
Původci velevyznamneho díla národohospodářského i této skromné práce, panu  Františku  
Mlčochovi, řediteli cukrovaru  v Prosenicích,  na  důkaz upřímné úcty připisuje autor.



Předmluva.

Byv vyzván abych, napsal dějiny Želatovíc a Tučina, byl jsem nemalou chvíli na rozpacích, 
mám a mohu-li se uvázati v úlohu napsati dějiny dvou osad, jichž jsem do té doby neznal.
Přesvědčiv se o krásném a šlechetném úmyslu, jenž byl podkladem žádosti pana ředitele 
prosenického cukrovaru Fr. Mlčocha, nemohl jsem žádosti nevyhověti, pokládaje prostě za 
svou povinnost uskutečniti přání pana ředitele.
Tato kniha jest na prvém místě určena pro obyvatele zmíněných vesnic, má jim býti čítankou,
z níž by se dověděli o minulosti osad, v nichž přebývají a půdy, kterou vzdělávají. 
Nečinit'tudíž kniha nároků na vědeckost a chce býti knihou lidovou.
Má-li kniha jaké přednosti, spočívají v tom, že jest pracována na základě písemných památek; 
jen v úvodu k jednotlivým statím užito prací našich nejlepších odborníků a historických 
badatelů.
Jsem si však také dobře vědom mnohých nedostatků zaviněných různými příčinami: 
naprostým nedostatkem místních písemních památek, nedostatečnou znalostí obou osad, jež 
jsem jen zběžně dvakrát navštíviti mohl a válkou, která zvláště v poslední době cestování 
když neznemož-ňuje, tož aspoň ztrpčuje.
Podařilo-li se mně alespoň částečně dosáhnouti cíle, který jsme si v rozhovoru s panem 
ředitelem Mlčochem stanovili, myslím, že jsem své úloze dostál.
L. Nopp.

Prameny.
Zemský archiv v Brně.
Zemské desky v Brně.

C. k. gruntovní úřad v Přerově.
Městský archiv v Přerově.

Zámecký archiv hraběte z Magnisů ve Strážnici.
Slavík: Morava a její obvody.

Pekař: Kniha o Kosti.
Dr, Šujan: K nejstaršímu zřízení na Moravě.

Heidler: Lánské rejstříky.
Dr. Kadlec: O poddanství a robotě.

Dr. Dvorský: O starožit. panském rodě Benešoviců.
Martina Koláře: Česko-moravská heraldika.
Slavík: Zrušení roboty na Moravě r. 1848.

Dotazníky vyplněné správami škol.

I. Místopis.
Zeměpisné a přírodní poměry.



Poprvé ve svém životě stojím na místě, kde silnice z Přerova sklání se k Želatovicím. Prošel 
jsem mnoho cizích krajů, viděl jsem nebetyčné hory, úrodné roviny ozářené jižním sluncem, 
omývané vlnami oceánů, přiznávám se však, že pohledu tak dojemné krásy marně bych v 
cizině hledal.
Již z té příčiny marně, protože s tohoto místa přehlížím kus našeho požehnaného kraje, jenž 
olemován nejzaššími výběžky Karpat a Sudet, otvírá Moravskou branou cestu na sever; o její 
stěny rozbíjí se studený severák a jen malým otvorem, který střeží starožitný Helštýn, posílá 
svůj chladný pozdrav do našich krajů.
Očím tvým otvírá se nádherné panorama, jehož středem jest staroslavný Přerov.
Okolo něho stádečko lozběhlých hanáckých vsí, z nichž několik zaběhlo si na zelené stráně, 
všechny pak věrné hlídá věžatá Olomouc a bílý Hostýn.
Stojím krásou kraje unesen; bezděky vzpomínám si slov, která v roce 1785 o tomto kraji 
napsal neznámý autor popisu Moravy, konče své dílo slovy: „Loučím se s tebou, požehnaný 
kraji, kde mně nejkrásněji slavík pěl, kde v hájích vonný chlad mě osvěžoval. Zelenej se, ty 
krásná horo, zelenej se na věky, i když oko mé navždy se zavře." (Psáno v Přestavlkách.)
Východně od Přerova, v údolí posledních výběžků karpatských, rozkládají se sesterské vsi: 
Želatovice a Tučín; Želatovice na 35° 10' východní délky ferrské, 49° 26' 18" severt?í šířky, 
Tučín jen o několik minut k severovýchodu.
O celém kraji platí do dneška, co v roce 1852 napsal panský úředník Keller; nebyl zajisté 
odborníkem ani v zeměpise ani v geologii, ale co napsal, pověděl z vlastního názoru. 
Poněvadž jeho zpráva může míti význam i pro širší kraj, uvádím její doslovné znění v českém 
překladu:
„Na blízku Přerova, směrem k severu, leží vesnice Předmostí. U této vesnice nacházejí se 
lomy vápence; u samé vesnice jest lom, jenž dává kámen té jakosti, jako v lomech ostatních. 
Asi 300 kroků od tohoto místa jest značně veliký lom, jemuž se říká Hradisko. Vápenec v 
tomto lomu prostoupen jest žilami křemence, nehodí se tudíž tak dobře k pálení jako ku 
stavbě.
Menší lom jest ještě uprostřed polí, toho se však neužívá. Vedle vápence vyskytuje se zde 
hrubozrnný pískovec, který na vzduchu se snadno rozpadává.
Formace vápence jest u Vinař a Čekyně přerušena, vystupuje zase mohutněji u Sobišek a 
Radvanic, dodávajíc kámen, který se odtud široko daleko vyváží. U Vinař a Kokor nacházejí 
se ve skále četné zkameněliny. Podobné skály jsou též u Tučína a Želatovic; zdejší kámen jest 
však mnohem tvrdší, četnými .žilami křemence protkaný, proto dodává výborné stavivo a 
hodí se k výrobě hydraulického vápna. Z těchto vápencových ložisíc vy-tryskují hojné 
minerální prameny obsahující dobrou, zdravou vodu o stejné teplotě po celý rok asi 12° R.
(Takový pramen jest též v tučínské skále.) Prameny tyto nikdy ani za nejparnějších let 
nevysychají. Přirozenou nádržkou těchto živých pramenů jest zajisté propadliště nad skalou 
„Lípová", do níž se veškeré vodní srážky stékají a podzemním otvorem odtékají. Pod touto ná-
držkou jest zajisté obrovská jeskyně vodou naplněná. Pokusil jsem se před lety ten otvor 
železným sochorem rozšířiti, při tom jsem pozoroval, že ulomené kameny teprv po 30 
vteřinách na dno dopadaly."

Obyvatelstvo.
Dle posledního sčítání v roce 1910 bylo v Želatovicích 674 obyvatelů, kteří bydleli v 94 
domech; z těchto přihlásilo se k české národnosti 673, jeden byl Polák. Čísti a psáti umělo 
548, pouze čísti 19, dva neuměli čísti ani psáti.
Dobytka napočítáno: koní 47, hovězího 289 kusů, koz 44, prasat 241, hus 88, kachen 31, 
slepic 1336, krocani 4.
V roce 1846 bylo v Želatovicích napočítáno 404 obyvatelů (196 mužských, 208 ženských), ti 
bývali v. 68 domech a rněli 81 koní a 70 krav, v roce. 1794 bylo 233 duší v 45 domech.
Dle posledního sčítání v r. 1910 bylo v Tučíně 523 obyvatelů (268 mužů, ^255 žen) vesměs 



Čechů, náboženství katolického. Čísti a psáti neumělo 7, jen čísti dovedlo 18 dospělých. Tito 
obyvatelé bydleli v 83 domech.
Na dobytku napočítáno 69 koní, 302 kusy hovězího dobytka, 18 koz, 225 prasat, 18 včelích 
úlů, 1367 slepic, 76 hus, 18 kachen, 57 psů a 114 koček.
V roce 1846 bylo v Tučíně 365 osob (172 muž. a 193 žen.) v 70 domech, rněli 97 koní, 58 
krav.
V roce 1794 bylo v Tučíně 258 obyvatelů ve 44 domech.
Jak z uvedených čislic vidno, vzrostl počet obyvatelstva za dobu jednoho století v obou 
osadách více než o  100%.
Z příčin, jež později uvedeme, rostl náš venkov až téměř do konce 19. století; vyhýbání se 
těžké práci rolnické, útěk pracovních sil do průmyslových středisk, touha po pohodlnějším 
městském životě, zastavily v posledních desítiletích vzrůst venkovského obyvatelstva. 
Rovněž i číslice o počtu dobytka nutí k přemýšlení: ve 64 letech ubylo v obou osadách 52 koní 
a přibylo 473 kusů hovězího dobytka. Jest zřejmo, že tyto změny nejsou jen následkem 
rozmnožení obyvatelstva, nýbrž důsledkem úplně změněných hospodářských poměrů: jiný 
způsob obdělávání pole od té doby, co přestala robota, která ukládala rolníkovi kolik koní 
musí chovati, aby učinil zadost povinnostem robotním. Na své půdě hospodařil rolník 
odjakživa jinak než na půdě cizí, byť i   „milostivé vrchnosti".
Prohlížeje starší i novější úřední spisy želatovické a tučínské, podivil jsem se nápadně 
rychlým změnám držitelů jednotlivých usedlosti. Toto rychlé střídání neodpovídá nikterak 
povaze Hanákově, který ve všem, zvláště však v držení majetku, jest velmi konservativní.
Netrpělyf obě osady nic více a nic méně než jiné osady hanácké vpády nepřátelskými, alespoň 
ne v té míře jako osady moravského Slovácka, které byly vždy „na ráně". Či jest hledati 
příčiny tohoto zjevu v blízkosti dosti velkých měst? Snad nebude nezajímavo, seřaditi 
majitele jednotlivých usedlostí ve třech dobách asi 40 roků od sebe vzdálených, aby vidno 
bylo, jak málo je těch, kteří 100 roků sedí na jednom gruntě.
Soupis tento pořízen jest dle pare. protokolů a gruntovních knih Želatovic a Tučína.

                                              

ŽELÁTOVICE

cislo            1830
domu

1878 1917

1           Zmeškal Theod. Zmeškal Theod. Valášek Frant.

2          Běhal Fra.nt. Běhal loseí Běhal Frant.
3         Vaculík Frant. Vykoukal Josef Vykoukal Vád.
4         Matlocha Jan Vykoukal Josef Vykoukal Vád.
5         Cigánek Fr. Cigánek Fr. Cigánek Fr.
6         Válek (Magnis) Válek Frant. Ležák Jan
7       Steiner Zmeškal *) Zmeškal Vil. Zmeškalová Ant.
8         Zapletal Fr. Zapletal A. Zapletalová F.

9        Nesňal-Rainošek Cigánek Josef Doležel Leopold
10      Doležal- Veselý Němec Jan Ležáková Ant.
11      Kubiš Josef Kubiš Petronila Suchánková A.
12     Kotík-Pospíšil Pospíšil Vil. Cigánková A.



13    Matlocha-Vyklubal Stižek Frant. Vaculíková Anna
14      Válek Frant. Válek Frant. Válek Josef
15      Hošfálek Josef Hošfálek Josef Menšíková M.
16      Zámek Magnis hrabě                                            Dvůr
17     Kopeček Aug. Kopeček Jos. Zbytovský Ad.
18     Koland Josef Vaculík Tom. Sigmund Ant.
19    Malinda Petr Malinda Petr Válek Ignác
20    Skřička-Konupčík Konupčík Josef Zapletal Jan
21    KonupĚík-Herman Konupčík Josef Hapala Frant.
22   Magnis hrabě Malinda Hrbáček Ed.
23   Konupčik-Březina Novák Novák Josef
24   Hradil Leopold Hradil Fr. Malátek' Frant.
25   Barbpřik Fr. Barbořík Bar. Ba  Barboříková M,

26 Novák-Šfastný Školod Fr. Doležal Jos.

27 Zmeškal W. Zmeškal Jos. Zmeškalová M.
28 Kučerka Fr. Kučerka Fr. Zmeškalová M.
29 Štupárek-Hrbáček Zapletálek A. Němec Stan.
30 Chytil Frant. Sliva Leop. Sliva Alois
31 Zajíc-Vykuta! Vykoukal Jos. Běhal Frant.
32 Hambálek-Skrče Mikeš Ant. Stískálek Josef.
33 Přikryl Frant. Pavlíček Jan Kopeček Ber.
34 Skřička-Vaculík Vaculík Jan Hanbálek Fr.
35 Barbořik Hrdlica Fr. Otáhalík Jos.
36 Magnis hrabě Vykoukal Jos. Sladovna
37 Chorinek Jiří Veselý Frant. Lajboch Fr.
38 Kučerka Frant. Kučerka Alois Pospíšil Josef
39 Kopeček Václav Doležel Hynek Hošfálek Frant.
40 Magnis hrabě Konupka Ant. Bittner Josef
41 Kříčka Josef Kyjovský Jar.
42 Friček Frant. Skříčka Frant. Mikeš Frant.
43 Stískal Frant. Malinda Ant. Vávra Methoděj
44 Zmeškal Václay Ondrúšek Ant. Hambálková Kr.
číslo
dom
u

1830 1878 1917

45
Hradil Anna Hrbáček Val. Mucha Eduard

46 Žehnal Ant. Mika Josef Vaculíková M.
47 Kluba Aug. Kopeček Frant. Dostál Jos.
48 Hedvíček Ig. Cigánek Ant. Topičova Vine.
49 Steiner Jan Steiner Jos. Dohnalová M.
50 Magnis Vil. Magnis Ant. Dvůr
51 Novotný Josef Zapletal Jan Zmeškal AI.
52 Sigmund kovář Sigmund Ant. Běhal Metoděj

53 Machura Voj. Machura Voj.

54 Hradil Pavel Hradil Ant. Hájek Ant.



55 Baďura Jos. Slačíková Marie
56 Březina Ceň. Hájek Florián
57 Kopal Frant. Němec Joseí Topolánek Flor.
58 Mika Antonín Válek Arnošt
Číslo
domu

1838   1878 1917

59
- Válek Antonín Hradil Josef

60 zaniklo Olejník Leop. Zbořil Frant.
61 Skácel Jiří Nemela Frant.
62 Ambrosek Hnida Petr Dohnalová A.
63 Hambálek-Reiniš Baďura Ant. Baďura Frant.
64 Valipra-Zapletal Zapletal Jan Ležák Jan
65 Gobel Josef Vlasák Josef Novák Jan
66 Kopal Krist. Horák Leopold
67 Bittner Frant. Kalužik Ant. Barbořik Meth.
68 Němec Josef Vaňhara Ludvík
69 Konupčík Frant. Stejskal Frant. Topič Adolf
70 Zaledňák Jan Pospíšil Math. Zbořil Eduard
71 Hradil Stoklas Donát Vymětalová F.
72 Kubis-Jemelka Kopal Krištof Zapletalová A.
73 Magnis Vil. Škola Škola (stará)
74 Konupčík Aug. Ouředníček V.
75 Bauer Fr. Němec Marie Novák Josef
76 Jurčík Benj. Ševeček Vil.
77 Bittner Hynek Bittnerová Fil.
78 Doležel Josef Hájek Rudolf
79 Březina Tomáš Zbořil Vincenc

čislo
domu

1830 1878 1917

80 Luběna Lucie Březina Josef

81 Válek Frant. Hlávka Frant.
82 Skopal Adolfina Bari Jan
83 Háb Jaroslav Kalabus Frant.
84 Pastýrna
85 Válek Ant.
86 Mikšová Fil.
číslo
dom
u

1830 1878 1917

87 Hostašová Ant.
88 Válek Ignác
89 Konupčík AI.
90 Hrabal Fr.
91 Konupčík Jan
92 Švarc Jan
93 Hradil Josef
94 Kopeček Fr.



95 Škola (nová)
Konupčík Josef

 Dvě jména v jedné rubrice značí,  že se v tom  roce vystřídali dva majitelé.
( str 19 – 21 tabulka Tučín v sanostatné kapitole)

Gruntovní knihy.
Starých gruntovních knih Želatovic a Tučína v pozemkovém úřadě v Přerově není; byly 
zničeny požárem a tak připraveno celé Přerovsko o nejvzácnější pramen k dějinám svých 
osad. Staré gruntovní knihy ze 16. a 17. století nebyly totiž snůškou úředních zápisů 
směstnaných do suchopárných rubrik, nýbrž pravým pokladem všelijakých záznamů ze 
současných světových i místních dějin, poznámek o cenách zboží, o povětrnosti a j. Našel 
jsem gruntovní knihy, jichž okraje popsal písař svými básnickými produkty.
Zápisy v přerovských gruntovních knihách začínají koncem 18. století, kdežto strážnické již 
rokem 1572; scházejí tudíž v Přerově knihy vynikající lahodnou, správnou českou mluvou a 
začínají zápisy německé, ojediněle též české, arcif jazykem i obsahem chudé.
Zápisy tyto, jimiž chci dokázati nápadně rychlé změny majitelů usedlostí v Želatovicích a 
Tučíně, neuvedu v číselném pořadí, nýbrž tak, jak v knihách zapsány jsou. Nebudiž mi ve zlé 
vykládáno, uvádím-li některá jména zkomolená; ne já, než úředník Němec nerozumějící řeči 
lidu, s nímž mu bylo jednati, chybu tu zavinil. Jako doklad uvádím několik takových 
zkomolenin:
Nesňal psáno: Nesial, Nesřial, Nosrial. Skřička: Skre-žicžka, Skotschitska, Krežičžka. 
Zmeškal: Smodeschal, Zmetschal. Skrčil: Skiečil, Skretschil, Skritschil atd.

Želatovice.
Cons. Nro 41. panský hostinec. Roku 1792 koupil Jan Písařík od svobodného pána z Brettonů 
hostinec s 8 měřicemi pole „za padělky" za 500 zl.
Nástupcové:   1803 Odstrčil Frant.,   1804 Šlefar Kar., 1807 Babek Tob., 1830 Jan a Marie 
Mraček, 1836 Pavel Šlimařík, 1839 Litschmann Ant., 1840 Frant. Petr, 1842 Josei Uherek,  r. 
1850 hrabě Vilém Magnis za 2800 zl. Emfit. domek čís. 24. koupil v roce 1779 Jan Hnilica za 
50 rýn., mimo to platil ročně do panského důchodu 40 rýn. a konal 26 dní bezplatně robotu; z 
té se však mohl vyplatiti 10 kr. denně, laudemia z každého zlatého 3 kr. za  připiš   panskému   
úředníkovi.   Celou   usedlost směl prodati, dětem nebo příbuzným v poslední vůli poručiti. 
Dědily-li děti, platilo se laudemia 3 kr., příbuzní platili 6 kr. Takový kup, či lépe řečeno 
nájem, při kterém pachtýři přísluší věcné   právo   plného  užívání pozemku pachtovního, 
nazývá se emfyteuse.
Nástupci: 1797 Hradil Josef, 1839 Hradil Leop., 1871 Hradil František a Anna.
Číslo 33. koupil 23./X. 1797 Jan Uherek za 40 zl. 1810 Valigura Josef, 1827 Spáčil Josef, 
1842 Suchomel Jan, 1847 Přikryl Frant., 1866 jeho vdova Veronika, 1867 manželé Pavlíčkovi 
za 700 zl., 1886 Kopeček Josef a Františka za 1300 zl,
Číslo 44. koupila 23./X. 1797 Marina Doupalova za 40 zl., dcera Anna jej dědí v ceně 30 zl., 
provdala se za Františka Zapletala, od něho koupil dům v roce 1817 Martin Seidl, 1820 Fabián 
Halusík za 470 zl., Josefa Zmeškalová, syn Frant. Zmeškal, 1867 připadl jeho ženě Františce 
Skopalové, 1883 Hambálek Josef.
Číslo 43. 1780 Frant. Moček, 1828 Stískálek Václav, 1841 Stískálek Frant,, téhož roku 
připsán jeho nevěstě Barboře Bittnerové, 1862 Malinda Anton, 1871 Zdráhal Josef.
Číslo 11. Laurenc (Vavřinec) Simek, 1797 jeho dcera Johanka provdala se za Augustina 
Hrušku, jemuž dům v roce 1828 připsán byl, od něho jej v témž roce koupil Václav Skříčka, 
1840 Kubiš Josef za 80 zl. Manželka Veronika zemřela 18./V. 1848, její polovice připadla Jo-



sefu Kubišovi a na základě svatební smlouvy jeho ženě Petronile Kubišové v r. 1867, od ní jej 
koupili 1879 manželé Tihelkovi.
Číslo 38. koupil 11./Ví. 1779 Antonín Kučerka, 1803 Jakub Zdráhal, 1823 nevěstě Františce 
Zdráhalové, 1836 Kučerka Frant., 1853 Kučerka Baltazar, 1855 dědí Kučerka Veronika 
rozená Bittnerová, zemřela 1866, po ní Aloisie Kučerka, 1885 Hájek Florián.
Číslo 39. v roce 1801 Mates Dohnal, 1833 František Předal a jeho žena Františka rozená 
Dohnalova, 1842 zaměnil Jan Buroň svůj dům číslo 62. za číslo 39. s Františkem Předalem, 
1842 jej koupil Doležal Sylvestr, 1843 spolumajetníci jeho manželka rozená Hořáková z 
Karlova, 1844 Martin Kopeček za 200 fl., spolumajetnice Lucie, žena jeho rozená Nováková z 
Podolí, 1852 Bittner Ignác za 300 fl., 1859 Kupčík Frant., 1867 manželé Doležel Ignác a 
Anna.
Číslo 35. Ignác Steiner, 1810 Frant. Trávníček s nevěstou Kateřina Suda, 1815 Dřímal Matěj 
za 298 fl.,
1842 Josef Poledňák z Dluhonic,  1847 Melichar a Flo-rentína Barbořík.
Číslo 1. Jiří Hořák 23./X. 1797; více zápisů není. Později: 1847 Zmeškal Theofil, 1881 
Zmeškal Aloisie a Martin.
Číslo 45. Josef Pospíšil 23./X. 1797 za 40 fl., 1820 František a Kateřina Pospíšil, 1834 
Hradílek Frant., 1838 Stoklasa Frant., 1844 Hradílková Anna z Tučína, 1864 Florián Kotík za 
700 zl., 1864Martilík Frant. a Eleonora, 1872 manželé Valentin a Kateřina Hrbáček.
Číslo 47. 23./X. 1797 Jiří Chluba = Šluba, 1816 jej dědí Josef, Augustin a Frant., 1829 
Augustin zanechal svůj díl nezletilé dceři Františce.
Číslo 46. Thekla Stískalová 1797, 1803 .Jiří Zmeškal, 1838 Frant. Písařík, 1839 Ant. a Ros. 
Žehnal, 1862 Ant. Žehnal zemřel, dědí nezletilá Perpetua Žehnal, od ní 1869 Frant. ajenofa 
Mik, 1878 Zamazal Jos. za 500 zl., 1878 Josef Zamazal, 1883 Barbora Barbořík.
Číslo 49. 23.,/X. 1797 Steiner Frant., 1822 syn Jan Steiner, 1862 Josef a Jenofa Steiner, 1883 
Dohnal Ignác a Kristina.
Číslo 48. 23./X. 1797 Jan Barbořík, 1813 Augustýn Vytrpělik, Frant. Tepera, 1816 Ignác a 
Františka Hedvíček, Tepera byl otčím, Veronika vlastní matka Ignáce Hed-víčka, 1860 Ignác 
Hedvíček, 1861 Antonín a Anna Cigánek, 1867 Josefa a Vincenc Topič.
Číslo 14. 23./X. 1797 Bartl Buroň st., 1825 Gertruda Buroňová manželka Bart. Buroně 
mladšího, 1834 Vendelín Pospíšil, 1840 Augustýn Říha.
Číslo 17. 23./X. 1797. Jan Steiner po zemřelém otci lanu Steinerovi dle svatební smlouvy 

mezi vikleckým Fr. Přikrylem a želatovickou Veronikou Steiner dle 4. listopadu 1824 
připisuje se Františkovi a Veronice Steiner, 1831   Jan  Kopeček,   1844  Augustýn a Lucie  
Kopeček, 1856 Josefa Kopeček, 1866  Adolf a Amalie Zbytovský.
Číslo 18. 23./X. 1797 Ignác Uherek, 1834 Tomáš Hradil, 1834 jeho syn Pavel Hradil, 1836 
Jan Karas za 100 fl, 1837 Fr. Školoud za 120 zl., 1874 Antonín a Kateřina Školoud, t. r. Tobiáš 
a Filipina Vaculík.
Čís. 15. koupil od vrchnosti Josef Gobi, jeho dcera si vzala 1801 Františka Barboříka, 1828 
Rosalie Navrátilová, 1829 Josei Rokyta, 1829 Frant. Nesvadba, 1850 Frant. a Veronika 
Hošťálek, syn Jan si vzal Antonii Konupčíkovou, 1868 zapisuje se na tom domě výměna pro 
Veroniku Hošťálkovu.
Pod číslem 48. Beňovský mlýn dle privilegia daného v Tovačové v pondělí po Novém roce 
1561 od Vratislava z Pernštejna, pána na Tovačově a Přerově, držel v roce 1561 mlýn Mikuláš 
Krmol, mlýn mu však nebyl připsán v knihách. Po jeho smrti připadl mlýn na základě 
obdarování hrabětem Windischgrátzem Martinovi Struš-kovi, po něm Augustýnovi Struškovi 
dle listu z 15./III. 1779; ten zemřel 5. ledna 1818, mlýn dědila jeho dcera Antonie, provdaná 
za Odstrčila r. 1824, 1849 František Odstrčil, zemřei 12. března 1869, po smrti připadl dětem 
Hugovi, Františkovi, Marii a Hedvice v ceně 14.000 zl.
(„Povětrňák" u Tučína vyvrácen před 10 roky bouří)



Číslo 62., první majitel a stavitel Jan Buroň přikoupil z čísla 35/2 24 sáhů 6/3 r. 1827 za 48 zl. 
30 kr. a postavil dům číslo 63 vlastně 62, 1842 Frant. Předal, 1850 Jan Ambrosek, 1875 Petr 
Hnida, po něm Františka Hnidova.
Číslo 13. půllán s 22 jochy "IISIH0 dědí po svém otci Josefu, syn Augustýn Kubiš, 1836 
František Matlo-cha z Dobrčic, 1840 Frant. Běhal z Podolí, 1860 manželé Valigurovi, 1861 
Josef a Josefa Vykoukal, 1877 Frant. Slížek.

Číslo 12. selský grunt, 1808 Vincenc Kotík, 1805 Anežka Valigura, 1829 Florián Kotík, 1848 
Vilém Pospíšil z Popovic.
Číslo 7.—8., 1799 Michal Vlček, 1801 Martin Hádám a Jan Vrána, 1802 Cyril Barbořík a 
Fabián Blažek ze Zářící, 1807 Matěj Vymetal, 1805 Josef Konupka, na čís. 8, 1807 Galus 
Lípa, 1810 Augustýn Zuška, 1819 Frant. Solek, 1826 Ignát Barbořík, 1835 Cyril Barbořík, 
1838 Frant. Zapletal, 1871 Anton Zapletal.
Číslo 5. má v roce 1800 Antonín Čadilík, 1802 Frant. Slováček, 1802 Frant. Zapletal, 1804 
Frant. Skopal, (bez data) Josef Martinek, Jan Šénar, 1807 Josef Meřák, 1811 Jan Brauner, 
1814 Mat. Navrátil, 1826 Rosalie Navrátilová, 1831 Josefa Šidloch, 1837 Anna Šidloch, 1844 
Petronila Kubiš, 1853 Frant. Kubiš, 1861 Frant, Jemelík.
Tento grunt byl v roce 1823 rozdělen na polovice, druhou polovici držel 1823 Josef Cigánek, 
1837 Augustýn Cigánek, 1866 Mariána Cigánek, 1868 Františka Cigánek.
Číslo 4. Kupní list Václava Nevařila z roku 1804, 1806 Frant. Doležel, 1840 Josef Laab, 1845 
František Matlocha, 1862 František Matlocha, 1872 Frant. Jemelka.
Číslo 3. selský grunt v roce 1783 drží Jan Valenta, 1791 Fabián Konupka, 1806 Josef Vaculík, 
1805 Frant. Vaculík, 1810 Josef Cigánek, 1819 Frant. Marconík, 1833 Frant. Šlemařík z 
Říkovic, 1837 Pavel a Anna Šlemařík, 1840 Josef Steiner, 1864 Vilém a Anna Zmeškal.
Číslo 32. selský grunt v roce 1790 Josef Sehnal, tento grunt byl v roce 1829 rozdělen; polovice 
prodána Martinovi Suchánkovi, polovici půllánu, totiž čtvrtlán si ponechal Josef Sehnal č. 32., 
z druhé polovice vznikl čtvrtlán čís. 69. na čís. 32. následovali : Anton a Rozina Žehnal, 1840 
Frant. Vaculík, 1843 Frant. Smejkal, 1847 Josef Hambálek, 1862 Margareta Hambálek, 1863 
Anna Skřeček, .Na čtvrtlánu čís. 69. po Martinovi Suchánkovi , 1831 Josef Cigánek, 1842 
vdova Cigánková, 1847Frant. Konupčík.
Číslo 21.: k tomuto selskému gruntu patří 20 jochů 760° rolí s výsevein 60 měřic l achtel. 
488n° louky a zahrady s výsevem 7 achtelů, l mírky, Z toho se platí:
1.  císařská kontribuce,
2.  dopravné a přípřež (foršpon),
3.  desátek   farářovi a děkanovi  ve   slámě 15 snopů, 3 snopy  ovsa  a  5  mandelů,   rektorovi 
3 snopy   žita, 3 snopy ovsa.
Vrchnosti na sv. Václava l zl. 24 kr. činže, poplatek za předení 18 kr., 9 kusů slepic, 18 vajec, 
týdně 2 dni s 3 koni robota.
1808 Skanderka Frant., 1839 Jan a Petronila Zajíc, 1861 Darnián Michálek, 1867 Josef 
Vykoukal.
Číslo 28., selský grunt v roce 1803 Jan Kučera, 1810 Frant. Kučera. V roce 1835 byl tento 
grunt rozdělen, z druhé polovice vznikl čtvrtlán čís. 63. a z původního čísla 28. stalo se čís. 63, 
Polovici původní čís. 28. má Augustýn Hambálek, 1848 Frant. Hambálek, 1862 Filip a 
Rosalie Reinoch, 1865 Filip Reinoch. Č. 64. oř. 1837 Frant. Kučerka, 1844 František 
Kučerka, 1881 Julián Hlaváč.
Číslo 27. selský grunt koupil v roce 1788 Jan Hnilica, 1797 Šimon Hnilica, 1806 Fabián 
Hradil, 1816 Martin Hradil; také v roce 1828 rozdělen. Povstaly z něho čtvrt-lány čís. 27. a 
čís. 64. Na čísle 27. následuje 1831 Frant. Písařík, 1834 Jiří Zmeškal, 1863 Josef Zmeškal, na 
čísle 64. po Vincenci Valigurovi 1854 Mariána Valigurová rozená Hradílkova, 1860 Jan a 
Mariána Zapletal.



Číslo 21. selský grunt v roce 1799 koupil František Stískal, 1835 Veronika Roubal, 1835 Jan 
Konupčík, 1854 Jan Rosipal, 1856 Herman Alois, 1873 Joachim Tschiastný (Šťastný) 1861 
Frant. a Anežka Konupčík.
Číslo 19. selský grunt 1791 Jan Nevařil, 1819 Jan Malinda, 1855 Petr a Anna Malinda, 1855 
rozdělen; Pavlína Malinda provdaná Hufland, 1860 Frant. Zdráhal 1862 Frant. Němec.
Číslo 10., poplatný podsedek 1803 Jan Brauner, 1811 Frant. Hořák a Václav Kučerka, 1817 
Jan Kučerka, Jan Šidloch, 1827 Jan a Kateřina Jemelka, 1836 Augustýn Kubiš, 1844 Sylvestr 
a Terezie Doležel, 1860 Josef a Františka Veselý, 1877 Jan Němec, 1881 Josefa Anna 
Cigánek.
Číslo 9., poplatný podsedek po Antonínu Pastyříkovi r. 1798 Vincenc Pastyřík, 1842 
Augustýn Nesňal, 1848 Kupčík Josef a Anna, 1857 Kupčík Josef, 1862 Frant. a Anna 
Podmetal, 1866 Krištof a Josefa Reinoch, 1874 Cecilie Cigánek.
Číslo 6., poplatný podsedek k němuž patří 3 jochy 1196 [~]0 polí s 11 měřicemi, 2 achtely a 
mírkou osevu a 224Q° zahrady s 3 achtely, 2 mírkami osevu; ostatní platy tytéž jako na 
půllánu; pěší robota týdně l osoba dva dny, r. 1848 Frant. Válek, 1842 Jiří a Jenofa Válek, 
1871 Frant. a Amalie Válek, 1883 Amalie Válek.
Číslo 2., poplatný podsedek 1803 Jan Stískal, 1840 Frant. a Frant. Běhal, 1870 Jan Běhal.
Číslo 65. chalupa (Kleinháusel) má robotní povinnosti ročně 13 dní ruční práce. Pivní majitel 
Frant. Řipka 1828, 1829 Josef Gobel, 1861 Jan Gobel, 1886 půl Františka, půl Jana Gobel, 
1887 Perpetua Kočí.
Číslo 34. poplatný podsedek 1797 má Josef Skříčka, 1825 Tomáš Skříčka, 1854 Mat. Vaculík, 
1862 Anton a Anna Skříčka, 1881 Anton a František Baďura, 1882 Matěj Vaculík.
Číslo 29. poplatný podsedek 1792 Jan Zaorálek, 1821 Jan Zaorálek, 1830 Jan Konupka, 1846 
František a Karolina Stupárek, 1855 Petr a Františka Hrbáček,
1856 Valentin, František a Aloisie Hrbáček, 1872 Anton Zapletálek, 1882 František Zapletal 
recte Zapletálek, 1882 Vincenc a Josefa Němec.
Čislo 26. poplatný podsedek roku 1802 drží Jakub Zdráhal, 1803 Anton Kučerka, 1834 Ant. 
Novák a žena rozená Anna Bartoniková, 1849 Karel a Juliana Pospíšil, 1869 Amalie 
Tschiasný (Šťastný), 1872 František a Eleonora Martilík, 1877 František a Margareta 
Školoud.
Číslo 20. poplatný podsedek v roce 1805 koupil Jan Ževeček (Ševeček), 1833 Jan Skříčka, 
1855 František Skříčka, 1863 Anna Tichá provdaná Konupčíková.
Číslo 23. poplatný podsedek, k němu patří 4 jochy 513[~]0 polí a 756D° zahrady.
Celá tato vložka jest škrtnuta, poněvadž se později našel zákupní list z roku 1783 svědčící 
Františkovi Ko-nupkovi, pak následují 1822 Frant. Konupka, 1842 Cyril Konupčík z Tučína, 
1855 František Večeřa, 1856 Jan a Johanna Jemelka, 1865 Eduard a Josefa Březina, 1875 
Mariána Novák.
Číslo 25. poplatný podsedek k němuž patří 3 jochy, 1034[~]0 rolí s 10 měřicemi 30 mír. osevu, 
a 315 [~]0 zahrady s 19 mír. osevu, 1824 Jan Valigura, Františka Valigura, 1828 František 
Barbořík, 1865 Josef a Barbora Barbořík, 1883 Františka a Mariána Barbořík.
Číslo 42. obecní domek neplatil daní, pouze obci ročně 3 zl., majitel konal 13 dní do roka pěší 
robotu a musel se zavázati, že bude vykonávati všechny v obci obvyklé povinnosti, 1831 Ignát 
Doležel, 1831 František Přikryl, 1840 Vendelín Pospíšil.
Čislo 53. obecní domek 1828 Augustýn Chorinia, 1841 Tomáš Ambrozek z Benátek, 1858 |an 
a Josefa Šidloch.
Čislo 54. obecní domek 1828 Augustýn Steiner, 1840 Pavel Hradil, 1808 Anton a Marie 
Hradil, 1883 Anton a Kristina Hájek.
Číslo 55. obecní domek 1828 Jan Konupka 1829 Veronika Strnadíc, 1829 Jan Kupčík, 1831 
Wenzel Šimonik z Veselička, 1838 Jan Spáčil, 1838 František Pospíšil, 1842 Josef a Kateřina 
Stískálek, 1850 Jan a Barbora Baďura.



Číslo 56. obecní domek 1828 Jiří Valigura, 1835 Vincenc Kotík, 1846 Ignác a Josefa Bittner, 
1859 František, Anna a Františka Zmeškal, 1876 Jenoféva Basař, 1877 Vincenc a Maria 
Březina.
Číslo 57. obecní domek 1828 Jan Stískálek, 1843 Frant. a Anna Kopal, 1864 vdova Kopalová, 
1876 Josefa Němcová.
Číslo 60. obecní domek 1828 Jan Zaorálek, 1851 Frant. Nesvadba, 1861 Eduard a Josefa 
Březina, 1864 Jakub a Josefa Válek, 1879 Josef Zbořil, 1886 František a Františka Zbořil.
Číslo 58. obecní domek   1827 Václav Beránek, 1830 Josef Mika, 1871   Anton a Mariána   
Mika,   1882  Lucie Školoud, 1882 Mariana Hradil.
Číslo 59. obecní domek 1826 Jan Válek, 1860 Antonín Válek, 1865 Arnošt Válek.
Číslo 61. obecní domek 1827 Cyril Stískal, 1876 Filomena Mikeš, 1878 Anna Skácel.
Číslo 66. obecní domek 1827 Frant. Šolek, 1828 Frant. Krejčiřík, 1830 Rozára Navrátil, 1830 
Josef Rokyta, 1830 Martin Zapletálek, 1834 Josef Kocouřík, 1835 Pavel Hradílík, 1840 Josef 
Tihelka, 1847 Václav Zmeškal, 1882 Krištof a Františka Kopal, 1882 Karel a Cecilie Složil.
Číslo 52. obecní domek, 1830 Frant. Zapletal, 1843 Michal Zikmund, 1866 Anton Zikmund, 
1866 Ernestína Zikmund.
Číslo 51. obecní domek, 1815 Josef Kašpar, 1830 Josef Kašpar, 1834 Frant. Markoník, 1842 
Mariana Markoníková rozená Novotný, 1857 Josef Novotný, 1876 Jan a Mariana Zapletal.
Číslo 68. obecní domek 1828 Josef Gobel, 1829 Josef Konupka, 1830 Jan Zaorálek, 1858v

Josef Němec, 1870 Mariana Němec, 1879 Mariana Šmila, 1886 Marie Kořínková.
Číslo 67. obecni domek, 1829 Jan Zamazal, 1841 Bartl Buroft, 1847 Frant. Bittner, 1867 
Amalie Bittner provdaná Svrček, 1874 Anton Bittner.
Číslo 71. chalupa daní neplatí, ročně 13 dní pěší roboty, do obce l zl. 30 kr. 1839 Jan a Anna 
Dvorský, 1840 Karel Hradil ze Lhoty, 1859 Frant. a Antonie Válek, 1871 Anežka Nesvadba, 
1874 Donát a Thekla Stoklásek, 1880 Veronika Konupčik.
Obec Želatovice in corpore: má dle katastru strana 76. a 77. orné půdy 3 jochy 217 [~]0 anebo 
9 měřic 3 achtele a l mírku, luk a zahrad 9 jochů 13105/6 [~]0 nebo 29 měřic 3 achtele a 2 
mírky,
pastvin 54 jochů 10314/6   O 0 nebo 163 měřic 7 achtelů a 2 mírky
dohromady výměry půdy: 67 jochů, 960 O° anebo 202 měřice 6 achtelů a l mírku.

Tučín.
Číslo 55. domek r. 1863 Krištof Kučík, 1865 Mariána Pospíšil, 1867 Cecilia Němec, 1870 Jan 
Zmeškal.
Číslo 10. Dne 30. dubna 1785 prodává svobodný pán z Bretonu Tomášovi Richtrovi za vlastni 
majetek dům s hospodou čís. v10. v Tučině za 280 zl. k tomu patří 5 měřic pole v Šerým, 2 
měřice v Radvanku, l měřice u přerovské cesty.
30./X. 1789 vložena kupní smlouva Františka Podepřela, 1792 Tomáše Navrátila, 1796 Jana 
Daňhela, 1799 Ignát Macháček z Přerova, 1799 Šebestián Králík, 1807 Josef Zlámal, 1809 
Josef Vláčil, 1810 Jan Přecechtěl, 1815 Jan Jagoš, 1816 Frant. Ohera, 1829 Jan Wagner, 1833 
František Zdráhal, 1844 Jan Raynoš, Filip Raynoš, 1856 Anton Zdráhal, 1857 Jan Tihelka, 
1861 Anton Inderka, 1864 Josef Zháněl z Kyselova.
Číslo 17. Jan Hovora koupil od vrchnosti prázdné místo a postavil dům; za místo dal 10 zl., 
1803 Josef Vaculík, 1827 Bartoloměj Kotula, 1850 Jan a Rosalie Konupčik—Bernard Hon 
(Povětrňák), 1864 Bernard Hon, 1867 Mariana Hon, dominikální chalupa číslo 17 staré, 65 
nové.
Jan Buček koupil prázdné místo za 10 zl., 1812 Valentin Buček, 1828 Mariana Buček, 1828 
Lukáš Josef, 1850 Ignát a Františka Lukeš.
Číslo 47., dominikální chalupa. 1792 František Stískal, 1827 Josef Stískal, 1836 Vincenc 
Stiskal.



Číslo 50. dominikální chalupa. 1795 František Fus, panský dráb v Tučíně, obdržel za své 
dlouholeté práce kus prázdného místa, po něm Josef Barbořík, dcera Thekla, provdaná za 
Fabiána Šnedera, 1824 Anton Poledňák, 1828 Gertruda Poledňák, 1862 František a Cecilie 
Barbořik.
Číslo 15. dominikální palírna, první majitel žid Bernard Hamliš, při tomto domě byla také 
koželuhárna. Tato smlouva je škrtnuta, znovu zapsáno číslo 5. a připsána palírna 1. ledna 1798 
židovi Bernardovi Hamli-šovi za 600 zl. i s jatkou a zahradou, 1800 vdova Kateřina Hamliš, 
1801 Wolf Brill, 1802 Samuel Rittersporn, 1808 Josef Rittersporn.
Číslo 16. byla olejna. Koupil ji Frant. Kopal a prodal 1812 Krištofovi Vaculíkovi.
Číslo 58. dominikální domek, postavil Josef Zábek, dědila Beata Zábek, 1836 Jan Tihelka ze 
Sušic, 1839 Frant. Zemánek, 1847 Eleonora Kotula, 1861 Filip Trefílek.
Číslo 55. první majitel František Hradil, 1836 Frant. Kupčík, 1850 Karel a Anna Špaček.
Číslo 69. první majitel dominikálního domku v roce 1840 byl Frant. Kolenovský, 1844 Karel 
a Josefa Kréčmar, 1854 Josef a Josefa Lukáš.
Číslo 1. selský  grunt,  konskrip.  číslo 19.   K tomuto gruntu náležejí následující pozemky: rolí 
22 jochů 5985/6 O° se 67 měřicemi l acht. osevu, luk a zahrad 12043/6 O° se   2 měřicemi 2 
acht. osevu. Z tohoto gruntu se platí:
1.  cis. král. kontribuce a jiná vydání, jakož i naturální dávky, jak v zemi obvyklé jsou;
2.  doprava a přípřež dle potřeby;
3.  desátky Pavlovickému faráři dokud jiného nařízení nedojde z nejvyšších míst;
                    žita ve slámě po 15 snopech.......l kopu,
                    ovsa ve slámě po 15 snopech......l kopu;
4.  rektorovi 4 snopy žita a 4 snopy ovsa. 
Milostivé vrchnosti:
5.  na sv. Václava............         3 zl.
6.  poplatek z přediva   ..........18 kr.
7.  hus .................                    .l kus
8.  slepic................                   6 kusů
9.  vajec slepicích   ........         l kopu 30 kusů
10.  roboty týdně s 2 koni 3 dni anebo  dle potřeby s 3 koni 2 dni; dále statek měl 1793 Martin 
Konupčík, 1809 František Konupčík, 1851 Frant. Dostál, 1860 Jan a Rosalia Dostál, 1864 
Josef Dostál.
Číslo 20. v roce 1793 Josef Vaculík, 1823 Krištof Vaculík, 1847 Josef Vaculík.
Číslo 25. v roce 1793 František Vaculík, 1799 Frant. Vaculík, 1804 Frant. Barbořík, 1816 
Josef a Františka Barbořík, 1850 Frant. Barbořík, 1850 Josefa Barbořík, 1852 Josef a Anna 
Slováček za 3.900 zl., 1857 spolu-majetnicí Anna Wistřela.
Číslo 4. podsedek. První majitel Matouš Skříček koupil jej s 2 jochy 864a/6D

0 za 450 zl., 
podmínky a závazky jako u jiných, roboty týdně l a půl dne, do roka 78 dni. 1845 Ignác 
Skříček, 1845 Jan Hrubíček, 1852 Josef a Anna Slováček, 1856 Jan a Emerencie Zháněl za 
1200 fl., 1856 Frant. a Terezia Čagaš, 1872 Frant. Tihelka.
Číslo 29. selský grunt, roku 1793 Matúš Stískal. Při tomto gruntě poprvé zapsáno: „Léta Páně 
1793 dne 20. července za Purgmistra Jana Urbanca, přísežných Jana Kopala a Cyrila Zdráhala 
se připisuje grunt Martinovi Valentíkovi pod Nr. 5. a vojenského zápisu 29 v dědině Tučíně, 
který on dle svatební smlouvy s Kateřinu, vlastní dceru Matúše Stýskala, dosáhl po něm 1821 
Anna Ohera, 1850 František a Bibiána Tihelka, 1880 František a Mariana Petráš, 1882 Josef a 
Kateřina Běhal.
Číslo 6. Konskrip. čís. 30. v r. 1791 Frant. Nesňal, 1809 Frant. Nesvadbík, 1838 Anton 
Nevařil, 1866 vdova Antonie Nevařil, 1873 Josef a Anna Zavadil.
Číslo 7. Konskrip. č. 31. v r. 1793 František Konup-čík, 1805 Frant. Hradílek, 1810 Egidius 
Konupčík. Tento půllán byl v roce 1833 rozdělen mezi Martina Dostála a Egidia Konupčíka; 



Dostálova polovice měla číslo 60. 1861 Josef a Veronika Vaculík, 1870 František a Josefa 
Chytil; druhá polovice, dříve čtvrtlán, nyní domek, patřila v roce 1835 Martinovi Dostálovi, 
1883 Janu a Františce Konupčíkovým.
Číslo 32. koupil Frant. Urban, 1800 Petronila manželka Františka Urbana, 1804 Josef a Anna 
Novák, 1854 Frant. Matuška, 1867 Maria Trhlík.
Číslo 9. Konskrip. 35. Zde po prvé jžeský zápis zá-kupniho listu: 1783 Josef Konupka, 1802 
Šimon Konupčík, 1806 Mariana Králík, 1831 Anežka Konupčik, 183ljoseí Janeček, 1860 
Anežka Janečková, 1865 Frant. a Floren-týna Janáček za 4.500 zl.
Číslo 10. Konskrip. č. 33.  Cyril Vaculík 1793; 1795 Josef Šipka, 1799 Josef Vaculík, 1836 
Jan Vaculík, 1840 Frant. Zdráhal, 1849 Josef Zdráhal, 1852 Jan a Kateřina Kopal, 1855 Josef 
Kopal, 1855 Vincenc a Anna Kříček, 1873 Frant. a Františka Nevařil.
Číslo 36. v roce 1811 Cyril Zdráhal, 1849 syn Frant. Zdráhal a Josefa Janda.
Číslo 12. selský grunt konskrip. čís. 8. 1792 Matouš Jemelka, 1805 Josef Jemelka, 1842 Josef 
Jemelka, 1850 Tomáš a Františka Konečník.
Číslo 13. Konskrip. čís. 11. v roce 1793 Matouš Konupčik, 1809 Josef Konupčik, 1873 
František Konupčík, 1874 Anežka Frais,< 1874 Tomáš Skoupil.
Číslo 5. Konskrip. č. 24. v r. 1781 Frant. Kopal, 1816 Václav Kopal, 1828 Josef Kopal, 1855 
Františka Kopal, 1880 Josef a Františka Němec.
Číslo 2. poplatný podsedek konskrip. čís. 21. 1793 Josef Šindelařík, syn Antonín Šindelář, 
1844 Anton a Rozalie Zdráhal, 1862 Anton Zajíc a jeho nevěsta Kateřina Zdráhalo va.
Číslo 3. podsedek konskrip. čís. 22. v r. 1816 Frant. Hradilík, 1823 syn Frant. Hradilik, 1844 
Frant. Zdráhal, 1852 Cyril Zdráhal, 1858 Fabián a Josefa Bartek, 1871 Floryán a Františka 
Novák, 1885 Františka a Mariána Hradilkovi.
Číslo 4. podsedek konskrip. č. 23. v r. 1794 Bartoň Ševčík, 1797 Jakub Malinda a jeho žena. 
Při následujícím majiteli Frant. Jemelkovi nazývá se tato usedlost  „Gártlergrunt". 1838 
Rozalie Jemelka a Frant. Skoloud, 1871 Frant. Róz. Školoud, jinak Školoudik, 1883 Františka
a Anna Barboříkovy.
Číslo 18. podsedek v r. 1783 Anton Barbořík, 1805 Josef Barbořík, 1809 Veronika Barbořík, 
1831 Josef Bartošek, 1833 Ig. Dohnalík z Kozlovic, 1836 manželé Jemelkovi, 1850 Petr a 
Josefa Kučík.
Číslo 6. konskrip. čís. 27. v r. 1798 Frant. Hradílek, 1805—1840 Jakub Vaculík, 1835 
manželé Kučerkovi.
Číslo 28. „kup Pavla Zdráhala pololáníka. František Horák prodal Pavlovi Zdráhalovi půllán v 
obci Tučíně č. 28. se všema rolma, lukama, zahradou za 4.500 fl. a zanechává při tom gruntě 
pár koní, l kutý vůz, 2 brány, 2 kopy slámy; od roku 1850 Frant. Zdráhal.
Číslo 1. kovárna; na té byly následující povinnosti: a) zemské daně, b) panství přerovskému 
ročně 13 dní pěší roboty, c) obci tučínské ročně 3 zl.
První majitel od r. 1820—1829 byl Petr Zbytek, 1829 Karel Špaček, 1855 Frant. Mrkvan, 
1858 Cyprián Pospíšil, 1859 Františka Hradilek, 1871 Josef Cigánek, 1875 Jakub a Jenofa 
Zbořil, 1879 Josef Chytil.
Číslo 2. chalupa; první majitel v roce 1839 Kateřina Mirák, 1859 Kateřina Chytil, 1863 
Františka a Valentin Zbíral.
Číslo 38. obecní domek Josef Dočkal, 1853 František Dočkal, 1861 Benedikt Vytrhlik, 1862 
Františka Fricek provdaná Vytřasil.
Číslo 39. obecní domek 1826 Fr. Ondrúš, 1826 Josef Rokyta, 1829 Frant. Karas, 1862 
Karolína Karas.
Číslo 49. obecní domek 1825 Mariána Kučerka, 1868 Jan a Lucie Pavliček, 1867 Josef a 
Františka Němec.
Číslo 43. obecní domek 1839 Ant. a Marie Dočkal, 1839 Jiří Hradílek, 1841 Ignác Hrůzek, 
1841 Melchior Bartošík, 1867 Josef a Anna Zdráhal.



Číslo 46. obecní domek 1828 Jan a Barbora Kovářík, 1842 Martin a Lucie Kovářík, 1872 
Rozalie Kovářík.
Číslo 48. obecní domek 1813 Josef Vaculík, 1843 Ro-salie vdova Kotíková nyní Bouchalová, 
1843 Rudolf a Uršula Kotlk, 1846 Ignác Skříček, 1848Franf. a Anežka Zemánek, 1856 Anton 
Konupčík, ,1857 Josef Kotula.
Číslo 49. obecní domek 1843 Josef Zdráhal, 1843 Jiří Barbořík, 1843 Val. Hiabálek, 1843 
Frant. Slaměník.
Číslo 51. obecni domek 1841 Josef Mlčoch, 1841 Anton Mlčoch, 1872 Amalie Barbořík, 
1884 Eugen a Aloisie Zháněl.
Číslo 53. obecní domek 1834 Josef a Anna Lepař, 1838 Tomáš Hradílek, 1885 Frant. a 
Mariána Hradílek, 1885 Josef a Marie Kopal, 1885 Anton a Anna Stýskálek.
Číslo 54. obecní domek 1822 Anton Steiner, 1821 Baltazar a Mariána Steiner, 1826 Veronika 
Sháněl, 1859 Josef Němec, 1885 Petronila Němec.
Číslo 56. obecní domek 1817 Josef Kopal, 1827 Josef Zatloukal, 1873 Jan Zatlouká! a Marie 
Zatloukal.
Číslo 57. obecni domek 1826 Dominik Poledňák, 1828 Anton Poledňák, 1863 Josefa Bittner, 
1867 Vincenc a a Františka Němec.
Číslo 59. obecní domek 1825 Tomáš Barbořík, 1865 Vincenc Barbořík.
Číslo 63. obecní domek 1822 Václav Stískal, 1829 Josef Rokyta, 1829 František Ondrúch a 
Frant. Ondrúš.
Číslo 45. obecní domek 1822 Matyáš Jemelka, 1862 Veronika Jemelka, 1862 Anton Hrdlička.
Číslo 67. obecní domek 1847 Fr. Vaculík, 1861 Frant. Kolář, 1862 Anežka Jančík, 1864 
Kateřina Drábek.

Kostel a škola.
Želatovice jsou přifařeny ku Přerovu, Tučín do Pavlovic, ku starému 1555 Hynkem 
Pavlovským zbudovanému kostelu, jenž 1780 byl úplně rozebrán a na jeho místě nový kostel 
od základu vystavěn; když však i v tomto povážlivé trhliny se ukazovaly, byl kostel 1884 až 
po věž rozebrán a nově postaven.
)ak v průběhu práce uvidíme, byli poddaní stejnými povinnostmi k faráři vázáni, jako kdyby 
kostel v místě samém stál.
Jak různé fundace a milodary dokazuji, rádi občané na chrám Páně pamatovali. Jako neznámý 
dobrodinec Tučína dal dva oltáře v pavlovickém kostele ozdobiti pěknými obrazy, tak jest 
nám také známo, že v roce 1572 odepřeli Tučínští jakémusi Floriánovi Theophilaktovi 
desátek, poněvadž se jim zdál býti podezřelý z heresje (kacířství).
Stará škola v Želatovicích. je postavena 1834 na panských pozemcích, vrchnost darovala 
pozemek, materiál a plat, Želatovice a Tučín povozy a dělnickou práci. Nová škola jest 
postavena v roce 1911. Škola jest trojtřídní.
Až do roku 1898 chodily tučínské děti do školy do Želatovic; toho roku otevřena v Tučíně 
jednotřídní škola, která v roce 1901 rozšířena na školu dvojtřídní.
O školství na bývalém panství přerovském daly by se psáti dlouhé kapitoly, k nimž by starý 
spor, vedený u všech politických i církevních úřadů více než 300 roků, hojného materiálu 
poskytnouti mohl.
Naposled vzplanul tento boj o školu v městě Přerově, když hrabě Magnis panství koupil. Tu 
objevila se akta až z roku 1637, 1682 atd., jichž obě strany na doložení svého práva uváděly. 
Spor ukončen dohodou mezi patronem a městem.
Želatovice měly sice školu již v roce 1834; zdá se však, že neměly štěstí s panem rektorem, na 
jehož přílišnou veselost si dlouhým listem patronovi stěžovali. Vezmete-li k tomu ubohý stav 
školství zvláště venkovského za těch dob v úvahu, pak se nepodivíte, když ještě v roku 1850 v 
Tučíně ze 64 pachtýřů 47, v Želatovicích z 31 pa-chtýřů 16 dělalo místo podpisu +++.



Z ostatních význačných budov sluší jmenovati v Želatovicích „Zámeček" a pivovar. Zámeček 
je zbytek staré tvrzi, o níž se v tomto spise několikrát činí zmínka. Dle polohy soudím, že ta 
část, která dnes tvoří „Zámeček" není původní tvrz, nýbrž nějaká místnost, jaké ve hradech a 
tvrzích pro řemeslníky stavěny bývaly. Po zaniknutí tvrzi užívali pánové tvrzi této za příbytek.
V Želatovicích byl pivovar od pradávna; činí se o vaření piva zmínka v listině z roku 1505 a 
1671. Jaké pivo tam vařili nevím, ale bojím se, že by nebylo vydrželo známé hanácké zkoušky 
jakosti piva; vidíme v aktech mnoho a mnoho stížností, ba zdá se, že ani chemická zkouška 
vody, která uznána na pivo za příliš tvrdou, nepomohla, neboť stížnosti ani potom 
nepřestávaly.
Či měli Želatovští a Tučínští „stréci" jemnější jazýčky než „stréci" v B . . .nedaleko Tovačova, 
kde pudmistr napsal do obecních účtů: „Dyž hospodskymu skesalo pivo, tož ho véboři vepile 
a dále každé enem dva krécare." Šelma — co dali, to napsal, ale co dostali, o tom se nezmínil.
Nemohu při této příležitosti nezmíniti, se o průmyslovém podniku, který sice není ani v 
Želatovicích ani v Tučíně, s nímž však, zvláště od doby poslední, obě osady úzce spojeny 
jsou; míním: Rolnický akciový cukrovar v Proseniclch.
O jeho vzniku, vzrůstu a významu mluviti nemohu. Kdo se o tyto zajímá, ať si přečte zprávu z 
roku 1906 a pozná, čeho lze docíliti usilovnou, poctivou prací, jež nedá se odstrašiti 
začátečními překážkami.
Cukrovar, vedený bystrou hlavou a pevnou rukou, udělal pro celý kraj, zvláště pro Želatovice 
a Tučín mnohem více než: řepu kupovati a cukr prodávati.
Zde dávno vznikla myšlenka, jejíž uskutečnění v roce 1917 vyplnilo dávné tužby 
obyvatelstva. Toť právě znamením tvůrčí síly, že poznavši jednou dobro, soustřeďuje naň 
všechny své sily a snahy a neustane, dokud se dílo nepodaří. Bylo by nositi sovy do Athén, do 
moře vody přilévati, kdybych chtěl vykládati, jak dalekosáhlý význam má dílo pana ředitele a 
správní rady, když z bývalého statku přerovského koupili statek Želatovice s Tučínem. Za 
dnešních poměrů nemluví se již o lásce k půdě, nýbrž o hladu po půdě. Jejich dílem hlad 
zažehnán!

Jméno a stáří osad.
Každému, i tomu, kdo nezabývá se dějinami, mluví-li se o tom čí onom místě, napadá otázka, 
jak vzniklo jméno místa a jak jest staré. K oběma otázkám dáti vždy správnou odpověď, není 
tak snadno, scházejí nám po většině doklady, o něž se lidová etymologie arciť nestará.
Jména moravských osad vznikla buď ze jmen osobních nebo obecných, jež časem podlehla 
různým změnám, které zasáhly nejen přípony, jimiž jsou tvořeny, ale také kmeny, zvláště 
jmen osobních.
Místní jména tvořená ze jmen osobních koncovkou ice a ín jsou dvojího druhu, také dvojího 
způsobu; vznikla buď ze jmen osobních nebo od appelativ.
Jména na ice znamenají potomky osoby, od jejíhož jména jsou utvořena.
Jméno Želatovice vzniklo z osobního jména Želata, Tučín z osobního jména Tuč.
Želatovice je jméno čejední a znamená osadu, v niž se usadili členové rodu Želaty; 
Tučín, ač utvořen koncovkou rodu ženského (matčin), jest rodu mužského a byl 
majetkem Tuče-Tuči. Obě jména pak svědčí o starém původu osad.
Domněnka, že jen osady „kruhové" jsou staré, jest dnes již vyvrácena a máme doklady, že i 
osady „silnicové" jsou velmi staré.
V celé Evropě není o praehistorickém osídlení kraje tak vzácných dokladů jako o kraji 
přerovském. Co platí pro Předmostí u Přerova to platí zajisté pro nejbližší okolí: Želatovice a 
Tučin; poslechněme proto opět zprávu panského úředníka Kellera, co v této příčině napsal:
„Hrad Přerov byl založen v 7. století; byl postaven ještě za oněch dob, když celý sever Moravy 
pokryt byl neproniknutelným pralesem. Pověst vypravuje, že původně stál na místě nynějšího 
zámku jen dřevěný hrad, který lovcům za útulek sloužil. Když pak nastaly živější styky 
Moravy s Polskem, byla pralesem přerubána obchodní cesta, která vedla právě pod skalou, na 



níž stál lovecký hrádek. Ten nabyl nyní takové důležitosti, že zbudován byl z kamene a 
poněvadž stá! nad přerúbaným lesem, nazván Přerub = Přerov. Aby obchodnici na dlouhé a 
obtížné cestě našli místa k odpočinku, zřízena byla pod hradem hospoda, která prý ještě do 
dneška (psáno 1852) stojí.
S povolením pána hradu osazovali se v podhradí lidé, zámek pak obehnán vysokou zdí a 
hlubokým příkopem. A tak vznikl hrad Přerov, který již ve 12. století byl jedním z 
nejdůležitějších míst moravských, stav se sídlem krajských úřadů.
Novým rozdělením Moravy v roku 1450 klesl význam hradu i města, když úřady z Přerova do 
Nového Jičína přeloženy byly a Přerov částí kraje olomuckého se stal.
Celý kraj, kde Přerov stojí, nazývá se úrodnou Hanou. Zámek vypíná se téměř uprostřed 
města. S kulaté věže hradní otvírá se rozkošný pohled do širého kraje, lzeť odtud přehlédnouti 
plochu 40—50 čtvercových mil. Pozorovateli jeví se do kola nesčetné vesnice, vidí Kroměříž, 
Hulín, Tovačov, Kralice, Prostějov, Lipník, Drahotuše, Bystřici, hrad Helštýn, poutničky 
chrám v Dubě a na Hostýně ano za krásného počasí uvidí kostel v Lulči, míli za Vyškovem.
Každý cizinec, který se tím pohledem potěšil, odnesl si na věčnou památku obraz nádherného 
panoramatu kraje přerovského.
Zde na tomto hradě bydlel dle tradice i král Matyáš Korvinus. Pevný hrad neoddolal však 
zbraním husitským a nevzpamatoval se ze škod, které vzal za vpádu švédského."
O nálezích předměstských poznamenal týž pisatel:
„Před několika dny byl odkopán kopec hlíny v blízkosti předmostské skály. Při té práci 
vykopali v hloubce jedné sáhy část nohy a jiné kosti jakéhosi předpotopního zvířete, 
bezpochyby jsou to kosti z mamuta nebo z mastodonta. Délka jedné kosti měří střevíc a 7 
palců, větši část však jest ulomena a roztříštěna, poněvadž pacholci, kteří měli připraviti půdu 
na zahradu, domnívali se, že jsou to kameny. Teprv až majitel pozemku Chromeček přišel, 
zabránil dalšímu ničení vzácných památek. Jakmile jsem se o tomto nálezu dověděl, spěchal 
jsem k představenému zdejšího okresu, panu Janu Siršovi a k panu děkanu Františku 
Navrátilovi a s nimi jsem šel k panu Chromečkovi, který nám ochotně celý nález odevzdal; 
jest dobře u mne uschován. Že již před sedmi nebo osmi sty roky na místě tomto podobné 
nálezy byly učiněny, dokazuje český spis biskupa Moravských bratří Blahoslava, jenž v 
Přerově zemřel.
V tom spise praví, že dle tradice již 500 roků před jeho dobou zde velké množství kostí 
ohromných zvířat nalezeno bylo a tvrdí, že kosti tyto pocházejí z obrů, kteří v pradávných 
dobách na tomto místě žili. Ještě dnes nacházejí se v okolí Předmostí zbytky pohanských 
hrobů, zvláště na mírných svazích sousedních vesnic. Kosti lidské vykopávají se zde z 
hloubky 6 až 8 stop. Letos na jaře našel jiný rolník při kopáni v zahradě v malém pahrbku 
popelnice, které bohužel z neznalosti její historické ceny roztlouk! a na cestu zahodil. Než 
jsem přišel i tyto zbytky zmizely. Hlavu obrovského zvířete, 4 stopy dlouhou, zazdil do 
základů domu."
Vrstva předměstská obsahovala vedle kostí vlka, koně, soba, medvěda také čelisti lidské a 
mnoho nástrojů pazourkových, zejména takové množství kostí a klů mamutích, jaké 
neobjevilo se dosud v žádném jiném nalezišti.
Kosti tyto zdály se býti roztříděny a z části na hromady naházeny. Z počátku se Dr. Wankl a 
ředitel Maska domnívali, že naleziště toto představuje nám prastaré tábořiště lidí, kteří ta 
současně žili s mamuty, zvířata tato lovili a zbytky jich zde ukládali nebo odhazovali. Ale J. 
Stecnstrup, který r. 1888 Předmostí navštívil a náležitě ohledal, prohlásil předchozí mínění o 
současnosti člověka s mamuty za omyl. Mamut žil prý zde v době předledové a jakýmsi 
neznámým způsobem zahynulo zde celé stádo mamutů a teprv po dlouhém čase v době 
poledové přišel člověk, nalezl zde mrtvá zvířata, dobýval je ze země a potřeboval zbytky 
podobně, jak se dosud děje v Sibiři na březích Leny. Proti tomu však ředitel Maska obhajuje s 
úspěchem svůj starý náhled o současnosti člověka s mamutem v Předmostí a provázen jest 



souhlasem téměř všech domácích i cizích badatelů.
Zevnějškem neliší se osady obě od typické formy vesnic stavěných podél silnic, Tučín i 
Želatovice sedí na dně plýtké kotliny vzniklé nevysokými okolními pahorky. Jest nejvyšší bod 
silnice z Přerova do Želatovic vedoucí 240 m nad hladinou mořskou vyvýšený, vrch Rovná, 
jižně od Želatovic, 257 m, vrch mezi Tučínem a Želatovicemi 290'2 m, skála nad Tučínem 265 
m, kdežto nadmořská výška Želatovic jest 220 m, Tučína 234 m.
Želatovice rozkládají se na ploše dna, Tučín na svahu této kotliny.
Vjezd do Tučína od jihu má ráz obrazů Zvěřinových, neschází ani stará, sukovitá lípa s kořeny 
prapodivně nad zemí propletenými. Tento vchod střeží krásná socha sv. Isidora, po Tučinsku 
„Isidorka", ozdobená na přední straně částečně nesprávně kresleným dvojerbem: Minkwicbuk 
— Otislav. Začáteční písmena: E F. Z M B G Vo. Aedit a. (Emerecia Freün zu Minkwitzburg 
geborne Grätin Votislav erbaut im Jahre 1749.)
Při vstupu do Tučína se strany opačné kryje se pod košatými stromy socha sv. Jána, na níž 
latinský chronostich hlásá, že byla postavena v roce 1791, dle pověsti z pokladu, jenž v blízké 
skále nalezen byl.
Chronostich zní:
Venerat-I-on-I sanCt-I Ioann-I-s De NepoMUk Wen-CesLaVs KonUpka posUIt.
Pěkná socha svatého Jána stojí u želatovského zámečku, týž erb jako na soše sv. Isidora na ní 
jest úplné správně heraldicky proveden.

O nejstarším zřízení na Moravě.
Chceme-li, aby malý obrázek, který tuto kreslíme, správně pochopen byl, jest nutno vsaditi jej 
do rámu všeobecných poměrů a dějin a proto předesíláme krátké líčení o nejstarším zřízení na 
Moravě jako výňatek z velmi cenné práce Šujanovy v Časopisu „Matice Mor." r. 1916. „Nad 
Moravany panoval kněz. Panoval lidem svobodným i nevolným. Svobodní žili v dědinách 
rodinných s čeledí, živíce se hlavně orbou a z chovu dobytka, jejž opatrovali otroci a z lovu v 
rozsáhlých lesích. Ve válce živili je otroci.
Nábožensky prodělala Morava za Mojmírovců převrat dalekosáhlý, pohanství podjehlo; 
křesťanství z Německa srazilo se s křesťanstvím z Řecka, ale zvítězilo křesfanstvi římské.
Kníže odměňoval své bojovníky; služba vojenská byla zdrojem bohatství a společenského 
povznesení nad ostatní obyvatelstvo. Nejbohatší byl kníže. Byl prvním velkostatkářem v 
zemi. Velkostatek knížecí rozkládal se v řadu ústředních dvorů, k nimž byla přidělena řada 
vesnic a byl vzdělán otroky. Záhy tvořil se z velkostatku knížecího velkostatek církevní tím, 
že kníže založeným klášterům daroval vesnice a dvory. Tak patřili ve dvanáctém stolelí 
přerovskému kostelu: celé Dluhonice, v Tučapech jedno popluží, Újezdec celý, v Držalech 
čtyři, Pacetluky, v Zahnašovicích l, v Probicích l, v Roštění l, v Kostelci l, na Tlutnačově l, v 
Tečovicích l, v Otrokovicích l, v Turovicích l, v Kladorubech l, v Pačlavicích l, v Břestku l, v 
Pařížovicích l, v Kunkovicich l, vHrub-čicích l, v Byškovicích 2, v Lutenčicích l, v 
Rozčuticích, Černčíně 2, v Nesovicich, v Hiubočanech 2, v Srbenicích l popluží! Největším 
velkostatkářem byl kníže, jsa pánem úplně neobmezeným.

Druhou třídou obyvatelstva bylo duchovenstvo.
Bojovníkem byl každý majitel půdy, zač musil brániti země a zeměpána proti komukoli. Z 
bojovníků jedni se povznášeli a bohatli, druzi klesali a chudli. Nejvíce získali ti, kteří se 
dostali do družiny knížecí. Z družiny vybíral si kníže úředníky kancelářské, dvorské a zemské. 
Z těch mnozí zbohatli, stali se velkostatkáři a to byla první moravská šlechta, čili. páni. Kteří 
bojovníci zachovali nebo domohli se jen menších statků, sluli vladykové. Do konce 12. století 
páni a vladykové již byli pokládáni za šlechtu vyšší a nižší.
Kdo nedržel vlastního svobodného sedla, šel na cizí. Podržel při tom osobní svobodu, ale 
neměl vlastního majetku, nýbrž za majetek byl poplatný jinému, stal se odvislým. Tato vrstva 



vyvinula se následkem vzniku velkostatku na Moravě.
Kníže, biskupství, kláštery a snad i jiní velkostatkáři nepodrželi veškeren svůj majetek ve 
vlastní režii, nezůstala tudíž celá půda dominikálni — panská — nýbrž část pronajímali za 
poplatek svobodným sedlákům a to. byla půda rustikální  - poddanská.
Vítěz stával se pánem majetku a života přemožených. Pro sebe podržel, co chtěl: hrady, 
dědiny, dvory, Újezdy a přemožené obyvatelstvo. Co nepodržel pro sebe, rozdal svým 
poddaným a bojovníkům. Přemožené obyvatelstvo stalo se z největší části zeměpanskými 
otroky. Bylo jich na Moravě tolik, že je prodávali do ciziny.
Všechny uvedené vrstvy společenské na Moravě, jak jsme je viděli vznikati do konce 12. 
století, bez výjimky byly toliko zeměpanskými poddanými, čili všichni obyvatelé Moravy 
byli vázáni právem zemským a zákony zemskými".
Toto měl jsem za nutné předeslati, než začnu v chronologickém postupu jmenovati držitele 
Želatovic a Tučína. U významnějších rodin šlechtických udávám krátkými poznámkami data 
historická; genealogická a heraldická.
Nejspolehlivějším pramenem pro dějiny moravských osad a šlechticů jsou moravské desky 
zemské; jsou to veřejné knihy pro zápisy věcných práv velkostatků se týkající, tedy knihy 
stavovské na rozdíl od obyčejných, teprve v novější době zavedených knih pozemkových,
určených pro domy městské, pak pro statky a pozemky měšťanské a selské.
Jest jistá věc, že již ve století 13. byly na Moravě zemské desky; ty přišly neznámým 
způsobem nazmar; obnovené zřízeny byly za Karla IV. v r. 1348. Přízní osudu a péčí
hodnostářů je spravujících zachovaly se do dneška. Jest tedy Morava snad v celé Evropě 
jedinou zemí, která si zachovala o existenci a změnách velkostatků svých, o jich majetnících a 
převodech nepřetržitý a spolehlivý doklad, ale spolu i obraz tehdejšího zřízení zemského. 
Neboť do desk zemských vkládaly se i zákony a nařízení královská, soukromé testamenty, 
svatební smlouvy a pod.
Původně zapisovalo se do zemských desk v Olomouci a v Brně; olomoucké desky přeloženy 
později do Brna. Klíče od truhel, v nichž byly desky uloženy, měl nejvyšší komoří, sudí a 
písař zemský. Zápisy samé konal zemský písař; zapisování dělo se slavnostním způsobem na 
sněmích dvakrát do roka. Falšování zápisů, ba pouhé obnažení meče neb nože při otevřených 
deskách trestalo se na hrdle.

Držitelé statku.
Želatovice.

Nejstarší zmínka o Želatovicích děje se v roce 1282 v listině týkající se kláštera Hradiska u 
Olomouce; jako svědek uvádí se Předbor ze Želatovic; v roce 1295 byl úředníkem v Přerově 
Předbor, těžko říci, je-li totožný s Předborem v Želatovicích.
První zápis v zemských deskách v roce 1349 budiž uveden doslovně: „Cadoldus de Želatpvicz 
assignat uxori suae Annae curiam ibidem in Želatovicz cum omnibus pertinenciis racione 
dotalitii in centum Marcis".
Kadold ze Želatovic upisuje své manželce Anně na dvoře v Želatovicích sto hřiven věna. 1368 
prodal Všebor z Náměště panu Heršovi z Roketnice a jeho dědicům ve vsi Želatovicích 12 půl 
lánů, dva dvory a hospodu se vším příslušenstvím ničeho sobě neponechávaje za 80 kop 
grošů.
1373 Herš z Roketnice koupil v Želatovicích od vdovy po Kadoldovi, Anny, 80 hřiven věna. 
Herš z Roketnice sluje v zápise „miles" vojín-rytiř.
1392 Lacek z Kravař prodal bratřím Bočkovi a Mikulášovi z Labutě a dědicům jejich celou 
vesnici Želatovice se všemi platy, poli, lukami, pastvinami, lesy a vším příslušenstvím k té 
vesnici náležejícím, se všemi právy, jaká jemu náležela, ničeho sobě a dědicům svým 
neponechávaje, jako pravé jejich dědictví.
U osoby v dějinách Čech a Moravy tak významné, jako byl pan Lacek z Kravař, jest nutno se 
zastaviti a to tím více, že činný život Lackův dotýkal se často Přerova a jeho okolí.



Lacek I. (1369—1416) pocházel z proslulé rodiny pánů z Kravař, jsa nejmladším, za to 
nejznamenitějším synem Drslava z Kravař. Markraběti Janovi a jeho synu Joštovi konal velmi 
platné služby ve válce i v míru a nabyl u krále Václava takové vážnosti, že jej jmenoval svým 
hofmistrem a po smrti Joštově správcem čili hejtmanem země Moravské.
Pro svou popularitu nazýván byl vůbec jen Lackem. Po smrti otcově dědil hrad Helštýn, na 
kterém se nej-raději zdržoval a dle kterého se také psával. Připomíná se nejprve v roku 1369, 
když společně se svými bratry a svým strýcem Janem koupil Krumlov od Hynka z Li-pého. 
Od roku 1374 čteme jméno jeho velmi často mezi sněmovniky v Olomouci, někdy též v Brně.
Již r. 1374 zapsal své ženě Markétě na statku Helštýnském 750 kop věna a sice na vesnicích 
Oseku, Újezdě, Buku, Loučce a Horce, také se spolčil se svými bratry Vokem, Benešem a 
Drslavem na všecky statky a v případě smrti dal své děti do ochrany Vokovi. Roku 1375 
daroval biskup Vratislavský ženě Lackově Margaretě, své příbuzné, 100 hřiven z dluhu 200 
hřiven, kterým mu byl Lacek povinnen a zbavil tím jistce Jaráče z Pogorel a Ondřeje z 
Přechoda ručení za těch 100 hřiven. Stejnou dobu prodal Valentinovi z Přestavlk vesnice 
Majetín a Lhotu a bratřím z Nákla Hynkovi a Mikulášovi ves Domaželice s podacím právem.
Roku 1385 vzali Heřman, kanovník olomucký, jeho bratr Hynek z Nákla a sirotkové po 
Mikulášovi z Nákla pana Lacka a jeho syny na spolek statků, které měli v Domaželicích a 
Prosenicích; před tím r. 1381 prodali bratří z Nákla Mikuláš a Hynčík Lackovi majetek svůj v 
Podolí.
R. 1382 Lacek z Kravař a jeho prvorozený syn Jan dali měšťanům v Lipníku odúmrf, zbavili 
je za poplatek 60 hřiven grošů robot a jiné svobody jim udělili, kteroužto listinu všichni tři 
bratři Lackovi stvrdili. Toho roku svědčí na listině, kterou se rozhoduje rozepře o patronát v 
Olšanech; r. 1389 prodal Crhovi z Kokor svůj majetek v Buku u Prosenic.
Lacek byl zároveň znamenitým vojínem. Po boku Prokopově táhl roku 1385 do Uher, aby 
obsadili kraje mezi Váhem a Dunajem, které svým bratřím zastavil král Zikmund za 50.000 
kop.
R. 1392 prodav Želatovice bratřím Mikulášovi a Bočkovi z Labudě, pojistil 50 kop věna na 
vsi Průších Kačně, ženě Rudislava z Roštění a 5 kop věna v Újezdě Kačně, vdově po Rusovi z 
Doplaz. Klášteru fulneckému, který založil jeho bratr Beneš, darovali 1391 Lacek a jeho syn 
Jan na spásu duší svých a svých předchůdců vesnice Bělov a Starou Ves za tím účelem, aby z 
důchodu 4 kanovníci žíti mohli. Za to měla se v kapli Mariánské denně sloužiti mše „de 
beata".
Manželka Lackova pocházela ze starožitného rodu slezského z Pogorele (de Pogarell), který 
měl ve znaku kus městské zdi s 3 vezmi a otevřenou branou. Otec její slul Jaráč, bratr Hynek, 
strýc Přeslav byl biskupem Vratislavským. R. 1397 nežil již prvorozený syn Lackův Jan, 
nýbrž jen druhorozený syn Drslav. R. 1400 prodal lipnickému kostelu l 1/2 hřivny ročního 
důchodu z jednoho lánu; roku 1406 dal Boček z Labudě ku kostelu přistavěti kapli Panny 
Marie, kterou bohatě nadal, ustanoviv Lacka a jeho nástupce patronem té nadace. Roku 1406 
učinil Petr ze Strážnice Lacka z Kravař všech svých statků a synů poručníkem. Mnoho starostí 
měl také Lacek se statky rodinnými. Když zemřeli jeho bratři a jeho synové Jan V. a Drslav 
III., spočívala na Lacku starost o rozsáhlé statky. Ku konci svého života zdržoval se pan Lacek 
více v Praze, než na svých moravských statcích. Od roku 1407—1411 byl nejvyšším 
hofmistrem krále Václava a od roku 1407 též nejvyšším purkrabím českým. R. 1411 obdrželi 
Lacek s olomuckým biskupem Kunratem, s Joštem Hechtem z Rosic a brněnským proboštem 
Bartolomějem od krále právo presentovati a jmenovati v diecesi olomoucké na každou 
prebendu, kano-nikát a místo oltářníka. Tím způsobem bylo na Moravě mnoho husitských 
knězi usazeno. V roce 1411 ustanoven byl Lacek zemským hejtmanem.
Lacek byl horlivým přítelem Husovým a šířil jeho zásady mezi šlechtou moravskou, která i s 
lidem brzy ku snahám opravným reformátora českého přilnula. Po upálení Husově vedením 
Lackovým uskutečnil se veliký sjezd pánů českých a moravských v Praze dne 2. září 1415, 



odkud ostrým dopisem ke koncilu prohlásili, že mistr Jan Hus bezprávně byl odsouzen. Na 
církevní otce v Kostnici shromážděné nejevilo mohutné ohrazení české šlechty kýženého 
účinku. Dne 24. února 1416 uzavřeno bylo pohnati k soudu svému a církevními procesy 
stíhati všech 450 českých a moravských pánů. Nežli však komisaři k tomu určení řízení 
započali, zemřel starosta Lacek z Kravař na nenahraditelnou ztrátu země Moravské. Pochován 
byl v kostele kláštera fulneckého a dle Paprockého vzpomínal jej náhrobní kámen těmito 
slovy: A. D. obiit Generosus Dominus Lacko de Krawar, alias de Helfenstain, qui dedit villam 
Bílovice Monasterii Fulnecensi (L. P. zemřel vznešený pán Lacek z Kravař, jinak z Helštýna, 
jenž daroval ves Bílovice klášteru Fulneckému). Nápadno jest, že velmi mnoho členů rodiny 
Kravařů a Žerotínů umíralo poměrně v mladém věku; zvláště ti, kteří žili na Strážnici.
Markéta z Pogorele po smrti svého manžela přijala na všecky své statky na spolek Petra II. z 
Kravař a na Strážnici r. 1417. Ve své závěti r. 1419 veškerý svůj majetek, který jí zbyl, 
odkázala dvěma kněžím: svému kaplanu Mikšovi, faráři v Lipníku a svému zpovědníku 
Jarošovi, faráři v Oseku.
Slavný rod pánů z Kravař vymřel Jiříkem z Kravař r. 1466; o četné statky, které zabíraly téměř 
2/5  Moravy, podělily se dcery.
V erbu měli páni z Kravař střelu ovinutou, dle pověsti horní ret obra s vousem na šípu 
napíchnutým, jinak hada. šípem prostřeleného (odřivous).
Velká tato rodina dělila se na samé Moravě na velmi mnoho větví; o některé z nich bude 
později zmínka.
1481 (první český zápis) na den sv. Petra a Pavla Václav z Heraltic vkládá a vpisuje ku 
pravému dědjctvi Václavovi, Bernardovi, Čeňkovi, bratřím vlastním ze Štat-tenberka i jejich 
erbům ves Žělatovice s lidmi, rybníky i se vším plným právem panstvím a příslušenstvím, což 
k tej vsi, od starodávna přísluší s mezami a hranicemi."
1481. „Bernard Stern z Štattenberka vkládá a vpisuje v zemské desky Ludmile z Woyslavic, 
manželce svěj vlastní na vsi Želatovicích na lidech i tom všem s příslušenstvím, což k tej vsi 
od starodávna přísluší osm a dvacet kop groši platu ročního v šesti stech zlatých dobrých 
uherských, kromě rybníků. Příjemce toho Václav Stern z Štattenberka můj vlastní bratr."
1492. Václav Stern ze Štattenberka vkládá a vpisuje Kateřině z Domamyslic a z Buchlovic, 
manželce své, 400 vzl. dobrých uherských 20 hřiven peněz běžných na vsi Želatovicích i na 
lidech svých tu usedlých, žádnému nezávadných i na té vsi příslušenství, což od starodávna k 
tej vsi příslušelo. Příjemce jest Jindřich z Domamyslic a z Buchlova, otec též Kateřiny.
1511. Jan Stern z Štattenberka a na Domamyslicích vkládá a upisuje Alžbětě z Prusinovic, 
manželce své ves Domaželice s tvrzí, dvorem, ves Žělatovice s tím vším, což k těm všem od 
starodávna příslušelo a přísluší pět set kop grošů širokých k jejímu pravému a věrnému právu. 
„Příjemcem sám se činím statkem svým vším, což jeho mám neb rníti budu."
Pánové z Heraltic měli v erbu dvě křížem přeložené bradatice. Jméno své vzali od statku 
Heraltic (okres třebíčský), kde již ve 12. století seděli. Šíattenberkové jsou cizí rod, jenž jen 
krátkou dobu na Moravě se zdržoval.
V roce 1590 patřily Žělatovice Janu Krčmoví z Koněpas, pojejichž tvrzi zůstaly dnes jen 
nepatrné stopy u Březiny v Čechách, okr. Pacov.
1592. Vklad smlouvy o statek Domaželický a Želatovský.
Léta Páně 1592 v úterý po neděli Invocavit na tvrzi v Domaželicich námi Jakubem starším 
Vojskou z Bogdunčovic a na Veselí J. Mti řím. Císaře, Uherského a českého krále, 
prokurátorem v markrabství moravském, Žibřídem Podstattským z Prusinovic a na Spálově, 
Václavem Nekšem z Landeku a na Lukově, Dětřichem Žeranovským z Žeranovic a na 
Skaličce stala se smlouva dobrovolná, celá a dokonalá mezi urozenými vladykami Panem 
Dětřichem Podstattským z Prusinovic a na Podstatě, Panem Janem Kobylkou z Kobylího a na 
Vránové Lhotě, Panem Janem Moštěnským z Zámostí, mocnými otcovskými poručníky dítek 
a sirotka po nebožtíku panu Janu Šternovi z Štattenberka a na Domaželicích od něho 



nařízenými z jedné a Paní Annou Bítovskou ze Slavíkovic, manželkou jeho a mateří vlastní 
těch dítek a statku po témž nebožtíku Panu Janovi Šternovi zůstalých strany druhé a to taková, 
že jsou nadepsaní páni poručníci s bedlivým uvážením uznávajíce v tom sirotčí dobré býti, 
prodali a mocí smlouvy této prodávají těch sirotků dědičný statek, totiž tvrz a ves Domaželice 
s kostelním podacím, s pivovarem, s dvorem, s mlýny k té tvrzi náležitými, ves Želatovice s 
dvory poplužnýma, s lidmi poplatnými i sběhlými, s platy peněžitými, s činžema, s slepicema, 
s husama, s vejci, s robotami koňskými i pěšími spravedlivými na těch lidech a od nich povin-
nými, s zahradou, s štěpnicemi, s chmelnicemi, s řikami, s struhami, s rybníky, s lesy, s háji, s 
chrastinami, s loukami, s pastvami, s pastviskami a se vším plným právem, panstvím a 
příslušenstvím takž jakž ty tvrzy, ty dvory, vsi svrchupsané ve svých mezích a hranicích od 
starodávna vyměřeny a vyhraničeny jsou, nic tu sobě ani sirotkům svrchupsaným erbom a 
potomkom jejich žádného práva, panství ani kterého vlastenství nepozůstávajíc a 
nezanechávajíc než to všecko, jak se svrchu píše, prodali a prodávají svobodně a žádnému v 
ničem nezávadně napřed jmenovanému Panu Jáchymovi Žera-novskému z Sezenic a Paní 
Anně Bítovské z Slavíkovic, manželce jeho společně za sumu dvanácte tisíc tři sta třicet šest 
zlatých, za jeden zlatý třicet groši a za jeden groš sedm peněz bílých počítajíc k jejich 
vlastnímu jmění a dědičnému užívání. Kterýžto statek Domaželický a Želatovský od 
nadepsaných pana Joachyma Žeranovského a paní Anny Bítovskej jmenovaným 
pánomvporučníkom na místě sirotků po nebožtíku panu Janovi Šternovi pozůstalých zouplna 
a docela zaplacen jest, takže týž Pan loachym Žeranovský a Paní Anna Bítovská za svrchu 
jmenovaný statek těm sirotkům ani napřed psaným pánom poručnikom již nic více dlužní 
nejsou. Nadepsaná pak Paní Anna Bítovská z Slavíkovic, jakožto věrná mater svrchupsaných 
sirotků, z lásky mateřské, kterouž k jmenovaným dcerkám má, spolu s panem joachymem 
Že-ranovským manželem svým z jejich svobodné a dobré vůle těmž sirotkům Mandě, Anně a 
Johance před námi smlouvajícími jeden tisíc zlatých na minci obecně berné na dolepsaný jistý 
způsob jsou darovali, totiž kdyby ji paní Annu Bítovskou Pán Bůh Všemohoucí z tohoto 
světla (!) smrtí^povolati ráčil, aby v půl létě předzběhlém z téhož statku Želatovskýho anebo 
od toho, kdožby po napřed jmenovaných společnicích nápadem statek bral, ten jeden tisíc 
zlatých svrchu psaným sirotkům bez od-pornosti vydán a v moc pánom poručnikom odveden 
byl. Jestližeby pak z těch dcer nebožtíka pana Jana Sterna která umřela, tehdy ten tisíc zlatých 
na týž sirotky v živnosti pozůstávající rovným dílem z jedněch na druhý připadnouti má. Pakli 
by ti sirotci všichni zemřeli, tehdy ten jeden tisíc zlatých i tolikéž ty svršky podle cedule 
řezané pečetěné mezi napřed psanými pány poručníky a Jmenovanými společníky učiněné, za 
panem Joachymem Žeranovským a paní Annou Bítovskou mateří těch sirotků jakožto 
společníky všeho statku a nebo nápadníky jejich zůstati má. A ani tím jedním tisícem zlatých 
ani vydáváním svršků žádnému více povinni nebudou. Nadepsaní pak páni poručníci v to jsou 
se podvolili a touto smlouvou usvolují, že tuto smlouvu v nejprv příštím soudu zemským, 
kterýž v městě Olomouci držán bude, do desk zemských na společný náklad z obouv stran 
vložiti, vepsati a sirotkům nebožtíka pana Jana Sterna, anebo komužkoliv statek v deskách 
zemských svědčil z desk zemských vymazati dáti mají a po vložení této smlouvy do desk 
zemských povinni budou napřed psaní páni poručnici na místo dotčených sirotků jmenovaný 
statek se vším jeho příslušenstvím kdožby jej koli bud1 na všem, nebo na díle právem 
zemským nařekl, za plná tři léta to jest po šest práv pořád zběhlých podle pořádku markrabství 
Moravského panu Joachymovi Žeranovskému a paní Anně Bitovské i erbům jejich osvobo-
zovati a očistovati. A což se v této smlouvě píše, to jsou sobě obě strany i s erby svými před 
námi smluvčími slíbily Aně, šlechetně a křesťansky zdržeti a tomu všemu zouplna zadost 
učiniti. Pro lepší stálost a jistotu toho všeho dvě smlouvy v jednostejná slova na pergamene 
napsati jsme dali a k žádosti stran pečetě své vlastní s naším jistým vědomím a vůlí k těmž 
smlouvám přitisknouti poručili a každé straně jednu smlouvu odvedli a při otevření desk 
/.čínských v městě Olomouci mají obě strany před Jeho Milost Nejvyššího sudího markrabství 



tohoto Moravského předstoupiti a jich milosti za vložení této smlouvy v desky zemské žádosti 
a od vkladu podle svrchupsaného snesení zaplatiti. Stalo se v Domaželicích léta a dne 
svrchupsaného." Tato paní Anna Bítovská ze Slavíkovic zemřela v roce 1608.
Bítovští ze Slavikovic, vladycký rod moravský, vzali jméno své od vesnice Slavikovic, v 
okrese slavkovském a měli na štítě tři háky v prostřed štítu spojené nebo tři pušfadla koňská.
1609 koupil Želatovice Zdeněk Přepiský z Rychenburka s 12 osadníky ve vsi Tučíně za 
12.000 zl. Jak dlouho tento Zdeněk žil, není známo, ale 24. června 1682 převzal Jan Přepiský 
z Rychenberka od svých mladších bratří Františka a Karla statek Želatovice s Tučínem za 
sumu 14.000 zl. Smlouva tato zapsána v zemských deskách takto:
My nížepsaní vlastní dva bratři známo činíme tímto listem, že jsme se dobrovolně a s dobrým 
rozmyšlením porovnali s urozeným a statečným rytířem panem Janem Přepiským z 
Rychenburka s panem bratrem naším starším a to na ten způsob, že jsme statek náš Želatovice 
a Tučin se vším přináležejícím dobytkem v bratrském díle protiva kapitálu ve čtrnácti tisících 
rejnských, jeden každý rejnský počítajíc po 60 krejcařích, z kteréhož kapitálu na nás jednoho 
každého podílem přijde tři tisíce rejnských a z toho předně že bude povinnen náležitě ouroky 
6. p. cento jak v zemi obyčejem je, každoročně nám skládati, předně mně Františkovi ze 3000 
fl. rejn. pak Karlovi tolikéž ze 3000 fl. rejn. kdež se my obligí-rujeme do tří let za ním naše 
kapitály nechati.
Paní macoše urozené paní Barboře Přepiské rozené ze Švábenic co vedlivá jejího věna jí na 
statku v Želátovicích nebož. pan otec náš odkázal tolikéž jeden tisíc, kterýžto bude povinnen jí 
vydati anebo ouročiti z něho. Jako také páně sestře Benigně Viktorii z jednoho tisíce v 
testamentu poručeného náležitý ourok každoročně dávati. Posledně tak dlouho, jak paní 
macocha naše jméno Přepiský nese, buďto náležitý vychování neb 300 fl. rejn. onej paně 
sestře Benigně pokud svůj stav nepromění s tím způsobem náležitý vychování anebo 30 fl. 
rejn. ročně povinnen bude dávati.
Dům v Holomůci i v Přerově tolikéž panu bratru zanecháváme, za kterýžto domy bude 
povinnen urozenej paní Alžbětě Žeranovskej, rozené Přepiskej z Rychenburka, paní tetě naší 
těch 800 fl. rejn. a tak na statku Želatovskýtn jí dluh pozůstal, buďto v kapitálu anebo s 
ourokem spokojiti, kdež taky co na ten jistý dům v Holomouci ještě dlužno bylo 300 fi. rejn. 
zaplatiti a paní sestře naší kdyby vedle stavu svého k náležitýma vdaní přišla, bude pan bratr 
náš svrchu psaný pan Jan předně náležitý veselí jí učiniti a za vejpravu totižto na šaty krom 
jejího kapitátu 100 fl. rejn. v hotovosti vydati, avšak jestli byv se jaké pretensi aneboližto 
nějaké dluhy na statku Želatovským nacházely, kterýž by to přes 100 tolarů vynášely, v tom 
spolutrpicí s ním býti chceme, při tom dáváme jemu tu plnou moc buďto v přítomnosti nebo 
nepřítomnosti naší, že by sobě při deskách zemských ten statek náš intabulírovati dáti mohl s 
polovičnými útratami. Čehož podpisem našim s ruky vlastními a sekryty přitisknutýma 
stvrzujeme a pro lepší ujištění toho dožádali jsme se osobně urozených a statečných rytířů 
pana Buriana Uilersdorffa z Němčího, též pana Jindřicha Řikovského z Dobrčic na Aujezdci 
J, O. kníž. Mti biskupa Olomouckého rady a soudce manského, aby se u přítomnosti naší 
pospolitě vedle nás v tomto porovnání podepsali a pečeti své přitiskli však jim a erbům jejich 
bez škody. Actum v Želatovicích v den 23. Juni a, 1672.

          Frant. Přepiský z Rychenburka                         Jan Burian  z Uilersdorífu
L. S                                                                   L. S
         Karel Přepiský z Rychenburka.                          Jan Jindř. Ržikovský z Dobrčic      
.
.
První jméno z rodiny Přepiských objevuje se v Tituláři z roku 1534 mezi moravskými rytíři; 
jest to Ulrich Přepiský z Rychenburka na Milešovicích v kraji Brněnském. V roce 1609 koupil 
Zdeněk Přepiský statek Želatovice „s 12 člověky" v Tučíně a držel statek ten ještě v roce 



1649.
Jiní členové této rodiny skoupili značné statky, o něž většinou účastenstvím na náboženské 
vzpouře r. 1619 a 1620 přišli. Byť Zdeněk Přepiský „vojín" mezi potrestanými pány s Jiříkem 
Václavem na Vežkách a Janem z Otnic. Zdeněk ještě šťastně vyvázl, podržel Želatovice a byl 
usnesením zemského soudu v r. 1629 jmenován komisařem mor. stavů v záležitosti vinného 
tácu a v r. 1642 stal se hejtmanem olomouckého kraje. Jeho úsilí podařilov se odvrátiti od 
Kroměříže zkázu, kterou mu hrozili Švédové.
Druzí členové rodiny Přepiských neušli trestu; statky jejich byly zcela nebo částečně 
zabaveny, tak že z četných statků zůstaly jim jen  Želatovice. Jak již řečeno převzal 1682 Jan 
Přepiský Želatovice, od té doby moc Přepiských — hlavně šťastnými sňatky — opět rostla. 
Terezie Veronika Přepiská, rozená Šponarka z Blindsdorfu, manželka Jana Přepiského, držela 
do roku 1699 Jevíčko, Roubanín, Dobromělice a postoupila v dědictví synu Janu Isidorovi 
Želatovice r. 1725 dne 30. října. Jan Jindřich ustanovil v poslední vůli své (19. října 1727) 
dceru Marii Annu svou dědičkou, podřídiv ji své manželce Marii Josefíné svobodné paní 
Šubířce z Chobině, která v druhém manželství provdána byla za hejtmana olomouckého kraje 
hraběte Kořenského z Terešova. Ve své poslední vůli ustanovila své děti dědici na 
Dobro-mélicích, Želatovice však prodala r. 1731 za 80.000 zl.
Jan Václav Přepiský rytíř z Rychenburku na Dobromělicich, Želatovicích a Dřínovicích zřídil 
v roce 1717 v Dobroměiicích společnost Nejsv. Trojice, jejímž úkolem bylo osvobozovati 
křesťany z tureckého zajeti. Po smrti jeho rozdělili se synové jeho o majetek (1725) v ceně 
200.000 fl. Ejvanovice připadly Isidoru Josefovi, Dobromělice a Želatovice Janu' Václavovi. 
Oba bratři povýšeni byli 28. listopadu 1726" pro zásluhy, jichž si předkové jejich získali, do 
stavu starých svobodných pánů. Byli posledními mužskými potomky rodu Přepiských. Isidor 
zemřel bez dětí, Jan Václav, známý svým podivínstvím, byl zavražděn.
Jan Václav Přepiský studoval na olomoucké universitě, vykonal dlouhé a daleké cesty a byl 
vůbec muž vzácné povahy. Když mu otec po své smrti zanechal zadlužené statky, koupil ze 
zbytků utržených peněz roku 1719 Ejvanovice, sprostil se všech dluhů a zavedl na statku 
vzorné hospodářské poměry. Čím dál, tím více vzdaloval se společnosti a brzy nepřipustil 
nikoho k sobě. Zdvihací most zavřel a směl spuštěn býti jen v nejnutnější potřebě s jeho 
dovolením. Úředníkům, k nimž byl vždy laskav, ač bližších styků netrpěl, byl vyhrazen jeden 
den v témdni, aby podali zprávu o stavu hospodářském. Kuchař museí se opatřiti zásobami na 
delší čas, jeden myslivec a jedna služka tvořili celé jeho služebnictvo. Na všecky domluvy 
odpovídal, že není za své jednání nikomu odpovědným. Ve 34. roce svého věku oženil se po 
krátké známosti k nemalému údivu všech, s chudou, ale šlechetnou slečnou ze svého 
sousedství, slavil s ní hlučnou svatbu a na druhý den poslal ji s apanáží 1.000 íl. domů, 
zakázav jí, pod ztrátou apanáže starati se o něho.
Z pokoje svého mohl dvěma zamřížovanými okny přehlédnouti celé své panství. Derou ve 
dveřích podávali mu a přijímali od něho úředníci zprávy, služebníci jídlo, jedl jednou za den a 
pil jen vodu; celý den četl v knihách náboženských a dějepisných. Kamna si otápěl sám, 
padací most mohl spuštěn býti jen z jeho pokoje, kde měl též zvon, jimž přivolával myslivce.
V pondělí o 10. hod. podával mu správce u malého otvoru zprávu a přijímal od správce 
peníze. Jakémusi synovci podařilo se dostati se až ke dveřím. Jal se strýci domlouvati, aby 
takového nezdravého života zanechal. Přepiský prostrčiv mu derou váček s 3.000 dukáty mu 
pravil: „Nikoli já, než ty jsi nemocen. Zde ti dávám lék proti tvé nemoci; kdyby nepomohl a 
nemoc se opakovala, nemohu ti již více léku poskytnouti."
Nezřídka daroval poddaným celou úrodu se svých polí. Tak žil ve špíně, která na půl lokte 
pokrývala dlažbu jeho bytu a nechávala jen úzké stezičky k chůzi na 30 kroků. V listech jeho 
a v řeči nebylo nikdy pozorovati chorobné zádumčivosti nebo šílenství, také však žádné 
veselosti.
Dne 12. září 1765 uviděli služebníci zdvíhací most v nezvyklou dobu spuštěný; tušíce neštěstí, 



vnikli do . pokoje. Přepiský s rozbitou hlavou ležel na zemi, vedle něho jeho dva strážcové —
anglické doggy, rovněž zabité. Ze železné pokladny zmizelo 70.000 zl. V pokoji bylo okno 
vyraženo, provaz od zvonu uřezán. Jako pachatelé byli uvězněni, vyslýcháni a mučeni 
myslivec, nějaký polský žid, který se v té době okolo zámku toulal, nepřiznali se však. Ze 
soudních aktů jest zřejmo, že Přepiského přepadla lupičská banda, žádostivá jeho peněz, 
skládající se z jedenácti židů a 5 křesťanů. Za odměnu 100 dukátů a slib, že nebude trestán, 
byť by se vraždy byl súčastnil, prozradil jeden z lupičů ostatní.
Poslední svou vůli oznámil Přepiský soudcům ústně, ustanoviv hlavním dědicem syna své 
sestry hraběte Pražmu.
Rodina Přepiských na Želatovicích žila ve velmi přátelské shodě se sousední vrchností 
přerovskou. Soudím tak z důvěry, kterou pan Karel starší ze Žerotína prokázal panu Zdeňku 
Přepiskému v roce 1636 dněl. července, požádav jej, aby s ostatními pány podepsal jeho 
testament. Přepiský rád tak učinil, podepsav: Zdeněk Přepiský z Rychenburka a na 
Želatovicích práva menšího J. M. král. v markrabství Moravském kraje olo-muckého 
komorník.
Ještě větší důvěru a přátelství projevují bratři Přemysl, Bartoloměj a Karel Krištof páni ze 
Žerotína panu Zdeňku Přepiskému „poselacím listem" neb plnomocenstvím ze dne 21. ledna 
1638, jímž jej splnomocňují, aby provedl postoupení prodaného statku přerovského panu 
Baltazarovi ze Žerotína a prosí „pána a přítele svého nám zvláště milého", poněvadž z 
důležitých příčin na hrad přerovský se dostaviti nemohou, aby statek přerovský j. M. panu 
Baltazarovi z Žerotína, panu strýci našemu k dědičnému držení odvedl."
Erbem Přepiských byl štít pokosem polovičný, svrchu červený, od spodu zlatý a nad helmou 
dvě křikla týmž způsobem zbarvená.
Jméno své vzali od hradu Rychenburka za Rychnovem; prodavše jej měli dvorec v Přepyších.
1731 dne 21. června prodala hraběnka Marie Josefa Kořenská, rozená svobodná paní 
Šubířová z Chobině, statek Zelatovice hraběti Antonínu Lambergovi. V prodeji zahrnuta též 
část Tučína k Želatovicím patřící. V kupní smlouvě jsou následující body:
1. předává dosavadní majitelka svůj alodiální dědičně na ni připadlý, žádným fideikomisem 
ani žádnou fundací nebo jiným břemenem nijak nezatížený statek Želatovjce s podílem na 
Tučíně specielně: panský příbytek v Že-latovicích, díl Tučina s 3 dvory, ovčírnou, pivovarem, 
vinným, pivným a koral, šenkem, koželuhárnou, kamennými lomy, rybníky, loukami, 
pastvinami, s osetými i neosetými poli, s přítomnými, nepřítomnými a sběhlými poddanými, s 
hovězím, vepřovým a skopovým dobytkem, s platy, s koňskou i pěší robotou, s honbou, s 
právem vyhánění dobytka, za cenu i s „klíčným" 80.000 fl.
2.  Prodavatelka zavazuje se, že deputáty vydá do posledního září, sklizeň však patří kupci.
3.  Při odevzdání statku má se zjistiti, kolik dluží poddaní za obilí, kořalku atd., tyto dluhy 
mají býti do 31. ledna 1732 zaplaceny.
        Maria Josefa hrab. Kořenská                    Jan Ant. Hrabě Lamberg.
L.S .                                                            L.S.
.      Gotfried Walddorf,   - svědek                   Leopold Waldner, svědek.- svědek.
L.S.        L.S.

Kořenští z Terešova, původně vladykové, později hrabata, patří k nejstarším rodinám v 
Cechách a na Moravě usedlým. Mnozí členové tohoto rodu stáli v císařských službách jako 
úředníci, mnozí skončili život svůj na bojišti.
V roce 1705 byl Jan Kořenský z Terešova do hra-běcího stavu povýšen ; jeho syn Václav 
uchýlil se na Moravu a byl hejtmanem přerovského kraje. V erbu měli Kořenští černého 
kohouta s červeným hřebínkem na pravé noze stojícího a levou pozdviženou na zlatém štítě; 
po povýšení do stavu hrabat obdrželi do erbu císařského orla. Šubířové z Chobině měli ve 
stříbrném štítě červená břevna a jako klenot zlatý strom.
1733 dne 19. září prodal hrabě Jan Anton Lamberg Zelatovice Františku Josefu svobodnému 



pánu ze Stommu za 67.000 zl., s tím příslušenstvím, jak je byl od hraběnky Kořenské před 
dvěma roky přijal. Při tomto prodeji zastupoval hraběte z Lamberku jako plnomocník advokát 
Jan Tadeáš Dalbert.
Rodina hrabat z Lamberka pocházela původně z Dolních Rakous, ale ve^!4. stol. přesídlila do 
Kraňska, proto se také Lamberg na Želatovicích podpisoval: Jan Antonín hrabě z Lamberka, 
svobodný pán na Orteneku, dědičný štalmistr v Kraňsku. V dějinách uherské revoluce roku 
1848 známý jest hrabě František Filip z Lamberka, jenž jako nejvyšší velitel a správce 
palatínského úřadu v Uhrách zavražděn byl dne 28. záři na mostě mezi Budínem a Peští.
Hrabata Stommové, původně irská rodina, usadili se na začátku 16. století v Německu; na 
Moravu přišel Petr Ignác ze Stommu, kterého císař Leopold dne 12. ledna 1671 do stavu 
svobodných pánů povýšil. Kónav dlouhá léta služby vojenské, stal se velitelem pevnosti Uh. 
Hradiště a zemřel 20./IV. 1679.
Synové jeho Jan František a Jan Arnošt dědili po otci a matce značné statky. Jan Arnošt s 
manželkou Janou Zuzanou, rozenou svobodnou paní Rlkovskou z Doberčic, zanechal v 
poslední vůli majetek svůj synu Františku Josefovi, jenž s manželkou svou Marií Annou, 
rozenou Otislav z Kopenic obdržel statek Těšíce a sám koupil r. 1733 Dřenovice a ještě téhož 
roku za 67.000 zl.rýn. statek Želatovice, který však již v roce 1747 ovdovělé paní Emerencii z 
Minkvicburku, rozené Otislav z Kopenic, prodal.
Erb hrabat Stomrnů: v 1. a 4. poli dovnitř obrácený korunovaný zlatý lev, v 2. a 3. modrém 
poli stříbrná hvězda nad stříbrným trojbarevným kopcem korunovaný štít střední; ve zlaté 
půdě korunovaný černý orel, na prsou malý červený srdčitý štít, v něm stříbrné břevno. Na 
korunované helmici stojí orel ze středního štítu; nosiči štítu dva stříbrní jednorožci.
V kupní smlouvě z roku 1747 nazývá se „statek Želatovice s dvěma vesnicemi Želatovicemi a 
Tučínem", jinak jest téhož znění, jako smlouvy předešlé.
1766 dne 29. října prodala tribunální komise statek Želatovice svobodnému pánu Hyacintoví z 
Brettonů; delegovanými komisaři byli: Josef Bíček z Gerstenfeldu, Karel Ignác z 
Kranichstadtu; v plnomocníkem hraběte Stomma byl advokát František Štěpánek. Po 
majitelce Emerencii z Minkvicburku, ovdovělé hraběnce v druhém manželství s hrabětem 
Luzan, zůstala nezletilá dcera Zuzana, jejímž poručníkem byl hrabě Stomm. Hrozně 
zadlužený statek Želatovice—Tučín přišel do dražby; koupil jej za 68.000 fl. rýn. generální 
polní maršálek, velitel pevnosti olomúcké, svobodný pán Hyacint z Brettonů, který jej v roce 
1768 postoupil v ceně 48.000 zl. rýn. svému universálnímu dědici synovci téhož jména, 
kterého na místě syna přijal, a jenž se původně jmenoval de Foucher. Tento koupil^v roce 
1780 také panství přerovské, s nímž statek Želatovice od té doby spojen jest.
1795, dne 11. prosince uzavřena kupní smlouva mezi svobodným pánem Hyacintem z 
Brettonů a hrabětem Antonínem z Magnisů o prodeji panství přerovského s Želatovicemi za 
210.000 zl.; každý zlatý po 60 krejcařích počítaje. Zapsaných dluhů na panství napočítáno 
79.900 zl. Zápisy v zemských deskách o statku Žela-tovském jsou zajisté velmi zajímavý, 
neboť podávají vhodný materiál ku karakteristice panského hospodářství v 17. a 18. stol. na 
Moravě.
Půda i lid byli pánům cizí, byli mu předmětem potřebným ku zajištění blahobytného někdy až 
přepychového způsobu života, předmětem dobrého obchodu a výhodné tržby. Páni sami se o 
hospodářství nestarali, poněvadž jednak mu nerozuměli, jednak jako sprosté se svou 
důstojností srovnati nemohli. Žili svým choutkám, svěřujíce správu statku nesvědomitým 
úředníkům, kteří na lidu vytloukali, čeho se jim při bídné službě od pána nedostávalo. 
Vycházeli ze zásady: unese-li poddaný břemena, jež mu pán ukládá, unese také tu trošku, 
kterou na něm úředník pod různými záminkami vymáhal.
Žilo se bezstarostně, dokud statek nebyl úplně zadlužen, pak se prodal jinému pánovi a 
hospodářství vedoucí ku zkáze začalo znova. Poslední zápisy o prodeji Želatovic jsou jen 
snůškou transakci, cessí, sekvestrací a dražeb tvořících řetězy rukou, z nichž jedna přijímala, 



druhá odevzdávala. Toto šantročení moravskými statky vzalo původ svůj po třicetileté válce, 
když téměř všecka panství se dostala do cizích rukou. A bylo skutečně zapotřebí geniálního 
ducha, jakým byl hrabě Antonín Magnis!
Proslulý jako vzorný hospodář na svých statcích, zaváděl vzorný pořádek .na novém panství. 
Nechci předbíhati postupu líčení, jen tolik chci říci při této příležitosti, že hrabě Magnis na 
Strážnici a v Přerově a jeho švakr, hrabě Leopold Berchtold na Buchlově předstihli duchem 
svou dobu o celé století. Co na jiných panstvích bylo pouhým pableskem tmu ozařujícím, 
když císař Josef II. počal ulevovati stavu selskému v jeho nesnesitelných břemenech, to na 
statcích obou osvícenců stalo se skutkem již ku konci 18. stol.
Takových kavalírů, kteří si byli vědomi, že povinností jejich jest býti vzorem lidu 
venkovskému, poznenáhlu na Moravě přibývalo. Máme dnes hojně dokladů, že moravští 
šlechtici jsou vzornými hospodáři, že jsou odborníky patřící mezi nejúčinnější podporovatele 
průmyslu a obchodu a proto dovedou si také vybírati úřednictvo odborně vzdělané, muže, 
kteří ve svém odboru požívají nejen u nás nýbrž i v cizině věhlasného jména.
Hospodářství polní a lesní spravované takovými úředníky stává se pro celý kraj dobrodiním. 
Náš rolník není théoretik, vidí-li však, jak se v praksi" uplatňuje to neb ono zařízení „na 
panském", zavádí je též „na svém". Za dob roboty poznal jsi panské pole podle plevele a 
jiného „neřádu", dnes je poznáš po vzorné úpravě půdy a výtečné kvalitě plodin. Mohl bych 
jmenovati kraje, kde ještě před 50 roky rýpali sedláci půdu dřevěným pluhem! Jakmile se však 
na panském začalo racionelně pracovati, viděl náš rolník účinky pokroku v hospodářství a
začal zaváděti nové vymoženosti v hospodářství také na svém poli. Tato šlechetná konkurence 
jde však oběma stranám k duhu.
Ode dneška budou Želatovice a Tučín pracovati „hors concous" provázeny ve svých snahách 
a pracích upřímným přáním zdaru a rozkvětu, které projevil poslední majitel, hrabě Antonín z 
Magnisů, dověděv se, že Želatovice a Tučín dostanou se do rukou našich rolníků.
Tučín.
První zápis o Tučíně v zemských deskách jest z roku 1351. „Thobias et Benessius Fratres de 
Stralek quatuor laneos cum universis bonis et pertinenciis eorundem prout ipsi tenuerunt in 
villa Tučin. Nobilibus viris dominis Johanni et Dyrslav Fratribus de Crawar et corum 
heridibus eorum (!) vendiderunt et hereditarie resignarunt promitentes disbrigare secundum 
ius terrae."
Tobiáš a Beneš bratři ze Straleka prodali urozeným mužům pánům Janovi a Drslavovi bratřím 
z Kravař a jejich dědicům 4 lány se všemi statky a se vším příslušenstvím ve vesnici Tučíné, 
slibujíce zachovati se dle práva země.
Páni ze Straleka jsou větví rodu pánů z Kravař. Zbyslav, druhý syn Drslavův, zanechal dva 
syny: Zbyňka a Tobiáše. Zbyněk psával se jako jeho bratr „z Benešova", později, vystaviv 
hrad Stralek nedaleko Rymařova, psal se dle něho i se svými potomky ze Straleka „de 
Stralek", i bratr jeho Tobiáš užíval tohoto přídomku. Zbyněk zanechal 4 syny: Zbyňka II., 
Beneše L, Dobše II. a Drslava L, kteří se vesměs psalř ze Straleka a dceru Zbyňku. R. 1351. 
koupil Beneš Libosváry od Černína z Libosvar a prodal s bratrem Dobšem 4 lány v Tučíně 
Janu a Drslavovi z Kravař, od nichžto ves koupili bratři z Bíkovic a r. 1361 kapitola 
olomucká, což Dobeš svým podpisem potvrdil.
Erbu užívali jak celý rod Kravařský: zavinuté střely.
1365 postoupil Vilém z Pavlovic Litholdovi z Pavlovic v Tučíně dvůr a manželka Benedikta z 
Tučína Ješkovi z Tučína své věno.
Páni z Pavlovic užívali ve   štítu zlatého stoupajícího měsíce, nad ním zlaté hvězdy,  totéž na 
chocholu z pávích per. Panství Pavlovické   připojeno od roku 1595 k Dřevohosticům.
1365 postoupila Ofka, manželka Beneše z Tučína právo své na Tučíně, dědičné Ješkovi z 
Tučína a jeho dědicům.
1368 prodal Víček z Bílovic 3 lány, hospodu v Tu-číně olomuckému kostelu.



V témž roce zapsal Lacko z Domaželic Jakubovi z Dobrčic a jeho manželce na pětčtvrti v 
Tučíně 15 hřiven grošů a Ješek z Tnrovic Martinkovi z Dobrčic pětčtvrti a jeden lán na dvoře 
ve vsi Tučíně.
1371 postoupil Vok z Kravař v Tučíně čtyři lány Ješkovi Hromadovi z Horky. (Ti měli ve štítu 
kosa!)
1376 zapisuje .Zdeněk z Kokor své manželce Elišce 100 hřiven na Tučině jako věno a Jakubec 
z Dobrčic manželce Katuši Martínka z Lutína na dvoře v Tučíně 30 hřiven, tak jak sám vše 
držel.
Kokoršti nosili ve štítu zlatého kráčejícího lva po zlaté ozubené zdi.
Téhož roku prodal Vilém z Pavlovic Zdeňkovi z Kokor a jeho dědicům ve vsi Tučíně dvůr s 
dvěma usedlíky a se vším příslušenstvím. Jakub z Tučína zapisuje na Tučíně své manželce 
Vratislavě 30 hřiven a k tomu pět čtvrtí lánu se vším příslušenstvím jako věno.
Ješek Hromada ze Sušic prodal Zdeňkovi z Kokor a jeho dědicům 5 hřiven ročního platu na 
Tučíně a to se souhlasem Petříka Čeňka (?).
1381 prodal Zdeněk z Kokor Hincovi a Čeňkovi z Nákla dvůr v Tučíně.
1384 prodal Ješek Hromada Mukařovi z Kokor a jiným osobám hospodu a půllán v Tučíné.
1389 Čeněk z Tučína zapisuje manželce své Anně na 4 lánech v Tučíně 5 hřiven ročního platu 
a co by na těch 4 lánech chybělo, to se má doplniti z alodiálního dvoru, aby plné věno měla.
Anna, manželka Čeňka z Tučina, bére manžela svého a děti, bude-li je míti, na spolek na 4 
lánech v Tučíně a Hinčík z Domaželic se zavazuje doplniti,  čeho by se na to věno v Tučíně 
nedostávalo.
1397   činí Zdeněk z Tučína  Drslava  ze Štrálek po-ručníkem svých synů a statků v Tučíně.
1398   převedl   Čeněk  z Tučína   manželce   své   Anně věno, jež měla zapsané na Lhotě, na 
vesnici Tučín, kdež jí na 2 dvorech,  se vším příslušenstvím, lesy,^ loukami i na „Nadbytek" 
50 hřiven zapsal. Pardus ze Žeranovic. Bratr téže Anny převzal toto věno a praví, že stačí.
1406   zapsal Čeněk z Tučína   své  manželce  Anně 5 hřiven   ročního   platu   na Tučíně;   v 
témž   roce  Boček z Labudě dal mariánské kapli  na lipnickém hřbitově 4 lány, 2 dvory a 
alodiální dvůr s  8 groši ročního platu z Tučína na spásu své duše.
1407  vešel Vlček z Tučína ve spolek s Dorotou zJaro-hněvic na Tučíně.
1418 prodal Tuček z Vlčina Václavovi ze Želatovic celou ves Sedlce s dvorem a koupil se 
svým bratrem Michalem větší část vesnice Počenic od Jana z Počenic.
Žeranovští měli v modrém štítě střední štít s hrotem uprostřed, klenot: rostoucí růže.
1420 prodal Čeněk z Tučína Počenice Petrovi z Mikulovic.
1437 syn Čeňka z Tučína, Ctibor z Tučína, prodal část Počenic Filipovi z Pačlavic.
1450 učinil Zlínský farář Jan spolek na Lhotě s Eme-richem z Tučína.
1464 koupil Jindřich z Tučína od jistců po zemřelém Oldřichovi z Kunic a Dřevohosticích 
dědiny Tučapy a Přizdratice.
Páni z Kunic mělj v erbu dvě stříbrná lekna.
1466 koupil Jiří z Tučína od Jana Černotína vesnici Stavěšice s dvorem a tvrzí.
1481 prodali ručitelé po zemřelém Vaňkovi z Prus Ctiborovi z Tučína vesnici Lesnou.
Téhož roku vkládá Ctibor z Tučína a z Tučap Janovi z Kynšperka a jeho dědicům vesnici 
Lhotu s lidmi „platnými i neplatnými".
1481 Augustin z Spranek a Vaněk z Logour, rukojmí za Vaňka z Prus již umrlého, Ctiborovi z 
Tučína a jeho erbom ve Lesstczynu se vším plným právem, panstvím a příslušenstvím, jak od 
starodávna k ní příslušelo nic sobě tu práva panství ani kterého vlastenstvi nepozů-stávajíce 
ani erbom svým, než to všechno vkládáme a spravujeme podle rukojemství ku pravému 
dědictví.
1499. My Matyáš z Boží Milosti uherský, český král, Moravský a lužický Markgrabě, 
Lucemburský a Slezský vejvoda oznamujeme tímto listem všem vůbec a každému zvláště 
jakož na nás padl jest odúmrtím dvůr s jeho příslušenstvím ve vsi Tučině po Jiříkovi řečeném 



Mlček i přistoupil jest před nás slovutný Václav z Vitbachu a z Pavlovic, věrný nám milý 
pokorně nás prose, abychom jemu právo naše na jmenovaném dvoře se vším příslušenstvím 
ač které máme nebo jmíti možern, milostivě dáti ráčili a my znamenavše jeho slušnou prosbu 
a vskutku shledavše mnoho věrné a ustavičné služby, kteréž jest nám činil a činiti nepřestává, 
chtíce jemu tuto vděčnost jakož pak slušno jest, ukázati s dobrým rozmyslem a moci naší 
královské jakožto král a markrabě Moravský dali jsme tímto listem a dáváme jmenovanému 
Václavovi jeho erbům i tomu, kdož by tento list měl, z jejich dobrou vůlí všecko právo naše ač 
které máme na svrchu psaném dvoře z jeho příslušenstvím a jiných důchodích jakýmižkoli 
jmény mohou jmenovány býti a což jest ke všemu od starodávna přináleželo a jistě přísluší ku 
pravému jmění držení požívání bez našich budoucích našich markrabí Moravských a jiných 
všech lidí všelijaké překážky. Tomu na svědomí pečeť naší královskou kázali jsme přivěsiti k 
tomuto listu.
Dán v Budíne v úterý na sv. Jeronýma od narození Syna Božího (1483) Tisícího čtyrstého 
osmdesátého třetího království Našich uherského dvacátého šestého a českého patnáctého 
léta.
Toho listu k vložení dáni jsou poslové od Pana Jana z Lomnice hejtmana markrabství 
Moravského pan Albrecht z Boskovic a pan Jiřík z Vlašimě."
V zemské desky vepsán teprv r. 1499.
1505. „Já Václav z Vitbachu a na Pavlovicích známo činím tímto listem obecně přede všemi, 
kdož jej uzří nebo čtouc slyšeti bude, že s dobrým rozmyšlením prodal jsem a listu tohoto 
mocí prodávám dvůr svůj vlastní dědičný v Tučině s rolí voranou i nevoranou i s luky k tomu 
dvoru příslušejícími a také jakž ten dvůr od starodávna sám v sobě zamezen jest opatrnému 
Jiříkovi Gejzci?*) -*) Qresse později Hřeše?**
(slovo neúplné, poněvadž je právě na odtřás-něném kraji listiny) a dětem jeho i budoucím 

potomkům k věčnosti ku pravému purgrechtovnímu právu za 100 a za 10 hřiven, kteréžto 
jsem již hotově zaplacené od Něho vzal a z toho dvora Jiříkovi budoucí potomci jeho budou 
mně svrchupsanému Václavovi erbům mým i budoucím potomkům platu dávati jednu kopu 
grošů širokých v roce a to rozdílně na sv. Jiří půl kopy groši a jednu kopu vajec a na sv. 
Václava opět půl kopy grošů a šest slepic a na sv. Martina krmenou hus a to budou povinni z 
toho dvora platiti na budoucí časy mně Václavovi svrchupsanému erbům mým i budoucím 
potomkům mým a tyto svobody prve jmenované jemu Jiříkovi i budoucím jeho potomkům 
dávám, aby mohli pivo vařiti k své domácí potřebě a z odumrtí všecky propouštím na takový 
způsob prve psaní Jiříka potomci jeho budoucí ten dvůr poručiti za zdravého života aneb na 
smrtelné posteli komu by se jim zdálo a líbilo a to poručenství by se dalo před tojtem mým a 
jedním konšelem, kteréž bych já tu v Tučíně z lidí svých měl, pakliby kdo bez poručenství 
umřel dětí ani ženy nemaje ten statek aby na nejbližšího pozůstalého spadl pakliby ženy, dětí 
ani přirozených přátel neměl, tehdy ten statek na mě Václava svrchupsaného a na budoucí 
potomky spadnouti má a byla-li by vojna bude povinnen Jiřík i jeho budoucí potomci z toho 
dvora také za tři čtvrti vedle lidí mých odbývati v válečném času, ač by se kde musilo holdo-
vati, aby též vedle lidí mých za tři čtvrti odbývali, také svrchupsanému Jiříkovi tuto milost 
činím, aby on, ani jeho syn bez jeho vůle v konšelství tažen nebyl a také již psaný Jiřík jeho 
budoucí potomci míti budou a mají moc to všecko držeti a požívati bez všelijaké překážky mé, 
erbův mých i budoucích potomků mých na budoucí časy tak jak se v tomto listě beze všeho 
umenšení nahoře píše a zmiňuje a jest-li by kdy kdo ten dvůr prodal s mou aneb erbů neb 
potomků budoucích mých dobrou vůlí mají sobě před fojtem mým odevzdati (a) a list tento při 
odevzdávání pro budoucí pamět prodeje a svobod tohoto dvora. K tomuto na potvrzeni všech 
těch věci nahoře psaných svou vlastní pečeť k tomuto listu dal jsem přivěsiti, jenž jest dán a 
psán na Pavlovicích tu neděli po svatým Ambrosi po narození Syna Božího 1505 léta 
počítajíc.
1554. Když Jaroslav z Pernštejna a jeho bratr Vratislav prodali Půtovi z Ludanic panství 



Helštýnsko-Lipnické, byla v tomto prodeji zahrnuta také část Tučína.
Pernštejnové: panský rod moravský a český se znakem černé zubří hlavy s protaženou houžví 
v nozdrách ve zlatém poli, dal českým dějinám muže veleslavné.
72
Pověst o původu jejich erbu jest tak známá, že ji možno nazvati pověstí národní. Majetek 
jejich byl tak rozsáhlý, že po rozdělení otcovského dědictví na každého z dvou bratří připadalo 
10, dle jiných dokonce 30 zámků s mnoha sty vesnic. Za bratří Jaroslava a Vratislava byla již 
sláva rodu Pernštejnského v úpadku. Vratislav, pán učený, měl okolo sebe rád umělce; byl 
skutečným mecenášem. Podporoval umění do té míry, že musil jeden statek za druhým 
prodávati.
Přerov byl jedním z posledních. Za manželku měl Vratislav Španělku hraběnku Maxmiliánu 
Manriquezovu de Lara, jméno v dějinách Přerova a Tovačova často se opakující.
Vnukem Vratislavovým, Vratislavem, vymřel rod Pernštejnů po meči.
Rodina pánů z Ludanic přišla na Moravu z Uher a měla v erbu na modrém štítu husu 
(maďarsky lud = husa) vyletující. Tomuto rodu patřilo mnoho osad v okolí Přerova: 
Roketnice, Bochoř, Chropíň, Kvasíce a Helštýn s Lipníkem.
1573 vkládá Václav z Ludanic Janovi Pilařovi dvanáct „člověku" na vsi Tučíně.
1584 v pondělí po neděli Laetare vyznává pan Zikmund Cišvic z Borové na Tučíně počet 
usedlých poddaných.
Cišvicové měli v modrém štítu břevno  modře a červeně šachované;  klenot:  dva červené 
klobouky s modrým vyložením obráceně postavené.
1589 v neděli před sv. Pavlem na víru obrácení námi Janem z Boskovic a na Třebové, 
nejvyšším sudím z Markrabství Moravského, Fridrichem z Žerotína a na Židlochovicích Jeho 
Milosti Cis. Řím. radou, stala se smlouva dobrovolná celá dokonalá mezi Jeho Milostí panem 
Hynkem Brtnickým z Waldštejna a na Brtnici, hejtmanem a nejvyšším komorníkem 
Markrabství moravského s jedné a urozenou vladykou paní  Marianou Višněvskou z Petrovce,   
vdovou   pozůstalou   po   nebožtíkovi   urozeném vladyce panu Zikmundovi mladším, 
Čišvicovi z Borové ze strany   druhé a to taková:   Jakož   jest   se   smlouva mezi timž jeho 
Milosti panem hejtmanem na místě sirotků zemřelého pana Zikmunda Cišvice a tou paní 
Marianou Višňovskou o převedení všeho statku dědičného pozemského po témž panu 
Zikmundovi Čišvicovi pozůstalého na tuž paní Marianu Višňovskou stala, kteráž to smlouva 
naučením Jeho Milosti nejvyšších pánů úředníků a soudců zemských při soudu tomto  Svato 
Tří—Královském léta tohoto osmdesátého devátého v sobotu po sv. Antonínu schválena a 
stvrzena jest a v témž naučeni Jeho Milosti to  doloženo, že   má  Jeho   Milost  Pvan  hejtman   
statek dědičný po témž Panu Zikmundovi Čišvicovi pozůstalý, smlouvou   na   pergamene k 
deskám   svědectví   udělati, a tou smlouvou   takový   statek  dědičný i na  tuž  paní vdovu 
převésti i podle   kteréhož   naučení  Jeho   Milosti pan hejtman  tak učiniti  ráčil a takový  
statek  dědičný po témž nebožtiku   panu Zikmundovi   Čišvicovi zůstalý na místě   dětí a 
sirotků   po   něm   pozůstalých, jí   pani Marianě Višňovské z Petrovce a erbům jejím totiž 
dvůr s desíti „člověky" ve vsi Tučíně, dvůr   ve vsi   Oseku, dvůr ve vsi Milešovicích se všemi 
rolemi, lukami, svobodami od starodávna k týmž dvorům a vsím náležejícím se vším plným
právem a panstvím jak jest toho všeho nebožtik Pan Čišvic   v    držení a  užívání   byl  a jakož 
listové a svobody na ty dvory a lidi ve vsi Tučíně v sobě šíře   obsahují a zavítají   ku právnímu   
jejímu,   erbům a dědicům jejich jmění, držení a dědičnému užívání touto smlouvou v desky 
zemské vkládá a kdež jest to jmenované   zboží  týmž  sirotkům   neboližto   nebožtíkovi   otci 
jejich anebo komužkoliv ve deskách zemských svědčilo, to se touto smlouvou moří a v nic  
obracuje. Tomu na svědomí a budoucí  pamět k této  smlouvě my napředpsaní smluvčí pečeti 
naše vlastní s jistým naším vědomím jsme přivěsiti dali, jenž jest datum léta a dne 
svrchupsaného.
1596 prodal Jan z Pernštejna celé panství přerovské městu Přerovu, jemuž však bylo upřeno 



právo vložiti statek do zemských desek a bylo tudíž nuceno prodati panství se značnou ztrátou 
ještě téhož roku Bedřichovi ze Žerotina.

1636 patřilo Karlu staršímu ze Žerotina v Tučíně 8 poddaných a roku 1670 Karlu Vojtěchovi 
Světlíkoví z Ghes rovněž jeden poddaný.
Téměř na konci dlouhé řady majitelů panství přerovsko-želatovicko-tučínského stojí velebná 
postava Karla staršího ze Žerotina jako pomník zírající do dvou nejdůležitějších epoch 
českého života na Moravě, kde po porážce odbojných stavů 1620 změny nejen v politických, 
náboženských a národnostních, ale také v majetkových poměrech nastaly, neboř přečetné 
malé i velké statky propadlé konfiskaci, na odbojných pánech konané, dostaly se do jiných 
rukou, zvláště cizinců.
Po vítězné bitvě císařských vojsk na Bílé Hoře nad vojskem protestantským a českým 
následovalo přísné pronásledování českých povstalců. Někteří hlavní původcové a vůdcové 
povstání v Čechách a na Moravě proti Ferdinandovi byli jako velezrádci na smrt odsouzeni, 
jiní, pokud bylo možno se jich zmocniti, byli do žalářů uvrženi, jiní pak ze strachu před 
ustanovenými tresty ze země v čas buď sami nebo s celými svými rodinami do ciziny uprchíi. 
Všem odsouzeným vinníkům, ať uniklým do ciziny, ať doma zůstalým byl jejich majetek 
nemovitý, dílem i movitý buď úplně, nebo částečně konfiskován a také těžké pokuty jiní 
přisouzeny. Jak v Čechách tak i na Moravě nejen mezi vyššími stavy, pány a rytíři, tak i mezi 
obyvatelstvem městským bylo málo těch, kteří na své statky do Čech a na Moravu, zvláště do 
Přerova. Dle legendy dal se Karel, cítě konec svého žití se blížiti, vynésti na cimbuří kulaté 
věže zámku přerovského, aby ještě jednou před smrtí viděl ten nádherně krásný kraj, který tak 
miloval a pro nějž tolik trpěl; zemřel dne 9. října 1636 na zámku v Přerově.
Po smrti hraběte Antonína Alexandra z Magnisů (5. června 1817) připadlo panství přerovské, 
přestavlcké a želatovské s Tučínem hr. Vilémovi z Magnisů a zůstalo v drženi tohoto rodu až 
do r. 1917, když nynější majitel hrabě Antonín Magnis celé panství agrární bance prodal.
Neutěšené poměry za nekonečných válek měst horno-italskýeh s Francií (1500—1502) 
přiměly mnohé rodiny šlechtické, aby se z Itálie vystěhovaly a to tím více, že nacházely ve 
Vídni a  v dědičných  zemích  rakouských výnosné úřady ve službě vojenské i státní. Mezi 
těmito rodinami byli i Magnisové,   kteří přišli do zemí rakouských asi v polovici 16. stol.; z 
nich jeden stal se osobním lékařem císařovým, druhý vojenským stavitelem, jiný opět 
peněžníkem a nejvyšším poštmistrem v Rakousich. Na Moravu přišel svobodný pán František 
de Magno, syn Konstantinův a Oktavie de Carcazola, rozený 1598 v Praze, kdežto bratr jeho, 
kapucín P. Valeriánus, narodil se ještě v Itálii.   František   koupil, drže  již  četné menší  statky  
v Čechách  a na  Moravě,   dne 18. ledna 1629 panství strážnické za 200.000 zl.   Zajisté  žil 
však na Strážnici již v r. 1628.
Jako horlivý katolík vypudil z městské fary kněze evangelického a osadil ji knězem 
katolickým, v r. 1633 uvedl do Strážnice řád Piaristů. Po životě plném snahy přivésti zpustlé 
město opět k rozkvětu, zemřel v Praze r. 1652. Manželka jeho, Johanna Františka Bergerová, 
zemřela v r. 1654 zanechavši celé své jmění na zřízení ústavu šlechtičen v Brně.
Hrabě František Magnis koupil s manželkou svojí Marií Angelikou hraběnkou Braida v r. 
1683 Přestavlky, jež zůstaly v rukou hrabat z Magnisů až do r. 1796, Nejzajímavější osobností 
v rodině hrabat z Magnisů jest zajisté hrabě Antonín Alexander, jenž vládl velmi značným 
jměním. Dědil Přestavlky, sňatkem s hraběnkou Gotzenovou stal se dědicem rozsáhlých 
statků v Pruském Slezsku, k tomu pak koupil 1795 Přerov.
Hrabě Antonín Alexander byl okonom-filosof, staraje se tak pečlivě o hospodářství na svých 
statcích, jako o literaturu krásnou a vědeckou. Stál v písemném spojení s nejslavnějšími duchy 
v Evropě, zařídil však také v Eckersdorfě snad první továrnu na výrobu cukru z řepy; proslulý 
byl zvláště vzorným chovem ušlechtilých druhů ovcí na svých statcích. Psal mnoho a to o 
věcech nejrůznějších ; v denících jeho střídají se úvahy o vychování synů, o abolici roboty, s 



poznámkami o přípravě dobrého ovčího sýru a lyrickými básněmi. Tohoto vznešeného ducha 
vhodně doplňovala manželka hraběnka Luisa Gotzenova, jež nenechala si ujít žádné 
příležitosti ať veselé, af truchlivé, kterou by byla neopěvovala písní a básní. Při tom byla 
přelaskavou matkou, vzornou hospodyní. Přežila manžela svého jako vdova až do roku 1848; 
oba jsou pochováni v Eckersdorfě.
Nynější hrabě Antonín narozen r. 1856 jest doživotním členem pruské panské sněmovny, 
čestným rytířem mal-tézským. Jest i se svou chotí Blankou, rozenou hraběnkou Deymovou ze 
Stříteže, pravým lidumiiem, jsouf oba známí jakožto štědří podporovatelé chudiny. Upřímnou 
láskou přilnula celá hraběcí rodina k našemu selskému lidu. Hrabě cítí se skutečně šťastným 
při pobytu ve Strážnici. Bohužel, že rodinné a hospodářské poměry nutí jej zdržovati se v 
Eckersdorfě v Pruském "Slezsku.
Erb hrabat z Magnisů skládá se ze štítu příčným břevnem rozděleného; vnitřní štítek nese 
původní znak:
obdrněnou ruku s mečem, l. a 4. pole dvouhlavého orla. Helmice prostřední jest ozdobena 
orlem, pravá obrněnou rukou, levá dvěma křídly v barvách štítu: zlatá a modrá.

Psáti zvláštní dějiny dvou osad, jež od jakživa stranou ruchu světového stály, bylo by 
zbytečno; jsouf ostatně dějiny i té nejmenší vesničky jen odleskem dějin všeobecných. Každá 
bouře, jež rozčeřila hladinu dějin všeobecných, alespoň jednou vlnou dotkla se našich vesnic. 
Dějiny nejbližšího centra jsou zároveň dějinami jeho okolí, což by v našem případě 
znamenalo: psáti dějiny Přerova, jež zaznamenáváme jen v rysech nejdůležitějších.
Přerov náleží k nejstarším osadám na Moravě a hrad Přerov byl již v 11. století střediskem 
zvláštního úkrají a sídlem arcijáhenství. V návalu tatarském v roce 1241 byl Přerov úplně 
zničen; král Přemysl II. obnovil město r. 1236 uděliv mu mezi jinými výsadami městskými 
právo, kterého užívala Olomouc. Jako při jiných zeměpanských městech vyvinulo se časem 
také při Přerově podhradí — nynější Dolní město, ve kterém řemeslníci a rolníci se usazovali; 
toto podhradí dal maikrabě Jan opevniti. V závěti z r. 1371 markrabí Jan odkázal Přerov 
druho-rozenci svému Prokopovi. Po bitvě u Tachova r. 1427 houf Táborů vrazil na Moravu, 
dobyl města Přerova, drancoval je a od té doby zůstal Přerov důležitým sídlem husitů na 
východní Moravě.
Přerovem tenkrát vládl Vok ze Sovince, který, když Basilejskými kompaktáty nastalo v 
Čechách utišeni, od markrabí Albrechta r. 1436 na milost vzat byl; městu dovolil Albrecht, 
aby si mohlo voliti kněze pod obojí. Král Ladislav zastavil Přerov Janovi z Cimburka, jehožto 
syn Ctibor právo zástavní r. 1470 postoupil Albrechtu Kostkovi, tento pak r. 1475 Vilému z 
Pernštejna, kterému králové Matyáš a Vladislav Přerov s hradem i veškerým panstvím za 
peníze zástavní odevzdali v dědičný majetek. Páni z Pernštejna udíleli Přerovu mnoho výsad, 
kterými město zkvétalo. Hned první držitel toho rodu postaral se, aby okolí zámku bylo 
osazeno. Již r. 1479 prohlásil Vilém z Pernštejna, že kdo by se „na kopci" osadil, na deset let 
ode všech daní a dávek bude osvobozen, po 10ti letech pak že platiti se má z větších domů po 
8 groších ročně a z menších, co se zvláště ustanoví. Výsadami a úlevami, kterých páni z 
Pernštejna městu dopřáli, město zkvétalo rychle a blahobyt rozmnožil se tak, že město jsouc 
pamětlivo, že dříve bylo zeměpanským, r. 1596 od Jana z Pernštejna celé panství odkoupilo, 
avšak tím, že se stalo poddaným, pozbylo práva vložiti statek do zemských desk a bylo tudíž 
nuceno prodati panství Bedřichu ze Žerotína.v Také Žerotínové přáli městu, zvláště Karel 
starší ze Žerotína. který se v roku 1598 v panství Přerova uvázal.
Ale přišly na město pohromy, r. 1642 dobyli ho Švédové, vyjma hrad silně opevněný, kteří je 
a všechna předměstí vyplenili a vypálili; sotva město z rumu povstalo, lehlo 1664 opět 
popelem; r. 1717 pozbylo město morem více než polovici obyvatelstva.
Přerov patřil k hlavním sídlům Jednoty bratrské. Po bitvě bělohorské uveden do Přerova opět 
katolicismus.



R. 1741 až 1742 byli v Přerově Prusové. R. 1841 dokonána železná dráha z Uh. Hradiště až 
po Přerov. R. 1866 byli Prusové opět v Přerově; roku 1868 zničil požár téměř celé město.

Pečeti.
Staré znaky a pečeti jsou důležitou památkou pro vývoj osad a svými předměty ve znaku 
přispívají lido-vědě a umění.
Byl to pro každou osadu významný okamžik, když se jí dostalo „práva pečeti"; neměla-Ii obec 
vlastní pečeti, musila rozličné potřeby písemné vykonávati jinde.
Zajímavo jest, že na Moravě záhy také mnohé vesnice nabyly práva užívati pečeti; do 
polovice 18. století měla již velká většina vesnic na Moravě svou pečeť a svůj znak.
Pozdější doba, lhostejná a nevšímavá ke všemu, co mělo a mohlo býti krásné, neviděla také 
žádné krásy ve starých pečetích; připouštějíc, aby se ztratily, nahrazovala vzácné památky 
starých rytců až uboze nevkusnými razítky gumovými. Na mnohých místech nepostarali se 
ani, aby v novém razítku obsažen byl původní znak. Znám vesnici, jež klidně užívá pečeti —
cizí!
Staré pečeti želatovické a tučínské našel jsem v lánských rejstřících v zemském archivu v 
Brně.

Pečeť želatovská má uvnitř radlici a dokola nápis: Obecní pečeť Želatovic.

                                                 

Tučínská je poškozena a nečitelná, těžko zjistiti, co začáteční písmena, ač-li správně 
zapsána jsou, znamenají.

                                                

Dnes užívají obě obce razítka se jménem obce uvnitř celého pluhu; staré pečeti potkal asi týž 
osud jako všecky listiny, o nichž pan nadučitel ze Želatovic zcela správně poznamenává, že se 
ztratily půjčováním na výstavy.

Sirotčí knihy.
Pánovi půdy patřilo vše, patřili mu tudíž i sirotci; dobře bylo těm, kteří patřili vrchnosti 
dobrotivé, milosrdné. Ta starala se o sirotky jako o své vlastní děti, dohlížela na poručníky, 



aby sirotky péči jejich svěřené, posílali pilně do kostela a do školy, aby je vedli k řádnému 
zaměstnání.
Běda však, kde se vrchnost o sirotky nestarala, anebo jen potud se starala, aby jí z pravomoci 
nevyklouzli; třikrát běda však těm ubohým, kteří měli riesvědomitého poručníka! Pán měl 
zájem na tom, věděti o všech svých sirotcích, proto si je dal dvakrát do roka v zámku „stavěti", 
nesvědomitému poručníkovi záleželo však na tom, aby se pán o sirotky co nejméně staral. 
„Nepostaviti" sirotka znar.ienalo pro poručníka značný trest a často i ztrátu značného příjmu. 
Chudé sirotky brala si vrchnost za služebníky do zámku, říkalo se jim „milostivá čeládka" 
snad proto, že jim milostivá vrchnost prokazovala tu milost, že jim nedávala platu: sloužili
zadarmo.
Knihy, do nichž zapisován veškeren majetek sirotků, vydání pro ně učiněná, nazývaly se 
knihami sirotčími a náleží k nejvzácnějším pramenům. Dávají nahlédnouti do intimního 
života rodinného, do majetkových poměrů, udávajíce často ceny i věcí nepatrných. Z nich 
dovídáme se o způsobu výchovy dítek, o nákladu na studie atd. Škoda, že ani tyto knihy na 
Přerovsku se nezachovaly; zbylo jen z Tučínské knihy sirotčí několik listů, které pro věčnou 
paměť zde do slova zapisuji.
(Originál nalezený u učitele Březiny v Brodku snad se dostane přerovskému městskému 
museu.)
1626. Grunt Jíry Holečka.
Léta Páně 1626 v úterý po sv. Kateřině za purgmistra Jana Rausa a fojta Jíry Tihelky Jura 
Holeček koupil grunt od Mandy pozůstalé vdovy po nebožtíkovi Martinovi Janouškovi v 
Tučíně se třemi čtvrtkami roli, třemi klisnami, jedním vozem, pluhem, branami i s jiným 
hospodářstvím tehda pozůstávajícím, s ozimnim osetím, kromě na čtvrti za skalou na osivo 
wimíněnou, k tomu přidává se ještě sutého obilí 3 a půl měřice rzi, 3 měřice ječmene, 6 měřic 
ovsa, l měřici pohanky a to za tu sumu 500 hřiven na 60 hřiven závdanku, kterýž závdanek 
takto vykládati má: 5 hřiven při odevzdávce a ostatek jeho počna léta 1627 při sv. Václavu 
každoročně po 5 hřivnách až do vyplnění jeho. Hlavní pak sumu, totiž 440 hřiven při památce 
sv. Jiří počna léta výš o závdanku psaného po 10 hřivnách, do vyplnění všeho vykládati a 
platiti má. Za Mandou vdovou po Janouškovi zůstávají na sirotka jménem Dorotu dceru dvě 
jalovice, kdy jí koli potřebí bude, aby za takové jalovice dáno bylo též 10 hřiven. Též Dorotě v 
nouzi její dáno jest ji z týchž jalovic l hřivna. Item táž vdova Manda na jiného sirotka totiž 
Mandu za dví sviní dlužná 5 hřiven, kteréž platiti má po dvou hřivnách až do zaplacení. Item 
jakož na tu Mandu od otce Martina Janouška poručena jedna hřebice byla, ta aby byla pro 
dobré sirotku prodána za 23 hřiven avšak takovou klisnu aneboližto hřebici Jeho Milost Pán 
do dvoru vžiti poručiti ráčil.
Item za purgmistra Pavla Škrabala prodáno též Mandy sirotka žito na poli Jírovi Holečkovi za 
12 hřiven na zaplacení po 2 hřivnách počna léta 1627. Na to Jíra Holeček položil 2 hřivny, 
zůstávají za Pavlem Škrabalem.
Pavel Škrabal ty dvě hřivny, které byly za ním, položil. Jíra Holeček položil závdanek 4 
hřivny, dána z nich sirotku Dorotě l hřivna, o čemž ut supra.
Item Martinovi Flekovi z nich zapůjčena l hřivna. Item Janovi KOZOVÍ též půjčena z nich l 
hřivna a straší (starší) při zpracování těch věcí sirotčích utratili l hřivnu.
1634 (opsáno jako ukázka v původním pravopise).
Letna Panie 1634 na den Nového Letha la Purgmistra Jana Rausa, Fogta Qyržika Tihelky, 
Konsselův Jana Koze, Anna pozůstalá vdova po nebosstíku Gyržíkovi Holecžkovi ugala ten 
grunt podle Porucženstwy Manžela svého na ten kup, na kterýž geg byl sám kaupil totiž ze 
tržema cžtwrtnímy roli ze trým koňským gednim Pluhem, Branami y giným hospodaržstwým. 
Táž Anna kaupila hržebiczy porucženou Martinovi sy-rotku, kteráž gest gí prodána za 15 
hřiven, kterauž každorocžnie po gedné hržiwnie platiti má prži Svatém Vaczlawie. Rukogmi 
za to Martin Ržeznicžek a Pavel Maczyrek.



Týž rok prodán gest hržebecz Ržehoržovi Hržessowi za 14 hrživen na Placzeni po l hržiwnie 
Prži Swatérn Waczlawie až do wyplniení. Rukogmi za nieho Pavel Sskrabal a Pawel Hrabal.
Letha 1637 Gyržík Polák Položil na ten dluh svůg l hržiwnu, kteráž gest wydána na zhogení 
hlavy na Kacženie téhož Syrotka z povolením J. Mtí Pána. Letha 1639 den Památky Hromicz 
Pamiet se cžiní, zie gsau dwy Ovcze Syrotcži po Nebo. Qurovi Holecžkowi Otcži-mowi tiech 
Syrotkůw v sumie 9 kusů. Ty se magi tohoto roku prži Swatém Martinie vyslaužiti. Z tiech 
Ovecz Wlnu po ty cžasy czo na díl Syrotcži pržisslo a Utržil za ni 3 Fl. r. takowy peníze 
zůstawagí za týmž Holecžkem.
Wicze gesstie téhož Roku pržedepsaného za Pod-zytnni Wlnu czo na díl Syrotcži pržisslo l Fl. 
r. kterýž zůstáwá za týmž Holecžkem.
Léta Panie 1639 Prži cžasu Památky wssech Swatých za Purgmistra Martina Biehala, Fogta 
Gyržíka Tihelky, Konsselů Jana Koze, Pawla Maczyrka a Gyržíka Ssaf-farze prodaný gsau 
Owcze po ne 60. Gyržíkovi Holecžkowi podle Porucženstwí geho na Syrotky po niem 
pozůstale Jakubovi Otcžimowi tiech Syrotků za Summu 10 hrživen na Placzení prži Svatém 
Waczlawie každo-rocžnie po l hržiwnie do wyplniení wsseho, Rukogmi podstawil Mikulasse 
Malého a Ržehorže Hržessu 1645.

Grunt Jakuba Hrubého.
Léta Páně 1635 na den Božího vstoupení za purg-mista Jana Raussa, fojta Jiříka Tihelky, 
konšelů Jana Koze a Martina Běhala prodán jest grunt Anně pozůstalé vdově po nebožtíku 
Jakubovi Hrubým manželu jejím, na tu sumu i na vyplacení jak jej byl nebožtik manžel její 
koupil, k němuž se jí přidávají dvě klisny i s jiným hospodářstvím sedlským k gruntu 
náležejícím. Týž den jest ji prodána jedna klisna za 12 hřiven na placení každoročně po l 
hřivně.
Tolikéž jsou jí prodány 2 krávy za 16 hřiven na placení každoročně po jedné hřivně při sv. 
Václave do vyplacení. Za kterýžto dobytek podstoupila rukojmí Martina Běhala a Ondřeje 
Navrátila, kteréžto peníze za ten dobytek budou náležeti sirotku pozůstalému dceři Dorotě po 
témž Jakubovi Hrubým. A poněvadž ještě zůstává na díl téhož sirotka jedno volče, za kteréž 
má dochovati krávu, když by jí bylo potřebí a jestliže by výš jmenovaná Anna stav svůj mínila 
proměniti, tehdy má při smlouvách svatebních táž kráva na téhož sirotka vymí-niti. Item 
Matěj Kubiš položil úřadu půl hřivny při zpracování této smlouvy.
Více ještě jest prodána jedna kráva, kteráž byla v chování v Břestě na téhož sirotka Dorotu po 
nebožtíkovi Jakubovi Hrubým Otčímovi jejím za 8 hřiven. Na pia-cení každoročně po jedné 
hřivně. Rukojmí postavil za tuž krávu Mikuláše Malého a Jakuba Holečka. Na to vypravil 
Matěj Kubas při zpracování toho - - 5 g l b.
1638. Léta Páně 38 za úřadu Jana Rausa, fojta Jiříka Tihelky, }akub Holeček dal od hojení 
Martina sirotka hlavy nakažené Zkabirgovi do Fryštáku 3 fl. mor,
Léta Páně 1641 za purginistra Martina Běhala, fojta Jiříka Tihelky a konšelů jim ku pomoci 
přidaným Jakub Holeček položil za koupené ovce sirotčí l hřivnu.
Téhož léta a za téhož úřadu v úterý před sv. Alžbětou Jan Koza položil tu hřivnu, která za nim 
zůstala z zá-vdanku Jiříka Holečka a vydána jest týž den Magdaleně po nebož. Martinovi 
Janouškovi pozůstalém sirotku. Item týž den vydáno jest Mandě na její spravedlnost 4 hřivny. 
Item Jakub Holeček položil za obilí do statku Janouškova 2 hřivny.
Téhož léta za úřadu Jana Koze, fojta Jiříka Tihelky a konšelů jim ku pomoci daných ve středu 
před sv. Matějem. Řehoř Gřeša za to hřebce l hřivnu položil.
Léta Páně 1642 za purgmistra Martina Běhala, fojta Jiříka Tihelky a konšelů jim,ku pomoci 
daných ve středu před památkou sv. Pavla Řehoř Gřeša položil za toto hřebce do statku po 
Jiříkovi Holečkovi l hřivnu.
1643. Vydáno sirotkům nebožtíka Martina Školaudíka ve středu před vánoci když byl 
nemocen 14 gr. Léta 1644 když do Brna šel 6 gr., poslovi co s ním tam šel dáno 14 gr. ítem 



pohřivnového vzato l gr. 2 b.
1648 o den svaté Marie Magdaleny koupil grunt Jan Zdráhal od úřadu za^ purgmistra v Pavla 
Hrabala, fojta Jiříka Šafáře, Martina Řezníčka a Řehoře Hřeše konšelů k tomu přidaných na 
sumu 500 hřiven. Na závdanek na 60 hřiven, kterýžto závdanek upouští se jemu na místě 
hospodářských věcí, poněvadž ničeho před nikami nebylo okromě toliko co úřadu z toho 
závdanku l hřivnu položil.
K tomu se jemu pouští všechno osetí, co se ho koli nachází, jen toliko l a půl měřice rzi na 
oplátky dlužníkům to se vy minuje. Hlavni sumu pak totiž 440 hřiven při sv. Václave 
každoročně po 10 hřivnách platiti povinnen bude až do zaplacení.
1659. Léta Páně 1659 ten úterý po smutné neděli s vůlí J. Mti pána za purgmistra Pavla 
Hrabala, mladšího Jana Otáhala, fojta Martina Běhala, Konšelův jejich Jana Žehnala a 
Václava Koze zapsán jest grunt po ne-božtíku Pavlu Macyrku Susaně dceři jeho, která zůstala 
po něm, podle odporučenství jeho se třemi čtvrtinami rolí, se třemi koňmi tažnými, čtvrté 
hříbě, vůz celý, brány dvě, k tomu pluh železný a tak se vším hospodářstvím s tou výminkou 
jakž v poručenství: totiž, aby Anna pozůstalá vdova po témž Pavlu Macyrku přijala sobě 
každoročně měřici žita, měřici rzi, věrtel semence to až do smrti její kdokoli hospodářem bude 
na tomž gruntu, aby jí svými koňmi vzdělával Susaně dceři téhož Pavla Macyrku na sumu 500 
hřiven, na závdanek 50 hřiven, kterýžto závdanek platiti bude každoročně při sv. Václave po 5 
hřivnách až do vyplacení. Hlavní pak sumu po 20 hřivnách každého roku až do vyplacení.
1675. Léta Páně 1675 za purgmistra Matúše Hradila, mladšího Martina Laciny a. fojta 
Melichara Janovského, konšelův Matěje Konůpky staly se rozdíly mezi dítkami po nebožtíku 
Mikuláši Konůpku; předně mateři dvě krávy, potom Janovi synu mladšímu jedna klisna když 
jemu potřebí bude, aby jemu dána byla, k tomu taky na tři dcery z těch jednej každej po jednej 
krávě aby jim držána byla, když by zrušily a jim potřeba nastala; k tomu taky ještě mateři aby 
se jí každoročně přišívala na zimu l měřice rzi a věrtel žita na jaro s tým způsobem věrtel 
ječmena a čtvrt semence to až do smrti její tak na to podle smlouvy s přáteli svými přistoupil; 
k tomu taky dvě ovce matka sobe vymínila.
1677. Anno Domini 1677 za purgmistra Jana Otáhala, mladšího Pavla Doležala, Michala 
Michny vzala matka Matěje Konůpky své dvě krávy a dvě ovce, které byly zapsány a tak nic 
nemá kromě osetí, k tomu taky ještě vzala jednu krávu sirotčí, která patřila sirotku jménem
Anně avšak na ten způsob, aby ji nezmrhala anebo prodala bez vůle úřadu, než aby se živily, 
poněvadž jest nedostatečná a chromá a tak ještě Matěj Konupků bude povinnen dvěma 
děvčatům totiž Marianě a Kateřině po jedné krávě dát, když bude potřeba. Matěj Konupka 
oddal krávy sestře Maríně, Kateřina sestra Matěje Konůpky umřela, ta kráva, která jí patřila, 
bude na rozdíl druhým sirotkům.
1677. Léta Páně 1677 dne 3. března za purgmistra Jana Otáhala, mladšího Pavla Dolečka, 
konšelů Michny, fojta Melichara Janovského staly se rozdíly niezi sirotky po nebožtíku Janu 
Zdráhalovi předně mateří jménem Dorota, dvě krávy poručil; potom jí vymínil přisivku na 2 
měřice každoročně a to až do smrti její, potom Janovi synu mladšímu dva koně a když by koni 
nebylo, tehdy jemu Tomáš starší, kterýž hospodář jest, aby jemu 20 rýnských dal, k tomu kolo 
kuté a nápravu jednu, [tem Kači jednu krávu a jedno tele a to se jim uvolil hospodář jim 
děvčatům z těch telat chovat do roku a po roku aby jich dali mezi lidi chovati.
1680. Léta Páně 1680 za purgmistra Matouše Hradila a fojta Jana Kutného a konšelů Urbana 
Rusa, Matěje Konůpky v den svaté Marie Magdaleny Matěj Odstrčil ujal grunt po nebožtíkovi 
Pavlu Doležalu na ten způsob, jak poručenství samo v sobě zní.
1683. Poručenství Matěje Konůpky. Matěj Konupka ležíce na smrtedlné posteli a jsouce ještě 
při dobré paměti učinil jest poručenství statečku svého, kterého mu Pán Bůh skrz jeho práci 
požehnati ráčil, předně a především poručil duši svou Pánu Bohu všemohoucímu v jeho svaté 
ruce.
Ze statečku svého pak poručil Kateřině dcerce své jednu krávu a jednu jalovici dvouletou, 



čtyři ovce, dvě měřice rzi, 2 měřice ječmena, manželce po něm pozůstalé Anně grunt, dva 
koně, půl voza kutého a to předek s nápravou, pluh s železy a dvě brány.
Item: Cokoli mimo toto při témž gruntě jest, to Anně pozůstalé vdově patřiti bude, aby ona s 
tím činila, jak se jí líbiti bude. Při tom gruntě mají sirotkové zůstati i s tím, co jest jim 
poručeno až do zrostu jejich, jestli by pak Pán Bůh z těch sirotků kterého neuchoval a zemřel, 
jeho díl má na druhé připadnouti, kdoby koli na tom gruntě hospodářem byl, ten takové jejich 
příslušející statky povinnen bude podle obšacování úřadu platiti těm sirotkům totiž jedné 
každé osobě za krávu a jalovičky půl osmé hřivny za 4 ovce tři hřivny a to povinnen bude 
takovým sirotkům vydati, kdy jim toho potřeba bude ukazovati.
Item kdokoli na tom gruntě hospodářem bude a který sirotek zrostu došel, má tomu a 
povinnen bude podle možnosti výdavku učiniti.
Stalo se za fojta Jana Kutného, purgmistra Matouše Hradila, mladších Urbana Rusa a Tomáše 
Zdráhala léta 1683.
Poměr poddaného k vrchnostem, která mu ničeho zdarma nedala a i tam, kde si poddaný 
nejmenší milost hotovými penězi zaplatiti musil, až směšné poníženosti trpěla, snad i 
vyžadovala, osvětlí nám nejlépe žádost Jana Skácela z Želatovic o prodej chalupy, kterou roku 
1792 poslal.
Gegich Wysocze Urozené Milosti Nejmilostiwiegssimu Panu Panu Hiacinthu Swobodnému 
Panu z Brettonů panu na Želatowitczich, gako taky Ržymskeg-Císaržskeg-Kralowskeg 
Milosti Wysoce Pržedstawenému Magorovi Má neguniženiegssi žádost a Volání o Mnie 
Milostiwe odprodání Panskeg Chaiupy.
Gegich Wisocze Urozená Milosti, Negmilostiwiegssi Panně a Panně! Gegich Wysoce 
Urozená Milosti Rácžigou Mnie Milostiwie pržednesti dovoliti, z gakim Spůsobem sem Gá za 
cžiastieg Mou neguniženiegssi žádost, by Mnie a Mogim Potomkům Panská Chalupa 
Milostiwie odprodána bila, Gegich Wysocze Urozeneg Milosti pržednesl, poniewač ale as 
posavad na vsseczku prozbu Mau ze žádnou Milostiwau resoluczy sem obdarovati nebil, tak 
pržicházím ga gesstže z Neghlubssi poníženosti žádagícz, by z Ohledu chudoby Meg tau z 
wrchu gmenowanou chalupu Mnie a Mogim potom-kom, bichom gistym zaopatrženiem 
Obidlim bily, z Gegich Wisocze Urozeneg Milosti odprodati racžili. Za kíerauž Welkau 
Milost Ga y dietky Mé as do Smrti naši za Ščasné a dlaiihé panování Gegich Milosti, ano taky 
za hogné rozmnoženi Gegich Wisocze Urozeney Negmilostiviegssi Familie na kolenou denně 
Pána Boha Vssemohauczyho prosytí neopomenul.
Gegich Wissocze Urozené Milosti
                                                                                   neghlubégssi a negponiženěgssi
                                                                                   Podaný Jan Skácel. 

                          Věru, hlouběji a poníženěji — nemožno!

Poddanské poměry.
Poznavše pány Želatovic a Tučína, chceme se také blíže seznámiti s poddanými, neboť zajímá 
nás zajisté více život našeho rolníka, než život cizí šlechty.
Oblíbeným předmětem historického studia jsou poměry stavu selského v našich zemích. 
Pracovníci o dějinách selských podali velkou řadu prací, ve kterých se zabývají poměry 
selskými v minulosti hlavně po stránce hmotné a právní. Předmětem velmi četných prací je 
dále vnitřní správa v poddanských osadách, jak se jeví v knihách gruntovních, v urbářích, 
registrech sirotčích, obecních řádech a instrukcích, jež vydaly vrchnosti poddaným i svým 
úředníkům. Dále popisuje mnoho prací příčiny i průběh selských bouří, v nichž projevila se 
nespokojenost s neutěšeným hospodářským stavem a žádána náprava.
Obtížné otázky o rozsahu a jakosti půdy, na které sedláci seděli a jež byla podkladem jejich 



hmotného postavení, dotýkaly se dosavadní práce o selských dějinách jen stručně, nebo se jí 
vůbec nezabývaly, spoko-jujíce se namnoze jen povšechným údajem, že panství mělo tolik a 
tolik lánů, půllánů atd.
Jak již řečeno, nedostává se nám z uvedených pramenů k těmto statím téměř ani jednoho; 
bude tudíž třeba po drobtech sbírati, co v různých listinách o Že-latovicích a Tučíné 
poznamenáno jest. Za doby úřadů patrimoniálních byla všechna akta uložena na zámku 
přerovském, kde větší část zničena byla požárem v r. 1868. Tomu nasvědčuje zbytek listin, 
jenž byl zachráněn pisatelem těchto řádků do Strážnice převezen, ještě dnes mají všechna 
takový vzhled, jakoby byla v komíně uložena bývala.

Obecní řád
našich obcí nemůžeme lépe vylíčiti, než uvedeme-li aspoň ve výňatcích: „Jeho Milosti vysoce 
urozeného pána, pana Karla stár. ze Žerotína na Rosicích, Dřevohosticích a hradě Přerově, 
hejtmana markrabství Moravského.
Zřízení a některé artikule obecní snesené. Poněvadž každé město a obec potřebuje toho, aby v 
něm správa a řádové křesťanští držáni, a spravedlnost povinná ku Pánu Bohu a od jedněch lidí 
ku druhým zachována byla, i pro konání a ostříhání toho mají v každé obci k tomu osoby 
vhodné, nepodezřelé ale dobře pověstné bázeň Boží mající vyvolováni a ustavováni býti, jako 
purkmistři, rychtář a konšelé, jež šlovou starší rada města. Ti pak k tomu zvolení mají na to 
mysliti a o tom držeti, že jsou, ač skrze lidi a rozum lidský avšak vůlí Boži v ten úřad povoláni; 
protož každá osoba nemá sobě úřadu na něj vloženého lehce vážiti, ale jej za vůlí Boži přijíti s 
ctným chováním ozdobovati.
Jaká pak povinnost úřadu by byla o práci sobě svěřené z těchto níže oznámených věcí každý 
bude moci rozuměti.

Konšelé.

1.  Nejprv, aby  konšelé  byli  poslušní  purkmistra, jej v poctivosti měli  na každém  místě  v 
lásce a ve svornosti zůstávali, opilství, sváiů, různic, ňestejností i všelijakých nepoctivostí  se 
nedopouštěli,  kdo by  pak čeho toho se dopustil, má trestán býti podle uvážení starších.
2.  V scházení k soudům aneb pro potřeby panské, sirotčí, obecní   mají se   vážně míti   a 
sejdouce se,  jeden každý místa svého šetřiti, do uložené hodiny se ujíti a sejdouce se, co 
potřebného spravovati tak,^aby sami sebe i jiných při   živnostech   neobmeškávali.   Žaloba,   
odpor stran soudících se konšelé mají   pilně   poslouchati,   tak aby pře jejich proměněna 
nebyla, ale soudy, aby spravedlivě činili - - ne  podle  přátelství,  ani  bohatství ani hněvu, ani 
jaké náchylnosti, neb pro fary, ale spravedlivě, podle přísah svých, v potazu každý šetřiti má, 
pověda své zdání již mlčeti a jiným nepřekážeti, a jestliže by kdo své zdání lépe pověděti 
uměl, na svém nestáli, ale k tomu, oč lepšího jest, přistoupiti.
3.  Konšelé v potazu nemají šeptati jeden s druhým, aniž stranám, neb straně zjevně neb tajně 
za přítele se stavěti, ani jakého návěští stranám dávati;   ani vytrhna se z jiných, k stranám  
všetečně  bez  dovolení purkmistrova mluviti nemají pod skutečným trestáním.
4. Žádný konšel z rady nemá bez dovolení purkmistra ven vycházeti  a zvláště,  když potaz 
jest, ani s kterou stranou o své věci v radě mluviti, leč když se stranám výpověď učiní,   tehdy 
vezma  odpuštění   od purkmistra může ven z řady vystoupě, mluviti, s kým potřebí bude.
5. Žádný i konšelů nemá nikam přes pole z města vyjížděti a vycházeti bez odpovědi 
purkmistra, a byl-li by kdekoliv který konšel neb konšelé od purkmistra vysláni, ti mají se v 
tom poselství věrně chovati a to jednati, co by jim poručeno bylo, nic svého v tom 
ne-obmyšlejíc než obecní dobré.
Item: nemají konšelé žádného z přátel svých neb z přízně do rady uvoditi, než kdo prve na 
rathauz přijde, toho prve vyslyšeti a odbejti mají a potom jiné pořádně, kromě duchovních a 



přespolních, leč by k tomu slušné příčiny byly: také žádnej konšel, ovšem purkmistr v 
ru-kojetnství proti radě dávati se nemá.

Purkmistr.
Item: Purkmistr nemá jinde nalezen býti než doma a na rathauze, tak aby lidé v potřebách 
věděli, kde purkmistra najíti.
Item. Purkmistr nemá pracemi konšela jednoho více nežli druhého obtěžovati, ale rovnosti 
šetřiti a což komu poručí, ten to na péči měj atak opatruj, aby skrze tvou nedbanlivost na tom 
škody žádné se nedalo; nebo skrz čí by nedbanlivost škoda na čem se stalo, ten by té obci neb 
sirotkům statkem svým nahraditi povinnen byl.

Soudy.
Co se soudův dotejče, ti od purkmistra a konšelův v místech slušných konáni býti mají 
spravedlivě, ne v domech šenkovních na pití při opilém času.
Sirotčí a obecní věci.
Co se týče sirotčích neb obecních úřadů, opatrování svěřených dotejče k tomu úřad pilně 
dohlídati má, aby se na ničemž žádné škody nedalo, nýbrž tohoto šetřiti.
Purkmistr, jestliže by z města s pečetí šel, aneb jel, též ztratil-li by klíče, ten pánům oběd 
dobrý dáti má.
Přísahal-li purkmistr po svém zvolení, ujišťoval, že bude jen čest Boží vyhledávati, kontribuci 
náležitě odváděti, peníze se vší pilností upomínati ani že ku své potřebě obracovati, tím méněj 
někomu půjčivati, rychtáři v rozsudcích věrně na ruku jíti, všechny hříchy proti Bohu a 
schůzky proti milosti své netrpěti.
Rychtář čili fojt přísahal, že chce ve všem čest boží a spravedlnost zachovávati, všechna 
kancelářská řízení se vší pilností vykonávati, peníze upomínané za sebou nenechávati, 
vejnosy právní, kde přísluší, odváděti, nic pro přízeň a nepřízeň dary a nedary, nýbrž vše pro 
spravedlnost činiti, podezřelé schůzky proti vrchnosti přetrhovati a hned na kanceláři 
přednésti, vdovám a sirotkům nedáti ubližovati, sobě svěřené soudy v pilnosti k robotám 
přidržovati.
V takovém řádu vznikl „Obecní protokol dědiny Tu-čina", jehož: 1. zápis pochází z roku 
1810, poslední z roku 1878. Všechny zápisy svědčí o úpadku ve spořádaném vedení obecního 
protokolu, poslední záznamy spokojují se s uváděním jmen zvolených obecních výborů a 
starostů. Mnohé strany — (více než 60) jsou vytrhány, písmo místy sotva čitelné, nikoliv pro 
staré tvary písmen, nýbrž pro pohodlnost zapisovatelovu.
1810 obec Tučínská prodala kovárnu pod číslem 1. za 48 zl. Petrovi Zbytkoví, 1835 odkópil 
od obce zahradu u kaplečke Karel Špaček, k tomu roku 1848 ještě 7 []
1817 Martin Seidl prodal chalupu číslo 38. na obecním placu Janu Procházkovi za 400 fl. 
1845 odkópil Francek Dočkal od obce 3 sáhe.
1848 deto odkópil kósek placu na 5 sáhů a upovoluje se každé rok od obce zteho kóska při sv. 
Martino zaplatit 2 fl. 20 kr. jak minca pode.
1823  připsaná  chalópka na obecním  placó Františku Ondruchovi pod číslem 39.
1816  prodal   Fabián  Šnédar chalópku číslo 40. Janu Kovářovi za 370 fl.
1824  prodal Kovářík toto chalupu Marině Kučerkové • za 300 zl.
1824 koupil od obce Tučínské chalópku čís. 41. Josef Konupčík; číslo 42. Vincenc Hradil, 
1818 koupil Frant. Menšík obecní chalupu číslo 43. pro svoji dceru Kateřinu, ta ji zavedla 
svému manželovi Janu jemelkovi, jenž při svatbě splatil bratrovi jejímu 800 fl. 1817 prodala 
obec po nebož. Antonínu Dočkalu číslo 44. Jiříkovi Hradilovi za 100 fl. 
1817  koupil plac na chalupu čís. 45. Martin Oškera. 
1810 připsána chalupa čís. 46. Jakubovi Zabranskému, který se přiženil k vdově po Janu 
Hrbasu, 1824 dle testamentu Jana Hrbasa dědila tuto chalupu dcera Barbora provdaná za Jana 



Kovaříka od |ana Zabranskýho.
1817 dle svatební smlouvy připsána chalupa číslo 51. po nebožtíku Janu Barboříku vdově, 
která se provdala za Josefa Mlčocha.
1810 Josef Lepař koupil na obecním pláce chalupu číslo 53.
1824  popustil  otec   Anton  Šteiner  chalupu  číslo 54. synu Balcaru Šteinerovi.
1809 vystavil chalupu na obecním pláce číslo 56. Josef Kopal za 53 zl.
1825  koupil obecní chalupu čís. 57. Dominik Poledňák. 
1823 koupil plac na chalupu číslo 59. Frant. Barbořík. Toho roku vystavil číslo 60. Martin 
Valentík.
1825 přistoupil s prosbou k obci Tučínské obuch stran jak Dřevohostické tak Přerovské a 
vystavil chaloupkti   číslo  61. Jan  Barbořík.  (Tenkrát  patřil   Tučín dvěnma dominiím: 
Přerovu a Dřevohosticím).
1825 koupili místa a postavili chalupy číslo 70. Jan Konupka, 63. Jan Čistin, 64. Frant. Čagáš, 
66. Frant. Ondrúš, 67. Frant. Vaculík, 61. Janek Konupka, 48. Antonín Kotík, 49. Jiřík 
Barborčík.
1824. Dnes při konci postaveného dně a roku stalo se dobrovolné propuštěni chalupy na 
obecním placu postavené pod No. 46. v Tučíně s jednej strany Jakubem Zábranským jakožto 
držitelem a druhej strany mezi Janem Kováříkem a jeho manželko Barborou, kteréž ta 
jmenovaná chalupa po jejím zemřelém otci Johanu Hrbasu dle testamentu odporučena je, na 
ten a takový způsob a sice:
l.mo Povoluje se dobrovolně Johann Kovářík se svó manželko Jakub Zabranskýmu jeho do 
toho místa povinovaný peníze navrátit totiž jedněch 63 fl. a W. W. k tomu taky mimo to co je 
jemu dlužen jedněch 10 fl. W. W. v hotově vyplatit, kteréž pospolitě činí 73 fl. W. W. z toho 
Jakub Zabranský zanechává na opravu tej chalupy 8 fl. W. W. tak podosáhne 65 fl. W. W. 
daleji, ale 2.do vymiňuje si Jakub Zabranský v tej chalupě bytelnost i se svó manželko až do 
smrti s potřebné ochrano pro svoje hospodářství k tomu 3 trnky — když na nich trnky budó —
v zahradě na zadku u plota tím méněj i v jedné peci vařit jen každé svém otopem, opět ale 3.io 
protož ta chalupa Johanu Kovaříkovi se obce Tučínské i s jeho manželko za vlastní připisuje s 
tímto povolením, že má tu vůli zasej prodat nebo darovat nebo poručit zachovalému člověkovi 
pod tím výminkem obce, kdyby ji obec potřebovala za ty za peníze, co cizí kupec bude dávat 
tehde obec je přední, při tom taky aby bohabojný život vedl, v obci poslušný byl, kdyby obec 
nějakú práci potřebovala za uznání záplatu spěšně vykonat, též také žádnu zlodějskú rotu u 
sebe nepřechovávat tím méně s ní se spolčovat, co se ale týká proměny hospodáře na tej 
chalupě tehda co nejspíš při úřadě meldovat a ly povinnosti, které tam následují, povinnen 
žádat a zaplatit, nicméně 4.to Johannu Kovařík jako držitel té chalupy povinnen bude ročně s 
tej chalupy platu platit do obce při sv. Martinu l fl. 45 kr. v dobré minci purgmistrovi do jeho 
ruku odvést a milostivé vrchnosti 13 robot každoročně odbyt na to Jan Kovařík dobrovolné 
stupuje a tomu všemu se podrobuje. 
V Tučíně, dne 1. Oktobra 1824.             František Zdráhal, pudmistr. Krištof Kuča, fojt.
Zajímavý je podpis tohoto Krištofa Kuči, jenž v témž roce se na českých listinách podpisuje: 
Erbrichter (dědičný rychtář), Richter, fojt, óřada.
Po dlouhé pomlčce začínají zápisy teprv v roku 1863.
Při odbývání volby dne 23. března 1861 byli vyvoleni: Frant. Zdráhal číslo 36. za starostu, 
Frant. Tihelka číslo 29. za prvního a Josef Vaculík číslo 20. za druhého radního; zvolení přijali 
obecního dluhu 532 fl. C. M. ve třech letech svého úřadování oplatilo se na ten dluh 432 fl. C. 
M.; v ten čas přišli do sousedstva Anton Zajíc číslo 21. v roku 1862, Frant, Janáček číslo 35. v 
roku 1864 a Frant. Dvořák číslo 71. roku 1864.
V ten   čas   byla   cena   obilí   pšenice  od 7 fl. a níže
4  fl. 45 kr.; rýž 5 fl. 50 kr. a níže 2 fl. 00 kr., proso
5  fl. a níže 3 fl. 30 kr.



Pololán stál v Tučíně v těch 3 rokách v dobrém stavu 8000 fl.; prostřední 6000 fl.,   v slabém 
stavu 4.600 fl. 
                       V Tučíně dne 30ho července 1863.         František Zdráhal, představený.

1864. Léta Páně 1864 byli zvoleni za představ obce Frant. Tihelka starosta, Fabián Bártek 
radní, Jan Dostál radní. Za tohoto  úřadování  rozdělen   byl   Maletínek stejným výměrem jak 
sedlákům tak podsedníkům v roce 1865  se toto rozdělení   stalo. Roku  toho  samýho 1865 
zhotovilo se plavisko na trávníkách, do kterého se vystavělo 16 kubíků kamení půl třetího 
střevičního a v roku
1866  měli  jsme naše rakúské  drženi s Pruskem válku, kdežto   Prušáci   přestúpili   přes  
hranice na  Rakúsko a a došli až k Vídni, do Uher k městu Trnavě a rozptýleni byli po celé 
Moravě, Čechách a u města Tovačova, Prostějova, Kojetína až po Přerov, byla srážka s 
Průsaky dne 15. července 1866, jenžto byly režný žna, však tato srážka byla v neděli o devíti 
hodinách se počala a toho dně přestala   okolo 4. hod. odpolední;  po  tejto srážce měli jsme 
nařízené od velitele  pruskýho, potravu dávat jak vojsku, tak pro dobytek, chleba 3 centy, 
masa 150 funtů  každý   den, ovsa   15  měřic, k tomu  sůl, víno a rejžu a co   sobě   Prušáci  
smysleli k poživě   svěj. Však o tom  jsme neměli žádnu  známost, jak dlúho musíme toto 
vykonávat, toto rekvisicí trvalo jen 5 dní — (několik listů vyřezáno).
1868. Rozdělení pozemků za starosty Jana Dostála. Na základě povolení morav. zemského 
výboru ze dne 19. listopadu 1868 číslo 23. 189 a v následku toho vyhotovené dílčí úmluvy ze 
dne 14. února 1869, schválené 14./II. 1870, zařídí se pro pozemnost k obci Tučinské 
přikatastrovanou a sice: a) pole v míře 1328G0, b) louky 4 jitra 1002n°, c) pastviska 80 jiter 
1327Q0, d) neúrodné plochy 20 jiter 1159Q0, dohromady 107 jiter 260D° v gruntovní knize 
nová vloha a vyloučejí se s této po-zemnosti pare. č. 325, 501, 726, 985, 1142, 1143 a 1144 ve 
výměře 59 jiter 1493Q0 a přidělí se z takových co vlastní k pololánu:

čís.    3. .   . l jitro 1586 [~]0     k čís.      5. .   . l jitro 1345 [~]0

          6. .   . l    „  1345 [~]0             „        7. .   . l   „    1364 [~]0

          8. .   . l    „  1158 [~]0                                 18. .   .1   „   1158 [~]0

        12. .   .1        1342 [~]0                   19.      l        1350 [~]0

    „   20. .  .1  „    1147 [~]0                                   28.    .1   „  1119 [~]0

    „   30..   .1       1150, [~]0                                 32. .   1  „   1159 [~]0

        34       1       1377  [~]0                                  35. .   1  „   1159 [~]0

        36       1       1171  [~]0   3/4   lánu č.25. .   1 „    1534 [~]0

        31       1       1049 [~]0                              60. .   1  „   1028 [~]0

        71      ---      1535 [~]0                                        4.  .   1  „     894 [~]0

        13       1         894 [~]0                                    18. ..   1 „     894 [~]0

         14       1        894 [~]0

k čís. 21. 22. 23. 24. 25. 26.27. 37. každému l jitro   894 [~]0

          1. 17. 39. 47. 42. 43. 47. „ 1 239  
          2.    40. 44. 45. „   1 242 
         10. 16. 38. 46. „    1 220
         48.49.51.53.58.61.64.50. „  1 219  
         54. 56. 57. 62. 66. 67. 68. 70. „   1 239 
         55. 59. 63. 65. 69. 72.  1         242 
         pro 32 usedlých  1       1060

Při zbytku 47 jiter 133[J° se vtělí právo vlastnické pro obec Tučín in corpore s vyznačením 
způsobu užívání v článku 5. a 6. dílčí úmluvě ze dne 14./II. 1869 jmenovaném.
O tom se všichni účastníci a c. k. berní úřad uvědomují, že prý představenému obce Tučínské 



prvopisy 1. března 1870 od výboru zemského doručeny býti měly.
                                               C. k. okresní soud v Přerově 1870.
                                                                                              Jiříkovský.

1876. Nástupcem Fr. Tihelky byl Jan Dostál usedlý v čísle 19. po 9 roků.

V tom čase odprodalo se z obecní prostory Antonínu Kučerkovi na domek číslo 76. a Josefu 
Zdrahalovi na stodolu.
    Zvoleni byli roku 187*6 Frant. Nevařil co starosta, František Zdráhal, 'co radní a Anton 
Zajíc, co radní.
1877 nastalo c. k. okresní hejtmanství v Přerově a začalo se úřadovati 1. máje 1877.
Na začátku roku 1878 dohodla se obec Tučín s obcou Raclavice o tom, že se dalo vyhubiti trní 
na společné hranici; roku 1879 že se posadí ovocným stromem. (Stalo se). Pan továrník Alfred 
Skene koupil roku 1878 statek Pavlovský asi za 200.000 zl., uvolil se vystavěti silnici z 
Pavlovic do Tučína, byla do žní hotova, vysadilo se 114 trnek. V roku 1878 zemřel Viktor 
Emanuel, král italský, sv. Otec Pius IX. a arcivévoda Frant. Karel.Válka rusko-turecká 
ukončena mírem sv.Štěpánským. Dne 1., 2., 3. července byl zde c. k. geometr J. Kohn, opravil 
mapy, mnohé parcely obdržely nový název. Roku 1879 24./IV. slavil náš milostivý císař Pán 
se svou vznešenou chotí stříbrnou svatbu.
Téhož dne byly děti v celém mocnářství na obecní útraty častovány. Zábava dětská odbývala
se pro nepříznivé počasí toho dne u pana Kryšky, hostinského v Želatovicích; zpěv, hudba a 
deklamace se střídaly.
Lánské rejstříky.
Po ukončení války třicetileté císař Ferdinand III. chtěl kontribuci v českých zemích dáti nový 
základ, jenž by umožnil jednak větší výnosnost berně, jednak větší spravedlnost v rozvržení 
jejím. Vymohl na sněmech usnesení, že poddanská půda má býti sepsána v nové, dle možnosti 
rovnocenné, drobné jednotky berní, na něž by se rozvrhovala kontribuce. Ale zemřel hned na 
počátku tohoto plánu.
Leopold I. plán převzal a dokončil. Tak vznikly první katastry v Čechách, berní rolla z let 
1653—1655, na Moravě Lahnen-Visitations-Commission-Befund, Lahnen-Instrument a 
Kataster z let 1656—1657. V Čechách byla berní rolla blízko ukončení, když na Moravě sněm 
ustanovil pro ni generální lánovou visitaci, jež vypracovala katastr z let 1656—1657. 
Výsledek, který hned nutil k revisi, neuspokojil ani panovníka ani stavů, proto došlo k dalším 
katastrálním pracím, které trvaly do r. 1679. Na nich byl založen potomní systém moravské 
kontribuce podle lánů a podle komínů, který byl v platnosti až do katastru Tereziánského. 
Materiál, vzniknuvší pracemi katastrálními ve stol. 17. na Moravě byl pravděpodobně:
1.   Lahnen-Visitations-Komissions-Befund,   Lahnen-In-strument a katastr k první lánové 
visitaci z r. 1656—57.
2.  Relace komise zvolené r. 1662.
3.  Nové fasse z r. 1666.
4.  Soupis domů z r. 1667.
5.  Soupis komínů z r. 1671.
6.  Relace gen. lánové visitace z let 1667—1679.
    Z instrukce dané 10. dubna 1669 víme, že materiál uvedený pod 1.—4. byl tehdy chován v 
registratuře zemské účtárny, která jej musila postaviti komisi v ověř. opisu.
Jaký byl další osud katastrálního materiálu v 17. stol. nevíme. Části jeho bylo patrně užito při 
pořizování Tereziánského katastru, neboť se zachovaly v jeho materiálu.
Podle Slavíka zachovaly se v registratuře zemské účtárny části katastrálního materiálu 17. 
stol., obě části v rektifikačních aktech. Nedávno byly z nich vyňaty, úhledně, krásně psané a 
ve žlutém pergamenu vázané knížky a byly samostatně zařazeny a v katalogu zapsány jako 



„lánské rejstříky".
V lánských rejstřících jsou u každé vsi zapsány staré osedlé statky a pak změny, které se udaly 
v osedlosti statků od r. 1657, t. j. které statky byly v nově osazeny a které v nově zpustly až do 
toho roku, když byl elaborát psán. Rok ten jest uveden na konci elaborátu v datu konferování 
čistopisu s předsedou vedle podpisů a pečetí. (Kdo nesouhlasil, odepřel pečeť.)
„Lánské rejstříky" jsou relace nebo rejstříky druhé generální visitace z let 1669—1679, jež 
nebyly pracovány jednotně. V některé vsi komise nejprve provedla výměru jednoho statku 
tak, že se vyptala majitele, jenž musil složiti přísahu, kolik má kusů polí a v jaké míře, pak 
jednotlivé kusy sama přeměřila podle délky a šířky, vše zapsala a vypočítala výsledek, potom 
konferencí ustanovila, do které třídy mají býti zařaděna pole v celé vsi a zapsala, s kolika 
měrami pole se poddaný v té vsi pokládá za celoláníka, s kolika za pololáníka, za čtvrt-láníka, 
na to podle oné skutečně provedené výměry pozemků jednoho poddaného srovnáním odhadla 
výměru všech statků a rozdělila je ve třídy. Na konec zapsala, kolik je ve vsi nájemných a 
svobodných polí a jaký je rozdíl mezi odhadem výměry poli a vsí z r. 1657 a výměrou, kterou 
ona provedla. U některých vsí zapsala jen výsledek výměry polí každého statku, změny 
usedlosti od r. 1657 a na konec „Extraet" celé vsi.
Platy z lánů, velikost. časech minulých, v době staré ústavy, již zveme feudální a jež trvala v 
naší vlasti až do r. 1848, patřila velkostatku i veškerá půda selská určitého obvodu. Vrchním 
vlastníkem této půdy selské čili rustikální, byl majitel velkostatku, sedlák byl jen uživatelem. 

Za užívání statku, na kterém seděl, platil dávky v naturáliích, penězích a robotoval na 
panském. Prostá mez délila panské lány od selských, po obou stranách jejích rozkládala se 

půda stejné jakosti a často i stejného vzdělání! Ale jak hluboký byl rozdíl mezi obojí půdou po 
stránce právnL Panská půda byla svobodná, selská nesvobodná. To znamenalo: panská půda 

nepodléhala původně žádné dani, na selském poli tkvěly těžké povinnosti královské
berně a rozmanitých dávek vrchnostenských. O žeň se dělil tu se sedlákem v prvé řadě král, 
potom gruntovní pán, konečně farář, jemuž slušel církevní desátek, neboť z panské půdy 
církev desátku nebrala.
A nejen že pán ze své vlastní půdy ničeho neplatil: on si ji dal vzdělávati za darmo robotním 
potahem držitele půdy nesvobodné. A jako půda, byli také rozděleni lidé.
Svobodní, to byla vlastně šlechta; nesvobodní byli, kteří seděli na půdě stavům náležející. A 
těch byla arcif ohromná většina. Orné půdy rustikální bylo na každém panství více než půdy 
dominikální.
Celková plocha feudálního dominia byla zvláštním právním obvodem a to obvodem takového 
významu, že dnes žádná správní jednotka nemůže mu býti postavena na roven. Všechna 
úřední moc, kterou má dnes okresní soud, okr. hejtmanství a berní úřad, soustřeďoval pán 
dominia ve své ruce a vykonával ji nad všemi poddanými. Při tom měl mnohem více 
samostatnosti, než má dnes vedoucí úředník ve svém okresu. V mnohých směrech byl nejen 
první, ale i poslední rozhodčí instancí. Hlavní však bylo, že pán měl nejen vrchní vlastnické 
právo nad vším pozemkovým majetkem poddanským, ale že rozhodoval do jisté míry i o 
osobě poddaného. Bez schválení pánova nesměl poddaný vystěhovati se na jiné panství, 
nesměl se učiti řemeslu, i k sňatku potřeboval svolení jeho. Tak vykonával pán nad tisíci 
svých poddaných v některých směrech práva taková, jako poručník nad nedospělými, maje v 
ruce zvláštní moc, říditi hospodářský a sociální vývoj na panství podle určitého, svobodně 
voleného programu.
Dominium bylo takořka malým státem se svým vlastním řádem a životem správním i 
hospodářským. Kain kročil poddaný za hranice, vstupoval na cizí půdu. Život sedláka byl 
spoután skoro úplně;   za hranicemi byl již jiný svět, jiná říše.
V Tereziánském (1748), v Josefínském (1789) i ve stabilním katastru (1817) mluví se o 
rozměrech, které, poněvadž již tenkráte v různých zemích různé byly, dost nesnadno lze 
převésti na míry dnešní.



V 17. stol. čítal se lán na 60 korců výsevu, korce však byly různé: „vrchovaté a zháněné"; 
vrchovatý byl o VH 

větsí než zháněný. Korec (jitro) kolísal mezi 25— 30 ary; dnes rozumíme 
korcem polovici rakouského jitra, tedy 800 čtver. sáhů vídeňských čili 28'7732 arů. Staro-
český korec rovnal se ploše 28'496 arů, to znamená, že měl 792'3 vid. sáhů. Tři vid. měřice 
rovnaly se jednomu jitru, jedno jitro 1600.Q0. Byly však v některých osadách 3/4 lány větší než 
jinde celé lány.
Obyvatelstvo dle majetku odstupňováno na:
1.  osedlíky, kteří měli dům, statek, chalupu;
2.  neosedlíky, žijící  v nájmu, neměli   podílu na půdě rustikální.
Mezi osedlými se rozeznávali: praví osedlí čili „sousedé" byli ti, kteří měli podíl na půdě 
lánové; to byli sedláci a chalupníci. Ale z chalupníků náleželi sem jenom ti, kteří měli 
nejméně 1/8 lánů: ti kdo měli půdy méně, k pravým osedlým nenáleželi. Mnozí si postavili 
chaloupky na „obecním gruntě" anebo v humnech a zahradách sedláků. Tito nedrželi půdu 
bezprostředně od velkostatku; jejich „gruntovním pánem" byla vlastně obec, eventuelně 
sedlák, proto sluli „podsedci". Roční činži platili obci nebo sedlákovi, ale mezi sousedy 
nepatřili, neměli tudíž ani podílu na jejich právech. Rozdíl mezi „sedlákem" a chalupníkem 
nezakládal se mnohdy ani tak na velikosti půdy, jako na potahu; celým potahem rozuměli se 2 
koně a 2 voli. Platy z lánů byly velmi různé;  v 17. stol. platilo se z jednoho lánu asi 5 zl. 35 
kr., to rovná se 4 kopám, 17 grošům  míšeňským  čili  2 kopám  8 ½ gr.  českým.

Platy z komínů.
1671. Já dolu podepsaný vyznávám tímto listem tak jak J. Mti všichni čtyři páni stavové 
tohoto Margrabství Moravského ještě při trvajícím sněme v královském městě Brně 
shromáždění pro lepší a obsažnější postulátům J. Královské Milosti na tom snésti se ráčili, aby 
jeden každý z pánův obyvatelův a jedna každá vrchnost jak ven v kraji tak také v městech 
královských pořádný přiznávající list jak mnoho komínův v místech níže dotčených u jednoho 
každého se nachází, upřímně a spravedlivě a specificírovali a přihotovili, též k rukám pánům 
krajským hejtmanům odvedli podle čeho se tak zachovati chtíce následovně přiznali.
Komínů se nachází:
v tvrzi Želatovské....................   4
ve dvoře Želatovském.............    l
při pivovaře.............................    l
u písaře....................................    l
při ovčírně...................................1
ve dvoře v dědině....................    l
v pálíme při tom dvoře...........    2
majíce dům v Přerově na horním rynku u něj se nachází komínů................    3
                                     latus".   .   . 14
Že jsem se ve všem tom, co se mne dotýká upřímné a spravedlivě zachoval a při tom žádného 
fortele neužíval nikomu nic nezamlčal, to přijímám ke své cti a více k svému dobrému 
svědomí a pokud by se našlo, že bych všeho počtu domích komínů neoznámil, nýbrž některé 
zapřel, tehdy se poddávám v tu v tej příčině J. Mti pánům stavům vykázanou pokutu 10 zl. 
mor. za jeden každý za takový komín,  kterážto exekucí vymáhati se mají.
Na potvrzení toho jsem tento list přiznávající rukou vlastní podepsal a připojeným sekrytem 
(pečeti) potvrdil.

Jeho datum na Želatovicích 13. Aprila 1671.

                                                                        Zikmund Přepiský z Rychenburka.

List tento jest celý psán rukou pana Zikmunda Přepiského, arcif hodně nečitelně. Na titulním 



listu jest cizí rukou německy psané poznamenání: Zielatovice.

Dle visitačního extraktu je zde  31 poddaných, z těch 
sedláků   ……………………   14,
zahrádkářů a chalupniků  .        11,
sedláků na lhůtu                        3,
zahrádkářů na lhůtu      .             l,
-------------------------------------------------

                                                                                                      32.

V kraji přerovském pracovala komise v letech 1675 — 1676, v zámeckém archivu zachoval se 
i seznam vesnic prohlédnutých.
Že jsem do této práce vložil doslovně opsaná akta komise lánové a rektifikační, má příčinu v 
tom, že se mně zdají býti nejdůležitější statí celé této práce, obsahujíc statistiku celé osady, jak 
ji lépe ze žádného pramene nevidíme. V nich je roztroušeno tolik různých historických a 
kulturních drobtů, že mohou tomu, kdo se o ně zajímá, poskytnouti mnoho látky k zábavě a 
poučení. Tomu pak, jenž by se podrobným propracováním toho, co zde jen věrné opsáno jest, 
zabývati chtěl, od-poručujeme ke studiu nádherné dílo Josefa Pekaře: Kniha o Kosti. Kus 
české historie. V Praze nákladem vlastním. Díla důkladnějšího v tomto odboru v naší lite-
ratuře vůbec nemáme.

Přerovský kraj
byl ve všech nepohodách  af válečných  nebo živelných nejvíce ušetřen.
Zůstalo v něm po válce roku 1656 ze 14.000 domů osedlých 12.000 a 1.600 pustých; rolí 
pustých 17.500 měřic (2/i5 celé plochy); z nich r. 1675—1676 domů starých pustých 960 a roli 
pustých 9.100 měřic (asi 1/28 )
Čtvrtinu domů pustých mělo panství Želatovské.
                                                            

Želátovice
a)          Roku 1656 naměřeno rolí:

I. tř.            | II. tř. III. tř. Vinice Velikost

měř.  1/8
mě
ř  1/8

Měř  
1/8

mě
ř 1/8 lány 1/8

Želatovice 617 617 8 2

                        R, 1667 domů,                       r. 1673—1675 domů
osedlých Ihotníc

h
pu-
stých

osed-
lých

nově 
osed.

nově 
pust.

starých 
pustýc
h

Želatovice 28 4 18 26 3 7 14

                         
                          Rolí nově vzdělaných.                              Rolí pustých.

1. tř. II. tř.   III tř.      I. tř.       II. tř.    III. tř.

měř. 1/8 měř. 1/8 mě 1/8 měř 1/8 měř. 1/8 měř

Vinice 
pusté



ř . . 1/8

20 4 20 4          194 1 194 1

b) Z obcí kraje přerovského nejvíce utrpěly, majíce 
nejméně l/± domů pustých: (mezi jinými)

Želátovice
                                                        

                                               
Velikost 
obcí

              Domy           R ole
 staré                           pusté

  Roku 
1880 
domů                    

osedlé
 Nově
osedlé

Nově 
pusté

Starří 
pusté

lán 1/64 1. II. III. I.         II.    III
4 22 13 2 4 12 -- --- --- 160   160   ----   84

                                           

1667.
Konsignace statku Želatovic s polovicí vesnice Tučína, která při visitaci provedené dne 13. 
října 1669 po výslechu přísežných znalců z vesnice, po očitém prohlédnutí a projití osazených 
a neosazených čili pustých gruntů shledána bvla.

Ves Želátovice.

Osa-
zené

Lhůta Pusté

Sedláci ¾ lánici po 38 měřicích: 1

Martin Zaoral 1

Jakub Gaydoš 1

Jan Janíčků 1

Jura Klobil        -----/  Tyto jsou 1

Charzanovský         /    od Švédů 1



Lobkovsky             /     se zemí 1

Sklenářovský          /     srovnány 1

Tomšicovský         / 1

Mackovský      ---/ 1

Jan Pustoměřský před 4 roky 1

Michal  Šembčík ujal se tohoto roku pustého 
gruntu Jana Kru tila se lhůtou 3 let;  dům jest 
takřka dostavěn

   1                                                   

Jan Černý utekl před Tatary, dům jest dost 
dobře vystavený

1

Jura Nesrsta 1

Jan Skandera umřel, jeho vdova ujala se 
jiného gruntu, tento se   rozpadl

1

3 1 11

Dva ½ lány po 22 měřicích :

Martin Ryška 1

Mikuláš Čadidlo 1

Osa-
zené

Lhůta Pusté

Jura Zajíc před 2 roky vzal lhůtu na 3 roky 1

Řehoř Navrátil taktéž 1

Jan Skandera, opustil svůj, ujal Chovánů 1 1
Jiřikovský 1

Cehovský 1

--------
3

--------
2

---------
2

Zahrádkáři po 3—4 měřicích: 1

Václav Posmívka 1

Tomáš Tomků 1

Jura Hudec   . 1

Jura Slezák 1



Jakub Šenkéř 1

Ondra Rozkydal 1

Pavel Ševčig ujal se t. r. gruntu s lhůtou 3 r.  1

Gebalovský   -- -]  od švédů se zemí     1
Chytilovský  ---  ]         srovnány 1

--------
7

--------
1

---------
2

Jsou tedy v této vesnici:

sedláci ¾ láníci 3 1 11

dva čtvrtláníci 3 2 2

zahrádkáři 7 1 2

Tučín

Osazené Lhůty Pusté

Celoláníci po 48 měř. :

Martin Hradil 1 '

 ¾ lanící po 39—40 měř.:

Jura Misku 1

Pavel Hrabal 1

Václav Školoudík 1

Jan Kunovský 1

Mikuláš Konůpka 1

Jan Zdráhal 1



Pavel Doležel 1

Pan Karel Světlík 1

Soukupovský od Švédů spustošen 1

Jan Raus před 3 r. utekl, grunt stojí 1

Nesvatbovský před půl r. utekl, grunt stojí 1

-------------
9

-----------
-

-----------
3

Dvoučtvrtláníci po 21 měř.:

Martin Lacina 1

Jan Otáhal 1

Matúš Nesvatba před půl rokem utekl, grunt 
dost dobrý 1
Lubašovský jest šenkýřem vrchnosti

2 1

Zahrádkaři po 2—3 měř
Martin Běhal
Pavel Slezák
Ondra Galáb
Řehoř Polák

1
1
1
1
-------------
4

                                     
             
            
            
             
----------

            
            
            
            
       
-----------
                

Osazené Lhůty Pusté

Jsou tedy v této vesnici :
Sedláci celoláníci
Tříčtvrtlánici
Pololánici
zahrádkáři

1
9
2
4

                                     
             
            
  3          
   
          

            
            
            
  2          
    
   

                

                      V Želatóvicích 13. října 1669.    
                                                                  Zikmund Přepiský z Rychenburga.

1675
Ves želátovice



¼ laníci mají                                                 Po odměření shledáno
I. tř. II. tř. III. tř.

Si měř. 8 měř.. 8 měř. 8

Martin Zaoral  7 20 20

Adam Cadílek
před ním
J. Pusoměřský  6

     
     
 20              20

Jan Coufal před
Janem Skanderou 7

  
 20                                   

  
 20

Ja Jurčík před
Tom. Kuřimou 9 20 20
Jan Janíčků 7 20 20 -

Jura Zajíc v při-
znání r. 1656 1/3 slán  6  20  20
Pololáníci :

Ryška před Krútil 6 13 2 2/3 13 2 2/3

Micka Čadidlo 5 13 2 2/3 13 2 2/3

Souhrn                   8 53 146 5 1/3 146 5 1/3

Podsedkové bez rolí: Václav Posmika před Jurou Vlčík, Jakub Drbal před Vád. Drmalem, 
Macek Mraček před Kundrou, Tomáš Cadílek před Gurko, Martin Chydil před J. Němcem.
Znovuzřízené podsedky od r. 1675 (ber rolí) Pavel Pavelka ujal se 1668 staré pustiny 
Pavlíčkovské, Jakub Šenkýř ujal starou Kuchařkovskou pustinu.

I. tř. II. tř. III. tř.

měř. 8 měř. 8 měř. 8

Nová pustina z r. 1657,
3/4lán Martin Ryška
opustil 1662tentodům,
Jan Kroutil 1/z\Án přijal
Jan Černý 1664 utekl
Jura Nesyta „
za tatarského vpádu
Tománek 1665 umřel

 20
 20

 20
 13  2 2/3

 20
 20

 20
 13  2 2/3

Souhrn                         4 73 2 2/3 73 2 2/3

, Staré pustiny 3/4 lánu

Hlobilovský 20 20



Charuzovský 20 20

Mačkovský 20 20

Lobkovský 20 20

Sklenářovský 20 20

Tomšičovský 20 20

   ½  Lány

Jiříkpvsky 13 2 2/3 13 2 2/3

Čehoyský 13 2 2/3 13 2  2/3

Chovančovský 13 2 2/3 13 2 2/3

Souhrn                     9 160 160

Podsedkové bez rolí: Bebalovský, Chytilovský; r. 1656 začal Michal Samčík stavěti dům, ale 
než ho dostavil, zemřel.

     I. tř     II. tř.    Výnos v 
     lánech

 K
 U
  S měř. 8 měř. 8 celkem   1/2

Usedlíhospodáři
Podsedky bez
rolí

8

5

53 146

146

5 1/3

5 1/3

146

146

 5 1/3

 5 1/3

2

 2

5 2/4

 2 2/4
Usedlíhospodáři
Noví bez rolí

13
 2  

35
 „

146
    „

5 1/3
   „

146
   „

5 1/3
   „

2
   „

8
 1

Nově pusté 4 73 2 2/3 73 2 2/3   1 2 2/4

Staré pusté 9 160 160 27



Rovněž pod sedky 
bez rolí 3  „   „   „   „   „   1 2/4
Součet starých 
pustých

12 160 1 160 3 2A

                                            
                                            1640. 
                     Výtah z přiznání statku Zelatovic.

Osev v zrně
   Štěpnice 
a         zahrady

kus

měř,

87 v v
měr.

87

Vrchnosti má náležeti 15 41 6

Pavel Kotík 20 40 2 2 1
Jan Čadil 20 43 6 4 2  1/2

Tom. Paseminka 20 43 6 4 2  1/2

Pavel Odak 18 38 2 4 2   1/2

Tomáš Čadílek 19 40 6 3 2   1/2
Jan Macek 19 40 4 3 2   1/2

Martin Grigárek 18 39 7 2 2   1/2

kus Osev v zrně   Štěpnice 
a zahrady

  Luky
   seno

Dvousřeže

měř. 87 měř. 87   otava
Jan Pavelka 19 38 5 4 2  1/2

Martin Grygar 19 39 2 2 2  1/2

Jan Jakl 22 39 6 4 1  1/2

Jan Suda 19 40 1 1 2  1/2

Tom. Nevař 1/8 lán 19 39 5 3 2  1/2

Jan Ševeček 10 8 7 1 1/2  1/2



Jan Válek 9 8 3 3  1/2

Tom. Zahradníček 10 8 5 3 l/2
Jan Stískal 11 9 2  1/2

Jura Grygárek 12 8 5 2  1/2

Josef Dorazil 13 9 3 2  1/2

Zir.hon Novotný 11 8 3 2  1/2

Jan Maikovský 10 3 2  1/2

                 snůška 596 2

Cirha Stískal 8 8

Chalupníci 2  1/2

Martin Bašovníček 7 7 7 1/4
M. Ševeček, krejčí - 8 8  1

Martin Hradil 8 8 1

jos. Matoušek 9 8 7

Jan Svoboda 9 8 3/4

M. Kadlec, tkadlec 8 8 3
Jan Hanák 7 7 7 3/4

Jan Zajíc, krejčí 7 8 3 3/4

Jan Barbora 7 7 7 3/4

- 81 -
596

578 *

                       Vesnice Tučín.

kus Osev v 
zrně

Štěpnice a 
zahrady

Louky
Sena 
otava

Douspřeží

měř. 87 měř. 87
Václav Konupčik 19 39

Václav Vaculík 19 41 4 1  1/2

Fr. Čadílek 19 39 6 7 1  1/2

Mat. Hořák 21 40 4 3 1  1/2



Josef Stískal 18 39 2 3 1  1/2

Jan Nevařil 18 38 6 2 1  1/2

Jura Urban 19 34 4 3 1  1/2
Jura Grygar 19 37 2 3 1  1/2

Martin Konupka 20 39 2 3 1  1/2

Martin Zdráhal 20 39 4 4 1  1/2

Jan Dosoudil 18 35 6 2/4 1  1/2

Pavel Grygárek 19 39 2 1/4 1  1/2

Tomáš Kaštánek 20 38 7 1/4 1  1/2
249 507

Chalupníci :

Josef Novotný 6  8 6

Matyáš Karas 6 5 6

Josef Konupčik 5 5 4

|osef Hradil 4 4 4

Josef Hruška 4 6 4

Jakub Konupčik 5 6 3

Václav Grygárek 5 5 4

snůška 550 4

                                    
    

                                

                                  

                                        Vesnice Tučín.

   Celoláníci:                                                       Po odměření shledáno.

rolí        I. íř.      II.           tř.        III. tř.

měř. 87 měř. 87 měř. 87
Matouš Hradil 7 27 2 2/3 27 2 2/3

         ¾  láníci

Pavel Hrabal 6 20 4 20 4



Matouš Nevařil před. 
Jan Rauš 8 20 4 20 4
Macek Konupka před. 
P. Magyrek 6 20 4 20 4
Dorota Jana Zdráhala 
vdova

3 20 4 20 4

Pavel Doležal před. 
Vašek Koza

10 20 4 20 4

                          7 43 150 2 2/3 150 2 2/3

Pololáníci:

Martin Konečný 3 13 5 1/3 13 5 1/3

Jan Odtahal 3 13  5 1/3  13 5 1/3

                          2 2   27 2 2/3 27 2 2/3
Podsedkové bez rolí

Jan  Navrátil před

Martinem Běhalem
Ondra Kaláb před

vM. Řezníčkem
Řehoř Polák před

M. Školudíkem
Melichar Janovský

Svobodný dvůr u této vesnice Tučína náleží Karlovi z Hřešů; opis jeho privilegia bude 
připojen tomuto visi-tačnímu nálezu; má rolí I. tř. 20, II. 20. Tento svrchu psaný svobodný 
dvůr platí kontribuci mezi svobodnými usedlíky.

                        

                           

                        Výtah: vesnice Tučín.

I. tř. II. tř. III. tř.

     Usedlí hospodáři měr. 87  Měř. 87 měř.  87



1. snůška                 7 43 150 2 2/3 150 2 2/3 3  1 1/4

2  snůška                 2
Podsedci bez rolí    4

6 27 2 2/3 27 2 2/3

Usedlí hospodáři   13 49 177 5 1/3 177 5 1/3 3 3 3/4

3. Nově usedlí 4 20 4 20 4 2 3/4

4. Nově pusté grunty 3 12 54 5 1/3 54 5 1/3 7 3/4
5. Staré pusté grunty 2 — 34  1 1/2 34  1 1/2

Součet staro-usedlých 
podsedkůbezrolí   26 102 324 2 2/3 324 2 2/3 6 3 1/4
Nově zřízení s 
podsedky bez rolí 3 4 20 4 20 4 3 3/4
Součet nově pu-stých 
gruntů 7 12 128 128 2 2 1/4
Podsedky bez rolí 14
Staré pusté 14

194 IVa 194 IVe 3 •5%

Tato visitace byla s vrchnosti srovnána, která se vedle nás též podepsala.
V Želatovicích, dne 20. srpna 1675. Podpisy a pečeti jako u Želatovic.

1749. Na deskách zevně německy:
Přerovský kraj.

Výkaz poddanské fasse statku
Želatovického

1749.
K rektifikaci zde se nacházejících realit

rustikálních.



Vnitř německy.                                pt. 31. srpna 1749.
>   Přerovský kraj.

Tabella fasse na statku vysoce  urozených svobodných
pánů z Minkwicburku

Želatovicích a Tučíně na rok 1749

 (1. polovina tabulky)                                                      Ves  
Nynější držitel má poddanských pozemků na rovnou

          Měli čas. I. visitace            Rubrica I.

Pole orného Neob
dělán

pustého vinic Jména nynějších 
hospodářů a
pozemků

               1  2  3    4    5          |   6                    7

Zaoral Martin, 
pololáník, dle 
výpovědi poddaných   

40 ! u pan. louky na nivě nad 
lávkami  od podolská na 
nivě za uliskem za 



byl   prý tento grunt 
pustý, z něhož 
vrchnost poddaným 
dosud
při kontribuci vy-
pomáhá

rybníky padělek na novej 
Biehulka u rybníčka v 
Černým a př. dílu

Suma 40

           Želatovice.                                                       (2. polovina takulky)
                 míru zimní  pšenice  dle  brněnské  měřice  měřeno.

Rubr. II, Rubr. III.                        Rubrica IV.
----------------------------------------------
             |  Louky fůry           |    

Počet
polí

Osev
zimní 
pšenicí
---------------
měř.  | mír

Pustá neb 
ve 3, 4, 5 
letech ob-
dělaná pole

Štěpnice, 
zahrady, 
chmelnice

Jména seno  otava

8 9 10 U 1 12 13 14 15 16 17 18

1 8

1 4 pusté pusté

1 1 4
1 1
1 5 4

2 3 4

3 3

1 4

1 6

15 41 6 . .

1 2 3 4      5 7 8  9 10     11 12 1   13   14 ||  15 16 17 18

Adam Čadidlo, 40 1 Pavel Kot

pololáník, před 
ním 
JanPuczomierný

všerýmodTučína
kPrusku Čtvrt u 
Vínek od 
Podolská Čtvrt 
nad niv. za 
Kršluvkú

1 1
1 1

9 2 
1

4 4 Na 
poto-
cích 
v 
luhu 
obec

na pádel, u 
rybníka

1 3 louky 
které

na čtvrti na 
kameni

1 1 2 spol.

na novej 1 2 4 uží-



vají
na hradlice 1 1

na vinohradech 1 1 Šebři

padělci 2 4 2 (Že
břiny

nivky 2 2 1 1 1
nivka proti 
dědině

1

v černým 
předním

2 9

za válkem čtvrt 1 2 1 1

za skálu a pod 
skálu

3 2

Suma 40 1 20 40

Jan Čadílek

Jan Coufal, 40 2 v šerým od 
Tučína

1 9

pololáník, nad potoky čtvrt 1 3

před ním
n. niv. v šerým 
čtvri 1

Jan Štandera
nivka nad potoky 
za rybníky díl 1 1 1 5 4
padělek 1 2

nivky 2 1 4

padělek, osek 1 1

Biehulka 1 4

na Novů 1 1

u zadního 
rybníka

1 4 Šebři

v černým díl 1 6 2 na 1 1 1

na předním 2. 
dílu

2 5 4 poto
ce

1 1

n. skálu a pod 
skali

2 2 4 v 
luhu

Suma 40 1    2 17 40 4      11 2 2 2   |    1

1 2 3 4 5    | 6  |            7                   | 8 9 10 |   11 12    | 13 14 15 16 17 18
Jan Jurčák
pololáník, 
před ním
Tomáš Kužina,

40 3 Tomášjasmínk 
od Tučína na díle     | 1 
za dílk. n. lavkama  | 2
za potoky                  | 1
od podolska             | 1
nad dílky                  | 1
za hliníky                 | 1
za rybníkem            | 1
na kameni                | 1
u Tmena hnívky     | 2
na padlice                | 2
na novej a Biehule   | 2
na Kráčnici              | 1

3 
5
2
1
2

3
3
4
3
1

1
6 

4 
6 
5

4

Na
Potocích
na
obec

luhu
1

1

1

1

1/2



v Čcernym a př. dilu|2
u skály                      | 1

12
2    

      SUMA 40 3                           | 20 43  6 2 2 1/2
JAN jANÍČKŮ 4 Pavel Adámek        | 1 8

Suma 40 : 3
Jan Janíčků
pololáník

4 Pavel Adámek
v šerým od 
Tučína k Prusku
od podolska štvrt
nivka od Břestka
za pans. ryb.díl
v paděl. padělky
nová a běhula
pod tmenem nivy
v Černý čtvrtě
na před 2 díle čtv
na novej
za skalní a p. skal

1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2

8
3

5
3
1
1
6
5

2

4
6
4
4
4
4

4
4

4

Na poto-
cích  v
luhu

1

1

1

1

1/2

                Suma 40 18 38 2 4 2 2 1/2

1 2 3 4 5 6             7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 1
7

18



Jura Zajíc, 
poloiánik, 
obdržel 1656 
na púllánu  list  
při-znávací         
- .

40 5 Tomáš Čadílek 
vŠerymodTučínakP
ruskii uVišinska od 
podol, čtvrté nivka 
za pišluvkú 
nová v padělcích
Biehulka
Padělci
nivka
nad ryb.mal. záhon
v Černy štvrtě
u př.dílu za válkem
na novej
nad též i pod skalou

1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2

8
4
1
1
1
1

3
1

6
6

2

4
2

4
4
4
4

4

       SUMA  40 4 19 40 6 3 2 2 1/2

Martin Rysků
Pololáník
Před ním
Jan Krútil

26 5 1/2

     Suma 26 5 1/2 19 40 4 2 2 1/2

       1 2 3 4 5 6             7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 1
7

18

Mička Čadidlo,
Pololáník

26 5 1/3 7 Martin Grygárek
V šerým od Tučína
K Prusku
m. potoka od podol.
Nivka nad pišluvkú
Za rybníky díl
Nová i Buehulka
Za rybníky padělci
Nivky
V Černý čtvrti
Na předním dílu ½
Za skalů nová
Za skalů pod skalů

1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2

8
4
1
6
2
3
1
6
5

2

4
3

4
4

2

Na
Poto-
ce  v
chlu-
mu

1 1 1/2

      suma 26 7 18 39 7  2  1  1  1/2

Starý hospodář
poláník 8

Jan Pavelka
V šerým od Tučína
K Prusku
U Višinek
Od podolska
Nivečka
V 2 pol. za ryb. ¼
Nová za Běhulkú
Padělci
Nivky
33let  pole vČerném
na přední díl ¼
za skalů pod skalů

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3

8
3
1

5
1
3
1
6
5
2

4

4
4
4

4
4

4
Na 
poto-
cích
v
luhu

1

1

1

1

1/2

     Suma 19 38 5 4 2 2 1/2

132-133



1 2 3 4 5 6             7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Pněvadž starý
Ve visitaci lánu
Uvedený hospodář
Poddaným znám
Není, neuvádi se
Nejstarší hospodář
Kteráho poddaní
Pamatují
Navrátil

9 Martin Grygar
v šerým od Tučína
k pan. dílu
nad lavkama čtvrt
od podolska čtvrt
nivka
2 pole na dluhých 
záhonech
nová v padělcích
Biehulka
V paděl.  padělky
Nivky pod Tmenem
Díl za rybníkem
V šerým čtvrtě
Na předním díle
Za skalů nová
n. skalů za humnam

8
1
1
1

1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

8
3
1

1

3
1
6
5
3

2

4

6

4
4
4
4

4

2

Na
Py –
šlův-k
u v
luhu

1

1

1

1

1/2

       SUMA 9 19 39 2 2 2 2 1/2
Dle visitace nebylo
Možno dopátrati
Se starého držitele

10 Jan jakl
pololáník 
v šerým od Tučína 
k Prusku
na čtvrtě tamtéž
klínek vedle pan. 
louky
nivka od pišluvkú
za rybníky padělky
novej na příčkách
na ¼ v okruhu  a 
Běhulka
nivky pod Tmenem
záhony od rybníka
v Černým na čtvrtě
od trávníka na 
předním díle
za valk. U pišťulky
na skalú pod skalú

1
1

1
1
2
2

3
2
1
2

1
2
3

8
3

1

3
3

4
1

6

3
2
2

4
6
4

1
2
6

4

4

Tento
Sedlák
nemá
podílu
s ostat-
ními
na
poto-cí
ch
jen
v luhu

1 1 1/2

     Suma 10 22 39 6 4 1 1 1/2

134-135



1 2 3 4 5 6             7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

Rovněž tento sta-
Rý hospodář není
Znám, proto uvádí
Se nejstarší pod-
Daným známý
Jménem
Mikuláš Čadílek

11 Jan Suda
Pololáník
V šerým od Tučína 
k Prusku
N.Višinkami čtvrt
Pod podolí ¼ a 
pišluvku ¼ 
Za rybníky díl 
Na padílce
Na novej Biehulce
Nivky
Záhon za rybníky
V Černý čtvrtě
Na před. díle čtvrt
2.čtvrt za valkem
za skalú nova
nad skalú pod 
skalú 

1
1

2
1
2
2
2
1
2
1
1
1

2

9
3

1
5
3
1
1

6
3
2

4
4
4
4
3
6

4
4

1
Na 
poto-
cích v 
luhu

1 1 1/2

       SUMA 12 19 40 1 1 2 2 1/2

Dle visačního in-
Strumentu jest 
tento hospodář též
neznámý

Tomáš Nevařil
Pololáník
V černým díle
n.višinkami 2 čtvrt
od Podolska
nivka od Bišlůvka
za rybníkem ¼  
v okuku ¼
za rybníky paděl.
nová a Běhule
za potoky
p Timenem nivky
v Černým a 
předním  dílu
nová za skalů  pod
skalů
za valkem

1

2
1

2
2
2
1
2

2

3
1

8

4

4
5
1

1

9

2
2

4

4
4
6
3

4
4

4
Na 
poto-
cích v 
luhu

1

1

1

1
1/2

 Součet selských 
pozemky 
S jedním jenž 
panství používá   

13 10

244

40

522

1

1/6

 4

 1

2

23

2

23

6
fůr

136 -137



1 2 3 4 5 6             7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

Jura Skandera
1/8  láník
postavil první 
chalupu z níž
platil činži
pak z ní učiněn
podsedek

1 Jan Ševeček,
 ½ láník
v Šerým
o pod. ¼ n. kam, ¼
za rybníky
v černým
např. díle záhonek
2 díly za val. u dědi.
Za skalú pod skalú
Biehulka

1
2
1
1
1
1
1
2

5
2

2
1

1

2
5
4 1--

1/4

V luhu 
z obec
luk
uživa
každý
1/8
lanu

Šebří
(žebř
iny)
neb
fury
otava
se ne-
seče

1/2

       SUMA 1
10 8 3

1 
1/4 1/2

Tomášek,
pololáník
zemřel, po něm 
udělán z 
toho pololánu
podsedek, a z
Toho opět zří-
zen  grunt, 
který prý nále 
-žel Antonínu 
Posmínkovi 
nyní včak patří

2
Janu Válkovi
1/8 láník
v šerým
v padělkách nová
za rybníky
v Černým
v Šerým
v padělkách nová
za rybníky
v Černým
v př. díle od Travni-
ku
Véhona záhonek
Za skalú na nové
Nad skalú pod skal.

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
2

2
1

2

5
1

1

4

4

4

4

6
1
4

3

3

v luhu 1/2

     Suma 2 9 8 4 3 1/2

138 – 139



1. 2 3Í   4 5        6                 7 8 9         10 11      12      13 14     15 16 17   18

1
Jura Kuchař,
1/8 sláník,
postavil   z 
panské roboty 
domek a o bývá 
jej nyní.

3 T. Zahradníček,
1/8 láník,
neplacený tesař k
práci neschopný
orig. 
„miserabel")
v šerým l/8
nad potoky čtvrt
v padělcích nová
za rybníky čtvrt v 
černým čtvrt
na předních dílek
u véhona
na novej
za skálu, pod 
skalú

1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1

2
1

5
1

4

3

v 
luhu
s
osta-t
ními 1/2

SUMA 3 10 8 3 3 1/2
Jan Stískal
1/8 lánik

-Suma 3 10 8 3
3

Zde nebylo 
možno zjistiti 
starého majitele, 
proto se uvádí 
nejstarší známý 
Jan Garbel

4 Jan Stiskal, 
1/8 lánik
v šerým čtvrti
v daěl za ryb. ¼
za rybníkem
Běhulka
v Černým čtvrti
na před. dílech
u Véhona
za skalú nová
za skalú pod skal

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2

2
1

6

4
2

5
1
4

2
v
luhu 1/2

Suma 4 11 9 15 2 1/2

140-141



1 2 3 4 5 6             7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Nejstarší 
známý 
hospodář byl
Kužma
1/8 láník

5
Jan Grygárek
V šer. ¼ u Pyšlůvku
nad lávkami
za rybníky
v padělcích běhulka
u tmena
v černym
na předních dílech
za valkem
na novej
za skalú pod skalú

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1

2
1

4
6

6
1
4

2
V 
luhu 1/2

       SUMA 5 12 8 5 2 1/2
Nejstarčí 
známý 
hospodář byl
Bosovníček
K tomu patřila 
pole které
Nyní pole
užíná

6
Jan Dorazil
1/8 lánik
v šerým
od podol. u višinek
nad lávkama
za rybníky
na běhulce
pod Tmenem
padělek
u Beňovskej cesty
v Černým
za válkem
za skalní na novej
za skalú pod skalú

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1
1
2

6
6

3
4
6

5
1
4

2
V 
luhu 1/2

     Suma 6 13 9 3 2 1/2

142 -143



1 2 3   4  |  5 6          7 8 9 10 |  11 12 13 |14 15    | 16 17 18

Starý hospodář 
byl Skandera

7 Zyrhon Novotný,
1/8 láník
v šerým
u višinek
u Tučína
na Kameňu
na Běhulce
Vv černym
Na předním díle
U Véhona
Na novej
Nad skalú pod 
skalú

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

2
1

1

6
6
4
6
4

4
1

4

2
V
luhu 1/2

Suma 7                                | 8 3 2 1/2
Nejstarší 
hospodář byl
Matúš Skandera

8 Jan Maykovský    |
1/8 láník                |
 pod byšlúvkú       |  1
n.nivce n.mal. ryb|   1
u hrubyho rybnika|  1
na Běhulce              | 1 
na předních dílech |  1
za válkem                |  1
u véhona                  |  1
na novej za skalú     | 1 
za skalú pod skalú   | 2

2

1

1

1

6
6

4

6
4
2
4

2
V
luhu 1/2

Suma 8                                  | 10 9 2 1/2

144 145

        1  2  3 4 5  6
                7

 8    9 10 11 12 13    14 15        16 17   18
Poněvadž .starého
Hospodáře zjistiti
Nelze, ustanovuje 
se 
Zajíček
1/8 lánik

9 Cyrha Stískal,
V šerým
V paděl. za 
rybnika
Běhulka
V černým
Na předních 
dílech
Za valkem
u skály
nová

1

1
1
1

1
1
1
1

2

1

2

1

2

2
4

5
3
8

2
V 
luhu 1/2

Suma 9 8 8 1 2 3 1/2

Součet   '/seníků, 
kolik pole užívají

Činžovní domy 
milostivé 
vrchnosti vedle 
činže týdně jeden 
den roboty : 
chalupy užívají 
jen těchto polí

1 M Bašovníček
Domkař
Na sklenáku
u rybníka
ouskej padě lek
na pustým padě 
-lku
ze třech pustých
klínu u Beň cesty
na 3 paděl.u 
Tmeně
u véh. klínu za 

94

1
1
1
1

1

1

78

2
1
1
1

1

1

4

6 ¼

2 4  1/2



skalú 1 5

          SUMA 1 7 7 7 1/4
         1 2 3 4 5 6                7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

2 Martin Ševeček
Domkař
Za tihelnů
na sklenáku
pod skalú
pod véhonem
Za rybníkem na nov.
nov. padělky pusty
na 3pustych n.klinu
u Beňovskej cesty
u Tmeňa
u Véona  pusté na
klínech u louky 

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

4

2

6

5
       SUMA 2

3 Martin Hradil
domkař, neplacený
krejčí
za tihelnú
na Sklenáku 
pod  Véhonem
za rybníky
na nov. A pust. 
Padělku
na 3 pustých a na 
klínš u Beňov cesty
na 2 padělku a nivě
u véhona pustá na 
klínku a louky p.sk.

1
1
1
1

1

1

1

2

1

1

6

1

4
2

5
     Suma 3 8 8 1

148 -149



1 2 3 4 5 6             7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

4 Josef Matoušek
domkař
za potoky Křenica
a nivky
od Pyšlúvky
na Sklenáku
za Véhonem
na Kameňu
na nov. Apust. 
Padělku
na klínku u Beňov-
skej cesty
na 3 paděl u Tmeňa
na klinech u véhona

2
1
1
1
1

1

1
1
1

2

1
1
1

1

1

1
4
4
4
4

4

4
6 2/4
3

       SUMA 4 8 8 1
4 Josef matoušek

Domkař
za potoky 
Křenica,nivka
od Pyšluvky
na Sklenáku
za Véhonem
na Kameňu
na nov. A pust. paděl.
na klinech u Beňov-
skej cesty
na 3 paděl. u Tmeňa
na klínku u Véhona

2
1
1
1
1
1

1
1
1

2

1
1

1

1
4
4
4
4
4

4
6 2/4
3

     Suma 4 10 5 1

150 -151



          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

5 Jan Svoboda 
Domkař
Za potoky nivečka u
Byšluvky
na sklenáku
u Véhona
na novej i padělcích
na nov a pad. Pust..
na klíně u beň. Cesty
na 3 pad. U Tmeňa u
véhona na klínku
pod skalú

2
1
1
1
1
1

1
1

2

1
1
1

1

4
2

6 2/4
4

       SUMA 5 9 8 2/4

6 Martin Kraus 
tkadlec
za tihelňú
na sklenáku
pod Véhonem
za rybníky
nova v pad. Pustym
na 3pad.a nivú u Tmeňa
na klinku Beňov. Cesty u 
véhona na klinku louky
téý pod skalú

1
1
1
1
1
1

1
1

2

1
1

1

4
2

6 2/4

5
     Suma 6 8 8 1 1/4

152 – 153

          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10  1 12 13 14   15 16 17 18

7 Jan Hanák
domkař
na Sklenáku u dílu
u Kříža
za rybníky
na nov.a v pad. pust.
na klín u beň. Cesty
na 3 pad a niva u Tmeňa
u véhona a klinek louky
též pod skalú

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

4
6 ¼

6 2/4
7

       Suma 7 7 7 7 3/4
8 Jan zajíc

domkař
od díla u Křiža
na Sklenáku
na příčkách
na navej (ut supra)
na klínku
na 3. pad u Tmeňa
u véhona pustá
na klínku u louky

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

6 ¼

6 2/4

     Suma 8 7 8 3 3/4

154 - 155



          1  2 3  4  5 6                7      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 Jan Barbořík
domkář a placený
krejčí
od díla do kříža
na Sklenáku
na příčkách
na novej a pad.
na klínu u beň. cesty
na 3 pad. A nivu u 
Tmeňa
u Véhona na klínku u
louky též pod skalú

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

6 ¼

6 2/4

7
       9 7 7 7 3/4
Součet domrářů
Suma sumarum
Všech v Želato-
vicích usedlých
polo- 1/8 láníků,
domkařů jejich
polí a osevu :

pololáníci :
1 /8 láníci :
domkařu :

9
70

244
 94
70

72

522
78
72

6

6
1
6

4
2

1
3

23 23
4 1/2

6
fůr

 Suma sumárum

408 672 5 6 4 23
27 
-1/2 6

156 -157 



Zde budiž, však podotknuto, že ač podaní vypovídati. chtějí, že panství užívá .pustého gruntu 
Martina Zaorala, nemohou nic určitého tvrditi, kdy a v které době by se takové zrušení stalo, a 
kolik měřic vlastně by to býti mělo. Hned na počátku, bylo stanoveno, že jest to 13 kousků ve 
výměře 41 měřic. 2 achtelů výsevu; naproti tomu ponechala nynější vrchnost 30.srpna 1740 
devíti Želatovským dymkařům tak zvané pusté pole, jež pozůstávalo z 25 kusů ve výměře, 
72 6/8  měřic, tedy jim dala o 31 měřic, 4 achtele více, než poddaní udali, což také z této fase 
zřejmě, na jevo jde. Že poddaní všech pozemků dle lánové visitace plně užívají, za to ručí 
vrchnost, aby se jim křivda nestala.
Z tohoto osevu poddanských poli sklízí :se v prostředním roce, když ani přiliš sucho ani 
mokro nebylo, dle výpovědi poddaných 3 1/2 kopy ve slámě a z toho 3 měřice zrní, je-li však 
počasí .příliš suché nebo mokré, .sklízí se s jedné měřice 2 2/8 měřice. Ve špatnějších 
polohách, vymlátí se pouze l měřice, ve špatných letech také jen 4 nebo pouze 2 achtele.

1° Toto místo leží 3/4 míle cesty od Lipnických hor mezi Holešovem a Přerovem.              

2° Pole orají se za suchých roků čtyřmi, za mokrých  šesti koňmi. třkráte do roka

3° Seje se více žita než rži, s jara oves

4° Každý rok zůstává 3. trať ladem ležeti. 

5° Konopi a lnu užívá každý ke své domácí potřebě.

6° Ku prodeji obilí jest město Lipník, 3/4 mile a Přerov ½ míle cesty, vzdálené, nejpřihodnějši.
7° Dřevo potřebné k palivu a ku stavbě kupují poddaní  v  Helštýnských  horách a platí na 
místě za sáhu dřeva 30 kr, tvrdého však za 36 krejcarů, s dovezením za l zl. 34 krejcarů, 
Jedou-li pqddani na dřevo do Holešovských hor, platí na místě za sáhu 54 krejcarů, od 
dovezeni sáhy, jež na 4 koně může býti naložena 36 kr., tak že platí se za dovezení až dornů 
l zl. 30 kr.
Že tomu tak a ne jinak jest to, bereme my podepsaní na své vědomí a jsme s pudmistry, 
rychtáři a přísežnými znalci ochotni toto vše přísahou potvrditi. Podrobujeme se, kdyby 
opačný, nález zjištěn býti měl, místní visitační komisi, všem v patentu uvedeným trestům.
                                                                   
                                                                     
                                                                          
                                                                     Stalo se v Želatovicích, 1. srpna 1749.
                    
                 Emerencia, ovdovělá svobodná paní z Minkvicburků rozená Otislav (m. p.).

L. S.     Michal Šubrt, správce.
L. S,     Jan Maikovský, pudmistr v Želatovicích, m. p.
L. S.     Jan Ševeček, foit v.Žeiafovicích, m. p.  
L. S.    Josef  Kotík, .purmistr mladší, m. p.
L. S.    Josef Stískal, purmistr a celá obec..



Ves          Tučín

2 3 4 5 6                7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Martin Lacina 27 2 2/3 1 Václav Konupřík
Poláník
v šerým 3 kusy
v2.poli Radvanicích
Smetnice
U radslavskej cesty
V 3.poli v Černým
A na Společnině
N potůčkách p.hrby
Na zad.dílech čtvrti
Grygov a 
Záhu-menka

2
2
1
1
1
1

2
3
2

3

13
4
2
2
2
2

3
5
1

2

2

4

4
2

4
6
2

6

Za 
hum
ny 1 1 1/2

       facit 1 19 30
Pavel Hrabel
¾ lámíník

2 Václav vaculík
Pololáník
v čerým v 1.poli půl
V 1poli  v Radva-
nicích
pod raclav. Cestou
u kozlov.cesty štvrť
3.pole v čer. a   
Společnina
od potůček
vedle panskej pod 
hrby
na zadním díle
Grygov a záhonek
Záhumenka

3
2
1
2
1

2
1

2
2
2
2

13
4
2
4
2

4
2

3
1
1
1

4
4
4
4
2

4

4
6

4

Za
hum
ny 1 1 1/2

Facit 41 2 19 41 4 1 1 1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Vašk Kosa
¾ láník

41 3 Frant. Čadil
Pololáník
v šerým v 1. poli půla
2.poli u Radvánku 
čtvrť 
na Smetnicu
od raclav. A kozlov.
Cesty
v 3. poli v černým a
Společnina
Nezi potůčky a pod 
hrby
Na zadních dílech
Grygov a záhonek
Záhumenka

3

2
1

3

2

3
2
1
1

13

4
2

6

3

6
1
1
1

4

4

6

4

4  7

Za
Hum
ny 1 1 1/2

Facit 41 3 19 39 6

Jura Novák
pololáník

27 2 2/3 4
Matěj Horák
Pololáník
V Radvanicích v 2. 
poli
na  Smetnicu
pod raclav. Cestú
u Véhona
u skály a Kračinka
v 3 poli v černym ¼
na Společnině
nezi potúčkami
v šerým
pod Hrby
na zadních dílech
Grygov a záhonek
Záhumenica

2
1
1
1
2
2
1
1
3
3
1
2
1

4
2
2
2
2
3
1
2
13
4
1
1
1

4

4

4
4

3

3

za
hum-
ny

Za
hum
ny

1

1

1

1

 ½

 1/2

     Facit 27 2 2/3 4 21 40 4 3 1 1  1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Matůš Hradil
pololáník

54  5 1/3 5 Josef Stískal
pololáník
v šerým 1. poli –
v 2.Poli v Radslavsku
prostř. a  zadní ¼
na Smetnicú
pod raclav. cestú
u Véhona za kapličkú
v 3 poli v černým –
¼ společnina
mezi potúčky p hrby
na zadních dílech
Grygov, Záhonek
Záhumenka

3

2
1
1
2

2
3
1
2
1

13

4
2
2
4

3
5
1
1
1

4

4
4
6

4

4

 3

za
hum
ny

1
1 1 1 1/2

Facit 54  5 1/3 5   3 1  1  1/2

Matouš Nevařil
pololáník

41 6 Jan Nevařil
Pololáník
V čerým v1.poli
v 2. poli Radvánek
na prostř a zad . díle                             
¼
na Smetnicu
za raclav. cestú
u Véhona
za kapličkú
v 3 poli v Černym ¼
Společný
Mezi potúčky
Pod Hrby
Na zadním díle
Grygov a Záhonek
Záhumenka

3

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

13

4
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1
1

4

4

4
2
4

4

2
Za
hum-
ny

1 1  1/2

     Facit 41 6 18 38 6 2 1 1  1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10  11 12 13 14    15 16 17 18

Jan Rausch
¾ láník

41 7 Jura Urban,
Pololáník
V šerým 3 pole
2.pole v radvansku
na Smetnicu
za raclav. cestú
u skály
za véh.u kozl.cesty
3. pole v čer. př. ¼
u potúčka pod hrby
zadní díly
Grygov, Záhonek
Záhumensko

3
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2

13
4
2
2
2
2
3
5
1
1
1

4

4

4
2
4
6
4

 3
Ryb-
níček 1 1  1/2

       SUMA 41 7 19 39 4 3 1 1  1/2
Starého
Hospodáře nebylo
Možno zjistit

41 8 Jan Grygárek
Pololáník
V šerým a na kútě
2.pole v Radvadsku
na Smetnicu
pod raclav. cestú
za Véhonem
3.pole v Černym
mezi  potúčky
na společnině
pod hrby zad. díl.
Záhonek, Grygov
Záhumenice

4
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2

13
4
2
2
2
5
2
1
3
1
1

4
4
2

3
Za
hum-
ny

1 1  1/2

     Suma 41 8 19 37 2 3 1 1  1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

Macek Konúpka
Před ním
Macúrek
¾ láník

41 9 Martin Konupka
Pololáník
V Šerým 1.pole
2.pole v Radvanku
na Smetnicu
pod raclav. cestú
u Skály
3.pole v Černym
na přední1/4 společniny
mezi potúčky
pod hrby
na zadním díle
Grygov , Záhonek
Záhumenka

3
2
1
1
3

2
2
2
1
2
1

13
4
2
2
4

4
4
2

1
1

2

4

4

2

6

3
Za
Hum
ny 1 1 1/2

       Facit 41 9 20 39 2 3 1 1 1/2

vdova Dorota
Zdráhalka
  ¾  lán

41 10 Martin Zdráhala
Pololáník
v šerým 1.pole Záhonek
2 pole v Radvanku
na Smetnicu
pod raclav. cestú
pod Skalú
u kozlovské cesty
v3.poli v černym a Spol.
mezi potúčky
pod Hrby
na zadním díle
Grygov , Záhonek
Záhumenica

4
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

13
4
2
2
2
2
3
2
3

1
1

7

4

4

4
4
4
6

4
Za 
hum
ny

1 1 1/2

     Facit 41 10 20 39 4 4 1 1 1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18

Jan Otáhal 27 22/3 11 Jan Dosoudil 
Pololáník
V Šerým 1.pole
2.pole v Radvanku
na Smetnicu
pod raclav. cestú
u Véhona
v 3.poli v Černym
Společniny
mezi potúčky
na zadním díle
Grygov , Záhonek
Záhumenka

3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1

12
4
2
4
4
2
1
4
1
1
1

4
4
4
4

2
2/4

Za
hum
ny

1 1 1/2

       Facit 41 9 18 35 3 2/4 1 1 1/2

Pavel Dorazil
pololáník

41 12 Pavel Grygárek
Pololáník
v šerým 1.pole Záhonek
2 pole v Radvanku
na Smetnicu
u kozlov. a raclav. cesty
3pole v čer. a před. ¼
Společniny
mezi potúčky
pod Hrby
na zadním díle
Grygov , Záhonek
Záhumenica

3
2
1
3
1
1
1
2
2
2
1

13
4
2
6
2
1
2
3
1
1
1

4
6
4

4
4
4

1/4
Za
hum
ny

1 1 1/2

     Facit 41 12 19 39 2 ¼ 1 1 1/2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18

Jan  Kaňkovský
¾ láník

41 13 Tomáš  Kašpárek
pololáník
v šerým 1.pole Záhonek
2. pole v Radvanici
na Smetnicu
u Raclavské cesty
u Véhona a kozl. cesty
v 3.poli v Černym
na Společnině
mezi potúčky
pod Hrby
na zadním díle
Grygov , Záhonek
Záhumenka

4
2
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1

13
4
2
2
4
2
1
2
3
3
1
1

6
4
4

4
4

4

1/4
Za
hum
ny

1 1
  
 1/2

       Facit 41 13 20 38 7 ¼ 1 1 1/2
Součet selských
Gruntův a polí 13 249 507 5 4 7 3 13 6 1/2

  Nynější majitelé poddanských polností na rovnou  měřici  zimního žita a sice dle brněnské míry



Jména hospodářů
Za předešlé visitace                                                                 str 172-173

          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10
11

12 13 14    15 16 17 18

Na této chalupě
Nepamatují dod-
Daní hospodáře

1 Josef Novotný
Za Uhlicú ? (Hulicú)
Pod Hájem
Od vrbky přidaná

2

1

3 4

6
odraclav.aželat esty1/4 2 3                       1    Těchto 7 následujících                                                  

.                              neužívá luk
Od hraniček klínek 1 1 4   

 Facit 1 6 8 6  1
Martin Řezníček 2 Matouš Karas

V šerým v 1.poli
za ulicú a humniskem
v černym a nad
skalú 3. pole

2
2
2

1
3
1

4

2

3

             Facit 2 6 5 6

Ondra Galáb 3 Josef Konupčík
V šerým 1. pole
Za ulicú a Smetnicú
 2. pole
za humny a u skály  3. 
pole

1

2

2

1

1

1

6

6 2
          Facit 3 5 5 4 2

Starého 
hospo-dáře 
nebylo mož-
No zjistit

4 Josef Hradil
v šerým 1.pole
na Blaňách  2.pole
na skály , za ulicú
  3.ple

1
1

2

1
1

1

6

6

2

       Facit 4 5 5 4 2
Taktéž 5 Jan  Hruška

v šerým 1.pole
pod raclav.cestú 2 pole
na skalú za ulicú 3.pole

1
1
2

1
1
1

2

           Facit 5 4 6 4 2
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          1 2 3 4 5 6                7      8 9 10 11 12 13 14   
15

16 17 18

Neznámý 
hospodář

6 Jakub Konečný
V šerým 1. pole
Na Smetnicu 2.pole
V černym racl. Cetú 3

2
1
2

2
1
3

3
3

 Facit 6 5 6 3 3

starý domkař byl
řehoř Polák
před
Mik. Školoudem
Podsedek bez 
pole

7

Václav Grygárek
V šerým 1. pole
Od raclavska a Záhum
3. pole v Černym

2
1
2

1
2
1

3
6
3

 6

     Facit        7 5 5 4 6

Součet podsedků

Suma sumarum
Včechny polnosti
A výsevy u 
vesnice Tučína :
Pololáníků
Podsdků

7

13
7

35

249
 35

42

507
 42

7

5
7

2

4
2

2

7
2

13 12 6 1/2

Str 176-177



Ostatní zápisy o sklizní, o cenách dřeva atd. jako při Želatovicích.
Mezi podpisy komisařů schází podpis Tučínského pudmistra a obecní pečeť, což nasvědčuje 
tomu, že obec Tučínská s rozhodnutím lánové komise nesouhlasila.
Poznámka z r. 1750.
„Svobodný dvůr Karla Greše měl 68 mír pozemků compascuum simultanum (právo společné 
pastvy) na pozemkách obce Tučína.
U Tučínského dvora bylo 312 mír pozemků panských, z nichž vždy 1/3 zůstávala ladem 
ležeti; pásl se na nich dobytek panský i poddaných.")

Robota.
Robota byla práce všelikého druhu, k níž byli zavázáni poddaní 
a) pro stát místo daní (robota veřejná), 
b) vůči svým vrchnostem (robota soukromá).
Roboty veřejné či státní zavedeny byly již v říši římské za účelem státní správy, zejména k 
udržování komunikací a poštovního spojeni.
Roboty soukromé zavedené ve prospěch vrchností vznikly hlavně z poddanství lidu selského 
a dělily se podle toho, zda byly konány s potahem či jen prací ruční, na roboty tažné a ruční či 
pěší. Podle toho pak, zda byl či nebyl objem povinností přesně vytčen zákonem, smlouvou 
neb obyčejem, rozeznávaly se roboty odměřené a neodměřené; dále se činil rozdíl mezi 
robotami hromadnými a střídavými, při nichž osoby zavázané se střídaly.
Do zemí českých dostaly se roboty z Němec. V 15. a 16. století robotovalo se u nás poměrně 
ještě malý počet dní do roka. V panských urbářích bylo pevně stanoveno, kolik dní v kterou 
dobu roční jest robotovati. Značně stouply roboty v 17. stol. po bitvě na Bílé Hoře. Činilyť 
100—130 dní ročně, ba na některých panstvích robotovalo se celý týden a někde i v neděli a 
ve svátek. Rozmohl se také obyčej, že poddaní byli posíláni na několik dní s tak zvanými 
„dalekými fůrami", při čemž jim vrchnost mnohdy nedávala ani stravy, a dny při fůrách 
strávené jim od ostatní roboty ani neodpočítávala.
Vykonávání roboty bylo po selských bouřích zákonně upraveno lobotním patentem Leopolda 
I. vydaným pro Čechy dne 28. června 1680, pro Moravu 26. května 1713 a to tak, že tam, kde 
nebyla robota dosud pevně stanovena, obmezena byla pouze na tři dny v témdni (vyjímajíc 
ovšem případy práce neodkladné) a trvati měla od východu až do západu slunce. K polednímu 
odpočinku měly býti dopřány dvě hodiny.
Poněvadž tohoto robotního patentu nebylo od vrchnosti šetřeno, Karel VI. vydal nový robotní 
patent publikovaný na Moravě 2. září 1717. Než ani nový patent nepřinesl žádoucí nápravy a 
byl vystřídán patentem třetím z 27. ledna 1738, v němž bylo ustanoveno, že robota nemá 
denně déle trvati než 10 hodin. Pro robotu ruční nebylo stanoveno žádné měřítko „poněvadž 
při ruční robotě člověk může vydržeti trochu déle než dobytek š potahem". V naléhavých 
případech mimořádných připou-. stela se však robota celotýdenní, ale vrchnost měla při tom 
dbáti, aby poddaný vedle panské roboty vzdělávati mohl také své pozemky a měla mu dáti 
nějakou přilepšenou jako stravu, pivo, maso, máslo atd.
7. září 1775 upravena robota podle výše kontribuce (daně pozemkové). Nejnižší ruční robota 
činila (u podruha) 13 dní ročně, nejvyšší pak (u toho, kdo platil nad 9 zl. 30 kr. daně) tři týdny. 
Robota tažná činila 3 týdny s l, se 2, se 3 nebo se 4 kusy dobytka podle velikosti statku a výše 
daně, vedle čehož byl sedlák ještě povinnen konati robotu tak zvanou svatojanskou  (pěší 
robota  od  sv.  Jana Křtitele až do sv. Václava) s jedním člověkem jeden a až tři dni podle výše 
daně.
Velikou události ve vývoji poddanských poměrů bylo vydání patentu ze dne 7. listopadu 



1781, kterým císař Josef II. zrušil osobní nevolnictví selského lidu. Sedlák mohl se nyní volně 
stěhovati, mohl se oženiti bez vůle pánovy, mohl jíti bez svolení pánova na studie, na řemeslo 
a za jinou výživou.
Na robotní povinnosti nebylo však tímto patentem ničeho změněno. Na sklonku své vlády 
chystal se císař Josef II. zrušiti robotu úplně, avšak osud nedopřál mu dožíti se této události. 
Teprve dne 18. prosince 1848 vydán byl císařský patent upravující dobrovolný výkup z 
roboty. Některé vrchnosti vyšly poddanému vstříc a tak aspoň části zámožnějších sedláků 
bylo popřáno státi se svobodnými.
Rokem 1848 nastal rozhodný obrat. Císařským patentem ze dne 28. března 1848 bylo 
vysloveno, že robota má pominouti dnem 31. března 1849 za náhradu, jež zákonně bude 
upravena. Zákon dotyčný měl býti vydán na říšském sněmu. Než však k tomu došlo, jednáno 
bylo o zrušení roboty na sněmích zemských. Moravě náleží zásluha, že v ní robota byla 
nejdříve zrušena. K návrhu barona Vojtěcha Widmanna a zpravodaje Dr. Aloise Pražáka 
usnesl se 19. června 1848 moravský sněm, že robota na Moravě má přestati nikoliv teprve 
dnem 31. března 1849, nýbrž již dnem 1. července 1848. Za měřítko při výkupu roboty byla 
vzata daň. Robotníci rozvrženi byli na čtyři třídy v robotě potažní a na tři třídy v robotě ruční. 
Za den potažní roboty s jedním koněm stanoveno výkupné v I. třídě 4 l/2 kr., v II. tř. 4 kr., ve 
III. tř. 3 1/4 kr,, ve IV. třídě 2 1/2 kr., za den potažní roboty se dvěma koni v I. třídě 7 krejcarů, 
ve II. třídě 6 kr., ve III. třídě 5 kr., ve IV. třídě 4 kr.
Na zrušení roboty nemělo však přestati. V kabinetním listě ze dne 8. dubna 1848 slíbil císař, 
že způsobem konstitučním bude vydán zákon o zrušení veškerého poddanství. To stalo se 
říšským zákonem ze dne 7. září r. 1848, kterým poddanství bylo zrušeno, půda zproštěna 
všech břemen, rozdíl mezi dominikálními pozemky a rustikálními odstraněn. Všechna 
břemena, služebnosti a dávky vyplývající ze svazku poddanského zrušena. Za dávky a 
povinnosti pouze osobní nemělo se dáti vůbec náhrady, za dávky, jež měl vybírati držitel po-
zemků jako takový, měla dána býti slušná náhrada. Zvláštní komise složená z poslanců všech 
zemí, měla vypracovati návrh zákona o výkupu roboty a všech břemen. Zákon ten vydán byl 
patentem ze dne 4. března roku 1849.
V jednotlivých zemích byly dle tohoto patentu zřízeny vyvažovači komise. Za břemena, jež 
vyvážena či. 3. a 6. zákona ze 7. září 1848 poskytnuta byla slušná náhrada, v případech však, 
na které vyvážení teprve později bylo rozšířeno (na př. kde běželo o dávky pro školy, kostely, 
fary ze smluv emfyteutických a t. d.) musilo se platiti výkupné plnou náhradou. Ze slušné 
náhrady i z výkupného odpuštěna byla poddaným 1/3 a ze zbývajících 2/3 hradila země při 
slušných náhradách (nikoliv při výkupném) polovici, tedy z úhrnu 1/3 kdežto zbývající 
druhou Y2 (z úhrnu V3) platil poddaný.
Vyvážení pozemků provedeno bylo dle ministerského nařízení ze dne 27. června 1849. K 
provádění vyvážení zřízeny byly císařským patentem ze dne 25. září 1850 vyvažovači fondy, 
které vydávaly dle císařského patentu ze dne 11. dubna 1851 vyvažovači úpisy, jež vydány 
byly oprávněným. V letech 1851—1890 byly na Moravě vyvažovači úpisy slosovány a 
splaceny, vyvážení bylo skoncováno. Z někdejších nevolníků stali se plnoprávní občané.
Moravský zem. výbor usnesl se, aby nepotřebné vyvažovači dlužní úpisy interesentům jako 
památka na zrušení roboty rozdány byly.

Výkup z roboty.
1829 (na zákl. rob. pat. ze 7. září 1775).
Dnes dole psaného dne a roku učiněna jest mezi vrchností panství přerovského se strany jedné 
a pololáníkem Frant. Zdráhalem čís. 36 z Tučína se strany druhé následující na věčné časy 
trvající smlouva.
1.  Propouští vrchnost přerovského panství za sebe a své nástupce na panství  přerovském  
Tučínského pololáníka Frant. Zdráhala z čís. 36, a všecky po něm následující majitele tohoto 



gruntu za obnos 800 zl., které již vrchnosti byly vyplaceny, ze všech na tom gruntě č. 36. od r. 
1778 váznoucích robot a to na takový způsob, že on a jeho nástupcové mimo povinnosti 
dovážeti ročně 5 sáhů dřeva na pálení z Beňovského lesa do přerovského zámku, v čemž 
naložení, složenina srovnání dřeva zahrnuto jest a konati 7 dní služby hončího se třemi 
osobami v každý honební den, není žádnou jinou robotou panství zavázán.
2.  Dovoz dřeva a hončí robotu jest on a jeho nástupcové povinnen konati vždy, když se 
rozkáže, jinak jest vrchnost  oprávněna  žádati  náhradu do 14 dní v berní minci do panského 
důchodu.
3.  Kdyby se stalo, že by v některém  roce honů nebylo, a proto náhončích služeb třeba nebylo, 
nemá vrchnost práva  žádati  od něho náhrady za fůry a honební robotu a též není oprávněna 
žádati po něm jiných prací, nýbrž v takový rok bude mu vše odpuštěno.
4.  Dosavadní  jakékoliv   jméno   mající   daně   z  toho gruntu, drůbeže,  poplatku z přediva 
jako i jiné povinnosti vyplývající ž kupní smlouvy z r. 1768 dne 1. listopadu zůstávají 
nezměněně v platnosti, poněvadž se Frant. Zdráhal dobrovolným splacením jmenovaného 
obnosu jen z obyčejné povinnosti robotní vyplatil a proto za
5.  rozumí se samo sebou, že není sproštěn poddanství, nýbrž že je povinnen  všechny   
povinnosti   k   vrchnosti jako každý jiný  hospodář věrně a poctivě vykonávati.
6.  Kdyby o tom či onom odstavci vznikly nějaké pochybnosti,  budou  vždy rozhodnuty  ve 
prospěch vrchnosti (!).
7.  K utvrzení  pravdy jest tato  smlouva ve 4 exemplářích napsána a vysokému zemskému 
úřadu k potvrzení předložena.
                                       V Přerově 1. června 1829.
                                                                   Štěpán Keller, 
                                                                  úřední písař jako od Zdráhala dožádaný svědek.
                                                                 Frant. Školdík, svědek.

Takové výkupy jsem našel 3 z Beňova a l z Želatovic.
Zajímavou robotní povinnost nacházíme v listině Jana z Pernštejna a na Helfenšteině z roku 
1543, kterouž měšťany přerovské od placení mostného a mýtného osvobozuje za 65 kop grošů 
českých, však
„Item u Tučína, u Tmeně 1), u mostu Dluhonského a Předmostí, Item na jiných místech, kde 
se k naší ruce mýto bere ve všech, tu nám a erbům našim k ruce jíti má". Mosty a cesty 
opravovali měšťané, pán dodával mostnice a trámy na opravy, měšťané hradili opravy do 
5 kop.
Z vesnic odevzdávaly se každoročně na udržování mostu 2 trámy.
-----------------------------------------------------------------------------------
1.)Tměn staročes. ;=. Tmáň = tmavý les.
--------------------------------------------------------------------------------------

V r. 1585 uvádí se v prodejní listině panství přerovské vesnice, které „okrvavným" ke hradu 
Přerovu povinny jsou, v jako vesnice cizopanské, mezi těmi jmenuje se Tučín a Želatovice. 
„Krvavné" se platilo purkmistrovi jako pokuta za poranění.

„Foršpon".
Z robotní povinnosti přípřeže „foršponu" zaznamenávám z velké knihy na památku jednu 
stranu z r. 1829.
Želatovského hejtmana Schönpichlera z Lipníka do Kojetína  …………… …5 zl. 35 kr. 2 b
Praporčíka Grimma do služby …………………………………………….  …5 zl. 37 kr. 2 b
Vezli hocha Petra Prejsova do vychovatelny      ………………………….  … 3 zl 20 kr.
Furíra Müllera z Lipníka do Kroměříže………………………………………  2 zl. 55 kr.



Hejtmana „ze Sieglů" od regimentu Zach z Hulína do Olomouce k regimentu .2 zl. 55 kr.
transport s mundúrem z Lipníka do Kroměříže  …………. .   .   ....   .   .   .   ... 2 zl.
nadporučíka  Knoppa  od regimentu Wurzburg z Lipníka do Kojetína   .         5 zl.  37 1/2 kr. 
polního kaplana z Hranic do Továčova …………………………………….   l zl. 40 kr.
hejtmana Heldenfelda od pl. „Kaiser" na kontribuci z Kojetína do Hranic  . . 5 zl. 25 kr.
kraj. hejtmana Sedlnického do Lipníka  …………………………… ….         5 zl. 37 1/2 kr. 
Chevalier de Gury na pensi do Přerova   ………………………………….     5 zl. 
leutnanta Hareta od ,Splenyt ´ do Hranic      ………………………………    45 kr.
barona Karvinského od „Würzburg" ……………………………………….   l zl. 37 kr. 2 b
ženy furírů  s  bagáží  z  Kroměříže do Lipníka   ..........................................   2 zl. 22 kr. 2 b
hejtmana Tomače od „Colloredo" do Kojetína .   .   ……….  .  .  .  .  .   .  ...   . l zl. 37 kr.
hejtmana  z Hamů od „Rajsky" do Lipníka    .  ……………..  .  .  .  .  .   .....   . l zl. 37 kr.
kapitána de Rongewille od myslivců z Kroměříže do Lipníka   . ……… .   .   . 2 zl. 52 kr.
ritmistra z Holzerů „od Landwehr-Dragonů" z Kojetína do Hranic .  ……. .   . l zl. 37 V2 kr.
leutnanta Žižkoviče od cis. kyrisníků z Olomouce do Holešova .   .   .   .   ..   . 2 zl. 10 kr.
vojenské ženy pro chléb do Lipníka                                                                     — —
ritmistra hraběte z Blankenšteinu pro mundúr z Hranic do Kojetína ……...  ... l zl. 30 kr.
hraběte Kotulínského vůdce kolony z Přerova do Lipníka  .   …..   .   .   .   .   . 2 zl. 15 kr.
ritmistra Maršála od Cheweauxleger dragounů z Přerova do Kojetína    …..   . l zl.  7 kr. 2 b
paní baronka z Gastheimu k pluku do Prostějova .   …………………………. l zl. 37 kr.

Poslední robota.
1847

26ti denní domkáři č. 11. Josel Kubis,33. Jan Suchomel, 30. Jan Chytil, 15. Frant. Hoštálek, 
24. Leopold Hradil, 51. Josef Novotný, 55. Josef Badůra, 55. Sigmund Michal, 54. Pavel 
Hradil, 13ti denní domkaři 56. Pavel Kotík, 68. Jan Zaorálek, 59. Jan Válek, 57. Frant. 
Kopal, 65. Josef Tihelka, 58. Josef Mika, 53. Tomáš Ambrožek, 61. Cyril Stískálek, 66. Josef 
Góbel, 60. Frant. Nesvadba, 70. Jan Poledňák, 36. Frant. Friček, 67, Bártek Buron, 37. 
Vincenc Chorina, 62. Jan Ambrožek, 77. Karel Hradil. Restů neměli z roku minulého 
žádných. 30. dubna sázeli zemáky nad luhem, 10. června pleli hrách nad lávkami a charansku.
  6. července dělali v okluku seno. .
13.       „       pracovali u studně v cihelně.
2. srpna v okluku sekli žito. 
11.    „      hrabali ječmen na Sklenáku. 
17.    „      hrabali na rovině jetel.
26.    „      vázali  žito na  nivě;  hrabali  nad lávkami jetel.
  1. září sekli hrách a tloukli hroudy a t. d.
.
  Každému ve zvláštních rubrikách zaznamenával se počet odpracovaných'dnů, až dovršen 
počet dnů předepsaných. Rok 1847 byl vlastně poslední rok roboty; kniha z níž tato stáť byla 
vypsána, jest sice velmi bedlivé nalinkovaná a napsaná též pro rok 1848, ale zápisů již 
žádných není. Vál totiž již na jaře r. 1848 jiný vítr, jenž odvál s polí a luk všechnu tu tíži, která 
po staletí na nich vězela a usušil všechny slzy, kterými panská půda za doby roboty zkropena 
byla.

Po  roce 48.
Události roku 48. přivodily rázem úplnou změnu ve společenském životě, jak v městě tak na 
venkově. Každý stav čekal od nové éry výhod pro sebe: rolník viděl .v konstituci osvobození 
ze všech povinností, hlavně roboty, namnoze i berní, měšťané, třídy inteligentnější, vycítili 
správněji účinek konstituce na život politický a společenský..



Nové myšlenky našly náš lid venkovský namnoze ještě nevyspělý, nepřipravený, novým 
světlem až oslepený a dařilo se jim asi jako kanárkovi z klece puštěnému, jenž zbaviv se pout, 
které jej vázaly na vězení, umjrá „na svobodu". Není asi vtipem jen, co se vykládá o 
Čejkovských na Hodoňsku, že dověděvše se, že konstituce je tu, zajeli si pro ni do Hodonína 
s trakařem.
Po staletí potlačovaná svobodná vůle rolníkova propukla pojednou sílou přímo elementární. 
Staleté spory, které vedl rolník o svoje pozemky a různá práva s vrchností, rozluštil nyní lehce 
tím, že jednal, jak se mu líbilo. Cítil se rovným se svým bývalým pánem a tu rovnost 
projevoval nezřídka úporem ke všem zákonitým povinnostem. Místo pluhu chytal se flinty 
„vždyf máme konstituci". A trvalo to dosti dlouho, než náš venkovský lid poznal právní 
výhody nového zřízení.
Napsati dějiny od tohoto okamžiku Želatovic a Tučína, znamenalo by vykládati o 
nekonečných sporech s vrchností, která také neměla chuti zříci se tak snadno svých 
skutečných i domnělých práv. Pojednou vyhrnula se na povrch spousta sporů starých, 
vzniklých z poměrů zašlých i processů nových o louky, pastviště, kamenné lomy, hliníky i 
domy. Nebylo držebnosti, nebylo prodeje a kupu, nebylo nájmu, který by nebyl dal podnět ke 
sporu, v němž na jedné straně stál tvrdohlavý pan direktor, na druhé straně sebevědomý 
sedlák. To již nebyli ti skromní sedláčkové, kteří mnouce klobouk v ruce, před panem 
vrchním „v nejuníženější" pokoře se třásli. Srazily se dvě tvrdé hlavy, až jiskry sršily. 
Patrným toho dokladem jest připiš okresního hejtmana panskému úřadu v Přerove, jímž 
nařizuje, aby k jakési komisi ve sporu o kamenný lom v Tučíně postaráno bylo o vhodnou 
místnost, do níž by sedláci jedněmi dveřmi po jednom se pouštěli a druhými po jednom 
propouštěli, jelikož jest se obávati násilných výtržností se strany „der störrigen" sedláků.
Co se dělo mezi sedláky a vrchností, nebylo o nic lepší mezi nájemníky a vrchnosti.
Dne 18. října 1857 pronajal šlechtic Alfred Skene panství přerovské, jež od roku 1846 měl v 
nájmu od hraběte Antonína z Magnisů hrabě Filip Magnis. Smlouva Skenova byla v roce 
1874 a 1894 obnovena, zatím dal Skene Želatovice v roce 1888 do podnájmu panu 
Čečovičkovi. Kolik odstavců ve smlouvách, tolik nedorozumění a sporů. Nejinač dařilo se 
nájemcům pivovaru, jichž rychlé střídání svůdci o nespokojetiosti. V letech 1841—44 byl 
nájemníkem Laab, 1852 Šillinger, 1853 Bachrach, 1855 Adler, 1862 Bubl, až v roce 1869 
pronajal pivovar s rolí Tměném za 10.000 zl. p. Josef Vykoukal, který jej v roce 1870 koupil. 
Již rok na to dal postaviti nový vodovod, přeloživ jej z louky „šranky" do studně na rohu 
pivovarské zahrady. Všechny tyto spory ukončeny, když správa velkostatku dostala se do 
rukou muže jako úředníka i jako soukromníka povahy ryzí, smýšlení šlechetného.
Bouře se utišila, mysli se uklidnily i lid venkovský vžil se do nových poměrů a snažil v životě 
hmotném i duševním dohoniti, co za dlouhá léta poroby zameškal.
Školy nové zakládány, staré rozšiřovány; nebylo dědiny, kde by se nebyl utvořil čtenářský 
kroužek pod různými jmény.
V Tučíně je Čtenářský spolek přeměněný na odbor Národní jednoty; založil spolkovou 
knihovnu však i ku veřejnému použití. Z časopisů se čtou: „Lidový Denník", „Selské Listy", 
„Selské hlasy", „Obzor Přerovský", „Našinec", „Pozorovatel", „Hospodář Moravský", 
„Illustr. noviny"; i v Želatovicích jest knihovna Národní jednoty utvořená ze Čtenářského 
spolku a tytéž denní listy jako v Tučíně.
Hanácký rolník jsa přesvědčen o důležitosti vzdělání, ale také o zhoubných následcích 
parcelování, udržoval statek nedělený posílaje děti na studie.
Loučím se s vámi, tiché vesničky v milém údolí. Chtěje se ještě jednou pokochati pohledem 
na vaše šedé střechy, na domky v zeleni ovocných stromů skryté, vystupuji na starou 
želatovickou tvrz, na váš „zámeček" a zalétám myslí do dávno zašlých dob, když páni dobří i 
nedobří odtud pohlíželi na své poddané, slyším se stráně drsný drábů hlas, šlehající bičem k 
úmorné práci na „cizím", vidím dva průvody zbožných lidí v kroji nádherném do kostela se 



ubírající, to vše zašlo a já stojím na zbytku staré tvrze, kterou páni zanechali nájemníkům, aby 
dodělali, čeho „zub času" nedovedl.
Celé nejbližší okolí zámečku přirozeně tak krásně položené, jest svědkem nelásky a 
nevážnosti k půdě těch, kteří zde v posledních dobách hospodařili.
Chápu! Nebyli doma, žili zde u vědomí, že jsou jen hosty. Cesty neupravené, zahrady spustlé, 
krásné stromy vykácené, všecko, co pobyt činí milým a příjemným, zmizelo, musilo ustoupit 
hlubokým jamám na řízky, jimž vyhrazeno nejkrásnější místo v celém zámečku.
Čím byly všechny nájemné smlouvy, dle nichž byl nájemník povinnen nahraditi každý 
vyhynulý strom stromem jiným? Co pomohly všechny processy o nedodržování nájemných 
povinnosti, když nájemník znal jen svá práva. Ani povinnost ani právo nenutily jej k lásce k té 
půdě, kterou obdělával; znal jen jednu touhu: rychle zbohatnouti a odejíti do velkého města.
Ty doby dneškem minuly a já hledím šťastnějšímu vašemu osuduvstříc.                                                   
Slyším v zámečku naši řeč, slyším se strání vesele písně lidu pracujícího s chutí á láskou na 
půdě, jež v dávných letech minulosti byla majetkem vašich potomků, kteří vděčně budou 
vzpomínati na záslužnou práci, již jste vykonali v přítomnosti.
Novým pánům starého statku mnoho zdaru přeje
                                                                                                                 L Nopp.
                                                                       
                                                                                             Ve Strážnici, dne 15. ledna 1918.




