 110 kop 14 gr. 2 d.
 Patržý tehdy držytely gruntu ještě … 110 kop 14 gr. 2 d. a po Anně máterži dle zápisu
w starých knihách na téhož držytele gruntu pržypadlých … 110 kop 14 gr. 2 d.
Summa držytely gruntu patržý … 220 kop 28 gr. 4 d., a tak sedí w zaplaczeným.

Zápis Wáczlawa Saukupa,
rychtárže hornochaberského,
na kaupené kus zahrady od Jana Miški z Dolních Chaber
Létha Pánie 1729, dne 15. Marty, dle Decretu od Slaw. Magistrátu Král. hlawního
Starého Miesa pražského jakožto myl. a dedicžné wrchnosti statku lybeňského, kaupil jest
Wáczlaw Saukup, rychtárž hornochaberský, od Jana Miški z Dolních Chaber jeden kus
zahrady neb štiepnicze spustlé, kterážto jemo Miškowi wícze ke škodie nežly k užitku /:
jsaucze od jeho žiwnosti wzdálená :/ jest byla, wejsewku po 2. wiertele nesauczý a wedle
štiepnicze téhož rychtárže ležýczý, tak jako něho rychtárže plot daleko šel dýlky 108 loket,
šýržky z pržýkopem, czo wedle czesty wozowé dielaný byl 40 loket, za Summu 47 fl. Tu a
takowau nadoznámenému Janowi Miškowi následujíczým spůsobem wydal a zaplatil.
Totiž:
K jarnímu setí na jecžmen a oves … 22 fl. 31 kr.
Na držíwí k stawení stodoly … 24 fl. 29 kr.
Czož cžiní … 47 fl.
A tak rychtáržowy táž zahrada k diedicžnému užíwání ostáwá a se postupuje, z nichžto
poplatku žiadného dáwati nebude, proto žie místo takowého jemu Miškowi kus pole, tiž klýn
Skržywánczy nazwaný wedle Popeláržowého pole hned nad polem toho Mišky ležíczý a 6
záhonůw neb 3 lychy 2 wiertele wejsewku wynášejíczý postaupil a odewzdal.
Neménie:
Dokazuje zádušní aucžet dolnochaberský, že se jemu Wáczlawowi Saukupowi k jeho
důležitej potržebě z Cassy zádušní hottowých peněz zapůjcžilo 30 fl., czož na kopy wynášejí
a se na témž gruntě pojištiuje.
Id est … 25 kop 42 gr. 6 d.
Nato zaplatil:
 Dne 14. Máje 1755, zaplatil … 25 kop 42 gr. 6 d., rest 0.

Od Slawné Admmistraczy hospodáržské Král. Starého Miesta Pražského kanczalárži
hospodáržskému lybeňskému s oznámením dodati, že dawše sobie hned ržecžená Slawná
Admministraczý oné porownání a respective dielaný, které se prži Admministratorní Comisy
w tamním kanczalárži mezy Wáczlaw Saukupowskýma diediczima dle pržiležejíczýho
protocollu dobrowolnie zmistnieno a zawrženo bylo pržednésti takowé we wšech cžlánkách
schwalowati a potwrditi rácží. Procžež též pržátelské narownání P. spráwecz dominikální
Wáczlaw Heržmann do gruntowní knihy wložiti, aby takowé ze wšech stran neporušytedlnie
drženo a splnieno bylo, nad tím prawau rukau míti neopomine.
Ex Administr. Aecono. Reg. Ant. Urb. Prag. Die 13. Febr. Ao 1759.
Jan Matiej Eser

Dne 7. února roku 1759, w kanczalárži lybeňském držána byla Admmistratorní Comisi u
pržítomnosti titl. Pana Mazury a mnie Esera, P. spráwcze lybeňského Heržmana, P.
hospodáržského Directora Gersten Korna, pro mau Comisionis byla stížnost, kterau spolecžní
synowé a dczery po neb. Wáczlawowi Saukupowi z Chaber k Slawné Admmistraczy
hospodáržské sub praes. 14. prosyncze 1758 podali, pržednešena.
Ad fasum primum kdežto namítají, že neb. Saukup welykí peníze po sobie jak na stržíbrže tak
na zlatie zanechal. /Byly pržedwoláni spolecžní diediczowé/. Poniewadž stížnost wedauczý w
jejím spisu žádají, aby Jiržý Saukup a Kateržina Saukuppowá s pržísahau stwrdili, czo peniez
po otczy zůstalo, czož taky se stalo a oni již pržísahaly ut Lit. F et G, že totižto jedinie 116
zlat. a potomnie 34 zlat., a tak w sumie 150 zlat. wynaleznuto bylo a stížnost wedauczý nicz,
rpocžeš prži tom swé pozůstawený má. Mimo tiech pržísahau dolicžných 150 zlat. ještie se
wynašel activ dluh u jistého jablecžníka za jemu prodané owocze 50 zlat., které také
Kateržina Saukuppowá pržijala, a tak wejš podotknutém qvanti cžiní hotowost 200 zlat.,
z tiech peniez bylo zaplaczeno:
lybeňskému pekarži
24 fl.
Horžejšýmu kowáržy po srášcze cžinícze
16 fl.
Czož jim stížnost wedauczý na swjedomí nechají.
Cželádcze zasezelau mzdu
51 fl.
Jinšý rozlicžní malý dluhy
9 fl. 11 kr.
Pohržební autraty conjuctim
20 fl.
Na odkazých Wáczlawowy Saukupowy
20 fl.
Kateržinie a Dorotie dczerám po 10 fl.
20 fl.
Který dluhy a odkazy spolecžnie wynášejí 160 fl. 11 kr.
Následownie zůstáwá
39 fl. 49 kr. na hotowowosti w
pozůstalosti.
Tejkajícze se té kaupené zahradi tiech 50 fl. již w kšaftu se wynacházejí, kdežto grundt za 400
kop míš. a tu zahradu za 40 kop míš. na jedenáczte dýlů per 40 kop míš. rozdieluje za
pržícžynau té chaluppy a neb kowárny s tau k ný patržíczý a pržy ní ležíczý malau zahrádkau,
následujíczí narownání se stalo, totižto že pržitom sub dato 18. Febru 1752 ucžinieném
postaupení se wšema wejminkama swé pozůstawení má a pržitom Tomáš Saukup se
reservíruje, že žádní dalšý grunt a neb kus zemnie od Saukupowskýho statku k té chalupie
wícze žádati chcze a on se wšým odbytí jest, sobje taky wejhost zaopatržiti a k Lybni zase
podati pržislybuje, kdyby w tý chalupie bydlyti chtiel, tejkácze se tiech 100 zlat., který dle
namítáný neb. oteczdo consistorže platil, poniewadž tu stížnost wedauczý dieti dokázati
nemohau, tak ten cžlánek pržestáwá, jakož taky toech 8 str. pšenicze, poniewadž toho
upauštiejí.
Tejkajícze se tiech podle consignaczý toho dobitka, jenž 88 zlat. 20 kr. wynášý, který w
kšafftu obsáhnuté nejsau, následujíczý narownání se stalo: že totižto takowé qvantu na 10 dílů
se rozwrhlo, odkudž na jednoho každého 8 fl. 50 kr. wynášý, kteréžtopodýly Jiržík Saukup we
4 nedielých ostatním spolu diediczům totiž:
Janowy Saukupowi
8 fl. 50 kr.
Wáczlawowy
8 fl. 50 kr.
Marženie Růžicžkowským diediczům spolecžnie
8 fl. 50 kr.
Dorotie do Lýbeznicz
8 fl. 50 kr.
Kateržinie do Aujezdcze
8 fl. 50 kr.
Rozinie Klaczákowey
8 fl. 50 kr.
Annie Homolowey
8 fl. 50 kr.
Lidmille do Horžína
8 fl. 50 kr.
Jiržík Saukupp sobje w rukauch zanecháwá
8 fl. 50 kr.

Matiej Saukupowským diediczům

8 fl. 50 kr.
czož cžiní 88 fl. 20 kr.

Zaplatiti se zawázal tiech 40 kop míš., který od Tomáše Saukupa zbejwají, jsacucze on
s chalupau wyupokojen, mezy jinšý spolu diediczi se rozdielejí, a tak pržíde na každej díl po 4
kopách míš., který na weyrunky každorocžnie k S. Hawlu po 15 kopách míš. spláczeti mají,
jsacuze ale ty po neb. Matiejowy Saukupowy pozůstalý dieti Wáczlaw a Jan nezletilý a podle
kšafftu Jan jakožto mladšý hospodáržem a držitelem swým cžasem statku býti má, procžeš
Jyržík Saukupp jakožto niniejšý hospodárž po 20 letech diedcizowy statek podle inventárže
postaupiti powinen býti a czo mezy tím cžasem wyplatiti k powyhledáwání míti má.
Strani tržech aulů, wiecz takto zmistiená, že totižto poniewadž ostatní sestry každá po jednom
aulu dostaly až na Kateržinu w Aujezdcze, Lidmillu a Rozinu, prcžeš bude powinost
Kateržinie a Rozynie do Žialowa jednej každej po jednom aulu wydati, tržetí ale, který na
Lidmillu pržipadá až posawade za Kateržinau Saukupowau w Horno Chabržích zůstati má,
ocž oni, totižto táž Kateržina s Lidmillau z Horžína se mezy sebau porownají.

Inventárž wšeho toho, po neboštíkowy Wáczlawowy
Saukuppowy, sedláka a rychtárže w Horžejších Chabržích
zanechané obylý, jak na zrnie tak w slámie, též taky na
wšelyjaký koňský, howiezý, Ittem owczý a S.V. wepržowý
dobitek, též drůbeže pernaté.
Obylý na zrnie
Pšenicze
Žytta
Jecžmena
Obylý na slámie
Pšenicze 64 mandele po jednom mandely a 2 wr. 2cžt.
Žytta 25 mandelůa 2 wr.
Jecžmen 50 mandelů po 1 str.
Owsa 12 mandelů po 1 str.
Hrachu czož se w slámie wynalezlo by se wymlátitti mohlo
Na maucze
Pšenicžná mauka
žyttný
Na dobytku
4 kusy koňsího potahu
1 štwrt lettní hržýbie
3 kráwy dojný, 1 jallowycze, 18 kusů owecz, patržeje proto
ninějšý hospodini Kateržinie Rozinie Nebeskey, wlastní madcze
tiech po neboštíkowy jejým mužy Matiejowy Saukupowy.
Pozůstalých dwauch nezlettilých synůw Wáczlawa a Jana, jakožto
wienowání, kdiž ona s pantwí Horžína do Lybeňské podanosti
propauštiena a wejš jmenowanýmu Matiejowi Saukuppowy
wlastným synu spržedu stojíczího Wáczlawa Saukuppa za
manželku dána byla. Naproti tomu ale ten cžas zasejícz toho
Matieje Saukuppa wlastní sestra z Lybeňské podanosti na
panstwý horžínské propuštiena a Wáczlawowy Nebeskýmu,

str.
1
6
7
40
12
50
12
3

1
fl.
150
12

wr.
1

cžt.

2

2
1
2
kr.

2
d.

wlastnímu bratru Kateržinie Nebeskej, za manželku pržyšla, na
žádní stranie obycženjím spůsobem dobytek sebau dán byl, by se
dobytek takowey s jednoho mýsta do druhýho pržehnati nemusel,
níbrž Per Wexl jakož taky originálný psanní horžínského Pana
hejtmana Preindla doswiedcžillo, Ludmilla Saukuppowá její
wienowání dobytek na panstwý horžínským a Kateržina Nebeská
na statku lybeňským, a to sicze w Horžejších Chabržích
wynalezly.
… a tak tutto:
10 kusů lettošních jehňat
3 kusy S.V. swynie plemenicze
5 kusů odstaweních prasat
13 kusů hus s husákem a 24 kr.
15 kusů domáczých slepicz s kohautem a 12 kr.
Na hospodáržkých wieczý
1 miediení praczý kottel
1 miediení rybný kottel
1 miediení kamnowecz
2 wozy se wšým k tomu patržýczým
1 starej již spotržebowanej wůz
3 plauhy se wšým k tomu patržýczým
Troje brány
2 nowý fasunky
5 hnojných korbů
3 nowý forotní žebržyny

0
12
12
2
5
3
4
1
4
48
8
12
4
3
6
9

30
30
12

30

Actum na zámku lybeňským, dne 16. Octobris Ao 1758.
Johan W. Heržmann, spráwcze wrchnostenský
Niní následujau podílly dle slawný Administraty hospodáržský mylostiwý uznání wlastním
dietem po zemržellým Wáczlawowy Saukupowy, totiž:
kop
gr.
d.
Synu Jiržíkowy, w Žallowie ze stattku i s tý pržykaupený zahrady
44
Jannowi k wellební Capitole
44
Wáczlawowy podaczý a ržemesla sladowniczkého
44
Tomášowy poniewadž os s chaluppau kowáržskau i s nádobýma
0
zahrádkau odbytej jest, tutto
Dczeržy Marženie Růžicžkowskejm dietem do Hrdloržez
44
Dczeržy Dorotie do Lýbeznicz
44
Dczeržy Kateržinie do Aujezdcze
44
Dczeržy Rozynie do Žialowa
44
Annie Homolowej v Chabržých
44
Lydmille do Horžína
44
Matiej Saukuppowskejm dwaum diediczům
44
440
Summa
Natto jest zaplaczýno, totiž:
 1759, dne 21. 9bris platyl, do Strašnicz selcze Ždiánský po Marženie Růžicžkowej …
15 kop

























1760, dne 18. Decembris, Dorotie do Lýbesnicz za Martina Taulcze wdané … 15 kop
1761, dne 29. 8bris, Janowi Saukupowi do Pržílep složil… 15 kop
1762, dne 16. Xbris, Wáczlawowi Saukupowi do Prahy … 15 kop
1763, dne 4. January 764, položil Rozinie do Žialowa … 15 kop
1764, dne 22. 9bris 764, položil Rozinie do Žialowa … 15 kop
1765, dne 22. 9bris 765, položil Rozinie do Žialowa … 14 kop
1766, dne 5. Xbris, položil Janowi Saukupowy … 15 kop
1767, dne 2. Xbris Kateržinie do Aujezda … 15 kop
1768, dne 23. 9bris, složil Dorotie do Lýbeznicz … 15 kop
1769, dne 29. 9bris, složil Wáczlawowy Saukupowy … 24 kop
1770, dne 28. 9bris, složil Dorotie do Lýbeznicz … 14 kop
1771, dne 15. Jan. 1771, Kateržinie do Aujezda … 15 kop
1772, dne 10. Xbris 1772, Kateržinie do Aujezda … 14 kop
1773, dne 26. 9bris 773, položil Werunie po Marženie Růžicžkowej za Ždiánského
wdané … 15 kop
1774, dne 17. Dec. 1774, stojí na kanczelárži Dom. Wáczlaw Nebeský, manžel
Lydmili Horákowí do Horžína wdané a wysedl (?), že Kateržinau Saukupowau po
rodu Nebeskau prohandlowali Pratensi její per 42 kop 51 gr. 3 d. na statku
Horžínskím, a tak czelau Pratensi postaupil,poniewadž hotowosti statek z 1 kopy 8 gr.
a 4 d. doplaczení bili, id est … 44 kop
1774, dne 3. 9bris 774, složil Werunie po n. Marženie Růžicžkowí, a tak je doplaczeno
… 14 kop
1775, dne 28. 9bris, složil Annie za Pawla Fanti wdané … 15 kop
1776, dne 19. Xbris, složil Annie za Pawla Fanti wadné … 15 kop
1777,78, položil Jiržíkowi Saukupowi do Žallowa … 44 kop
1779, položil Janowi Saukupowi do Pržílep … 14 kop
pak diediczům Matěje Saukupa … 44 kop
1786, dne 10. Januar. Annie Fantowej doplatil … 14 kop

Chalupa a kowárna
Dle starých gruntowních kněch Folio 17 kaupil takowau chalupu Wáczlaw Saukup od
Francze Žebry za Sumu 90 fl., které jemu náležitie zaplatil.
Z tíž chalupy platí rocžnie auroku do důchodu lybeňskýho prži cžasu S. hawelským 1 ½ kop
míš.

Nowý zápys
Poniewadž tu tento zwrchu jmenowanej Wáczlaw Saukup w mniesícze záržý roku 1758
s tohoto swietta wykrocžyl, pržytom alle, a to sycze w rocze 1752, dne 18. února, kowárnu i
s nádobým kowáržskím, též tutto zwrchu jmenowanau pržy tejcž chaluppje se
wynacházejíczý zahrádku swému wlastnímu synu Tomášowy Saukuppowy pýsebnie odkázal
a hodnowiernejma swietkamy totižto na ten cžias rychtárže kobyliského Jiržíka Zwieržinu a
rychtárže žalowského Martina Kloczáka potwrditi dali. S tím doložením, že on niní zemržellej
Wáczlaw Saukup tohotto jmenowaného swýho syna Tomáše špatnie odbyl, wšak ale taky
s tau obzwláštní wejminkau, že on na statku swého otcze aniž na tej dne 15. bržezna 1729
roku od Jana Myšky z Dolejšých Chaber za 47 kr. pržykaupený kus zahrádtky, budaucznie a
na wšechny cžiasy wýczej czo k pohledání mýti nemá, czož i taky zen tod Slawný
Administraty hlawního starího Král. Miesta Pražského pržy držaný Comissy w zámku
lybeňském dne 7. února 1759 zawržení Prothocol, též i taky dne 13. února w tomto rocze
Myl. wydaný a wše do gruntowný knihy horno-chaberský wtažení Cecretum wyswietluje,
prcžeš se Tomášowy Saukuppowy ta jmenowaná kowáržská challuppa i s nádobým, též s tau
pržy ní se wynacházejíczý zahrádkau s tímspůsobem odstuppuje a odewzdáwá, kdyby on w ní
bydletti a se na statku lybeňským žiwyti mniel, se zasejícz do podanosti lybeňský uwédzti má,
za 90 fl. jakž jí jeho neboštík ottecz dle staré gruntowný horno-chaberské knihy Folio 17 od
Františka Žebry skaupyl wynášejíczý … 77 kop 8 gr. 4 d.
S títto kowáržský challupy pržýde rocžnie a to rocžnie cžasu Swatto-hawelského do důchodu
lybeňského platiti, totiž:
auroku … 1 fl. 45 kr.
a za piešý robottu … 5 fl.
Poniewacž Tomáš Saukup proti práwu a wůle neb. otcze tu challupu odczizil, procžeš strženy
peníze Jannowy Háwowy nawrátiti a challupu spátky wzíti musel, jak narownání obšírniejcz
dokazuje.

Léta Pánie 1762, dne 30. July, pržy držané slawné Administratorní Comissi w zámku
lybeňském stalo se porownání mezy Tomášem Saukupem poddaním Jejich Excell Nejwišího
P. P. Purkrabího /:P:T:/ a poddaním lybeňskím Jannem Háwau za pržícžinau jemu Háwowy
na cžas prodané tak nazwaný saukupowský challupy a kowárny we wsy Horno-Chabržích, jak
následuje:
Poniewacž nadjmenowaný Tomáš Saukup proti wůly a kšafftu neb. ocze Wáczlawa Saukupa
nadržecženau challupu s kowárnau a zahrádkau /: kterau za 90 fl. w diedicztwí jemu
postaupena byla, wšak ale s tím obšírním obmezení, kdiby jí prodati chtiel, pržátele w tej
czenie 90 fl. pržednost jmíti mají, pak jeslyby bez diedicze zemržel, ženje nicz wícze nežly 40
kop z tý challupy patržiti, zbitecžní ale mezy spolecžní saukupowský diedicze pržipadnauti
mají :/. Janowy Háwowy poddanímu libeňskému za 240 fl. nepráwnie prodal, kterážto prodej
se oczowské poslední wůly spržecžuje a diediczům saukupowskím k skráczení czelý, prcžeš
pržy Comisionálním wyšetržení a prošlého mylostiwé Decretati ex administr. oecon. Reg.
Ante Urb. Prag. die 30. July 1762 Janowy Háwowy on Tomáš Saukup ty wejš podotknutý a
pržijatý 240 fl. trhowý stržení neb Sumy nawrátiti, uloženo bylo, czoš on tak splnil a dle w
rukauch majíczý quittanti Act. 10. Aug. 1762 náležitie zaplatil, naproti cžemuš wícze
jmenowaný Jan Háwa tuž challupu y s kowáržskím nádobím a práwem kowárny a zahrádkau
s czelím práwem postaupiti musel a postaupil, kterážto challupa s nádobím kowáržskím a
práwem kowárni a zahrádkau zhusta jmenowanému Tomášowy Saukupowy k pokojnímu
držení a wládnutí se upisuje, wšak s tím obšírním obmezení, kdiby on Tomáš Saukup swím w
tý challupie wostáwati chtiel, prwej z nejwišý purkrabský poddanosti se wyhostiti a do
libeňské poddanosti pržistaupiti má, pak jesly že by jí prodati mínil, saukupowský diediczy w
tý czenie 90 fl., jak on k diedicztwí pržijal, pržednost jmíti mají, jakož taky kdyby bez
diediczů zemržel, jeho manželka, moczý oczowský poslední wůle nicz wíczej než 40 kop
jménem diedicztwý na ní k pohledáwání jmíti má, ostatek ale mezy saukupowský spolecžný
diedicze pržypadne. Z kterížto challupy každorocžnie pržy cžasu Stého Hawla auroku 1 fl. 45
kr. a za robotu 5 fl. do důchodu lybeňského bes napomenutí odwozowati powinen bude.
Jenž se stalo na Cancall. zámku Lybeňského d. 11. Aug. 1762.
L.S. František Gerstenkorn
Dominic. Director

Quittancze
Na dwie stie štiriczet zlatích rínsk., který mie níže podepsanému Tomáš Saukup jeho Excell.
Nejwišího Purkrabs. poddaný jakožto dne 13. May 767 id nieho na cžas kaupenau challupu
s kowárnau w Horžejších Chabržích ode mnie složenau kupujíczý trhowau Summu /: niní ale
dle Comissionálního wiržknutí Act. 30. July 1762 zase nawráczenau challupu s kowárnau :/
k mém rukám náležitie zase složil, kteréhožto náležitého pržíjmu s tímtonejlepším spůsobem
práwnie quittírují a žádního práwa wcze nadjmenowanau chalupau kowáržskau sobie
nezanecháwám.
Jenž se stalo na kanczalláržy Dominic. dne 10. Aug. 1762.
Id est 240 fl.

+++
Jan Háwa, neumniejíczý psát, dožádajíczý se mnie abich
jeho méno podepsal – Jan Kržíš, richtárž libeňský.
Že u pržítomnosti Jan Háwa richtárže libeňského
dožádal, aby jeho méno podepsal – Wáczlaw Augusta,
swiedek.
Josef Škrábek, swiedek.

Nowý zápys na kowárnu we
wsy Horno-Chabržých
Létha Pánie 1767 roku dne 9. Novembris, stojejí osobnie spolecžný diediczy
Wáczlawa Saukupa na kanczaláržy Dominicálním za pržýcžinau kowárny neb challupy w
Horžejších Chabržích a wyznaly, acžkoliw nebošt. bratr jejich Tomáš Saukup dle wejkazu
knihy 2hí folio 111 kowárnu od neboštíka otcze Wáczlawa Saukupa w 90 fl. odkázanau s tau
wejminkau mniel, kdyby on Tomáš bez diedicze zemržel, jeho manželka Dorota jménem
diedicztwý jenom 40 kop míš. na týž kowárnie mýti, ostatní ale mezy wšechny Wáczlawa
Saukupa pozůstalý dieti do stejných dílů k rozdielení pržijíti mniely. Žie na prosbu jejího
umírajíczího bratra Tomáše Saukupa z ohledu, žie on tuž kowárnu swej wnucžcze Marženie
wlastní dczeržy Wýtta Kubra porucžil, swý na ní majíczý práwo rozwážliwie a dobrowolnie
popauštiejí a popustily s tím doložením, žie oni spolecžnie WáczlawaSaukupowský diedicze
nyní ani budaucznie na tíž postaupení kowárnie žádné dalšý práwo neb sprawedlnosti sobie
nezanecháwaj, nýbrž s plním práwem jmenowanej Marženie Kubrowej y s kowáržskím
náržadím odewzdáwají. Pržitom poslušnie žádajíczý, aby Milostiwá wrchnost to jejich
dobrowolné prátelské postaupení mylostiwie stwrdila a zhusta ržecženej Marženie Kubrowej
diedicžný zápis wydaný byl, pržitom taky dle od auržadu hospodáržskýho Její Excell.
nejwišího Pana Pana Burggrabího Act. 9. 9bris 767 dané a w knize wtielené Altestati Dorota
manželka Tomáše Saukupa jejý diedicžný Pratensi tiech 40 kop míš. tejž wnucžcze Marženie
Kubrowej dobrowolnie darowala a postaupila sobie též žádný práwo neb pohledáwání na
zhusta jmeonowaný kowárnie nezachowala.
Pročeš z mylostiwím powolením Slawný Administracze hospodáržské Král. hlawního Starého
Miesta Pražského jakošto gruntowní wrchnosti zwrchu podotknutá kowáržská challupa
z kowáržskím náržadím Marženoe Kubrowej a diediczům jejím gruntownie k swobodnému
wládnutí se upisuje, wšak s tím obšírním obmezením, kdyby ona sama neb pržes cžas její
diedicz tu kowárnu osobnie držeti a w Horžejších Chabržích ostáwati chtiely, prwej z nejwišý
burggrabský poddanosti se wyhostiti a do lybeňský poddanosti pržistaupyti má. Z kteréš
kowárny každorocžnie pržy cžasu Stého Hawla jménem auroku 1 fl. 45 kr. a za robotu 5 fl.
dom důchodu lybeňského bez napomenutí odewzdati powina bude.
Jenž se stalo na kanczalláržy Dominicálním Ao et Die ut Supra.

Kniha gruntowní wsy Horních
Chaber k panstwý Lybeňskému
patržíczý
Z naržízení Urozeného a Statecžného wladiky
Pana Jana Wáczlawa z Dridenberku, jejich
csýsarž. Král. Weysosti Primátora Králow.
Hlawního Starého Mniesta Pražského,
nejwišýho strážnýho mniesteczkých
Compagnie, Slawné Administraty
hospodáržské, též mosteczkého a porybního
auržadu Directora.
Založena ode mnie Františka Linka
Gerstenkorna, ten cžas Arendirowaného
panstwý Lybeňského zržízeného Dominicálního
Directora, Anno 1762.

Rejstržík wšech I N T E X T této knihy,
podle kterého F O L I O seldský grunty a
chalupy k najití jsau we wsy
Horžejších Chabržích seldský
grunty
Grund Wáczlawa Wolka
Grund Wáczlawa Kautzkího
Grund Wáczlawa Saukupa

folio
1
14
27

Grund Pawla Fanty, niní Tomáš Fanta
Grund Jana Dolejše
Grund Jana Homoly
Grund Zemanowský

40
53
66
79

Krcžma Jiržíka Kržíže, niní Josefa Kržíže

90

Chalupa Wáczlawa Kautzkího, niní Jakuba
Kowárna Filipa Burdy

100
159

Místní N. 3

Wesnicze Horno=Chabry

Domu N. 1 Wáczlaw Soukup, po
niem Jirží Soukup, niní ale po niem
Jan Soukup
Dle wejkazu knihy gruntowní wesnicze Horno Chabr Nro 2ho w lystu 1ním pržistaupil na grunt
tento sedlský od starodáwna Klabalský nazwaný Wáczlaw Soukup po Jan Soukupowy a byl
jemu takowý za summu 400 kop míš. diedicžnie pržipsán, dle tý nadjmenowaný knihy w lystu
2hím nadprawený Wáczlaw Soukup, richtárž horno-chaberský, kúpil kus zahrady od Jana
Mišky z Dolno-Chaber wedlé swé štiepnicze ležíczý, dílky 108 loket a šíržky 40 loket za
summu 40 fl. Wícze taky dle w té knize w lystu 3tím wtielené poržádnosti a zmistnieného do
wrchnosty potwrzeného porownání mezy Wáczlaw Soukupowskýma diediczma se spatržilo:
Kterak Wáczlaw Soukup prostržedkem kšaftu za diedicze mladšího syna Jana po nebošt.
Sinowy swém Matiej Soukupowy ustanowil, následownie žie Jiržý Soukup, který w rocze
1758 pozůstalau manželku Kateržinu po nebošt. Matiej Soukupowy za manželku sobie pojal a
jemužto dle cžasto prawení knihy gruntowní w lystu 6tím wtieleného Inwentárže pržítomný
grunt tím spůsobem k hospodaržení odewzdán byl, žie on powinen bude po 20 letech
diediczowy Janowy Soukupowy podle téhož Inwentárže ten statek odewzdati a postaupiti.
W následku téhož mezy spolecžníma Interesenty totiž práwím diediczem Janem Soukupem
strany jedné, pak otcžímem jeho Jirží Soukupem, též máteržý wlastní Kateržinau Saukupowau
a bratrem Wáczlawem Soukupem strany druhé, následowní nastaupení a postaupení kontrakt
zmístniem a zawržen. Prostředkem kterého:
Pržednie: Janowy Soukupowy grunt tento seldský Klabalský, ku kterému dle nowého
wimieržení w geometriských tabellách Lit. A w listu 35 a 36tím pod 18 Cons. 1ním orních
polý, luk a zahrad 205 mier rakausk., 2 ½ w. winacházá s czelím práwem a se wším tím dle
Inwentárže odewzdaním obilým na zrnie, w slámie, maukau, potažním a užitecžním dobitkem
a hospodáržským náržadím, a to sicze w satrím šaczunku za cžtiržy na cžtiriczet kop míš. neb
piet set tržináczte zlatých rein. 20 kr., tj. 513 fl. 20 kr., z té pržícžiny odewzdáwaj a
postupujau, poniewadž takowý po jeho diedu Wáczlaw Soukupowy odkazem na nie
pržipadnul, a protož:
Za druhé: Pržijímá nadprawený Jan Soukup nowý držitel grunt tento se wším k niemu
pržináležejíczím w dobrém stawu se winacházejíczím stawením a dle téhož Inwentárže od
otcžíma Jiržíka Soukupa jemu ržádnie odewzdaním obilým, maukau, dobitkem a náržadím,
tak sicze že za pržícžinau jemu poržádného odewzdání wšeho w Inwentárži popsaného
žádného práwa wícze sobie nezanecháwá, z ohledu žie jemu wšeczko dokonalým spůsobem
se odewzdalo, naproti tomu:
Za tržetí: Wikazuje kniha gruntowní 2há w listu 5tím p:v: žie odstupujíczý hospodárž Jirží
Soukup wšechno, czo on skrze cžas swého hospodáržstwý wiplatí, k pohledáwání míti má.
Kdiž tehdy pak z té knihy w listu 7mím Slawná Administraczy hospodáržská uznala wlastním
dietem po zemrželém Wáczlaw Soukupowy na rocžní wejrunky neb pratenczy wiplatiti,
podobnie dle té knihy w listu 7 p:v: a 8mím pr 400 kop neb 513 fl. 20 kr. w hotowosti wiplatil,
tak by powinost byla nowého nastupujíczího hospodárže Jana Soukupa takowích 513 fl. 20 kr.
zase w rocžních platech spátkem jemu wipláczeti, kdiž ale jak on Jiržý Soukup, tak taky
manželka jeho Kateržina Soukupowá, který manžele 4 dítky splodily, totiž syna Tomáše,
dczery Johanu za Wáczlawa Malího wdanau, Kateržinu za Františka Bohuslawa wdanau a
Magdalénu ještie na swobodie, ustanowily žie z ohledu poniewadž jak z prwního manželstwa

zplozený syn Tomáš a nadjmeonowaný 3 dczery wždy dobrže se poslauchaly, rodicžým
powolný byly, je cztily, následownie jako dobrý dieti we wšem se zachowaly, aby tiech od
Jiržíka Soukupa w cžas držení hospodáržstwý wiplaczeních 513 fl. 20 kr. na stejné díly se
rozepsalo a takowé podíly nowý hospodárž jednomu každému w nadepsaních rocžních
platech porádnie w hottowosti zaplatil Z té pržícžiny:
Za cžtwrté: Bude powinost nowého hospodárže:
panu Wáczlawowy Soukupowy, mieštienínu pražskému
85 fl. 33 kr. 1 1/3 d.
Tomášowy Soukupowy
85 fl. 33 kr. 2 d.
dczeržy Johanie za Wáczlawa Malího wdanej
85 fl. 33 kr. 2 d.
Kateržinie za Fra. Bohuslawa wdanej
85 fl. 33 kr. 2 d.
Magdalenie ještie na swobodie
85 fl. 33 kr. 2 d.
A nowý hospodárž Jan Soukup sobie porážý
85 fl. 33 kr. 2 d.
Facit 513 fl. 20 kr.
a poniewadž:
Za páté: Pržy podpisu tohoto kontraktu nowímu držitely gruntu Janu Soukupowy statek ten
se wšým pržíslušenstwím jak w nadepsaním Inwentáržy stojý se odewzdal, tak powinost bude
nastupitele a dato Contractus jak Král. kontribuczy tak také wrchnostenský danie dle nowého
wipocžítáný a jemu do rukauch odewzdaních knížek náležitie a poržádnie wibejwati,
poslednie y taky nad ty nadepsaný diedicžný díly bratrům a sestrám swejm každorocžnie pržy
cžasu Sho Hawla zacžnaucz w rocze 1789 po 20 fl. rein. w hotowosti skládati.
Tejkácze se ale wejminku pro odstupujíczího hospodárže a hospodiny, do jejich smrti
následujíczím spůsobem na sutém a obilý se obmezuje, a to:
Pšenicze
4 strichy
Žita
18 strichů
Jecžmena
4 strichy
Hrachu
2 strichy
a hottowích peniez na ošaczení
20 fl.
Kterížto wejminek každorocžnie po žniech nowý hospodárž jim widati powinen bude, též je
s dobrím a teplím bitem zaopatrží, kdiby ale oni jednu kráwu sobie chowati chtiely, jim
potržebnau slámu widá. Kterížto ale wejminek po smrti jednoho neb druhého na žiwje
ostaleému tolikéš polowicžnie widáwati se bude.
Ku potwrzení toho wšeho pržítomný po= a nastaupní kontrakt od spolecžních tejkajíczích se
wlasnorucžnie nejenom podepsán, ale y taky k ubezpecžení téhož od níže podepsaných
swiedkůw s podpisy wlastný ruky jich stwrzen jest byl.
Jenž se stalo w Horno Chabržích, dne 15. 8bris 788.
Wáczlaw Soukup
Staršý bratr spokojený
Johann Ber. Kazda
Miešt. Král Nowého Miesta Pražského,
dožádaný swiedek
Jiržík Soukup
držitel toho gruntu, spokojenej
Kateržina Soukupowá
Wlastní máterž se wším spokojená +++
Psát neumý, já manžel Jiržík Soukup sám ji podpisuju,
Ona swau wlastní rukau dwojnásob týž kržíšky udielala

Jan Soukup, též spokojený
dožádaný swiedek
Jozef Kržíž
dožádaný swiedek
Franz Zeman +++
psát neumí, tak swau wlastný
rukau tržy kržíšky udielal
Nato dožádanej swiedek
Matiej Popelárž
richtárž dolnochaberský

 Roku 1791, dle w rukauch majíczý quittancze pod datum 3. July 791 položil
Tomášowy Soukupowy z Hrdloržez … 20 fl.
 1792, dokazuje w rukacuh majiczý quittancze po datum 10. January 792 zaplatil
Kateržinie prowdané za Fr. Bauslawa … 20 fl.
 dtto strwrzuje w rukacuh majiczý quittancze pod datum 10. January 792, že
Magdalenie niní prowdané za Bachora w Praze zaplatil jejý czelau pratensi … 85 fl.
33 kr. 2 d.
 dtto hospodárž Jan Saukup sobie odpisowati dáwá … 85 fl. 33 kr. 2 d.
 1796 dne 13. März Ao 797, dokázal s quittanczý do 2. Febru 797, že Kateržinie
prowdanej za Fr. Bauslawa wyplatil též dle quitancze od 4. Xbr. 796 Johanie Malej
z Brázdima wiplatil … 30 fl.
 1799, dle quittancze od 3. ledna 799 Tomášowy Saukupowy z Hrdloržez položil … 40
fl.
 801, dle prw ukázané quittancze doplatil Johanie Malej z Brázdima doczela … 55 fl.
33 kr. 2 d.
 803, dle prw ukázané quittancze platil Jan Soukup sestrže Kateržinie prowdanej
Bauslawowej … 30 fl.

