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Panství Starosedlský Hrádek – obec Modřovice 

 

V části Modřovice zvané „Hradecká“ k roku 1749 byly 3 grunty. K tomu 

roku grunt Štegrovský a Mathiovský připadly na vrchnost a pouze grunt 

Křížovský zůstal nadále v poddanských rukách. 

 

Výpisy z gruntovních knih 

Gruntovní kniha panství Starosedlský Hrádek založena roku 1638 – 

Modřejovice: 

Grunt – Mikuláš Štegr spolu s Jiříkem bratrem svým a matkou Mariánou 

Štegrovou koupili dvůr ve vsi Modřejovicích r. 1614 za 1000 kop 

míšeňských.  

1652 ujímá Vít Šteger prošacován (prošacován = jedná se o ohodnocení, ocenění 

gruntu) na 573 zl. NB Kryštof Šteger ujal grunt zajícovský v Hlubyni, pak  

z něho spolu s manželkou sběhl i s dětmi a za Prahou na Černínských 

gruntech umřel, a tak jeho díl připadl vrchnosti. Léta 1687 24. febr. Jan 

Šteger, syn toho Kryštofa řemesla kovářského, propuštěn jest na 

svobodu, míň dal za výhost (výhost / vejhost / výhostní list — propuštění z poddanství, stvrzené 

většinou písemně. • Lat. literae manumissionis.) než náleželo, neb se mu stala milost pro 

ten díl otcovskej, ačkoli k němu žádného práva víceji neměl (jedná se o 

grunt č. p. 12 Modřovice). 

 

Grunt Mathiovský 1635 statek prošacován, ujímá Vondra Vítovic za 130 

kop míš. 

1652 ten grunt Řesanský prošacován za 330 kop míš. ujímá ho  Jakub 

Řesanský jako bratr nejstarší (bratři Václav, Jan, sestra Důra, Anna, 

Mariána).  

1673 prošacován jest grunt Mathiovský, nyní Řezanský  za 350 kop míš. 

ujal Pavel Řezanský po nebošť. otci Jakubovi Řezanským. (Jedná se asi o 

grunt č. p. 9 v Modřovicích, nyní Vondrášek).  

 

Grunt Křížkovský 1661 prošacován jest grunt někdy Havla Kříže…. tak 

jak od starodávna od otce jeho v držení byl, prohlídajíce v těchto 

obtížných časech ve veliké spustošení téhož gruntu, byvší předešle od 

vlastních sester, Kateřiny, Anny a Lidmily naddotčenému Havlovi Křížovi 

za sumu jednostopadesát pět kop míš. přišacován, Václavovi synu jeho 

vlastnímu za 150 kop míš. 

http://dejiny.nln.cz/Slov/index.html#list_zhostny
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 Poslední zápis 1687, Václav Kříž založil Jiříkovi Křížovi bratru svému 

na stavení tušovské zatím 5 zl. (jedná se asi o grunt č. p. 16, velmi starý 

rod v Modřovicích u Lojzů, nyní Špálů, který vymřel po přeslici Anežkou 

Křížkovou, provdanou za Josefa Kulovaného, bratra mého otce). 

 

 

Vrchnostenská a poddanská přiznávací tabela statku Starosedlský 

Hrádek roku 1713 

 

V užívání vrchnost     114 strychů rolí 

            1 strychů porostlin 

31 for sklízí se z luk 

 

+) Šimon Kříž        38,1 čtvrtstrychů rolí 

             1 strych porostlin 

Sena se sklízí 9 ½ for z luk 

 

+) na str.28 jsem se domníval, že se jedná o Štekra 
 

Žádný jiný osedlý není uveden v té vsi: v části patřící k panství 

Starosedlský Hrádek 
 

Vrchnostenská přiznávací tabela realit a užitku při statku 

Starosedlský Hrádek r. 1749 

Soupis robot na statku: 

Modřovice:  sedlák s dvěma volskými potahy – 1 

 robotuje ročně 208 dní, týdenní robota 4 dny 

 polní zahradníci, chalupníci a domkáři – 5 

 robotují ročně 1040 dní, týdenní robota každého 4 dny 

 jména neuvedena 

Roku 1756 i r. 1757 údaje stejné jako roku 1749, uvedeno pouze jméno 

sedláka: Šimon Kříž. Grunt Štegrovský, i když tam hospodařili dále a 

grunt Mathiovský (Řesanský) připadly na vrchnost a role jsou obsaženy ve 

114 stryších. 

(Státní oblastní archiv v Třeboni Sar-465/02-79) 


