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Kterak Matěj ze Želetavy 
ve zmatcích doby pohusitské k Jedovnicím přišel 

a zakladatelem rodu Jedovnických se stal 
 

 
 
Zatímco obálky minulých Zpravodajů přinášely poměrně přesné podoby 

historických objektů, tentokráte kresba Mgr. Jitky Vávrové zobrazuje zcela fiktivní 
podobu historického subjektu druhé poloviny 15. století – Matěje ze Želetavy. 1 

Je vykreslen coby účastník rytířského turnaje (klání) – v pravici třímá dřevec, v 
levici štít s rodovým znamením, dvěma zlatými růžemi v modrém poli.2 Kruhový 
výřez v tzv. kolčím3 štítu sloužil k lepšímu zaklesnutí dřevce před tvrdým střetem se 
soupeřem. Na vrcholu kolčí přilby (helmu) ční tzv. klenot – pět ptačích pér4 
přeložených dvěma zlatými růžemi. Z přilby splývají přikryvadla (fafrnochy), 
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zavinutá kolem klenotu do tzv. točenice. Kůň je pro slavností účel oděn čabrakou s 
vyšitými erby jezdce.  

Pokud někoho zaráží tvar (to) slovutné panoše, pak je třeba říci, že ve 
středověku bylo nejen „to“ panoše, ale i to kníže či to hrabě. Koneckonců – i dnes o 
šikovném fotbalistovi korektně řekneme, že hbité levé křídlo odcentrovalo…  

Nutno zdůraznit, že panoše Matěj je historicky doloženou osobou, navíc 
významnou postavou pro dějiny Jedovnic v období končícího středověku a 
nastupující renesance. Naší spekulací ovšem je ono turnajské vybavení – vzhledem k 
tušeným finančním možnostem lze velmi úspěšně pochybovat o tom, že by Matěj byl 
schopen si je pořídit, o jeho účasti na nějakém turnaji neexistuje žádný doklad – to je 
tedy naše fikce. Ale kdyby „na to měl“, vypadal by nějak takto…  

Na úvod vyprávění o zakladateli rodu Jedovnických ze Želetavy je třeba 
připomenout, že nejpozději od roku 1415 bylo městečko Jedovnice rozděleno mezi dvě 
vrchnosti – jedna část (s farním kostelem a patrně polovinou mlýna) patřila k 
holštejnskému panství, druhá část s Velkým rybníkem (později tzv. Podvorským, dnes 
zaniklým pod Harbechem), malým rybníkem (dnešním Dymákem), tvrzí (asi na místě 
Panského domu), druhou polovinou mlýna a dvorem (situovaným pod dnešní 
Legionářskou ulicí?!) byla samostatným panstvíčkem, k němuž ještě příslušel panský 
dvůr v Ostrově. Tuto doménu vyčlenil z holštejnského panství zřejmě Vok III. Starší z 
Holštejna pro svého nejmladšího syna Jiřího, který se pak psal z Holštejna a 
Jedovnic. Otázkou je, kudy probíhala hranice – nabízí se jednak dělení horní (kolem 
kostela) vs. dolní Jedovnice, druhou možností je rozdělení na východní a západní 
část, přičemž je velmi pravděpodobné, že dělicí čára by probíhala tržištěm 
(náměstím), jež tehdy bylo patrně vnímáno až po kostel (a dnešní č. 44 by v tomto 
pojetí nebylo jeho severní hranicí, ale významnou budovou v centru náměstí – 
rychtou?!).  

Vše bylo ve skutečnosti ještě komplikovanější, protože v letech 1376 a 1414 je 
zmíněn Štěpán z Jedovnic, postava (pokud jde o tutéž osobu), o níž skoro nic nevíme. 
Jistě zde ale také držel nějaký majetek.5  

Jiřího část se dvěma různými cestami dostala r. 1437 do rukou vladyky Jana 
Tunkla z Drahanovic a Brníčka6 a od něj r. 1447 Heníkovi z Valdštejna a Židlochovic. 
Holštejnskou polovinu zdědil posléze Vok V. z Holštejna, poslední postava slavného 
rodu. Tomu se podařilo způsobit v majetkovém držení takový chaos, že ani dnes nelze 
vše jednoznačně vysvětlit. Vok si vzal za (první) manželku dceru Heníka7 a z 
neznámých důvodů mu prodal celé své holštejnské panství (zápis v deskách r. 1437, 
netýkal se poloviny Jedovnic s tvrzí, dvorem atd.).8 Dodatečně či současně však 
zřejmě uzavřeli neznámou dohodu, podle níž mu po Heníkově smrti mělo vše 
připadnout zpět. Vok se bezpochyby strašlivě zadlužil - byl stoupencem husitů9, a tak 
je možné, že husity finančně podporoval, i když se bojů (patrně) osobně neúčastnil. 
Jisté je, že nebyl schopen své dluhy splácet. Jedním z Vokových věřitelů či ručitelů byl 
zřejmě i Heníkův syn Hynek. Po Heníkově smrti se Vok dožadoval vrácení svého 
majetku (včetně poloviny Jedovnic), Hynek to odmítal.10 Zemský soud nakonec 
ohledně Jedovnic r. 1459 rozhodl, že Hynek musí Vokovi vydat listiny, potvrzující 
Vokovu držbu poloviny Jedovnic, ale že Vok je obratem povinen dát tuto polovinu 
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Hynkovi do zástavy. Hynek tak neučinil, dokonce zabral další Vokův majetek v 
blízkosti Jedovnic (u Bystřece a Rohrbachu / Harbechu) a r. 1464 jako majitel celého 
městečka prodal Jedovnice Matěji ze Želetavy. Vok tento prodej okamžitě napadl u 
zemského soudu, ale až do své smrti r. 1466 ničeho nedosáhl.  

Tím se v držení Jedovnic objevuje „naše“ slovutné panoše Matěj ze Želetavy, ale 
začátky zde neměl jednoduché. Přestože Hynek byl povinen na nejbližším jednání 
zemského soudu nechat zapsat vklad Jedovnic do zemských desk (tehdejšího katastru 
nemovitostí), zdráhal se tak učinit a Matěj jej tedy žaloval – nejen za neprovedení 
vkladu, ale ještě r. 1480 i za to, že Hynek bez jeho svolení dál loví zvěř v jedovnických 
lesích…11 Vklad byl zapsán až r. 1481 – a zápis ihned napadl (neúspěšně) majitel 
sousedního kotvrdovického panstvíčka, panoše Jiřík ze Zhoře, který se domáhal 
pozemků u Bystřece a Rohrbachu. Lze dedukovat, že jde o ony pozemky, jichž se 
zmocnil Hynek z Valdštejna po r. 1459. Nebožtík Vok je zjevně přesto prodal 
majitelům Kotvrdovic, protože se považoval za zákonného vlastníka.12  

Jen pro dokreslení zmatků uvádím, že r. 1447 dočasně tehdy Heníkovy 
Jedovnice připadly rozhodnutím zemského soudu Brnu pro nesplacený Heníkův 
dluh. A že r. 1447 protestoval moravský zemský hejtman Jan Tovačovský z Cimburka 
proti zápisu věna Heníkovy manželky na Jedovnicích a Holštejnsku s argumentem, že 
jeho žena Žofka z Kunštátu a Skal má na Jedovnice zástavní právo13 – tady ovšem šlo 
o nevyřízené účty uvnitř valdštejnské rodiny, protože Heník byl nevlastním otcem 
vyženěné Žofie. I jejich spory se táhly desetiletí… Při rozplétání komplikovaných 
sporů by se asi tehdejším soudcům chtělo zvolat „To jsem z toho Matěj!“  

Ale zpět k našemu Matěji – kromě majetkových sporů s Hynkem z Valdštejna a 
kotvrdovickými sousedy vlastním přičiněním rozdmýchal další – r. 1464 jej žaloval 
opat zábrdovického kláštera Jeroným, že neoprávněně užívá pozemky pusté vsi 
Czibczek (Tipeček). Pod premonstrátský klášter totiž patřily sousední Křtiny…  

Od r. 1481 však už lze hovořit o stabilizované državě, kterou získal pro svůj rod. 
Tvořilo ji osedlé městečko Jedovnice s tvrzí, dvorem, farním kostelem, mlýnem, 
velkým a malým rybníkem a pusté vsi Bystřec, Rohrbach a půl Tipečku. Ze tří částí, 
na něž se vinou Vokova zadlužení holštejnské panství rozpadlo, bylo jedovnické 
panství nejmenší – na druhou stranu jistý punc Jedovnicím dodával farní kostel a 
status městečka s právem pořádat trhy.  

Otazník se vznáší nad tím, odkud se vlastně Matěj ze Želetavy vzal. Po Želetavě 
se prvně psala větev vladyckého rodu z Bílkova erbu jeleního parohu (rozrod tzv. 
Ranožírovců). Kolem poloviny 15. století byla Želetava městečkem v držení mocného 
rodu pánů z Hradce. O žádném rodu s predikátem „ze Želetavy“ se prameny té doby 
nezmiňují – objevuje se právě až Matěj ze Želetavy, v okamžiku, kdy kupuje r. 1464 
Jedovnicko od Hynka z Valdštejna. Lze dedukovat, že mohlo jít o nějakého čerstvě 
nobilitovaného (tj. do šlechtického stavu povýšeného) měšťana, který držel nějaký 
majetek v Želetavě, popřípadě o nobilitovaného neurozeného úředníka ve službách 
pánů z Hradce, který např. v Želetavě sídlil a vykonával tam svůj úřad. Prameny 
nedokládají, že by Matěj či nějaký jeho příbuzný držel v Želetavě nějaký majetek. 
Pokud ano, patrně ho prodal (bez zápisu do desk), aby získal peníze na koupi 
Jedovnicka.  



 4 

Původní erb pánů z Hradce (vlevo, kresba  
J. Louda) a současný znak Želetavy (vpravo, 
zdroj Registr komunálních symbolů) 

Tomu by odpovídal i titul panoše – ve druhé polovině 15. století totiž dochází k 
vyjasňování pojmů a pravidel uvnitř šlechty, sílí její podíl na správě země. Panoše 
původně označovalo drobného šlechtice ve služebném postavení (např. úřednickém či 
vojenském), který neměl vlastní tzv. deskový majetek (hrad, tvrz, ves či část vsi, dvůr, 
mlýn, kostelní patronát…), V dané době se tento titul ovšem stává nejnižším 
stupínkem šlechtické hierarchie. Šlechtici jsou rozděleni do dvou stavů – vyššího 
(panského) a nižšího (vladyckého, rytířského). Nižší stav má pak dva stupně – nižší 
titul panoše a vyšší titul vladyka či rytíř. Panoším podle etikety náleželo oslovení 
slovutné panoše, vladykům urozený vladyka, rytířům urozený a statečný rytíř. Jako 
ochrana tzv. starožitných rodů proti masivnějšímu pronikání měšťanů mezi šlechtu i 
proti panovnické svévoli při povyšování šlechticů (dnes bychom řekli proti 
rychlokvaškám) sloužilo rozhodnutí zemského sněmu, že teprve ve třetí generaci po 
povýšení do „vyšší kategorie“ náležejí danému rodu plná práva odpovídající danému 
stavu. Tak v případě povýšení do vladyckého stavu měl nobilitovaný jedinec i jeho 
děti nárok jen na oslovení slovutné panoše, až vnuci mohli být titulováni urozený 
vladyka.  

Zajímavý je (či mohl by být) i erb 
Jedovnických ze Želetavy. Jejich pečetě 
nemají jednotné erbovní znamení, 
otázkou je, zda to svědčí o neustálené 
podobě rodového erbu, nebo zda jde 
pouze o potřebu odlišit pečetě 
jednotlivců mezi sebou. Společným 
rysem je symbol růže, až na jedinou 
výjimku se vyskytují dvě vedle sebe. Růže 
jsou zmiňovány zlaté v modrém poli. A 
právě zlatá růže v modrém poli byla v 
erbu tehdejších držitelů Želetavy, pánů z 
Hradce, ocitla se i ve znaku městečka. 

Nabízejí se tedy dvě svůdné domněnky – buď tento (asi nově nobilitovaný) rod od-
vodil svůj erb od pánů z Hradce (patrně s jejich souhlasem), nebo to byl odkaz na 
želetavský původ – Želetava zřejmě už tehdy měla ve znaku růži, snad zlatou v 
modrém štítě podle erbu své hradecké vrchnosti.14  

V roce 1482 byl Matěj jedním z (pouhých) tří moravských šlechticů, kteří 
nezaplatili včas zemskou berni (daň) ve výši 4,5 zlatého. Žil prokazatelně ještě 7. 
března 1486, kdy je jmenován na listině, vystavené na Novém hradě u Adamova (šlo 
patrně o opravený původní hrad, dnes v troskách ležící tzv. Starý).15 Na výřezu z této 
listiny můžeme číst: „…przed slowutnými panossy Matiegem z Zieletawy…“ 16  

A ještě 17. března 1490 je do zemských desk zapsáno obvěnění ve výši 200 
uherských zlatých, které Matěj ze Želetavy vložil Žofce z Chicz (z Chýš?!), manželce 
svého syna Václava. Může jít o zápis dodatečný, nicméně plyne z něj, že Václav v době 
sňatku nebyl ještě majetkově osamostatněn, žil v tzv. otcovském nedílu.  
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Samotné obvěnění bylo zajímavým institutem – šlechtická nevěsta přinášela 
manželovi jako vklad své věno, ten byl podle zvykového moravského zemského práva 
jí povinen ho tzv. pojistit a navíc ji obvěnit – v případě, že si bral dosud neprovdanou 
(pannu), činilo obvěnění 150% věna.17 V tomto případě při mužově smrti náležel tedy 
vdově 2,5 násobek původního věna, což ji mělo zajistit jak pro samostatný život, tak i 
usnadnit hledání dalšího manžela. 18 

Cena majetku byla tehdy brána jako desetinásobek ročního výnosu (např. 
dávek), Žofce by tedy v případě ovdovění náležel roční příjem 20 zlatých, dědicové (či 
noví majitelé) by byli povinni jí ho vyplácet, převést ve stejné výši na jinou lokalitu 
nebo ji vyplatit jednorázově celou hodnotu.  

Nemáme sice doklad, že by se 
Matěj psal po Jedovnicích19, stal se však 
zakladatelem jediného šlechtického 
rodu, který se na Jedovnicích dlou-
hodobě usídlil. Už jeho syn a dědic 
Václav užíval predikát ze Želetavy a 
Jedovnic,20 který se posléze vyvinul na 
přídomek Jedovnický ze Želetavy.  

Na (odlehčený) závěr ještě jednu 
poznámku – latinským ekvivalentem 
českého titulu panoše byl termín client. 
Výraz client znamenal ovšem také chrá-
něnec, služebník či otrok. Je jistě 
otázkou, v jakém smyslu chápat slovo 
klient dnes – zda jsme v případě 
různých institucí jejich chráněnci či 
spíše služebníky nebo otroky. A 

mimochodem – obdobný dvojaký význam mělo i samotné slovo otrok – ve staré 
slovanštině to bylo původně označení pro dítě.  

Josef Plch 
 
In: Jedovnický zpravodaj 1-2 / 2015, leden-únor. Oproti článku, který vyšel ve 

zpravodaji, byly doplněny obrázky a především poznámky. 
 
Děkuji za konzultace PhDr. Jiřímu Doleželovi z AÚ AV ČR v Brně. 
 

                                                 
1 Předlohou se stala kresba PhDr. Milana Bubna z jeho známé Encyklopedie heraldiky. 

2 Podle pečetí nelze vyloučit,že erbovní znamení kolísalo, ale dvě zlaté růže vedle sebe v modrém poli by snad 

mohly být pojítkem. 

3 Kolčí (štít či přilba), tj. používaný pro klání, tedy pro turnaj. Naše heraldická terminologie ovšem rozlišuje 

přilbu kolčí a mladší přilbu turnajskou.  
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4 Určení, o jaká péra šlo, stejně jako určení jejich tinktur (i tinktur přikryvadel) prameny neudávají a 

z dostupných pečetí je nelze vyčíst. Jen (jinak asi dobře informovaný) jedovnický farář Jan Nepomuk Gilg v roce 

1717 do Domácího protokolu jedovnické fary, že šlo o péra volavčí. 

5 Zápis v ZDB z roku 1376 nabízí vysvětlení, že by mohlo jít o brněnského měšťana, ale zcela jisté to není. 

Osobu z r. 1414 považuje PhDr. D. Papajík (in: Páni z Holštejna) za mladého Štěpána Kropáče z Holštejna, ale 

vzhledem k jiným okolnostem to považuji za vysvětlení mylné, pravděpodobně jde o Štěpána z roku 1376 či o 

jeho stejnojmenného syna. Této osobě (osobám) se budu věnovat v některém budoucím článku. 

6 V té době se Jan Tunkl ovšem psal jen po Drahanovicích. Otázkou je, kdy získal Brníčko, své nové sídlo Na 

webu wikipedie se v článku o hradu Brníčko uvádějí dva rozporné údaje – jednak rok 1434, jednak kolem roku 

1450. Web hrady.cz uvádí, že r. 1434 je Brníčko už v predikátu Jana Tunkla. V půhonu z r. 1436 je uváděn kvůli 

nesplacenému dluhu jako Jan Tunkl z Drahanovic a zvláště z Jedovnic. Jedovnice jsou zdůrazněny proto, že 

původním dlužníkem byl Jiří z Holštejna a Jedovnic a Tunkl po smrti Jiřího držel jeho polovinu Jedovnic. Pouze 

spekulativní je otázka, zda na jedovnické tvrzi i dočasně sídlil – vlastivědná literatura totiž uvádí poničení 

drahanovické tvrze za husitských válek, otázkou je hodnověrnost tohoto tvrzení. Jan Tunkl, jenž v husitském 

období výrazně zbohatl, byl manželem Anežky z Holštejna, sestry Jiřího. Jiří na svém minipanství (polovina 

Jedovnic s tvrzí, rybníky, dvorem a dvůr v Ostrově) zapsal r. 1415 veno své ženě Elišce ze Zástřizl. Patrně 

neměli dědice, protože Jiří vzal na svou državu Jana Tunkla na spolek, ten ji tedy po Jiřího smrti r. 1436 zdědil. 

Vdova Eliška vzala na svůj vdovský podíl na spolek své bratry Jana, Arkleba a Smila ze Zástřizl a Nemotic, ti ho 

prodali Janu Tunklovi (ve vkladu prodeje není Eliška uvedena, ač byla podílnicí – zemřela snad?). To jsou ony 

dvě cesty, jimiž Jan Tunkl získal Jiřího část Jedovnicka. 

7 Tato odjinud neznámá informace pochází z Domácího protokolu jedovnické fary, z roku 1777. Vyskytuje se 

tam opakovaně, tehdejší farář J. N. Gilg měl zřejmě k dispozici spolehlivý pramen. Vysvětluje to jinak těžko 

pochopitelnou majetkovou vstřícnost Voka vůči Heníkovi. Zatímní literatura uvádí jako první doloženou 

Vokovu manželku až r. 1464 zmíněnou Kateřinu z Kněžic. Ale pravdivosti Gilgova záznamu by mohlo 

nasvědčovat to, že Heník z Valdštejna 12. ledna 1437 vložil Vokovi do olomouckých desk věnnou zástavu na 

několika vesnicích v hodnotě 1.000 hřiven grošů, tedy hned při otevření desk po husitských válkách – snad 

Heník nebyl schopen vyplatit své nejmenované dceři věno v hotovosti, proto ona věnná zástava?! (ZDO X, č. 55, 

str. 362) 

8 Vok si vymínil ponechat jen vinice (víme o vinohradech v Kulířově, otázkou je, zda nebyly i jinde). Ale ve 

výčtu prodaného zboží se nezmiňuje ani dvůr Dvořec, i když i ten by podle předchozích údajů měl patřit Vokovi. 

9 Podle D. Papajíka (in: Páni z Holštejna) Vok jako jediný šlechtic poslal sympatizující list sjezdu radikálních 

kališníků v Táboře v prosinci 1434, už po lipanské porážce. A naopak chyběl mezi četnými pečetiteli 

moravského pohusitského landfrýdu z ledna roku 1440. 

10 Skutečnost byla asi složitější. Pokud jsem správně pochopil texty půhonů k zemskému soudu brněnské cúdy, 

pak měl zřejmě Vok se svým tchánem Heníkem úmluvu, že se holštejnské panství vrátí po Heníkově smrti zpět 

Vokovi. Tak zřejmě nabyl (zřejmě de iure i fakticky) zpět celé panství (snad i polovinu Jedovnic) kromě těch 

částí, kde měla zapsáno věno Heníkova manželka Barbora z Reychenbachu. Dá se tušit, že jejím věnem byly 

Jedovnice, louka na pustém Bystřeci, několik dvorů (usedlostí bez hospodáře?!) v zanikajícím Rohrbachu a 

jeden purkrechtní člověk ve Vilémovicích. Když zemřela, Vok se r. 1459 tohoto majetku dožadoval rovněž. Na 

Barbořino věno si ale z neznámých důvodů r. 1464 činili nárok i Jan z Brodku a Jindřich z Bystřice, nejvyšší 

písař zemských desk. Hynek odmítal Vokovi toto věno vydat – důvodem zřejmě bylo, že byl Vokovým 

ručitelem (Vok byl jeho švagrem) a potřeboval nějakou finanční kompenzaci, protože Vok sám nebyl schopen 

své četné dluhy splácet. Hynek nakonec věno zděděné po matce prodal Matěji ze Želetavy, část tohoto věna 

(louku na Bystřeci, dvory v Rohrbachu a člověka ve Vilémovicích) ovšem zřejmě prodal i Vok držiteli nového 

kotvrdovického panstvíčka Smilkovi z Loděnice. Matěj ze Želetavy nakonec svůj majetek v plném rozsahu 

udržel.  
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11 V Knihách půhonných je zapsána i zajímavá žaloba z r. 1464, kdy Matěj ze Želetavy požaduje 600 kop 

pražských grošů od Jana z Valdštejna a Slavkova. Důvodem bylo, že Jan slíbil za tuto sumu od Matěje 

Jedovnicko odkoupit, ale nechce to udělat a Matěj je teď kvůli Jedovnicku poháněn k soudu. Matěj byl zřejmě 

frustrován – koupil Jedovnice od Hynka z Valdštejna a Židlochovic, ale ten se zdráhal dát věci formálně do 

pořádku, navíc byl pohnán k soudu od Voka z Holštejna i od zabrdovického opata Jeronýma, a tak se snažil 

Jedovnicka zbavit. Jan z Valdštejna byl Hynkovým bratrancem, i když v půhonech ho Hynek nazývá svým 

strýcem („strýc“ ovšem tehdy mělo obecný význam „příbuzný“).  

12 O osedlé vsi Kotvrdovice a Senetářov Vok přišel tzv. zvodem zemského soudu pro nesplacený dluh, který za 

něho musel uhradit jeho ručitel Smilek z Loděnice. Smil v Kotvrdovicích vybudoval tvrz a dvůr, od Voka zřejmě 

dodatečně získal dvůr Dvořec a pusté vsi Budkovany a Podomí. A snad i sporný majetek na pustém Bystřeci a 

pustnoucím Rohrbachu. Tento majetek po Smilkově smrti koupil od vdovy Kláry z Pohořílky právě Jiřík ze 

Zhoře. 

13 Tento tzv. odpor je zapsaný v zemských deskách brněnských (ZDB XII, č. 785). Zřejmě chybou písaře je 

ovšem zástavní právo zapsáno jako „pinguius Jus“ namísto „pignuius Jus“. Zápis věna (i odporu) se týkal jednak 

Jedovnic, jednak celého holštejnského panství – zjevně se tím zdůraznilo, že Heník získal každou část zvlášť. 

14 Domněnka o převzetí růže ze znaku Želetavy je moje, vysvětlení s odvozením erbu přímo z erbu pánů 

z Hradce napadlo PhDr. J. Doležela při naší debatě o možném původu tohoto rodu. Podle J. Čarka (in: Městské 

znaky v českých zemích) je Želetava doložena jako městečko od r. 1368, pánům z Hradce náležela od r. 1417 do 

počátku 17. století. V 19. století ale Želetava svůj znak výrazně pozměnila, takže ze starých pečetí známe jen 

znamení šestilisté růže (snad pro odlišení od pětilisté hradecké), ale tinktury jisté nejsou. V roce 2003 byl 

Želetavě udělen (staro)nový znak se šestilistou růží v tinkturách pánů z Hradce, patrně pro odlišení nově 

doplněný sníženým zlatým  břevnem. 

15 Obecná literatura soudí, že původní Nový hrad (či Nové hrady), jejichž ruiny se nacházejí na konci ostrožny a 

jsou dnes nazývány Starý hrad, zanikl po dobytí uherským vojskem v roce 1470 a jako náhrada bylo vystavěno 

tzv. předsunuté opevnění (dnešní Nový hrad) na místě největší z obléhacích pevnůstek. Podle vcelku přesvědčivé 

argumentace Mgr. J. Štětiny však za pánů z Boskovic došlo k obnově poničeného hradu,  současně snad i 

k výstavbě  předsunutého opevnění. Snad až někdy po r. 1500 byl původní hrad opuštěn a na předsunuté 

opevnění byla přenesena i nápisová deska s erby a letopočtem 1493. 

16 Vedle Matěje je totiž jmenován i Hync z Libnova řečený Ješůj (psáno gessug; možné čtení Hynek Ješůj 

z Libnova by napovídalo, že byl synem nějakého Ješe, tedy Ješka, Jana; L. Vašek četl gessng a vyložil jako 

Hynek Jesný). Tento Hync je podle PhDr. L. Vaška r. 1486 zmíněn jako purkrabí Nového hradu. Listina 

poněkud komplikuje výklad titulu – v úvodu jsou Matěj i Hync titulováni jako slovutné panoše, ale v závěru jako 

„svrchupsaní zemané“ a text naznačuje, že oba snad byli držiteli nějakých pozemků, na něž se vztahovala 

novohradská lovecká práva. Je tedy otázkou, zda nejde jen o „funkční zařazení“ – panoše by znamenalo, že byli 

v nějakém služebném poměru k zástavním držitelům Nového hradu, pánům z Boskovic, a termín zemané by byl 

užit ve smyslu držitelé pozemků. MZA Brno, fond G124, listina č. 250. 

17 Pro nevěstu - vdovu to bylo „jen“ 100% věna. 

18 Také by to mohlo vysvětlit tradované příběhy, jak si mladý šlechtic vzal bohatou starou vdovu. 

19 Věc je asi složitější. 18. května 1464 Vok V. žaluje Matěje ze Želetavy a z Jedovnic, což by mohlo vést 

k domněnce, že Matěj Jedovnice převzal do svého predikátu. Stejně tak je Matěj uváděn i v dalších půhonech. 

Podle mého názoru ale v půhonech (žalobách) druhý „predikát“ často není součástí jména, ale určením lokality, 

které se půhon týká. V tomto případě tedy Jedovnic, které Matěj zřejmě nedlouho předtím zakoupil. Obdobně 

žaluje Voka r. 1459 o nesplacený dluh jeho sestra Zuzana, půhon míří na Voka z Holštejna a Senetářova – 

nedomnívám se, že Vok v Senetářově sídlil, ale že jí Vok slíbil při nesplacení dluhu Senetářov (či jeho část) 

vydat. Téhož roku žaluje Smil z Loděnice Voka z Holštejna, z Jedovnic, z Kotvrdovic a ze Senetářova. Obdobně 
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r. 1436 Jan Blud z Kralic pohání Jana Tunkla z Drahanovic a zvláště z Jedovnic, protože mu nebožtík Jiřík 

z Holštejna zůstal dlužen 50 hřiven grošů a Jan Tunkl, jako držitel jeho zboží (tj. Jedovnic) mu nechce dluh 

splatit. 

20 Tak na připojení se k landfrýdu roku 1484 v Olomouci. 


