
Jedovnické rybníky do roku 1450 

 

Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí 
v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu. 

Pokud dnes mluvíme o Jedovnicích, jistě se nám vybaví rybníky – na prvním místě 
bezpochyby Olšovec, pak Budkovan, po chvilce ještě Dymák – a víc už (patrně) nic. 
Rybníků a rybníčků ovšem existovalo v minulosti více. 

Rybníky jsou – na rozdíl od jezer - dílem lidských rukou, proto i jejich budování 
začíná až s trvalým osídlením krajiny. Rybníky – jak název napovídá – byly určeny 
především k chovu ryb. Vzhledem k nízké výnosnosti tehdejších obilovin nebylo možné 
ve větším měřítku chovat zvířata „na maso“ – a ryby tedy byly možnou náhradou. 
Druhým důvodem byl zákaz pojídání masa o postech. Postních dnů bylo v součtu více 
jak polovina roku. Zákaz masité stravy o postu se ovšem nevztahoval na ryby (ale také 
třeba na bobry, raky či želvy). 

V případě Jedovnic lze uvažovat o budování rybníků nejdříve ve 12. století, kdy je 
doloženo nejstarší osídlení (na kostelní výšině), ale osobně považuji za pravděpodobné, 
že k tomu nemohlo dojít před polovinou 13. století, kdy zřejmě dochází k vybudování 
řádné „moderní“ vsi s rozšířeným a koncentrovaným osídlením, rozparcelováním a 
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Panský dům v Jedovnicích – přestavěná gotická tvrz?! 

obděláním okolní půdy, kdy se Jedovnice stávají ekonomickým centrem nově vzniklého 
holštejnského panství.  

První známá písemná zmínka o nějakém rybníku v Jedovnicích pochází až ze 
zemských desk z r. 1415, kdy Jiří z Holštejna a Jedovnic zapisuje své ženě Elišce ze 
Zástřizl věno „na tvrzi Jedovnice, na polovině městečka Jedovnice, na starém rybníce a 

dvoru svém alodním, také na dvoru ve vsi Ostrově a na polovině mlýna v 

Jedovnicích…“ 

Potíž zápisů v zemských deskách spočívá v tom, že se zapisoval jen velmi stručný 
výtah vlastní listiny – jen nejvýznamnější nemovitosti, bez uvedení prodejních cen, 
smluvních podmínek, svědků, ručitelů… a do desk se často zapisovalo s mnohaletým 
odstupem od vlastního pořízení.  

Zpráva nepřímo přináší 
několik informací. Jiří byl 
nejmladším ze synů Voka III. z 
Holštejna. Nejstarší Vok IV., 
známý válečník, získal násilím 
hrad Cimburk u Koryčan a usídlil 
se na něm, přikoupil nedaleké 
bohuslavické panství a zjevně se 
snažil vybudovat novou vlastní 
doménu. Prostřední Ondřej byl 
zřejmě určen jako dědic hlavní 
části holštejnského panství, 
patřila mu i polovina Jedovnic s 
kostelem. A pro nejmladšího 

Jiřího bylo vyděleno výše uvedené panstvíčko, zřejmě pro něj byla vybudována 
jedovnická tvrz. Předpokládám, že se nacházela v dolní části náměstí, že jejími 
novověkými přestavbami vznikl tzv. Panský dům čp. 81 (viz foto) – a že si Jedovničtí v 
roce 1991 jeho demolicí zbořili nejen barokní zámeček, ale i v něm obsažené zbytky 
gotické tvrze. 

Nejasná je zmínka o mlýně – v originále „super molendino medio“ totiž může 
znamenat i „na prostředním mlýně“. Analogické „na polovině městečka“ je zapsáno jako 
„super medietate opidi“. Pokud písař důsledně řadil předmět – přívlastek, šlo by o 
prostřední mlýn – a pak by to znamenalo existenci tří (!) mlýnů v Jedovnicích. Ovšem 
vzhledem k mladším textům se kloním k tomu, že Jiří se stal spoluvlastníkem jediného 
jedovnického mlýna, druhým spoluvlastníkem byl zřejmě Ondřej, držitel druhé poloviny 
Jedovnic. Šlo by tedy o rozdělení zcela praktické – aby byla možnost mletí zajištěna pro 
celé Jedovnice i okolí a nezávisela na libovůli majitele. Mlýn se zřejmě nacházel tam, kde 
dnes – pod hrází Dymáku. 

Zmíněným „starým rybníkem“ je dnes zrušený rybník pod Harbechem, zvaný též 
Velký či Podvorský rybník. Jeho plochu lze odhadnout asi na 22 ha. Podle přívlastku 
„starý“ lze usuzovat, že vznikl nejpozději ve 14. století. Naposledy ho zachycuje mapa 1. 
vojenského mapování asi z r. 1765, na mapě stabilního katastru z r. 1826 je již zrušen a 
přeměněn na pole. Na hrázi tohoto rybníka dnes stojí autobusová zastávka Chaloupky 
(směr Blansko) a dnešní prodejna Drogerie Teta. Existence mlýna napovídá, že už musel 
být zbudován i Dymák, z mladších zmínek lze dedukovat, že rovněž patřil Jiřímu. 
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Pravděpodobný vzhled erbu 
pánů z Holštejna – Jiřího, 
Ondřeje a Voka. 

Věno Elišky, tedy ideální podíl na uvedeném majetku, 
koupil podle zápisu z r. 1437 Jan Tunkl z Drahanovic. Ten 
byl manželem Anežky z Holštejna, Jiřího sestry. V r. 1437 se 
objevují i dva další zápisy – tím prvním Jiří přijímá Jana 
Tunkla na spoluvlastnictví na své jedovnické panstvíčko, 
tím druhým zapisuje na tomto majetku Jan Tunkl věno své 
ženě Anežce. Oproti předchozím zápisům se v těchto dvou 
místo „starého rybníka“ objevují „rybníky velký a malý“, 
téměř jistě jde o dnes zaniklý Podvorský (starý, velký) a 
dnešní Dymák (malý). Nutno dodat, že v r. 1437 byl už Jiří 
po smrti – a snad i Eliška, že patrně nezanechali potomky - 
takže Jan Tunkl se stal v r. 1437 držitelem celého jejich 
původního panstvíčka. 

Zajímavou otázkou jsou i přítoky do Podvorského 
rybníka. Kromě potůčku z Veselského žlebu ho plnil krátký 
potůček od Harbechu, dodnes obrostlý rákosem (německy 
das Rohr) – právě tento Rákosový potok (Rohr Bach) dal 

zřejmě název vsi Rohrbach (zkomoleně Harbech), jež se nacházela ve 13.–15. století na 
západním břehu Podvorského rybníka. 

Rybník dále napájely přítoky od kostelní výšiny (od dnešní Legionářské ulice). Ve 
svých pamětech (dnes nezvěstných) píše v 19. st. Antonín Ševčík, že kdysi tekl 
Kotvrdovický potok přes dnešní čp. 166 (vzniklo zastavěním proluky) a dále zřejmě 
kolem dnešní pošty do Podvorského rybníka. Tomu odpovídá nález dřevěných koryt v 
chodníku před č.p. 137. Do hloubky jdoucí bahnité vrstvy v chodníku před bývalým 
Panským domem by pak mohly odpovídat ústní informaci, že Panský dům (tj. tvrz) měl 
kdysi vodní příkop a že byl obklopen rybníky. Podle mapy z r. 1765 se ovšem zdá, že 
Kotvrdovický potok kličkoval mezi domečky Záměstí a silnici protínal až někde v 
prostoru fotbalového hřiště či bývalé barvírny (Reda). Je pochopitelně možné, že jeho 
tok byl několikrát překládán, například kvůli rozšiřující se výstavbě. Mapy z r. 1826 
bohužel Kotvrdovický potok nezachycují.  

Z r. 1437 pochází rovněž zápis, jímž Vok V. z Holštejna prodává Heníkovi z 
Vladštejna takřka celé své holštejnské panství – ohledně Jedovnic je zmíněna polovina 
městečka, kostelní patronát – a „pustý rybník v Jedovnicích blízko dvora zvaného 

Dvořec“. Jelikož jsou zmíněny i dva rybníky v Ostrově (jeden dnes zaniklý, druhý napůl 
zavezený) a jeden v Podomí (dnes zaniklý), je jasné, že ve výčtu byly všechny velké 
rybníky na panství. A že tedy rozhodně ještě neexistoval dnešní Olšovec či Budkovan. 

Určení polohy rybníka „v Jedovnicích“ podle mého soudu není užito ve významu „v 

jedovnickém intravilánu“, ale „na katastru Jedovnic“. Dvůr Dvořec je jako „nový dvůr“ 

zmíněn již r. 1406, patrně vznikl jako náhrada blízkých zaniklých či retardujících vsí 
Bystřec a Budkovany. Dvůr připadl ke Kotvrdovicím a zanikl ještě v 15. století, zřejmě v 
důsledku vybudování nového vrchnostenského dvora v Kotvrdovicích. Po zániku je 
zmiňován jako „pustá ves Dvorce“. Na základě studia pramenů jsem byl přesvědčen, že 
ležel v místě bývalé hájenky „Kůlny“ za Budkovanem. Jen mi k potvrzení této domněnky 
chyběl onen blízko ležící „pustý rybník v Jedovnicích“.  

Našel – či spíše rozpoznal – jsem ho v říjnu 2011. Ležel asi 250 m JV od hájenky, 
po jeho hrázi dnes vede zelená a červená turistická trasa i cyklostezka. Tento bývalý 
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Mokřiny – pozůstatek zaniklého rybníka u Kůlny. 

rybník se dodnes projevuje 
rozlehlou a hlubokou mokřinou 
ležící od hráze na východ, do 
Rakoveckého údolí (viz foto). 
Mimochodem – leží dodnes na 
katastru Jedovnic, téměř na 
hranici s katastrem  
senetářovským. A další rybníček 
zřejmě ležel přímo u dvora. 

Roku 1447 prodává Jan 
Tunkl, už s predikátem „z 

Brníčka“, svůj jedovnický 
majetek Heníkovi z Valdštejna a 
Židlochovic. Kromě již známého 
rozsahu (tvrz, půl městečka, 
dvory v Jedovnicích a v Ostrově) 

uvádí i „jednotlivé rybníky ležící kolem téže tvrze, také onen rybník pod Kotvrdovicemi 

a rybník velký pod městečkem, půl pozemku mlýna aneb mlýniště“. 
Heník se tím stává jediným držitelem téměř celého holštejnského panství, ale 

zajímavé je i rozebrat, co dalšího text sděluje. Už se nezmiňuje mlýn (ani jako pustý), jen 
pozemek – patrně došlo k totálnímu (dočasnému) zániku mlýna. Jelikož není zmíněn 
ani malý rybník (Dymák), mohlo dojít např. k protržení hráze, jež mlýn smetla. 

Rybník „pod Kotvrdovicemi“ mohl být buď dnes zaniklý Jakub, jehož hráz léta 
tvoří severní hranici zastavěné plochy Jedovnic, nebo mohlo jít o něco blíže ke 
Kotvrdovicím ležící rybník, zvaný (podle E. Černého) Řeřichovec, jehož hráz přetínala 
údolí Kotvrdovického potoka přesně v místě hráze dnešní severnější dočišťovací nádrže. 
Torzo mohutné hráze lze dodnes vidět v lese na východním svahu údolí, podle zprávy A. 
Roudného z r. 1978 byla tato hráz „teprve před několika lety zarovnána“ – patrně šlo o 
aktivitu JZD.  

Informace, že velký rybník ležel pod městečkem, jednoznačně vylučuje, že by 
mohlo jít o dnešní Olšovec a stejně  jednoznačně ho ztotožňuje s rybníkem Podvorským. 
Právě Podvorský (Dvorský) rybník byl ve starší vlastivědné literatuře mylně ztotožňován 
s rybníkem snad zvaným Řeřichovec, vycházelo se z mylné lokalizace vsi Dvorce někam 
pod Kotvrdovice. 

Oříškem je informace o „jednotlivých rybnících ležících kolem téže tvrze“. Zdánlivě 
to potvrzovalo lokalizaci tvrze do prostoru na Kopci – jenže velký (Podvorský) rybník to 
být nemohl (byl uveden zvlášť), dnešní Olšovec ještě neexistoval… 

Druhá lokalizace tvrze ke kostelu zase budí otazníky, kde by se tam vzal prostor pro 
nějaké rybníky. Nevylučuji existenci nějakého staršího opevněného sídla v tomto 
prostoru ve 13.-14. století. Podařilo se mi zjistit, že severně od kostela (dnes „pod 

lipami“) existovaly tři prameništní rybníčky, zavezené po 2. světové válce – ale že by tyto 
bezpřítokové „louže“ stály za zmínku v zemských deskách? 

Spíše mne to utvrzuje v názoru, že „moderní“ tvrz ležela opravdu na místě 
Panského domu. Její bezpečnost mohla být zvýšena (Janem Tunklem?) nějakou 
soustavou menších vodních nádrží, napájených Kotvrdovickým potokem, dnes dávno 
zasypaných. V dolní části náměstí a přilehlých dvorech se totiž vyskytuje vrstva navážky 
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Jedovnicko na mapě 1. vojenského mapování (kolem r. 1765).  Tato mapa byla výchozím podkladem 

pro titulní kresbu. Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz 

a pod ní stopy bahna s rákosím. Další dva rybníčky údajně kdysi existovaly na přítoku od 
kostelní výšiny přes dnešní Legionářskou ulici do prostoru za poštou, kde se dodnes na 
zahradách a polích tvoří výrazné mokřiny.  

A ještě jedna věc souvisí s Janem Tunklem – při dalším prodeji (Hynek z 
Valdštejna a Židlochovic r. 1464 Matěji ze Želetavy) byl velký rybník pojmenován jako 
Tunklovský. Snad ho Jan Tunkl nějak upravil či rozšířil. Toto ojedinělé pojmenování 
ovšem vedlo ke zcela mylným domněnkám, že Jan Tunkl tento rybník založil – a že tedy 
dříve jmenovaným starým velkým rybníkem musí být dnešní Olšovec. Ten ovšem v 
první polovině 15. století ještě neexistoval. 

Do výčtu rybníků na Jedovnicku do r. 1450 by patřil i zaniklý rybníček na louce nad 
mlýnem čp. 95, související se zaniklou osadou Tipeček. O dalších jedovnicích rybnících a 
rybníčcích snad někdy příště…      

Josef Plch 

 
In: Jedovnický zpravodaj 7-8 / 2014, červenec-srpen. Oproti článku, který vyšel ve 

zpravodaji, byly doplněny obrázky. 


