Rodina Jana Hudce st.
Prvním spolehlivě doloženým zápisem, týkajícím se naší rodiny, je kup mlýna v Trávníčku
Janem Hudcem starším v roce 1680. Zápis v pozemkové knize je poměrně skoupý na
informace o Janově původu. Lépe vyjádřeno – neříká nám o něm vůbec nic. Je zde uvedeno
pouze jeho křestní jméno a příjmí, nic víc. Jak tedy zní začátek zápisu v pozemkové knize?

Jan Hudec. Léta 1680 dne 13. března vedle prošacování práva konšelského
rychty újezdské a vlastibořické ujal ten grunt aneb mlejn na stavení velmi sešlý
po nebožtíkovi Jeronýmovi Niklovi se vším k němu od starodávna příslušenstvím,
úroky, robotami a poplatky všelikými i robotami vrchnosti náležejícími, jakž ji
předešlí držitelé v užívání mívali, za sumu 240 kop grošů míšeňských, na
kteroužto sumu závdavku složiti má při vyhotovení zápisu tohoto 10 kop a 20
grošů, na roky placení počnouc léta 1681 každoročně až do vyjití té celé sumy po
5 kopách klásti má. S přídavky těmito: žita na ozim setého po 1 1/2 korci, vůz
okovaný, radlice jedna, brány bez 30 hřebíků, tři krávy, 2 voli, ve mlejně složení
s potřebami ke mlejnu náležejícími jedno.
Z té svrchu psané hlavní sumy jest vymíněno sirotkům neodbytým po nebožtíkovi
Jeronýmovi Niklovi, totiž Janovi, Václavovi, Jakubovi, Magdaleně, Lídě a Bětě,
jednomu každému za veselí svatební vejpravu po 6 kopách, dluhů se vynachází
Adamovi Červovi 6 zlatých, Kateřině Červové 3 zlaté a Václavovi Niklovi 3 zlaté,
to jest 10 kop 20 gr.
Dovídáme se poměrně hodně informací o rodině Niklových, ovšem o Janovi a o tom, odkud
mohl pocházet, nezjistíme nic. Je tedy naším nejstarším doloženým předkem právě on, dále
to minulosti už se jedná jen o spekulace, které nemůžeme historickými prameny nijak
doložit.
Jeroným Nikl zemřel někdy mezi podzimem 1679 a březnem 1680, kdy grunt kupuje náš
Jan. Důvodem pro tuto domněnku je skutečnost, že bylo zaseto žito na ozim. Je ale také
možné, že na ozim zasila Jeronýmova vdova Dorota (je jmenována dále v pozemkové knize,
viz přepis a překlad) nebo některý z jeho synů.
Mlýn byl každopádně v té době „na stavení velmi sešlý“, byly tedy potřeba poměrně
rozsáhlé opravy. Jedno mlecí složení, které je v pozemkové knize zmiňováno, u českého
mlýna znamenalo, že mlýn měl jedno mlýnské kolo, které pohánělo mlecí zařízení.
Existovaly též mlýny o dvou a více složeních, některé byly poháněny jedním kolem, jiné
měly odpovídající počet mlýnských kol.1
1 Více o mlynářském názvosloví a složení mlýna v příloze č. xx – Slovník starých českých mlýnů.
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Kromě vybavení mlýna (ke kterému patřilo vše, co bylo k mletí potřeba) jsou v pozemkové
knize zmíněny další náležitosti, které Jan s hospodářstvím koupil. Jedná se hlavně o kovové
(tedy náročné na výrobu) vybavení a také hospodářská zvířata. Když zápis zmiňuje okovaný
vůz, nepředstavujme si železem pobitý žebřiňák – jednalo se o vůz, který měl okované obě
nápravy a všechna kola, tím pádem měl větší životnost než vůz dřevěný.

Mlýnské kolo na horní a spodní vodu. Zdroj: ČEZ

K výbavě patřila i radlice a brány pro vláčení polí, ovšem brány jsou uvedeny „bez 30
hřebíků“. Staré brány byly používány ještě poměrně nedávno, na řadě malých statků je
najdeme dodnes – jednalo se o kovový rám s vystupujícími hřeby, kterým byla vláčena
zoraná půda. Třicet chybějících hřebů bylo potřeba nahradit, což nového hospodáře nestálo
právě málo peněz. Služby kovářů patřily mezi ty dražší, protože jen málokdo uměl pracovat
se železem dobře.
Dále jsou zmíněny tři krávy a dva voli. Volci byli používaní v potahu, krávy zase dávaly
mléko (a také telata, která bylo možné buď odchovat, ať už na maso nebo zase na mléko,
nebo prodat). Zcela jistě byla u mlýna i drobná hospodářská zvířata, ačkoli ve výpisu nejsou
zmíněna – slepice, husy, kachny, možná kozy.
Cena mlýna je uvedena ve výši 240 kop grošů míšeňských. Srovnatelný dobře zachovaný
mlýn na Vysočině stál tehdy zhruba o čtvrtinu více – rozdíl v ceně byl způsoben právě
sešlostí stavení a nedostatečným vybavením. Rovněž výše závdavku (tedy sumě skládané
přímo při koupi) odpovídá tomu, že nový hospodář musel do budovy mlýna investovat. Na
mlýně byly též dluhy, které musel nový držitel zaplatit, naštěstí nebyly nijak vysoké.
Podíly na gruntu náležely dětem (sirotkům) po předchozím držiteli, Jeronýmovi Niklovi.
Jako první jsou zmiňovány „neodbyté“ děti, tedy ty, které ještě nedostaly svatební výbavu.
Byli to synové Jan, Václav a Jakub a dcery Magdalena, Ludmila a Alžběta. Těm měl Jan dát
šest kop grošů2 svatební výbavy. Dále jsou uvedeny ještě další tři děti, které už měly po
svatbě, kterým ale náležel podíl z prodeje.
Jedná se v podstatě o stejnou situaci jako v dnešní době, když po smrti majitele domu náleží
dům rovnou částí jeho přímým dědicům (není-li stanoveno závětí jinak). Pokud měl tedy tři
děti a manželku, rozdělí se dům na čtyři části a každý z dědiců zdědí jednu z nich.
V minulosti tomu nebylo jinak – manželka a děti měly rovné podíly, v tomto případě bylo
dětí hned devět: Havel, Kateřina, Dorota, Jan, Václav, Jakub, Magdalena, Ludmila, Alžběta.
K nim je ještě nutné připočítat vdovu Dorotu, která měla též svůj podíl.
2 Za tuto cenu mohla být pořízena např. kráva.
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Vdova Dorota nebyla vzhledem k počtu dětí zřejmě právě nejmladší, ovšem nový hospodář
Jan se stal jejím manželem. Byl to běžný postup, protože bylo pravděpodobnější, že
vrchnost bude souhlasit s prodejem gruntu osobě s rodinou spřízněné, než aby ho odprodala
někomu zcela cizímu.

Podíly na gruntu v roce 1680.

Je ovšem otázkou, proč mlýn nepřevzal některý z Jeronýmových synů, těch, kteří se dožili
dospělosti, bylo ostatně dost. Jeden z nich, Havel, se dokonce vyučil mlynářskému řemeslu.
Hrozilo, že by se mlýn propadal dále do dluhů, zatímco Janův příchod znamenal kapitál?
Opět můžeme jen hádat, v pozemkových knihách není žádný důvod uveden.
Můžeme se také jen dohadovat, o kolik byl Jan mladší než jeho žena Dorota – žádnou
informaci, která by nám v tomto směru poskytla vodítko, bohužel nemáme. Víme ale, že
Dorota zemřela krátce poté, co její nový manžel převzal mlýn – Jan se totiž v roce 1683
znovu oženil. O tom ale až dále.
V tabulce výše jsou uvedeny podíly jednotlivých dědiců. Na prvním řádku je zapsáno, že
„Dorotě, vdově po nebožtíkovi Jeronýmovi Niklovi a již manželce držitele gruntu“ patří
podíl 19 kop 23 grošů a 4 denáry. Jedna kopa grošů se rovnala 60 grošům, jeden groš pak
šesti denárům. Celkový součet uvedených podílů, svatebních výbav a dluhů je pak kupní
cena gruntu, tedy 240 kop grošů.
Jan hned při zápisu položil závdavek, kterým byla umořena část dluhů (konkrétně dluh
Adamu Červovi, Kateřině Červové a Václavu Niklovi). Ačkoli měl splácet každoroční
splátky (zvané vejrunky) ve výši 5 kop grošů, první dva roky složil vždy šest kop. V roce
1681 byly dány na Janovu svatební výpravu, v roce 1682 Magdaleně. V roce 1683
nacházíme zápis, který může zmást, totiž že Jan zaplatil 5 kop, z nichž tři kopy byly
„propuštěny Janovi Hudcovi, držiteli gruntu“. Jednalo se o podíl jeho manželky Doroty,
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který z hlediska tehdejšího práva celý připadal jejímu manželovi. Jan tedy zaplatil pět kop,
tři si ovšem ihned vzal zpátky.
Jak již bylo zmíněno, Dorota nejspíše v roce 1682 nebo začátkem roku 1683 zemřela, Jan se
tak stal vdovcem. Dlouho ale svobodný nezůstal – potřeboval dědice, který ze svazku
s Dorotou nevzešel. Jeho druhou ženou se
proto v červnu 1683 stala Kateřina, dcera
Jakuba Zajíčka z nedaleké Jiviny.
Nadále splácel podíly na gruntu. Ony dvě
kopy grošů, které zbývaly z platby v roce
1683, dostala Dorota (dcera), v roce 1684
dostala další tři kopy (a zbývající dvě dostal
náš Jan). V roce 1685 umořil Václavovu
svatební výbavu. Další rok pak zaplatil pět
kop Kateřině, provdané za Jana Sluku
Jivina na mapě I. vojenského mapování
v Hodkovicích nad Mohelkou. Poté byly
zrevidovány jednotlivé podíly a do pozemkové knihy vepsána nová tabulka:

Figuruje zde Dorota, manželka držitele gruntu, ačkoli již byla po smrti – ovšem podíl byl
i nadále psán na její jméno. Změna v číslech je patrná, Jan splatil celkem 33 kop grošů
z podílů a výbav, a také všechny dluhy.
V roce 1686 se také narodil jeho dědic, syn pokřtěný po otci jménem Jan. Je zajímavé, že
kromě Jana a jeho bratra Karla, který přišel na svět o deset let později, není v matrice
pokřtěných loukovské farnosti, kam Trávníček patřil, zapsáno žádné další dítě Jana a jeho
manželky Kateřiny. Přitom z pozemkové knihy víme, že měli ještě minimálně čtyři další
děti, nejstaršího Václava a dcery Marianu, Kateřinu a Dorotu. Kam byly zapsány?
V loukovských matrikách nejsou, v českodubských také nebyly nalezeny...
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