Následující přepis byl zpracován podle digitalizovaného dokumentu z SOA v Třeboni, oddělení Třeboň,
NAD 157, fond Velkostatek Sedlec u Kutné Hory 1248-1948, Poř. č. 17 sign. OS Čáslav 115. Použity
byly dva totožné opisy na snímcích 6, 7, 8 a 22, 23, 24.
Do textu byla přidána diakritika a pravopis byl přiblížen současným zvyklostem.
Slovosled zůstává původní a dobové termíny zůstaly též v maximální možné míře zachovány.
Contract Der Daudower Mühle
Dne a roku níže psaného stala se jest smlouva mezi jejich Vysoce Důstojnou Milostí Panem Panem
Jakubem Růžičkou svatého Výhradního Řádu Cisterciáckého starožitných Klášterů Matky Boží
Sedlic a Skalice opatem a v Království Českém Praelatem /T. P./ z jedné a mezi poddaným
člověkem Janem Vocáskem mlynářem Doudovským ze strany druhé, moci kteréžto jemu Janovi
Vocáskovi, manželce a dítkám neb dědicům budoucím Panský mlýn Doudovský se vším při něm až
do dnes se vynacházejícím příslušenstvím, rolma ornýma a loukami též pastvišti a vodou mlýnské
strouhy až na ten a takový následující způsob se prodává:
Pro 1mo
On mlynář ctný a Boha bojný samo spasitelný katolicko křesťanský život se všemi svými
přináležejícími domácími vedl, všeliké podezřelé lidi u sebe nepřechovával, příkladně na Mše svaté
a kázání Slova Božího obzvláštně ale v den nedělní a sváteční nejen sám osobně chodil, anobrž i své
domácí k tomu náboženství přidržoval, všeho hřešení se varoval, nectného rozmlouvání a zlořečení
jak mezi domácíma tak také mlečma /mleči/ netrpěl, všechno ale to co by k větší cti a slávě Boží
cílilo vyhledával, jiné dobrým příkladem předcházel a tak jak na poctivého Boha se bojíc a
milujícího člověka přináleží se po všechny časy choval jakož i také
Pro 2do
Povinnost jeho bude mleče poddaný vždy před cizopanskými bez všeho fortele a podvodu dobrým
a spravedlivým melivem fedrovati a od nich nic více měřičného než z jednoho korce po jedné
čtvrtce na míru od Vrchnosti Cimentirovanou bráti, následovně všechny jak poddaný, tak i cizí lidi
v ničemž nepřetahovati.
Pro 3tio
Všeliké na něj vypadající Císařo Královské daně, též Cammeralní /komorní/, jakož z kol, sbírky
z masa a z tabáku neb jiné na mlynáře se vyskytnout mohoucí dle Vrchnostenské Cancellařské
Subrepartiti po každé bez odpovídání a průtahů času, do Cassy Contribučenský odbývati.
Pro 4to
Právo lovení jakož samé toliko Vrchnosti přináleží, tak se také neopováží on, jeho domácí a nikdo
jiný v strouhách neb lednici ryby neb raky lapati, měchy, vrše neb jiné jakékoliv takové nástroje
klásti, tím méněji v kterémkoliv rybníce něco podobného provozovati se osměliti.
Pro 5to
Myslivost a neb s flintou i jinou zbraní jak jemu mlynáři tak také i jeho všem domácím a kdo by se
koliv tam zahodil se nanejvíš zapovídá jakož také času letního a podzimního na koroptve pletek
kladení, v zimě na zajíce chytek dělání a do sklopců chytání i jiné všeliké pytlačení se zamezuje a to
pro každé podobné v něčem dopadení pod pokutou 20 Tolarů.

Pro 6to
Potřebné dříví k palivu, od Milosti Vrchnosti /:které se mu volně prodá:/ za hotové peníze sobě
zaopatřiti nespoléhajíce se na žádnou krádež neb téhož jakékoliv pod rukou dostání povinen bude,
poněvadž všem mlynářům do panských lesů chození, tím pak více ježdění pro nic jinak se nejostřeji
zapovídá a žádný bez vůle Kanceláře a obzvláštní cedulky aniž pro fůru klestí tím méněji nějaké
tlustší dříví pod nevyhnutelnou pokutou 20 Tolarů jeti se osměliti nemá.
Pro 7mo
Dobytka pak hovězího, tak také černého tolik co sobě ho ze svého vlastního /:však ale bez újmy a
škody okolních obcí neb kteréhokoliv bližního:/ vychovati troufá chovati se jemu povoluje.
Pro 8o
Celoročního nájmu dáti přichází z toho mlýna 25 str. žita čistého k ozimému setí Terminu sv.
Havelskému 12 ½ str. a k sv. Jiřskému také 12 ½ str. Místo pak vykrmení 2 vepřů peněz 4 zl.r. 30 kr.
a za robotu 30 zl. r. jenž oboje poslední každo čtvrtletně po 8 zl. r. 37 kr 3 d. bez všeho upomínání
do důchodu Krchlebského Anticipato skládati,
neméně v čas žní skrze čtyři celé týhodne /:nepočítaje svátků a neděl:/ statného dělníka na úkol
pro něhožto 1 w. 2 čt. žita z panských špejcharů použíti má k ruce Vrchnostenské postaviti a
každoročně pro Consumo Vrchnostenské dvě selata jedno totižto na jaře a jedno na podzim bez
úplatku odvésti povinen jest. Ittem dle starobylého obyčeje času postního 30 kusů herinků od
Vrchnosti bráti neb na místo těch do důchodu praveného 22 kr. 3 d. čistého užitku složiti, mimo
pak toho tři každoročně 4 str. popela do panské flusovny /flusárny/ buď k ruce Vrchnosti a neb
nájemníka jenž by takovou pronajatou měl odváděti.
Pro 9no
Počátečně jmenovanému Janovi Vocáskovi mlýn tento Doudovský se vším příslušenstvím a
společnými případnostmi se odevzdává, jenž jsou tyto:
Orný role k němu patřící i s Contribučními všech pod - - -23 strychů
Luk a pastvišťat - - - 12 str. 1 w. 2 ¾ m.
Odprodává se pak mu a on jej tak dobrovolně ujímá za Sumu čtyři sta zlatých rýnských na kterou
při braní Contractu uvoluje se na hotovosti složiti 100 zl. r., ostatní 300 zl. r. každoročne po 40 zl. r.
od Datum Contractu počítaje platiti a tak v 7 ½ roků je celé vyplatiti.
Pro 10mo
Od strany Vrchnostenské se připovídá všechnu první potřebnou spravu jak vnitř tak i zevnitř při
mlýně i při lednici a na vodě důkladně a trvanlivě spůsobiti a co se koliv kde sešlého vynachází
ponejprv v dobrý stav uvésti při čemž ale mlynář povinen bude, když taková sprava svůj začátek
vezme jak zedníky tak tesaře a jiné řemeslníky na budoucí porážku těch 300 zl. r. sám ze svého
měšce vypláceti, ostatek pak na termíny tak jak již svrchu obmezeno jest skládat a budoucně vždy
v dobrém stavu bez očekávání té nejmenší Vrchnostenské pomoci celé stavení zachovati, na vodě
ale neb mlýnském náhoně potřebnou spravu i s vandtrokama na sebe Vrchnost bere jakož i pro
potřebu mlýnské kameny, každoročně jedna robotní fůra /:vynímajíce v čas pilný:/ se jemu
passíruje na kterou on mlynář svého vlastního 45 kr. peněz a 3 viert. ovsa na vychování povinen
dáti bude. Mimo toto na palce a jinou potřebu též každoročně se dva habry z panských lesů
vykážou, které on svými koňmi sobě přivézti neb na svůj náklad jinou fůru sobě pro ně zjednati
musí.

Pro 11mo
Když by ale /:čehož Bůh odvrátiti rač:/ nenadálým ohněm buďto skrze nějaké vojenské běhy a
nebo dopuštěním Božím mlýn ten v zkázu přijíti měl, chce Milostivá Vrchnost na vyzdvižení a zase
v dobrý stav přivedení téhož s polovičním nákladem nápomocna býti.
Pokud by se však to a neb nějaká jinaká škoda skrze neopatrnost mlynáře nebo jeho domácích
přihodila, ani ta nejmenší pomoc tím méně dost malý peněžitý náklad od strany Vrchnostenské
jemu udělen, anobrž mlynář sám ze svého vlastního měšce škodu nésti a mlýn znovu na svůj
náklad, i ostatek vystavěti povinen bude. A poněvadž on mlynář takový s manželkou svou, dítkami
a budoucími svými jako svůj vlastní užívati bude, jemu se vůle a právo dává nejenom při témž
mlýně, co lepšího býti uvidí na svůj náklad zvelebiti, ale také jej i jinému odprodati, neb odkázati,
s tou však výhradou, že Vrchnost Milostivá jakožto Absolutus Dominus přednost práva v takové
prodeji sobě zanechává, a před jinými všemi nebo sama kupcem jest, neb s jejím Milostivým
připuštěním by se jinak státi mohlo.
Posledně ale
Pro 12mo
Pokud by mlynář a neb postupní nájmu tak pořádně platiti a ty povinnosti, které zpředu a sice
veskrz obmezené jsou náležitě vybývati nechtěl, proti jednomu nebo druhému Punctu přítomného
Contractu jednal, to právo Vrchnost sobě zanechává bez dalšího a všeho mlynáře Protestirování
neb odporu takového mlýna i s polmi, se všemi případnostmi se ujmouti, jej dle uznání vyšacovati,
sama s ním Disponírovati neb jinému dostatečnému kupci zaprodati.
K ujištění tehdy toho všeho Contract a zápis tento ve dva jednostejně znějící Exempláře se
vyhotovuje od obojí Respective strany z vlastních rukou podpisem a přitisknutím Petshaftu
zaopatřen, tak potvrzen a každé té straně z nich jeden zanechán.
Jenž se jest stalo v klášteře Matky Boží Sedlci dne 24. Aprilis Ao 1759.
Ačkoliv sice tento mlýn v Pánu zesnulý Pan předek můj zaprodal a zápis na něj vyhotoviti nechal,
takový ale sám s svou rukou nepodepsal, já jej jak v Sumě prodejní, tak v všelikých Clausulích jeho
potvrzuju, ujišťuju a Ratihabiruji v Sedlicích dne 26. Decembris Ao 1759.
Xaverius Joseph Freihauff, Opat Sedlický a Skalický
Nato odvedl:
Dle cedulek v rukou majících, totiž
Dne 8. April 1758
Dne 24. 7bris 1758
Dne 13. 7bris 1759
Dne 17. 7bris 1759
Dne 17. 8bris 1760
Dne 31. Xbric 1761
Dne 16. Jänner 1763
Dne 19. Xbris 1763
Dne 12. Xbris 1766
Dne 27. 8bris 1767
Dne 21. 8bris 1768

P. Laixnerovi
P. Procháskovi

50 zl. r
50
19_2
20_ 58

P. Hrubšovi
P. P. Inspectorovi Eujenio
P. Píšovi
P. Stovasrovi
též jemu

100
40
40
40

40
40
50
25

80
75
25

400 zl.

