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TISKEM A NÁKLADEM DRUŽSTVA OBZOR V 'P~EROVB

HRAD SVRČOV
A LÁZNĚ TEPLICE U HRANIC

Hrad skalnaté!ho
lbyl vy6tavěn jižně od města Hranic n~
vrahu, který vyibÍihá

ťem.eni

·7

přÍikře

v z,ápadním směru nad pravý břeh řeky Bečvy.
Ptříroda !byla jeho ibez,pečnou oohran.ou na
straně již.ní, z~padní i severní, na nicM &klání
se úbočí· strmě do údo1í Bečvy.
Hlulboiký hradní přílk()p odd'élova..l hrad· od
dkolní,ho .teré.nu na -straně výdhodní.
R. 1329 !hrad jelště nestál a v ·letech 1548 a
15 53 uvádí se 'V' \Souddbýoh 'Pramenedh už jen
hrad pustý 18 v r rč o v .
V té době .pr.ostÍ'r<I!Lo •Se :hranioklé a drarhot.~š
~ké rp anst·VÍ z,á.padně, 6.CVerně a východě od města
Hranic. J1·Z.ní hranici tvořHa. Jez,ernice, Sla.víč,
Draho tuše, V el!ká, Bělotín, P,ol.om, IK0'4Í Lourčky,
Heřmanice, Duib a Polouv&í. 06tatní• vsi leZ.ely
severně od této hranice.
Ji'ž.ně od .této :h-ranice 1
p wstírrato se pan-ství
helfen'šteinsilre. V f!)líZ~kOISti :mě'Sta Hranic 'byly
to vsi Hh.JJ~ov, Čern.otin, ú-stí, Opatovice, Paršov•ice, Va•l.šovice a Zlbra~ov..
V roz,měrném rúz,emníim :komiP'lexu panství
hmn1dkbho a ilidifenšteiln.siké>ho tvoh:la půd'a, na
které vz,ni.Jk'l 1hrrad S •v r ·Čo v, dz.i majetJkovoli.
e.n:klávru nelboli ostrov a: to v be~prootřední blízkosti .mě6ta Hranic. A jen proto mohl tam býti
rp.ostaven rhra:d.
j
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Hrad >Svrčov byl vy~Sta·věn v ikatJa~Stru v6<i ZJbra'
šova a to v polovině této vsi, \kterou daroval
i s rot;sálhl'ým úz.emním :Pflsllu•š enstvím .p remon'
strátSikému lk:lá!šteru Hradilšti u Olomouce pan
(oominus) Stěpán :~ •Opatovic. A jeho syn VeMna ·řečený z Opatovic tente dar :swmo zemře1éJho ul~ otce !klášteru .p otvrdil listem, daným a
p&aným Vl Olomouci v den &v. Stanisl~va r : B29.
Druhá. •polovice ZJbrašova s pnsltu6enstv~m ná'
le'~ela tehdy ik panství h-eHen-šteinsik.~m:u.
V !katastru dawvané'ho .pM ZlbraJŠova vyvěrala
v údoH Bečvy ·léc~vá teplá voda neboli teplice,
v tomto ·ka.ta'Stru 1l~Z,el ta!ké sk.alna,tý vroh, při
lhodný iku &avlbě hradlu, tímto ihtastrem probíhala důlelž.itá obchodní cesta IZ. Polska a z Opavy
do Kr.oměRZ.e, jaik !Se o ni dovidáJme dne '5. st'pna
r. 1396.
. Ná:zev th·radu 1Svrčov odlv-oz.en od osdbnÍ!ho
jména S v r č s p·říponou .ov (Černý a Váša,
.Moravslká jlména. mÍ'Stní, r . 1907, 127).
Mans~kté knihy olomouok<élho biskupství uvá,
& 1}í od r-. 13 53 tSvrče ·ze .Sau:mlburiku, ik terbho
~Z,vou taJkě ze Zdounek na Kroměří!ž.s!ku (Leoh'
nerovo vydání H. 3).
,p,H ·Cihnldosti pramennýoh z.práv neV'Íme bezpečně, v ·j akém poměru lbyl lk tomuto Svrčov~
.z, lbislkupského hradlu Saum\burlku nad Podhradm
11h.otou j~•Z,ne od !Kelce ibisikUJpslký vasal Vl!Ček
·2/e Zdounek, !který r . 1328· dostalZ!a věrné služ;by
1lénem ve wi Němetiofoh deset :lánů, ve vsi- Zá.anrstká:ch šest lánů a ve V1si .Shlič'oe sedm lánů
ibez jedné ,i:)tvrti (Codex Moraviae VI. 284).
Mezi many olomouckého !kostela uvádí se
ndbili:s 'Vir domin us VliČe;k 1Z.e Zďounelk i r. 13 ~O
(VI. 31D).

Vlčelk ze Zdoune1k pečetit Ještě 10. února
r. 1335 v klá~te·ře Hradišti u Olomouce (VIL
31).
Němetice, Zámrslky i Skahčlka le!~Í sev-erně
od Kelče a jiihovýohodně od hradu Svrčova.
v:lče!k ze Zdounek ·maM ib ýti o!leem Svrče z.e
Sa'UIIl'lib urku. ·
Svrč ze Sa,umibu.rlku ibyl r. 13 53 v Pra_.ze u
bi:ik1.11pa (Lechner II. 3).
R. 13 59 je zván ' purkra.:bím na Saumlbm1m.
Byl jim 3.'~ do r. 137{), kdy ibyl hejtmanem na
Saunvburku ji~ iHensel z. Kovalovi-c (II. 21. 42) .
Ja;k o Svrč ze Zdounek vystupuje r. 1364,
1367, 1370, 1372, 1373, 1378 (II. 31, 34, 42,
51, 52, 71).
V letech 13 54 a10 379 lb}'lt :Pan Svrč ·přísedícím
man:s;ké!ho soudlu (H. 10, 78).
Ale nevíme, které ma,n\Siké ,s;tallky drkl 1.[Yan
Svťč. R. 13 72 iby~ pohnán u mansk&o wudu
o všedhno s'Vlé mans!OC 1.z,bo~i, d:e omnilbus bonis
feodaHhus (lil . 48), ibdhuž,d ·s e ·,n~pravi, které
to byl'y ~tatJky.
R. 1370 lbyl pan Svrč ze Zctounek obviněn
u man~éfho , soudu z vra!Wiy (II. 42). Drž,d teh, .
dy Malihotke.
Dne 3D. ikvetna .a 12. prosince r. 1372 byl
pan (ndb~lls') SVIrČ z.e Zdounek sv~dlk.em při
ro1Jhodnudqh ,oi.o,mouckelho ibi~kupa Jana ve dvou
sporných p.řipadeoh na K.ojetín'S'ku a na Opav'
slku (Codex Moraviae X. 197, XV. 114).
R. 1380 lbyl pan Swč .UJŽ mrtev, Toho roku
byla pohnána u manslk.rélho 'SOUdu vdova 1p o pa.nu
Svrčovi a jeho dva synové Z:disllav a Tupec
{Il. 89).
7

o

. V Deskáoh. olomouckýclJ. r. 138·1 je zv~
Z<Vislav Svrčovcem. A diovídáme se o něm; ze
:de na;kládat se \SVOU ·~enou Annou, vdovou po
V·l!kovi ·ze Samv u Na!pajede'l nelboh po Sarovcu
(IV. 87).
•·
. Bratrem Zdislava a . Tupce lbyl H-ere8 (Her'
man) Svrč, který vystupuje v lbislkups!kých m<illl'
ských knihách od r. 1389. (II. 138. 148) . .
Starý pan Svrč z,asedal ještě r. 1379 na maw
&kém soudě v KroměH~i (II. 78), ale brzy po'
tom zemřel. A zemřel i1a .počátku přežalostného
období v česokýoh dějinách. Smutno bylo i ·na
Moravě .
. · R. 1375 z.,emřel mor.avs•ký markrabí Jan, bratr
císaře Karla IV., který r. 1378 ta:ké odešel na
věčnost. V Čechách ujal se vlády Karlův syn
Václav IV., na Mpravě hospodařili Janovi sy·
nov.é Jgšt a ·Prokop; Panování obou náoleží mezi
nejsmutněj& doby v děj~náoh Moravy. _!epn~:::
po smrti ~.rokp:pa ;· 1405 M?~a~a as~on ~one:
"kucl se utis1la ac nasledky vmtrmch valek uplne
odstraniti nebylo mo~no. Dle surového způsob~
onoho věku pleněny ·statky přívr~enců odporne
sťrany, a; co kdo odpůrci svému ve. válce urva,l,
povawvalz,a své vlastnictví, jako by ~~,bY.l pr~
vem spravedlivě na~byl. A .po Morave rad1~a nw
•J úO to smečka z,em~ký-ch škt1dců. Po srnrtl Pro•k;pově zlořády poněkud ustaly, alt; úpln~ nv~
prav.eny nebyly. Nelboe mnoz1 ~:o~opo':-1. pnvrženci přílo:-š byli -uvykli .prostopa:snemu ZlV-~tu
a válečným výpravám, než aby pojednou _se Jl~~
vz.dali. -Za ta•kové tHké situace v zenu um1ra
r. 1411 . markralbí Jošt, král Václav spojil zase
Moravu . s českou ·korunou a zemským hejtm~v
8

nem ustanovil rázného Lacka z Kravař

a ·.z Hel-

fen~teina.

Do !léto bouřlivé, pohnuté a smutné do:by spadají: ~rávy ó Svrčových třecih synech.
..
· Nejméně jid.ť máme o Zdislavovi. Podle z,á,pisu
v Deskách olomouckých r. 1381 poJal Zdislav
Svrčov.ec moci z,a :~enu Annu, vdovu po Sarov•·
covi a týral ji (IV. 87)'.
· · ·
V manský.c h knihách olomouckého biskupství
objev1,1j~ se Tupec po prvé r. 1390 v souvislosti
-s . jakýmiSi manským ~o~ím, získaným od Ondřeje, fojta v K{';lči (rLechner II. 148).
R. 1392 pohnali Bereš a Tupec, bratří .ze
Zdounek, u manského soudu Jindřicha z Arnoltovic o plat čtrnácti hřiven grošů a osmnácti
grošů, ,o 'louiky v IBramikáJdh, o IPŤÍlli[UŠelliStv.ú této
vsi, které koupili, o Komárovice a Dvořiště a
o sto h-řiven. Bratří HereiŠ a Tupec d'ostavi:li se
k soudu, Jindřich nikoli (11. 175. '176. 178).
K 'tomuto sporu dlu~no př.i,pomenout, že ~o~í
Komárovioe \'l .přísLušenstvím prodal Jindřidh z
Arnoltovic podle li~;ou z,e dne 1'8. prosince r.
1392 H.e.ršov1 1Svrčovi .ze Zdounek a jeho po' tarokům, při ·čem~ se taJké uvádí Tupec .ze Zdounelk (Codex Moravi.a-e XII. 98).
V letech 1404 a 1405 dostal se Tupec 2;~
Zd'oune:k do prudkého sporu s olomouckým
biskupem Lacikem o manský dvůrr v Jaktaři rui.
Opavsku. Zalobcem byl- ibiskup Lacek o dvůr,
který T'll!pec .nedrkL právem. Tupec nepř.i!Šel
vůbec k soudu a 5por :Prohrál (H. 212. 213. 214~
215'. '220. 222. 225. 228). .
.
.
R. 1412 •p ohnal Tupec z,e Zdounek paní Ofku
:.r; Klademb, ale í tento spór Tupec prohrál (II.
9

291. 295). Paní Oftk:a nelboli Eufemia pyla vdova po jeho bratru IHe!OOvi Svrčovi.
Nejvíce pramenných .))práv ~cihovalo se o
třetím Svrčově synu, tkterý se !Psal Hereš Svrč
~e Zdounek. Hereš jre z;krácené křestní jméno
Herman. Uvedené ~právy j•sou tím vítanější, pD'
·něvad~ Herek 1Svrče dli\.J.Žno .pokláda·ti ~ budovat.ele hradu Svrčova v katastru vsi Zlbrašova.
, V bi6kup6kýdh manský·ch .knihách objevuje se
l:lere~ ·řečený Svrč po prv'é r. 1389, r. 1403
~vádí se u~ paní Ofh, vdova po Herešu Svrčo
vi (II. 137. 208).
Do tohoto časového dbdobf třelba poloijt i
·s tavbu hradu Svrčova,
Hojně je zpráv o majetkových poměrech Het'eŠových.
R. 1389 pohnal u manského soudu Hereš ze
Zdounek Janka z Kelče o třicet Miven. Hereš
řečený •Svrč vyhrál na Jankovi patnáct hřiven.
(1'1. 13 7. }318) .
Tého~ roku pohnal 'Hereš Svrč u manského
ooudu Voi·chlka z Kom.árovirc o pa.tn;á,ct !hřiven a.

o pět hřiven. Hereš dostal pět hřiven (II. 142.
143. 144. 146).
R. 1390 pohnal Jind.řicha z Nevojic o tři sta
h.řiven (H. 144).
Téhož roku postoupila Marketa, U:na Janka
z Kelče, všechno své právo na jakési pení:z:e
Svrčovi (II. 145).
_
Hereš Svrč koupil r. 1390 všedh~o právo, při
sou:z:ené mu po Ondřeji, . fojtovi v Kelči, p1'0
svého ibratra Tupce, .pro svou ženu, pro své děti
a dědice .podle manského práva (II. 148) .
R. 1391 byl vynesen u manského soudu nále~

(

ve sporu Hereše Svrče a Janka z Kelče, podLe
něhož mohl- Hereš ibr~t v lese dřevo na stavlbu
a na ochrady ve dvoře Jan'ka (II. '157).
Téhož roku dal .klerik Mikuláš a j~ho matka
všechno své právo na jakési · pení4e Herešoví
Svr.čovi (ll. 157).
R. 139•1 .pohnal Litek z Huštěnovic a Hereš
ze Zdounek Jakuba Konečka z Moštěnice a
Stolibachu u 1P-řerova (H. 1•61. 164. 169).
.
TéhoŽ' roku byl vynesen nález;, z; něhož je
zřejmo, 'Že Jindřich 4 Arnoltovic pod Valašským
Meu· říč'ím prodal Herešovi z;boží Komárovice,
že mu je vš3Jk nedhtěl .postoupit. Měl tak učinit
dlo měsíce (II. 169).
O prodeji Komárovk Her~ov:i Svrčovi ze
Zdounek dovídáme se ta.ké 18. prosince r. 1392
(Codex Moraviae XII. 98).
R. 1391 pohnal Hereš Svrč Jindřicha z Arnoltovic o ZJbů~ Branky, PoUčnou pod Arnoltovicemi a o Komá.rovice a to pro škodu dvou set
hřiven (H. 169. 170).
·
HereJŠ ISvrč pohnal r. 1391 Venoucha z Pavlovic o sto hřiven na. všem Z)boží, které má,
a o ves Něm:etice s jejim příslušenstvím . Hereš
spor o Němetice •s pfi.slušenství.m vyhrál (II.
170. 173. 175. 179).
Podle zápisu v De·skách- olomouckých r. 139t
prodal Hereš Svrč Mílrulášovi z; Něči:c a jeho
dědicům. svobodný dvůr v Nělč.icích u Zdounek,
.~1
·p et hV•
· -r·lven a sest .g rosu .rocm'ho ~atu,
rocm naturální dáVIku dvou slepic a všechno příslušenství
dvora (Vl. 150).
Hereš a Tupec, bra~ří '4e Zdounek, .pohnali r.
'1:192 u manskiého soud'u Jindřidha ·z; Arnoltovi.c
V

V

...,. 0

V

V

'

tl

10

o čtrnáct hřiven platu, o osmnáct grošů, o louky
v Brankách a o příslU!Šenství ·t éto vsi, které koupili, dále o ·K,omárovice, o dvůr z.vaný Dvoři~tě
aneb Dvorce u Kelče a o sto hřiven. Ale Jindřich
vůbec ne.přůšel k -soudu (lil. 175. 176. 178. 182).
Tého'~ roku pohnal Hereš Svrč Vencucha z.
Pavlovic o čtrnáct hřiven platu, o osmnáct grošů
podle listu:, o jeho lou!ky v Brankách; o Němeti
ce a o vše, co má od olomouckého biskupatví.
Herešovi Sv!l'oovi 1z.e ZdoU!Ilelk bylo .pi\ioouz.eno ,.
Němeticích dvě stě hřiven, :k teré však Hereš postoupil olomouckému biskupu (II. 179. 182).
R. 1392 postoupiL Jronečně Jindřich z. Arnoltovic .z;bo~i Komárovice Herešovi Svrčovi ·~
Zdounek (II. 184).
.
IJistem, daným a psaným na Mirově 6. srpna
r. 1392, dovolil olomoucký ~skup Mikuláš, ahy
Bbruš .z. Kladerulb ,prodal svůj: manský dvůr s pří
-slušenstvím v Kladembích Herešovi .z.e Zdounek (Codex Moraviae XH. 83).
R . 1393 .p ohnal Jindřich Talll!faldl Hereše
Svrče o dvacet hřiven na ZJhoij Komárovicích.
Hereš se vůbec nedOistavi·l ku ·Čtyřem stanovenÝm rokům a spor prohrál (ll. 186. 187. 188.
189. 190. 192; 207).
Listem .z.e dne 16. června r. 1393 dovolH ibis~
kup Mikulá6, aby Herelš ~ Zdounek mohl své
ž,eně Ofce ileiboli Eu.femii z.a.bé~pečit věno na vsi
Komárovicích s ,příslušenstvím (Codex Moravia.e

Xll. 155).

I
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R . 1398 a B99 ,bylo jednáno na manekém
o dvů.r před Kelčí, 'k terý chtěl koupit Svrč
od Bolika, na kterém však měla .z,ajištěno své
Iivdbytí (vitalicium) Bol'ikóva Iena Bětka .z.vaná.
soudě
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Hájdwvá. Spor byl ukončen ~prve r. 1403, ~
re-š v něm vystl.l!povaL pou.z.e jako svědE:Jk . (il.
193. 199. 2<01. 202. 2CY7).
- rR. 1398 dovídáme se o sporu meú Mi:kšíkem
z Podhradí u Napajedel, Přilbíkem z. Odlochovic
a Herešem Svrčern: o manSJké z;boij Komárn~
(sl.l!per bonis K,omarne). Jedlnáno o ně ještě t.
13 99 (II. 194. 204) . Zboží leželo pod hradem
Saumiburkem.
Podle .z.ápisů v Deskách olomouckých r. 1385
a 14'12 pa:tHlo půl Zlbrašova k helfenšteinskému
p.anství (IV. 711. VIII. 31 <:i), druhá polovina
~bra~ova nále~ela premonstrátskému klášteru
Hrad~šti u Olomouce. Tuto polovinu Zbrašova
ZIÍ$kal Here·š Svrč od :kláštera a na jejím úz.emí
vystavěl hrad, který naz,val Svrčovem.
Z uvedených spletitých majetkových sporů a
z, kusých. namno.z.e pramennýcih ~práv o nich je
patrno, ~e Hereš Svxč z.e Zdounek, biskUpský
·m an, byl majetkově z,íllkotven v okolí Kelče, tedy
v nedaleké v.z.dálenosti od hradu Sv.rčova.
V tehdejších krvavých rozJbrojích na Moravě
&tál Hereš Svrč věrně na straně olomouckých
tůkupů.

R. 139·8 a 1399 hyl lbislmps:ký va-sal Hereš
z.e Zdoun~ pří-sed.ícím manského soudu
(ll. 194. 195. 204).
Biskup Mikuláš z,ve ho r. 1392 ( 6. 6rpna)
avým milým věrným, v.z._p9míná jeho věrných
elu~eib a svolu1e, a:by Hereš mohl koupit manský
dvůr -s příslušenstvím v Kladiorubech (Codex
M.,ora viae XII. 83).
R. 1393 byl Hereš z.e Zdounek v pruvodu
!biskupa MikuJ.áie na jeho cestách po Moravě .a
je uveden jako svědel,t na listinách, .k teré vyata•

..Svrč

1~

vil lbiSikup 17. ledna na svém hradě Mejmcích

u Vyškova a 2-8. června na hradě Sohauen·š teinu
.n a Piilbo1"6ku ,(XII. '103. 1<04. 15'7).
V listě !biskupa Mikulák, daném a psaném na
hradě Arnoltovicích pod Me4iřičím dne 4. srpna
~. 1394, j~ uveden Hereš ze Zdounek jaJko .poručrúk, tutor (XII. 202).
· ·
Dne 5. sr:Pna r. 1396 hyl Hereš Svrč s biskupem Mikulá·šem opět na Arnoltovicídh. Uvádí
se ja·ko svědek mezi věrnými many olomouckého
bi&ku~·tví a biskupa Milkuláše (XII. 308. 309) ..
Ale ta'ké olomoucký lbi6kup Jan .zve v listě ~
dne 10. s·r pna .r. 14·00 Hereše >Svrče ~ Zdounek
:Slovutným svým manem a vede ho .za svědlka
(XIII. 68. 93).
V říjnu r. 1403 !byl Hereš Svrč už mrtev
(Lechner II. 2osr
Krva'V'é r02;ibmje, které ten>krát huhi'l'y Moravu,
•Za.osili1y ·takié do okolí Keltče, v němž mě~ Hereš
Svrč manské statiky. ·B rannou mocí proti olo,
mouokému ibi<&kupu lvf:i.kulaoow vystoupiJi :biskupštn· manové ·z Komárovic východně od> Kelče
a .z Komárného ,pod hradem Sa.ull1ibwrlrem jižně
oď Kelče.
·
V soudo:b'ých manských knihách jsou vzijemně zaměňovány >~omárovice a Komárné.
K s.právné'mru .závěru dojdeme, srovnáme-Ji tehde}ší ·~právy .z manskiélho soudu podle sporných.
stran (Lej'tidh jmen) a podle žaldbní podstaty.
R. B89 držel' man&ký stat;ek Komárovice · VicheJk, zvaný .~éž ;v'ftek, to Je&t Vít. .Psa} _se .z Komárovic. R. 1390 chtěl léno Komárov:ioe ,prodat,
proti oomu však v.znesllll manského soudu od~
por Jindřich ~ Bělé odjinud .z Arnoltovic. U sou; 14

du došlo proto ·k vehkJému 6ipOru, který Vichek
r. 1391 prohrá.l. Z~í Komár.ovice bylo ;přisoll"
:Jeno Jindřichovi ·z· Arno1tovlic. Ale Vichek se
vz,epřel se svými spojenci ( cum &Uis C:omplici•
b~) brannou mocí. PH tom se uvádí tvrz (ffilll'
nicio) v Komá.rovicích (H. 160).
Ak odpor ibyil ~lomen a Viohek ja:t a uvěměn
. (II. 162. 163).
Dovídáme se o tom ·t aké 10. srpna; r. 1391, při
če~ je Vichek .z Komárovic t.'Ván de Kr:zel!musch, to jest .z ~řemačova pod Mírovem: na
Mohdnidku, a jako jeho spojenec je uveden
Václav z. Vóděradi ·u Kunštá.tu, · odj~nuď z Vrainélho u Jevíčlka (Codex Moraviae XII. 31).
Teprve r. 1'392 .postoUJp;il Viohek lléno Komá.rovice Jindtřichovi z Arnoltovic a tento· Herešovi
Svrčovi ~ Zdounek (Ledhner II. 1·8 4).
Daleko .prudší .plli.men branného odlboje vy•
šlehl 'V&ik z Komámého .pod !hradem ·Saumburkem.
Manskou ves :Komárné držel r. 1367 a mnoho
iet ,před: dm Jarn.ik, ikterý byl r. 13 71, 13 80 a
1381 přisedící.m mans'kého soudu a. r. 1383 u!
-než.ill. Zůsta:la po něm dcera Anna. Léna ujat se
olomoucký !biskup ·P etr (II. 37. 45. 87. 94.

po).
Od r. 13o8·5 drželi Z/bolí Komárné Hynek Mě..
(U. 1'15).
R. '1318ó byl pohná.n u mans'kého soudu o deeetJ a čtyřicet >
M iven a $por prohrál (II. 123.
125).
Té>hoi roku lbyl pohnk Hynek Měchýř o eto
hřiven. Musel je ~platit (II. 12 5. 144).
c;h:ýř
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R. 1388 a 1389 by1 přfsed'ícím 'manského sou·
du (II. 128. 136}.
-R.. 1389 pohnala HÝnka Měchý.ře o '~oo~í Ko•
márné Jarníkova dcera Anna a vedení pře svě·
řib Milkšfkovi z Podhradtí. Hynek spor ó Komá~
rov:i·ce r. 1390 prohrá;l (II. 133. 134. 135'. 138:
'140. 141 143).
A:le výroku manského soud'u se n'epodrabi,l,
nýibr~ s'áM po i)brani.
·
' Li-stem, daným na Čes:ké Tře!bóvé r 1391 do·
minico di-e post octa:vas corporis Ohristi, odpově·
děl Hynek Měchýř ('podepsal' se Hynka de Mys'
slow) -olomouokému bi\S'kupu Mikul'ášovi, to jest
ohlásil nepřátelis·ťví !biskupu a je:ho statkům, vasalům a slu~eJbnikům. Za dů<v-od uvedl, ~ ne, '
mo•hl dovola-ti se :u bisk·u pa spraved~osti, ~ se_.
mu staly vehiké škod'y a nepHjemnosti od něho
i j1eho &toupenců, ~ jeho sídHště od ihilskupo'
vých lidií iby.lo mocí ·zalbráno a vy-1oupeno, ~e tyto
škody mu -ne1byly na:hrazeny., a ,~ pro tyto škody
musd se vzdáti v.šeiho, -co mě:L u ibi~kuip&kélho hra,
du Saumiburb (II. 161).
·
Výrokem mans:l&ho soudu iby-1 nato Hynek
Měchýř tJbaven všech svých maJn&kých sta.tků.
které ,připadly !biskupovi (II. 1·62).
l:fej·t\ncn~m na ~aumlburlku byl r. 1391 Her.'Y
Hk z Kovalovic (Codex iM-orav·iae XII. 31).
HrozJba Hynka Měchýrře ne~ůsta:la pouze na
.p apfk Z -listu !hi·s-kupa Miik,ulálše, ďa,nélho a psa,
ného -na Mkově dne ·6. s·r pna r. 1392, se dovídá·
me, ·~ byla !šacována a vypál.ena Kelič, zu der
zeit als bisohtum ·zu der Gekz lberaulbet wart
(Codex XJII. 83).
Bi&kup Mikuláš osvobodil dne 8. srpna roku

13 89 Kelč od' odúl.ll'rti, a~by měste&-.o moh'lo .býti

~ádně opevněno a os;hráněno před nepřátelskými
utoky, pmpter hostiles incursus (XI. 5'05'} ale
městske hra·.z,ení sotva pakroči:lo do roku 391
<tak daleko, alby -odolalo útoku se strany Hynka

i

Měchýře.

Na tuto udá:los-t naráJží ·t aké db6írná Z!prává
o .stavu fary v KeJ.č;i r.-1429, v n~ se .praví, ~e
Kelč někdy lidná sk:rze -ma-rkraN byla .š acována
fl. vyp:állena (Časopis' Matiice •moravské XXXVI.
397).
S lbrd.Jmým -odlbojellll Hynka 'Měchý.ř-e souvisi
-také pobyt ibi&kupa Mi·kuláše na hrade Saum.-:
booku v:e dnech 4., 7. a 8. ·zá-ří r. 1391 (Codex
XII. 34. 35'. 36).
Kelč !byla tedy vypá-lena v červenci nebo·
v srpnu r. 1391, z;krá:tka v létě toho roku.
· Ale škůdce drkevruích statk-ů seděl také J'inde
' d ním okraji kelečského man&kého,
•
na '$CV~rozapa
d1s-trkktu.
'Listem, daným a psaným v Brně ďne 14. květ·
na r. 1398, vyzna,1 !Mikuláš Tunkel, ~ dostat od'
· m?ravskéJho m~rkraiběte Jošta do .zástavy tvrz,
mesto a pans~v1 Hranice (Codex XII. 411).
. A dne 4. tbřezna r. 1399 nacházíme tohoto ry•.
tiře (mil-es) Mikuláše Tunkla, zástavního ddítek
Hranic, v seznamu !bojov-ných straníků morav•
&ké~o m~rkralběte ~Prokopa z' moravs'ké šlechty,
kten byh vydboovani z církve a postiženi inter;
dilktem (záka•zem církev-ních obřadů) pro .zhoub,
né Jlájezdy na církevní statky (XII. 4 59). Hnv
iuce tby·ly tehdy majet,kem · premonstrátského·
kl-álštera Hradiště u Olomouce.
·
Za takové situace vysta.věl Hereš SvrČ_ 7,~
17
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Zdoune·k, věrný man olomouckých biskupů, #·
ně od Hranic v katastru vsi Zbrašo~a hrad, který na2;val Svrč~vem.
Tehdy v~nikila ta;ké ·východně od Hranic u
manské vsi .Spiček tvrz. (municio) Sahov o rkteré se dočítáme v manských knřhách / 1408.
Tvrz Sahov a ·ves Spičky tvořily samostatné
léno. R. 1403 pat!·ilo manskému dditeh Spiiček ·
také :pa:trohátní právo k tamní:mu .kostelu. Ale
tvr4 Sahov se tam r. 1403 ještě neuvádí. V4nikla.
tedy po tomto roce (Lechner I. 21. 2 5). Tvrz
(propugnaculum) ipřipomí:ná se ve Špičkách
ještě r. 145'3 (1. 62').
Komiplex biskupských manských statků, sóU' ,
středěný kol·em hrazené Kel:če ja;ko evéJho stře
d~ska, lbyl' .tedy chráněn na ·své periferii jak • pří
rodou ('lesy a horami), tak věncem hradů a tvrzí,
z. nichž sluší uvésti hrad Saumlbur-k nad Podhradní _lúhotou, hrad Arnol.tovice pod Memříčím,
tVr'<; Sa:hov u Špiček východně .od Hranic a. hrad
Svroov v bezprostřední lb.Jf~kosti Hranic.
·Poněvadž hrad Svrčov tbyl' vystavěn na pfldě,
která patřiJa ;klá~teru lHradištř u •Olomouce, nedočítáme se o něm nic v biskupských manských
:knihách, <11Čkoli lb.yl vydatnou ·uíllítitou "manských
statků na Kelečsku.
·
Tyto sta;tky zabíhaly až ·ku ZJbra·Šovu, jeho~
polovinu dr~!' Hereš Svrč ze Zdounek, a ku
blradu Svrčow, !který SV~rč vy.stavěl. Manské byl'y
Malhotice s tvrzí, obojí Těšíce s ·tvrzí, Zámrsky,
Skalička, ves •Kamenec (později zaniklá) a zč~tí
ta:ké ves Ústí s ·dvorem a mlýnem.
!Politická obec ústí pojímá v sebe dosud i osa,du Nové Sady, jmenovanou me~i lidem Manina
18

nebo Maniny a to podle hývalýth držitelů, bisarupských manů. Obyvátelé Nových Sadů jsou
.wáni od ústeckých Man6tí aneb po domácku
Mani (Hranický okres Vlastivědy moravské 290.
292}.
K 1380 seděL v Ústí bi,;kupský man Oldřich
Krleš a jeho žena Jitka (Lechner II. 91).
Hralbi!š .z; Podolí u 'Přerova měl r. 1389 ve vsi ·
ústf !Půl vsi a dvů~ o jednom popltU~í (I. 14) .
Tento HraJbi•š 4 ústí uvádí se také r. 1392
(II. 179).
Cást vsi Úetí s mlýnem držel r. 1395 .po smrti
otce svého Markvarta Jošt de Wolffsberg se
·svými lbratřLmi (I. 15).
Václav '4 Choryně d06tah. 1403 lénem v ústí
třdány, mlýn a ·les (I. 19).
R. 1447 patřilo už celé ústí k heJ,fenšteinské- 1
mu panství, které tehdy vložil Jiřík z Kravař a
ze .Strá,žnice do Desk olomouckých Vokovi 2;e
Sovince a jeho dědicům {X. 575).
:Proto pohnal r. 1447 olomoucký lbiskup Pavel
u z.emského práva v Olomouci Jiříka .4 Kravař
..z; půl druhého sta hHven, že jeho a k06tela olomouckého . manství, ·kteréž ·jest v · té vsi v ústí,
v Zemské de~ky vloží.!, nemaje toho učiniti (Pů
ihony III. 676) . .
Ale hrad Svrčov mě'!. ještě jiný &ol.
List !biskupa Mikuláše, daný a :psaný na hradě
Amoltovidch pod Meziříčím dne 5. srpna r.
1396, .podává zprávy o třech obchodních cestách,
které vedly 2; Polska a Opavska do Kroměříž,e
a ' které procltá4ely. Choryní, ·Miloticemi, ·Spička
mi a Zbra•Šovem a spojovaly se v Kelči. kde
bylo V}'lbíráno mý·to. Při úmluvách o mýto mezi
19
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Mikulá!Šem a_ Lackem z, Kravař, maf
Jitelem helfenšteinskélio panství, který tenkrát
.získat koupí od :bis·kupa městečko Me-Ztiříčí s ně·
koHJca vesnicemi a tvrz, (ffiiUnicionem) Arnolto·
vice se svobodným dvorem a rovně•ž někollka
dedi.nami, :byl přítomen také Hereš Svrč, věrný
vasal olomouckého •bisku,pství (Codex XII. 307.
308).
Laokovi ·z, Kravař a z HeLf.en.šteina patřilo
tenkrát .půl Zlb:rašova. - R. 1385 zapsal Crhoví
z Kokor P.řerova 505 hřiv-en grošů na všem,
co měl na vsi Zbra·šově, s výJ~m.kou lesů (Desky
olomoucké IV. 711).
Týž Lacek, hejt~n ~mě Moravské, za.psal
r. 1412 ·Bavorovi z; Prus u P-řerova a jeho ženě
Anně a jejich dětem třicet hřiven grošů na svém
:P{ldílu na vsi ZJbrašově s výjimkou les•Ů k tomu
přísllušných, které podržel pro sebe a pro své
dědice (Desky .VHl. 316).
Jiř.í z, Krava·ř a z-e· StrHnice vložil a vepsal
r . 1447 Vokovi ze Sovince doDesk olomouckých
helfenšteinské panství a s ilím ·ta•ké .půl. Z!brašova, medium Z!hra:šov (X. 575).
Druhá polovina vsi Zbra:šova n:elbyla vša:k
biskupským manstvím, jak hy se daio soudit te
slov Lacka z Kravař, uvedených ve smlouvě 6
mýtech dne 5. sr.p na r. 1396: homines nostri,
qruos sub pheodo Olomucensis ecclesie in vihlis
Spic.zka, in Sbrassaw et m ·MHoticz, habemus
. .
(Codex XH. 308).
Ve Spičkách a v Miloticích nad Bečvou byiolbi.o&kupsiké manské ·z!hdží, n~koli však na Zbra·

u

šově.

- Hoscilab
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Milotic 9ri'el r. 1389 v :Miloticích

dva •lány, j•e dnu

ďtvrt

a tfetinu ta:mního mlýna.
z Milotic dostal nej·
stať& jeho syn Bohoo.ěk &e svými !bratřími v Mi·
loticích lénem dva l'ány a jednu čtvrt a třetinu
tamního mlýna. Toto léno přija.l Bohoo.ěk od
biSikupa itvfitkulálše r. 1391 na hradě Saum.burku
(lJechner I. 15) .
J.estli teďy •praví iLacek z, Krava:ř odjinud
:1, Heifienšteina dne 5. srpna r. 13% "homineo
nostri Lac,7Joonis in Sbrassaw", j-sou tím míněni
Lackovi poddaní z, .polovice Zlbra:šova, která pa•
tři-la tehdy !k :h.e]fensteÍin~kému pa.nswí.
Driitelem druhé poloviny vsi ZbraJŠova byl
Hereš Svrč Zle Zdounek, ktJerý neibyt náhodou
v srpnu r. 1396 na h-radě Arnoltovicích, ~dy·ž se
t am jednalo o mý·to v KJeiči, nelboť Jedna z uvedených obchodních cest prochá.7)e'la katastrem
vsi Zb-rašova, a Hereš .Svrč byl tudi!ž osobou na
smlouvě přímo .zainteresovanou. Ce-sta ovšem
n~procháU!la vsí na levém břclru Bocvy, nýbrž
'pouz;e jejim katastrem v údolí.
A jako tvr.4 (municio) Sahov střehla na evwp.
ském rot;vodí Odry a Bečvy Baltického a Černé ·
ho moře, .dbchodní cestu, •k terá vedla Spiokami,
.talk 'zase !hrad Svrčov chránil obchodní cestu,
procházející Zbra.šovem.
Byl vy-stavěn na neobyčejně ex;ponovaném
místě. V dávných ddbách prorval'a si Bečva ře
či~ vá,pencovými skalami, které se jí postavily
na odpor Ji:ž.ně od dnešních Hranic, a vytvořila
lÚ;qkou .přírodní bránu, ·k tewu ,si razf ces-tu v nej-· ·užším místě ještě dn•es pOl:ltie iíeka, silnice a ž.e1~2i11iční trať. Tuto lbránú ovládal kdysi hrad
Svrčov dokonale. Výhled z hradu do údolí Bečvy
R . 1391 po smrti HoscilaJba
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a na okolní vrchy lbyl kd'ysi a je úchvatn_ý
dooud.
Ale hrad Svrčov nebyl první stavbou, kt-erá
v4ni<kl'a na vy6oké skále nad Bečvou. Našly se
tam p'n b.liž;ším ohledání také stopy předhistoric
kého hradiště, ·uioZ.ené dnes v museu města Hra•
nic (Záhorská ·kronika XI. 84).
.
,
Čistě český ná~ev hradu Svrčova, odvot;eny od
osobního jména. j'eho budovallele a d1•ž.itde Here. še Svrče .4e Zdounek, je ta<ké dů<ka.ztem o po.4d·
ním v4ni<ku hradu, vystavěného 4 tvrdého mate·
riálu (4 kamene) v gotickém slohu.
Na pod4im r. 1403 tbyl Hereš Svrč už mrtev,
neboc tenkrát .připomíná 6e .paní Of.ka, vdova po
Herešu Svrčovi. Naposledy uvádí se Ofka. v
· manskýoh .knihá·ch r. 142() (II. 208. 3W) .
Vlček, 6Yn Svrče z. !Kladrulb, .objievuj-e se .po
prvé v opram:enech r. 14·0•5, n<ljposl1eď r. 1412 (II.
223. 289)
. Druhý syn Svrčův a bratr Vlokův vystupuJe
na scénu r. 1413 jako Čeněk Z,'e Zdoune~k .odjinud
4 Kladrulb (II. JOl) .
. A :pramenné z;právy o něm jdou a•ž do roku
1448 (•L echner I. 57. 58. 103, Půh.ony lil. 628).
R. 1420 uvádí .se výsl!Ovně Čeněk a paní Ofka,
jeho matka, z. Kladrub (Lechner II. 310).
V ·tomto časovém rámci od r. 1403 do r. 1448
plynou souddbié z;prá.vy o vdově .po vHer~u
Svrčovi Ofce a o Jeho dbou synech Vlckov1 a
Čeňkovi téměř nepřletr·žitě, ovšem s výjimkou
hu6its~kých válek. Zprávy tyto jsou tím vítaněj'ší.
že vy.p ravuji současně o rodu, který z;budoval' a
držiel hrad Svrčov.
.
V říjnu r. 1403 'svěřila paní Ofka, vdova po
o
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Herdu Svroovi,- svou při u man6kého soudu s
Ta:mifaldem Henslíkovi z. Kovalovic
u K,ojetína (Lechner II. 208).
R. 1404 jednáno u manského ·soudu o při me•
.zn Jankem z, Kelče a m.ez,i sirotky po Herešu Svr·
čovi (II. 214).
Hen6Hk z. Kovalovi<: a Václav 4 Wolf6pergu,
poručníci opa·il~ Svrčovny, ?ostavili se ~- 1~05
k druhému , roku u manskeho soudu, Jmdnch
4 Tamfaldu však nepřišel (II. 221. 222) .
Téhož roku pohnal Janek z. Kelče Vlčka, syna
Svrče z. Kladrub (II. 22.3).
Paní. Ofka Herešova Svrčova osvědčovala r.
1405 před many, cŽ~e to ;:boží Komárovi~, ~teré
její mUŽ ,koupil, neni jí tak spraveno, Jako-4 by
, mělo býti, ne:boť má dosud jisté správce toho
zlboží (II. 224).
Janek z. Kelče dostavil se · tehdy tk prvnímvu
roku Vlček nikoli (II. 224). Vlčrek byl ve sluz.'
bách, olomouckého bis·kuopa. Byl' jeho komormkem (camerarius).
Ve 6poru paní Oťky, vdovy po Svrčovi, a
Jindřicha Tam:falda manové r. 1405 nalez.li, aby
Jindřich .prokáz-al dvěma příse~nými many, že
He11e1še' Svrče, muŽ!e paní Ofky, .pohnal práivem . .
Teprve v tom pří:padě má paní Of.ka Jindřichovi
odpovídat. Jindřich však osvědčoval, ·žie se che;
zachovat podle knih manských a nechce ktery
soud trpěti (II. 224).
. Sirotci po Herešu 4e Zdounek pohnali r. 140 5
Hensilka z. Čechovic a 2igotu z. Podolí o svědomí
neboli svědectví (II. 226).
R. 1406 nale~li mano~é, alby Vl:ook, syn Hereše a Janek z. Kel!Če zvolili čtyři many, kteří by je
Jindřichem
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smířili v jejich ·Sporu. Kd}"by se tak státi nemohlo, měli :býti oba uspokojeni právem (II.

229).
Téhož roku pohnala .p aní Ofh z Kladrub
Jindřicha Tamfalda z Loučky ji~ě od Kelče pro
škodu dvaceti hř.iven (II. 230).
Ve s por u Vlčka, syna Herěse •Svrče, a Janka
z Ke11če nalezili manové r. 1406: poriěva~diž V:J.:če1k
· nedostal lénn od !biskupa, nemá odpovídati piihonu (II. 23'1).
Zigota z Podolí ji•žně od Kelče a Henslik
4 Kovalovic vyznali r. 140'6 pred many, že Hereš •S vrc ibyl .p ohnal Janka z. Kelče z toho, co~
měl před Kelčí., a tu své .právo obdrž)el na Jan- /
kovi a na to :byl' z-veden a v dr.~ení byl. A .potom
smluvili jich spolu, -~ Bereš Svrč sstoupil jemu
4 dvora a Janek jemu protiv tomu louku a dva
podsedky před Kelčí k věčnému dědictví a že
jemu měl v knihy vlož,iti a ,před ibiskupem vzdáti
(II. 239).
Vie sporu mezi Jankem z. Kelče a Vlčkem
z Kladrub manové nalezli: co~ v knihách nestojí,
že má many postaviti Vlčeik, a což, ti vyznají pód
pří-sahou, na -t om ·že maji dosti míti (II. 246.
247) .
Náťez ve sporu mezi Vl•okem, sirotkem po
Svroovi, a Jankem z. Kdče ibyl r. 1406 odložen,
až rbude .pohromadě více manů., Až, do ukončení
sporu měh držet ·.zboží sirotci .po Svrčovi (II.
248).
Meú Vlčkem, Svrčovým S}'111em, a mezi Jan/
_kem z Kelče, na:šli manové r. 1407, že Janek má
Vlčkovi . to ~boží před Kelčí ·osvoboditi podle
manského vyznáni (II. 2 54).
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R. 1408· .p ohnala .paní. Of,ka se svym1· syny
z Kladrub J anrka ·ze ·Sátian u' Kelče (II.· 2 59)'; _·. ·.
Ja'n ek ze tSázan rp ohnal r. 1409 Vl!Oka i Klád,
rub (II. 262).
Vlče:k z Kladrub žádal r. 1412 rak ve sp~ru
s Janem !M oravským (z Moravan), a . ten ·jim
stan ove~ (II. 2•8·5).
Thhdž roku pohnal Vlček z Kladrub· Janka: ze
Sázan. Stanoven jim rok (H. 2&8).
Tenkrát pohnal Vl.Cek z K•! adrub· ta'ké Stacha
a M~'ku1á5e .pro dvůr před ·Kelčí, de curia ante
Kelcz; (II. 288).
Ale· Stach byl' osv-oboz.en od · půhonu ~ Vlcka
!4 Kladruib. Nato Vlček z Kladrulb osvědčova.l,
· že chce Stacha na,pomínati z toho dvora v Sá~,
nech př.ed -Kelčí pedle svědomí, jakož, v knihách
stojí, kdyby Janka Bf1h neuchoval a -on ·umřel
(U. 28·8 ).
Tého~ mku pohnad Staoh Vlčka z :Kl'adrub
(II. 289).
. .
'fen'krát :byl Vlček z Kladrub osvobozen od
žaloby Jana z Moravan, poněvadž žalobce tw
přišel k soudu (II. 289). To je také poslední
pramenná z.práva o Vlčkovi.
Tupec 'ze Zdounek pohnal r. 1412 ,p aní Oft{u
z Kladrub (H. 291). Tento Tupec tbyl vlastní
bratr zemřel'ého Hereše Svrče z.e Zdounek, Ofči,
na mu!Že.
.
Mezi Tupcem a mez,1 paní Ofkoú :ma'nové na,
leZ)li r. 1413' (II. '295)
R. 141'3 objevuje se v pramenech Ceněk z
Kladrub, druillý syn Hereše Svrče .z.e Zdounek
a Ofky.
R~ 1·413 dostal Ceněk z. Kladruib od'jimid z

-

-

Komárovic lénem vsi Kl'adrulby a Komárovice
s veškerým ;příslušoostvím dbou vsí (I. 31).
Téhož ·roku 1413 pohnal Čeněk 7,e Zdounek
odjinud z Kladrub 'Mi•keše (Mikuláše), bratra
Staoha před Kelčí (II. 301).
Me2;i kně~m Mi•kšem '4 Kozlovic a mezi Čeň:
kem, Svrčovým synem; manové slyševše žalobu'
i -odpověď o ten ďvůr před Kdčí, na-šli ortel r.
141'6: oož ma-nové dříve nalezli a v knihách fest ,
~ má před se jíti (II. 304).
.
Ceněk a paní Of.ka, matka jeho, z Kťadrub
polhlnali r. 1420 Jakuba z Lověšic u 'P.řerova (II.
31 O). Potom už o •pa:nf Of<:e se nedtovfdlá.me
v pramenech nic.
Čeně'k z; Kladrub byl r. 1422 přísedícím maw
skéhlo s.oudu (II. 312). "Bbhož ro'ku !byl Čeně:k
z Klad'rulb u toHoto soudu svědkem a rukojmím
(II. 315).
Naoo je v pramenech mezera až do r. 1433. Je
to obdobi husitských válek,
Jan: z Kravař a z Ji·čína vyznal ve svém .poslední-m p'ořízení, damém a psaném na Fulnece dne
17. hře~a r. 1433, že je dlužen Čeňkovi z Kladruib ďvacetdvě kopy (Archiv česk)r XV. 182).
O tentto dluh nlastal .potom sp'o r u zemského
práva v Ol'Olll'OUCi, ja-k se je•ště do čteme.
. Dne 22. dulb'na r. 1435' zajistil' Čeně·k z Kladmb své ženě Marketě z Kokor u ·Břerova .p adesát
hřiven g·r-ošů věn: a n<a svdbodlném dvoře a na
sedmi ,plodda;ných v Kladorulbech ('Lechner I.

95').

'

Čeněk z Kladrub 1b yl dne 2-8. června r. 1435'
při

udíleni l!éln (L 95').
R. 1436 dlosbal Oeněk z Kladrub lénem dvůr
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v Kladnvbech a sedm podda.no/ch 111a dvou lánech

a. na jedné čtvrti, dále dostal celé KIQinárovice a před Kelčí tři usedl'í.ky .a louku (I.

39).

·

R. 1437 složil Oeně'k 4 Kladruib sl1tb věr;nosti za
mfU1.ství, skládající ~Se z.e tH zahra-dn~ků před Kelčí a z. luk tamtéž a ze vsi Němetic (I. 40. 41).
Čeněk z K~adruib .poh11111:l r ... 1437 u 2;elllského
práva v Olomouci J!ainí Koou 4 JičÍJJla, nejvyšší
p:oru()nici z;b:o.ží jičínS'k:ého, z osmnácti kop grošů
a .ze ·šesti grooů, ·že mu a1epLní za píl!l'la ]!Mlll. Jičí.nského, což mu dlužen :byl, vládnouc cim ~bo
ŽÍ'm (iPůhDiny III. 49). 496). Byl tJo dluh, uvedený v závěti J:a•na 4 Kra'Vař a z; Jičína dne 17.
března

r. 1433.
R. 1441 tb:yl Čeněk z Kladrub při udíle.1Ú lén
v Ol,omiOuci (I. 49).
Biskupský maln Čeněk z Kladruib byl r. 1444 pří
jemcem (tutor) věna .p110 Elišku z Moštěnice,
ženu Hanuše z Pethr.aldu (I. 99).
.
Dne 22 . června r. 1445' zajistil Čeněk z Kladrub své ženě Ma,r'ketě z Petřva;ldu věno na vsi
a tvrzi Kladrulbech, nla dvoře, na :Pěti podda.ných
.a n.a lesích tamtéž a n:a jedenácti .poddaných v
. Němeticích. Pfíjemcem věnn ibyl jeji otec Petr
a její bratr Ja.ms1av 2; Petřvaldu (1. 101). Byla
to druhá žen'a Čeňb z Klad'rulb.
Dne 2. července r. '1445 byl Čeněk 4 Kladrub
v Olomouci pří1J.Omen z,iajištěni věn.a Ver-onice
z OpatJovic (I. HH) .
Petr Di'inlovský dal r. 144·6 u 4em1Ského práva
v Olomouci rúťdk JJJa 'Ůeňoka z Kladerub, to jest
ohlásil BaliOibu (Půhony IU. 5'7 S').
&ní Kunka z Michalovic (a z JičÍJna) dala
ro:ku 1447 u -téhldž .práva svůj- .pHsud' n.a čeňka
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z Kla9e~ub (liJI. 5'78). Byla oo taxa, kter•ou platil t;a.tldbce, •když vyhrál spor.
Čeněk z K~~dorulb ,poht11al r. 1447 }ana Ka.pra
.z č~.stkbva u Uhet:6k1éh'O BrodtU, že mu pobral
v p1;avém l:aJntlfridu. Mezi Čeňkem z Kladorub a
Jianem :.Kaprem pá:ni nl<l.lezli r. 144·8: poněvadž
]lan KapHk vystřehl se vedle svého pána a kázáním svéh'O .pána pobral na jeho zámek, že on,
]ian .Kapřík, nemá oomu odpovídati (III. 600.
62'8).
)a.n z Ořechového .pohtnal r. 1447 Lacka ze
Stern:berka a z 'Lukova, 'Že ho . nechce zasooupiti
od Čei1-ka z Kladlorub (III. 621) .
Čeněk .z Kl:a.diorub dal ten'k rát útok na panjt
l:acka ze Sternber~a, .a z 'Lukova (III. 624) .
R. .1•447 pahnal Geně~ z Kladon,llb Jana z
Gmhurka a z :rova~čov.a, ~e mu řekl k,oně .ZaJplatiti za bratra svého a toho mu uOiniti nechce,
OÍdřicha ·z :-Br~nic a z J;)řevoh~stic, ie ho od
práva odvedl a sUb1.[ mu ·za jig,lnskéiho,pána, Marketu z Hustopeč nad ·Bečv:ou, 'Že mu jej"í li:dé a
obec z , HÍJ;?to,peč jeho 1es SJllý.till v t~tp jednotě,
ne!llajíce pr,áva (III. 65'4).
R. J4·48 lhyl ·Oeněk z, !Kladrub v Olomouci pří 
tomen udílení lé11 (I. 5',7. 5'·8. 103).
Po tomto roce už se neuvádí v préllmenech.
Protože hrad Svrčov · ležel v bez,prostřední
blí~kosti města Hranic a na východním o~raji
helfen~teinského ,panství, vš~mněme s~ některých
z,jevů v uvedené ddbě od r. 1403 do r. 1448 také

.ó.a tomto úz,emí.
Lace•k .z; Krava,ř odjinud z Helfen8teina, hejtman z,emě Mqravs'ké, ·zajistil r. 1412 _Bavorovi .z
Prus a jeho •ženě Anně a jejich dětem třicet hři2~-

Veh groU! na vŠem, co měl ve vsi Zibra~ově a
pokud to sám ddel, s výjimkou lesu k romuto
z;boží příslušných, které Lacek vyhradil pro sebe
a .p ro své dědice (Desky olomoucké VIII. 316).
Husitské války neznamenaly konec hradu
Svrčova. Zato těžce lbyJo poškozeno biskupské
město Ke1č, proti které se vypravil r. 1429 ~broj
nou mocí Havel Drastil, původem Kojetína a
z vladyckého rodu, města j, hradu v něm se z,mocnil, .CJiboje vydranwval a rychle 5 hojnou kořistí

z

zase zmizel (PeSina, Mars moravicus, str. 5'3'8).
Město Hranice a hranické panství patřily prernonstrátskému klášteru Hradišti u Olomouce.
Dne 28. února .r. 1427 klá8ter ještě držel Hranice. Ale dn~ S'. ledna r. 1431 měl už Hranice
s příslušným statkem husitský předálk moravský
Jan ·.z Cimburka a z Tovačova, který tehdy potvrdí! Hranickým jejich staré výsady. Letopisy
hradi8tského klá:štera uvádějí, že Jan z, Tovačova
ujal se Hranic il- panství mocí, recedens versus
ALbam Aecclesiam, ·dbsedit eam, quE-e bona nostra erant. R. 1437 .prohlásiQ pan Tovačovský u
zemského .práva v Olomouci, že hranické ~boží
drží od moravského markralbí Albrechta. Hranic
uja,l se Jan sice mocí, ale bez boje. Je to také
patrno .z listu, psaného a daného na Hranicích
dne S'. ledna r. 1431, kterým Jan z Cimburka· a
~ Tovačova stvrdil Hranickým jejich staré. privilej e a v němž s·e praví na počátku: "Vznesli
na nás opatrní měšťané i všechna obec mě'sta
Hranic, na·ši věrní a milí; kterak velikou' ouzkost
mají od toho času, když předkové jejich měst
ské knihy i hantfešty i k tomu jiné věci městské '
zmrhali a utratill,kteréž měli ·Od starodávna a od
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počitku, Ja_~kož t_; město Hranice jest ~asa~ho se .
všemi· právy." Městské <knihy a výsady v~aly
tehdy obyčejně za své při válečné a.kci. K té
v Hranicích nedošlo. Mů~eme proto věřit kláš·
terním letopisům, •praví-li, ·že Jan z Tovačova
Hranice obsadil; obsed~t, tq jest ibez hoje. Ne·
slyšíme nic o dobývání blízkého hraďu Svrčova.
Jan z. Tovačova .svolil ta-ké r. 1431, ·že obec hra•
nická má svobodu míti v lovení ryb v Bečvě
sakem nebo udicí, a to .od Skalek až do Veličky,
j!l)!vož Vipa.ďá do iBečvy . Tyto Slka1Iky neboli
S!ka.Jika lež,ely seve·rně od VISÍ O stí a Bečva
telkla. ·tť!hdy lbl~ziko 1l1!Íich. Hrani•ce d:ržd Jan
z · CiiÚibur!ka aŽ) do ·své 8lllrti dn.e 27. únor;
~ku 14'64. ]ailvo 'ze:ms~ký 'he j.tman ·vy,plati!ť Jan
~ Cimburka a .z Tovačova r. 1451 od Jana a Zik·
munda, bratří. vlastních z Bítova, .zastavený ibi-s·
kups•ký zámek Sumiburk anelb Saumbur·k nad
Poclhradní Lhotou u Kelče a hned ho z.ibořiti ká·
zaf, protože z tohoto zámku Sumiburku byted1ní·
kóm .v tom okolí ·škodili a válkou na lidi sehali.
Bítóvští škod~li patrně i Janovi z Tovačova na
jeho hranickém panství. Mezi hradem Svrčovem
a hradem Saumiburkem .obnášela vzdušná v~dále·
nosť pou~e 15 •km. Viděli ~edy na ..seibe z obou
hradů.

Hrad Svrčov přečkal Šťastně husitské války,
které byly pří~nivy· na Moravě jak obnově hra•
dli neb tvrz.,í, dříve pro zlé věci t;bořených, a ny·
ní v těchto vHkách zase ustavených, taJk i stavbě.
nových hradů, dříve nebyL'ých, ,o · čemž se dovídáme z landfrydu, daného na sněmu obecním
v Brně dne 4. března r. 1434 (Archiv český X.
2 53). Takové hrady ,neb tvrze, ať . obnovené či
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~pln~ n.ovi , měly-"lbyti 4a.se zJhofeny. Hrad SvrčoV
nespadal pod toto ustanovení landfrydu.
Hdfenštei.nsoké panstVÍ drželi •pánové z Kra·vař
do ·r. 1447. Toho roku prodal panství podle zá·
pisu v Des;kách olomouckých Ji•ří z Kravař a ze
Strážnice V okovi ze Sovince a jeho dědicům.
Prodal mu h:flad: 1Helife.n:stei:n s mě~Sotem Liopn~kem,
s mlýnem pod městem .a s• řadou vsí, meú kte·
rými se uvá.dějí ji:~ně od Hranic Rakov, Pa.ršovice, Val.šovice, Z·imotÍill (poz.,ději· zanitklý u
Valšovi,c ), Opa.tovice, ústí, pŮtl Zbra·šova, dvůr
před Hranicemi o j•ednom paplu~í ·a dvě ~ahra
dy, Černotín a Hluzov (Desky X. 575).
Krava.řové ddteli tedy .k hradlU Hdfen~tein\1
,pou~e půJ!, Zlb.rašova, druhá ,polovina patřila dr~i
teliům hradu Svrčova.
AVe IČ:áiSt v8i ústí pa.ti1±La oLomoudkému bisk'Up·
ství a byla hiskuským manstvím. Proto Petr
z RaOic, d~ka.n olomoudlvý a ·kap.itiUla olomouckého kostela prote:stovaLi proti intabuladi tohoto
manství v ústí do Desik ol.omouckých Vokovi .
ze •Sovin;oe 1 (Deslky X. 576) :
Kněz Pavel, Iblsk:u.p .otomoudký, lf>Ohnal do·
konoe Ji1řílka z Kravař r. 1447 ú zems·k ého práva
v Olomouci, Ž'e jeho a kootela ol,omouckého
•manství, kteréž jeGit v 1té v& v Ústí, v ~émské
. desky vliciž.i'f;, nemaje toho učiniti. Ate u pŮ!honu
je 1pťipsána po2;námJka ,;P.oikl'id", což znamená,
'~e strany tp'řed vyne~Sením ni<ÍJlezu se smířily (Pů·
hony III. .676).
·
A .od té doby nále~lo cdé Ústí k he1fenšte1nskému 1pa111ství.
'
.
Pod'le 2Já,pisu v Deskkh .olomouckých r. 1448
byl ve vsli Opatowcích, ,příslušné k helfenšteinském1u panl'ltvi, svobodný dV'ů·r, .v této vsi ,bylo
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'vyihir~l1o 'l'ipentsfké .m~to, othdóneium Upnh::ense,
quod .in .ead!em vi:tla a•ccipituJr (X. 810).
V letech 1463 aJ~ 1505' uvádějí •se bisikupští
maJnové J.an a jeho m1a.dši bratr Jaroš, z, nioh~
J:a.r.oš ,pi•še -se z,e .Sv róova a na Kil adorubkh. Je
to .Svvčov j~Z,ně .ad Hranic. Jan a Jaroš ibyli pod!!~ vršeho syn,ové Čeňnca z, Klad:ruib, · o kterém
po r·oce 1448 ,pratneny nťlčí. ·
Jan z,e Zd.ounek a z, Kladrub d.ostal dne 'i.
srpna r. 1463 ve Vyškově .od bli.skupa .p ro sebe
a !pr:o s vbho mladlšúho bratra Jaráše řénem dvě
v.s1., :t o Jest Němebice a Komárovice 6 jejich pří
~liUIŠen.stvím, třlli •z,aihrad~1.Í·ky •před Kelčí, tvrz,
(1p.ropugna:culluim) Kladruby se třemi sedl'áky:
A:le Jan .postou,p~l brzy toto léno AliŽtbětě z, Lomnice, vd.ově po Ladkovi z,e Sternberka (Leohner
I. 82).
To j.e j:ed.iná iflTaJmenná •i/pťáva o JiaJn ovi ze
Z·d'ounek a z, XlaJdrub. Zato j!e ho mhdši bratr
Jaroš se Uvádi v souddbých pramenech až, deJ
r. . 15'05'.
Jta:roš z. KlaJd'rulb doota;l v létě r . 1476' na hrad ě
Hulkva1de'ch •od !bis•k upa lénem tvrz, K~adrulby ,
dv\h a .šest poďda:ný·ch tamté~, dvě vt>i Němetice
a Kom!árovioe a tři Zia!h.mdníky před Kelčí. Dostal
to pro serhe i pro své dě'dlioe (Lechner I. v91) . v
Dne 25'. července r: 1476 byl panos Jaros
z Kladerulb s olomouo~ým !biskupem v Kel či
(Lechner I. 117).
,
v.
Jaroš z,e Svrčova a na Klad~ru~Kh p~~ve~J!
r. 1484 svou pečeť k .reversu, jJ:m'z se pnpojtl
·k z,áJp[t>u !11e!bo la:ndfrydu krále Matyá~e a stavů~
marlkra!bství Moravs!lreho na upolkojooí ,a vedem
řádu v z,emi Morav siké •z,e dne 24. června r. 1484
(Archiv český V. 414- 418). Stalo se tak do
1

li

V·

'iI
I

mě..síce, to jest

do 24. července .
revers a;neb list přiznávací je uloietl
v Moravském zemském archivu v Brn!ě. Jarošova
visutá pečeť, .přivěšená u této listiny, jest sice
zachovalá, otis•k je však tak nejasný, •že Jarošův
znak neb;e !Přesně popsati. Snad představuje dvě
' stylisavarué lilie, snad dvě stylisova!l1é střely ( Zta
laskavou z,právu o 1pečeti a ·z,a opis Jamšova reversu děkuji řediteli Zern:sk~ho archivu v Bmě
Ja;rošův

Dru•Fl'a:!l1tišku Hrulbému).
Obdo~ný revers k land:frydu, daný a psaný
na Pernšteině dne 26. července r. 14•84, •zpečetilo
několi·k .přísluiŠn~ků drobné šlechty ·z, jihozápadní
Monwy (Archiv ·Český X. 2·817. 288).

, I

Jaroš K-ladombs!ký byl .z volen v prosinci r.
1484 u opavslkélho tPrá va poručriíken1 věna pro
EHšku z rPetřvaldu a 'Z KOšatky na •P.říborsku
(Desky opavs•ké v Kaprasově yYdání II. 107).
V pondělí ;před sv. Vítem (12 . . června) r.
1486 svědčil J.ar·dŠ z,e Svrčova a ·z Kladrub n a
Rdkytníci u Přerova (Archiv český VI. 518).
Jaroš 1.~e ~svrčova a na Kladorubíoh ibyl r . 15'05'
mkoJmím a ·spFavedlivým ·2;právcem listu, jfm ~
if>rdk~Qp ze Zámostí prodal tohoto roku :P'řed 14.
říj,nem své vlastní dědictví u Přerova v Zámostí,
dvůr s dvořis'kem , se seděním a ·se VlŠÍm příslu 
šenstvím toho dvora vladyiko vi Janovi z Racova
(Archiv český XVII. 5'7).
·
Není zatím více pramenných z,práv o Jarošovi,
který se psal .Í1es,pomě · po hradu Svrčovu u
Hranic.
_V uvedené ddbě od r'. 1463 do r. 15'05' došLo
taJké lku změnám na 'hranic·kém a hdfenštein ~
skéin rp amtví.
}.3
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Po Ja111u ·~ Cimbtu\ka a ~ Tova0ova, •který ze·
d111e 27. února r. 1·464, !byly ~astaveny Hra·
nice (mesto :i !_Pia>nství) dne 13. července r. 1464
jeho synu, sLwnému Ctilborovi ~ Cimlburka. Ale
u~ 8. dulbna r. 1470 pootoupil Ctilbor ~ástavní
h.st na· Hra•nice A•brechuovi Kostkovi ·~ Postupic,
který ~atím !koupil dne 6. /května r. 14'67 .od
V·ůka 1~e JSov.ince hr.ad Hdfen1štein, město Lipník
a přÍislušnlé vsi, uvedené r. 1447 jako příslu~nost
tohoto panství (mezi .nimi pů·l ZJbrašova). A tak
A:llbrecht Kostka ~ Postupic soustředil oboje
. ,panství (hel'fen&tei~161ké a nra.nioké) ve svých
r·u·kou. A le nedržel je d1ouhro.
Vilém ~ Pe11nštei,na. ~fsika.l dne 22. duJbna. r.
1475' pa..nství IPřerov, HelfenšteÍln .a. Hranice, dne
· 25'. ikvětna r. 1476 část dra.>hotušsikého z)bo~í.
'Ovládal tedy celé &třední Pobečví.
Talkré ve ~právním listu n:a helfenšteinsiké Zthoží
Vilémovi ~ PerniŠteirna. ·~e dne 4. 1břet;na r. 1480
uvádějí se vsi, příslušné ·k tomu1Jo pa,nství, mez;í
nimi ji~ně od Hra..nic Rakov, iPa.t'Šovice, Val~o
vice, Zimotín, Opatovice, Ústí, .p\H Zbra.šova,
Černotírn a. Hlu~ov (Archív český XVI. 'U 1).
Dru:há polovice vsi Zhrašov<i" byla tenkrát pr:ísluiŠenstvím hradu Svrčpva.
Od Viléma ·~ 1Pem6teina podháú nejstarší
část •ÚIWku v ·Přerově, na dr-uhé bráně hradu
Helštýna se do&ud z;achova.la. kamenná deska
s českým nápisem, s Vilémovým ~1a.kem, s jeho
jménem, s datem '1480 a s plastickým ~bra.~e
ním legendárního předka. .pánů ·z Pernšteina, -kte·
rý vede t;kroceného z;ulb-ra Zta. točenou homev,
skr~e jeho CJhřÍipě prota•žoo.ou, Vilém ~ Pernšteina.
vystavěl v Hranicích .po roce 14•80 z;ámelk, jehož
mřel

,I

34

~~
'

poddbu ~achytil }a.n WiHenlberger na d'řevory•
tovém pohledu na. 'Hranice v PCllpl'oeikého Zrcadle ma.rlkraJbství Mora.vSikého z, .roku 15'93.
O staveni ·zá:mh1 v Hranicídh je U'~ !kla.usulc
v listu krále Ma.ytáše Korvína., dC~Jném a psaném
Vilémovi 'Z Pemštei.na a. na Hel:fenšteině dne
-23. ibře~na r. 14'80 (Archiv český XVI. 213). ·
Dnešnf hra,;nidký zámek vystavěl Václav Mo l
~ Modřelic v předMlohorské době na IJ.YoČátku
XVII. století.
ViJ.ém z, 'Pernlšteína 6ta·věl ve s'l'O'hu 'powně
gotickém, dnešní ~á:me'k je _stavlba čistě rene·
sanoní.
Hranice drželi- Pemšteinové do r. 15 48.
Ale vmeme se ještě na chvíli do dolhy Jaroše
ze Svrčova a na. Kl'adorulbeoh.
Ces:ko-uhers'ké vállky mezi králem Jiřím z, Poděbrad a. uiherS'kým ·králem Matyášem Korvínem
neolbeš1y se be•z ib'ojů alll>i v kraji již/ně od Hranic.
Bylo u·~ řečeno, ~e zemský hejtman Jan ~ Cimbut1ka a .z; Tovačova. vyplatil r. 1451 ·~e 'Ú stavy
od Jana a Zi1kmunďa, !bratří vlastních ~ !Bítova,
biskupský hrad Šumlburk a.nelb Saumlburk jižně
od Kelče nad' IPodhradnf Lhotou ve v'~duišné
vzdálenosti 1 5' tkm od Hr<l!nic a ~e ho dal z,bořit.
R. 145'5' hyl Jan ~ Bítova. ji'ž mrtev. Zich neboli
Zikmund .z; •Bítova., zvaný dále z,e Sum'burka.,
dostal r. 14·64 lbi~kupsiké ma..nstvf Ba1bice u Kelče.
Také Des!ky opa.vs'ké uvád'ějí ho r. 1464 jako
Zi.cha ~ Bítova · a. ·~e Sumbut1ka.. Byl v'Šalk ~vin
ta.H Zichem Keleok:ým. Konrád a Přemeik, kní·
·~a.ta ole~nická a tdšeoká, ' stět.ovali si 20. června
r. 1466 písemně· rkráli Jiřímu, 'Že Burian Pu'klice
·~ Po40řic a ze Stra.mlbe&a. čeleď svou ~e Štra.m·
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beťka,

a Zich Kelecký pacholky poslali, kní;žati'un
.zemana jali jménem Křístka Zementitikého, ·od- .
vleklí ho na StramtbeJk a potom k Belíikovi na
hrad Lednici v Pováží. Válka !krále Matyáše s
Ji-řím ·přišla Zichovi vhod. Lstivým . .z.působem
zmocnil se Zich Sumber&ký bývalé své zástavy
Kelče. A tak Kelč, jak praví souvěJký svědek
Václav z Ba:ště a na Všechovicích, králi uhers-kému Matyá~ovi opět v nepří.z.eň vešla.· Proto ji
král obehnati roz,ká.z.al, a kdýž byla dobyta, dal
a .z.a,psal jí svému stoupenci. K •válečn:é akci došlo
v du1b nu r. '1469. Zich obsadil hrazenou Kelč
i tvrz v ní, svou čeleď usadí! však · ta·ké ·ve zří
ceninách hradu Sumbudku. Matyášovo vojsko
zlomilo všaik ZichliV odpor v 01bou jeho opěr
ných !bodech. Zdá se, že v boji .zahynul i Zich
Sumbersiký.
V rodu Svrčov~ký~h je potom · pramenná nw
zera . a!ž, ďů r .. 1526.
Na. sněmu ·obecním v ·Brně, k~nmém dne 23.
r. 1526 ·oo smrti :kráJe Ludvíka v nešťastné ·
'bitvě -s Turk~ -u Mohače, stalo se zřízení proti
TuJlkům .a •stam•avmy pře-&né :bnstrukce o vá!lečné
pdhotovosti země Mbravstké proti tomuto nepř-íteli. Mimo· jiné bylo nařízeno, aby stříbro z
kostelů do · mince pm-dávárro bylo, a zvony z;bytečné ·alby se od kostelů !braly a z nich děla lila.
Potom se .znamenalo, co který z pánů, z rytíř
stva a z prelátův ·koní' pro potřebu .zemskou cho-vati . měL Aleš Kladorubeký a M~kuláš Kladorubský jsou uvedení me•z,i pány rytíři. Každý
z nich měl chovati jednoho koně pro potřebu
zemskou \Pf!Oti Turkům (Archiv český XL 362).
Kladorulq'y ddel r. 1539 ja•ko bis·kups:ké l·é no
září

•
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Ale~ Kladorubský z;e ·Svrčova, na Němeticích,
WV'ne biskupském manství, uvádí \Se r; 15 42
Wkulá~ Kladorubský '4e Svrčova (Schwoy, To;pographie von Mahren III. 80. 137).
Dne 24. duJbna r. 15 43 připomíná se vladyka
Mikulá~ Kladorulbslký z;e Svl'IČova a na Dol.nfc:h
Bludovicích u Tě5iína (Archiv český XX. 163).
,' Kladerulby a ISOUsedn11Komámvíce mel r. 1542
už Vilém ze Zerotíina, Zel'otínové úslkali také
N·ěmetíce (iSch'woy tll. 80. 13 7).
Proto vladyb 'M~kulálš Kla;dorubsJký ze Svrčo
va, ibývalý dr~itd b-iikups;ldéJho nia:nství v Něme
dcích, uvádí. se 24. dulbna. r. 15 43 u\Ž .n a Do!.ních
Bludovicích u Těišina. ·
R. 1548 vložil a do des1k ·zemsl'kých vepsal Jan
2; Pemšteina, Vilémův syn, Václav.ovi Haugvi.covi •z; ·Biskupic ·ku !Pravému dědictví zJboij své
v1a:sóní, toti'~ zámek a město Hraruce s !kostelním
:poddacím, se drv-orem i s !Př.edměstími a mlýny
okolo města lež}kimi' a s řadou vsí, hrad pustý
Drahotouš, měste~o Dra'hotouíš s 'kostelním poddacím a s řadou vsí, od panství hetfen•šteiJnského
h rad pusťý 8vrčov a ves pustou ·L hotku, ves
Hlu4ov, ves 'Černotín, ves Ústí, ves Opatovice
~ s lesem' Jedlovcem a tpu~Stou vsí Zi,motínem pod
Valšovicemi, co~ k Opat'Ovicim pHsluší, ves Zbra,
rov .i s těmi lesy nad :Bečvou a~ po Křivou cestu
a až ku potoku ;pod tMezeříQkem a ta:k ;předse
mezi grunty val-šovsiké :a: s druihé strany od Zbra•
oova a~ k Jedlovci (Desky olomoucké XXV fol.
52 v.).
V katastru Opatovic js·o u trati Zimotítn. a .za
·-zimotínem na východní strantě ·o d ·okres'llí .siltllice
;J.ž 'ku hranicfm ústeckým jako tp amátka po za-
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vsi Zimotínu, v btastru Paršovic je lesnf
trac Jedlovec a !Podme.z.iříčko, připomi.nající potdk pod Me~eříďkem ~ r. 154•8 (Hranidký okÍes
Vlastivědy moravské 246. 2 51).
Ještě dne 4. !března r. 14<80· slušelo k HelfeniŠteiJilu .pouz.e pM ZJbrwšova, r. 1548 •p·atfiť Pern·
šteinům u1~ cely :Dbr.a:šov.
Nevíme Jbohužel zatím, kdy · a ja.~kým z.ipůso 
bem .na!byl'i této druihlé poloviny Zlbralšova. Snad.
se to stalo v době, kdy AleiŠ a :Mikulá'Š Kladorulbští. ~e Svtčova likvidovali ,své .zibo!í v okolí.
Kelče, to jest na 1JOČátku čtyřicátých let. Jejích
hrad Svr.Oov o~na·Čen cl r. 154<8 ~a pustý. Per.n·
štúnům nez.,áleže1o na tomto hrade.
O •Svroovu a jeho držitelích dovfdáme s~'
ještě ~ jiného !Pramene, :který však •n ení dosud
.n:;í.lež.itě ovČ'řen.

Ve starém farním !kostele hranidkém ·byly th
náhr·olbttlÍ -~ameny, ·~ -nichŽ, dva z,dbra:z.ovaly r ytíře, oděné v br.nbní a . ~zlbroje.né veliíkýmí meči,.
na třetím !kamenu byla zdbrazena •žena. Na jed. nom z; !lláhrohních :kamenrů byl ná:pis: Statečn }'
rytíř Michal pán na Sv:Voově a na Te1plíci. Kameny ;p EJšly n.a~mar, když •kostel hyř :Z)bořen. Za
času hraniokého faráře ]. Stržíruka ibyda nale~ena
·n áhodou ~ol em r. 1748 dn)lipta svroovsk.é ·rodiny
pod schody, j1mi·ž se 10hodilo na pav'la·Č .a na vě~.
Bylo tam uloženo v truhlách pět mr:tvol, dva.
muž,i, c\lvě ďospělé !ženy a jedino asi dvouleté dítě.
Oděv mužů i žen Jbyl · Čemý, sbostný, s velikými
D:bojky (Libor ·Scholz,, Památky Jlllěsta Hranic.
r. 1864, str. 120. 121).
Dluž.no připomwout, že vZJpomenuté vři ná~
hrobní ·kameny neviděl ve starém 1kostele h n ~
. 38

nickém Bartoloměj Pa.procký, ikterý byl j)sobr:ě-·
v Hranicích, !když sbíral materiál pr.o své Zrcad··
lo matik.rabství Morav&kého ~ r. 1593 a opsat
v tamním kostele pro své dílo nápisy o třech z.? '
mřelých dětech Jana Kropá..če z, Nevěd'omí, pána .
na Hranicích a ZHně, a taiké <dbšíi:né latii11Ské epicedium o Ja.nu Kropá:oovi, ·~emřelém dne 23.
·října r. 1572 •ve veku ·68 let (list 157. 158).
Také slovní popis náhrobních 'kamenů je kusý ,.
zej'ména kamene s uvedeným nápisem. Podle·
atributů :bmění, mečů a veli<ky·oh ·obojků nel.z.e
rovil!ěž určit ddbu v.t;n~ku. Barva ·Černá z.,namenala v 16. věku všude po Evropě nejen smutek, .
ale i čest, počestnost. Obojky vyskytují se u~
v prV'!lÍ polovině 16. století. Uroz,ení lidé <bý·vali
o:blélkáni do hrdbu ten1krát v •Šat, v němž chodí- ·
vali Z;a svého ·ž.ivota .
Originály náhrdbních \kamenů odpočívají v ·
úkladech 1kteréhosi hraniokého domu. A ·přece·
jde o důležité dokumenty ·k děj~nám svrčovského
\l'odu, hradu Svtiova a 'lá:zná pod :hradem na le,
vém !břehu ·Bečvy.
Sl)IIŠeli jsme už, že Aleš .a Mikuláiš Kladorub · ·
Bký jsou uvedeni v seZ;namu moravské šlechty
z,e dne 23. z,áří r. 152-6 mez,i tPány rytíři .
Nepřekvapuje proto, je-li <Michal, pán n a
"Svroově ,a na Teplioi, z,ván statečným ·rytířem .
Mohl j'fm 10ýt. J>ředpa.ldádáme ovlšem, že tento
rytíř :ži! ·před rdkem 15 48, ikdy hrad 1 Svrčov je
z,ván už pustým.
VýZ~namný je přídomek na Teplici. Nelz.,e p1·i
t{)!n myslet na hrad stejného j-m'éna na levém
!břehu ·Bečvy na vrchu, z, jehož <Útrob vyvěraj í'
prameny liéČi'V'é teplicn:é vody. Ta!kový hrad je
39 ·

výtvorem :bujné .obrazotvornosti ibez . jakéhakoli
&jin,ného ;podlkladu. Není •p o něm stopy · ani
v ptsemnych soudobých pramenech <~~ni ve
b mooných památlkáoll (v základním ::;divu v
architekt0111Íokých! detailech atd.) .
.'
. Jestli se tedy rytíř IMiohal psal pánem na
Svroově a 1na Teplici, :znamenalo to že na hradě
Svrčově sídlil, a 'Že nad prameny ličiv'~ te,plioné
vody pod 1hradem na levém břehu .Bečvy stály
·l á.7jně, které lbyl'y jeho majetkem a ·t o majetJkem
výnosným.
Zlkrá:tka dditelé hradu .Svroov.a zachytili a
-eX!p1oatova1i ulž před rokem 15'48 'léčirvost teplič
n:é vody ,p od hradem.
·. Lécivých !Pramenů, vyVlěrajících rvolnlě' ze země, užíval u nás obecný •lid odedávna. Pil z nich
i !koupal se 'V 111ich. Děje se ta~k dQ6ud •n a 'S1oven·
sku i na :Podlkai1patské Rusi.
K tomuto :proni:kavé mu téčebnému prostředku
obrátHy se \POZději také vrstvy bohaté.
V dnešních Karlových Varech léčil Ka~el IV.
.své r<iny, jež utr~il v lbitvě u Kreščalku r. 1346.
.S~l se jejich za~kladatelem, od něho mají svůj
-nazev. V 16. století jim ř:ílka1i: Teplice císaře
Karla, kterfuž Vary s'love, v Čedhách u města
1-okte. Teplice byla v 1Čísle jednotném, Vary
v čísle mno~ném. R . 15'22 vy'šla prv111í tištěná
lékařská rozprava o Karlových Varech.
Kolem tepličné vody u paty Krušných hor na
Litoměřicku vZ!nikla ves a potom město Teplice,
dnešní Teplice-Sanov. Vody užíváno již r. 1416.
Prokop z Ralb5teina chvátal r. 1446 "do lázně
do Teplice" (Archiv český II. 432). V ·prosinci
T . 1469 1éči·L se tam Alibrecht Kostka z Postupic,
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který dne 6. května r. 1467 :koupil panství helfenšteinské od Voka 2;e Sovince a dne 8 dubna
r . 1470 získal od Ctibora z Cimburka ~ ~ 'l'ova• .
oova panství Hranice a Přerov . Okolo r. 1500
staly se týto láz;ně daleko a široko .m1ám:ýml,
Pan Artleb .z lBoslkovic a. 111a Vranově byl r. 15'26·
•.;pro 14ciraví v Teplici" (Arohiv český XI. 475) .
Dnešní Trenčian~ké Teplice v \Pováží, z;vané
r. 1902 v ·Českém 'průvodci Havránka a.
W obora po lázeň.s•k6m místě a otkoH JÍOUZ!e "Tren~
čínská Teplice", jsou ~ámy j:i'ŽJ r. 1488, 'kdy se .
vyskytuje první ~aručená 2'/p ráva o tamním vřídle .:
Ale ještlě r . 15'79 nebylo tam lázeňské !budovy. ·
Páni a sta v .rytířský ve stanech 111a \široké louce'
rozbitých bydleli, ,dbeoný. lid strojil si boudy z:e
dřeva. Podobalo se to vojensikému leženÍ. Potra·
vu kupovali v okolních vesnicich a 'V městě
Trenčíně, an.~bo tam by!la pOOá"šéna od sedlá·
!ků. Nemocni ikoupa·1i 1
se "{e dv.ou ha~énecb: pod
šiorým nebem ,pRmo .i!lad prameny. PrvnÍ' lbasén_
sloužil ,předlním osobám, ·druhý lidu obecnému
obojího pohlaví. Říkali •InU lázeň ·chudých. Teplice byla tehdy majetkem sedláků .z nedaleké vsi, .
kteří pro svou chudobu nemohli a nechtěli vystavět /budovu .p ro Uiby<tování nemocných, schá.~
Z~ejících se .t ain tehdy v houfech z Moravy, ~e
Slezska, z Čech, ba :i ·~ Polska.
ještě

"Vodu hranickou '-' tpopsal vědecky po prvé
Tomáš Jordán 2; Klauseniburku, doktor a lékař·
+.erru;~ký v markra..bství Morav.sikém. Učinil tak..
v publikaci, 111adepsané " K n i :h a .o v o d á c h
h o j i ť e d ln ý c h n e lb. T e p 1i c e c h m b .
r.a v s ik ý c h" a pnpsané slavným čtyřem sta·
vům . maooaibs ťví Moravs:kého. R. '15'81 byly-
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Jmdá.novi 42 roky. Narodil se r. 1H9 v Sedmi'
hradech v Klausen!bur.ku. Studoval v ~hrapičí,
..zejména v haJii a ve Svýcarslku. Od r. 1570 !byl
ve s'lužJbách markrabstvf MoraVs'kého. R. 1570
byl 6 Janem starším ze Zerotína a na Náměšti
. a 'Rosicích po d:va měsíce v Čechá~h v Tep licí
dsaře Karla, jina·k ve Va-řkh '(!<Jniha str. 91.
237). Dne -19. dulbna r. 1573'il,.yl i 6 dětini přijat
do rytířs'ké:ho sbavu. Měl za erlb · červený štít a,
.na něm 'POŠÍ'kem bílý pruh, na ,němt~ byli vydbra,
. zeni tři lezoucí štíři ve svých přirozených bar, ·.
váoh, v klenotu měl orHčí :křídlo a na něm. opět
:-tři štíry v bílém ;pruhu (erb vyobrazen na konci
Knihy). LátJku ,k -své 'knize sbíral z autopsie v
sedmdesátých letech 1·6. věku, nejvíce r. 1579.
Tehdy byl · talké v Hranicích. Předmluva je da,
tována v Brně v den SV. BartD1oměje (24. srpna) .
-i. 15•80. Dne 10. dubna r. 1581 žádali"tnoravští
stavové krále Rud'oHa II., aby . dal povolení
' k tisku. Na tirulním listě je uveden rok 1580, ·
- 11a ·konci předmluvy je umístěn Jordá,nův dřevo'
rytový portret s letopočtem 1'581. Jordánův ori'
-g~náL byl latinský, do češtiny přéložil ·dílo Ondřej
Ziborský. Jordán by-l čitnný literárně .nejen v obi:>,
ru h8ka·řském, nýbrž i 'historickém (znal· dobře
dě j~ny Moravy). Kniha o v<Jdáoh ihojitedlnýoh
·byla vyt·ištěna u Friedricha Milichtalera v Olo,
· mouci -nálkladem autorovým.
Hranické vody vá:žil si vysoce. ·Soudí, ~e -ko,
rytnenská, čejčslká a hranická mezi 'VIŠemi' morav,
ťikými hojitel.nými vodami jsou nejsilnější, poně,
vadž jirié všecky ·buď mdlej'ší anebo mírněJší
jsou. 1\ protož -nemoci · tuhé a těla silná mající,
-~ těmto se utíkati mají (str. 214) . Korytná je
42

u ' Uhersk~ho Brodu, Čej·Č u Hodonína.
Hra.nioké vodě věnoval Jordán celou kapitolu
(str. 202-215). Zkoumal ji- vědecky -r. 1579.
Jordán :píše:
u ·řeky
hlubina..
k :mytí •přistrojená, do 'kteréž se velicí pramen:ové.
vody hojitelné prýští, taJk iže ·se v ní i plovati
m-&že. Ta lázeň a ta hlu1bi111a. jest Zídí obehnána
.a střechou přikryta, alby ti, !kteří se myjí, před
neipohodlností •povětří {)(:!h.rá,nbni býti mohli. Hoj-ným pramenem ta voda se prýtští ano i u.pro'
střed řeky, což jsem !IJ·lavě se přes ni na člunu
.spatřil, též d.kolo dbou divou břehův viděny byly
btibhnky vody hojite1né se vyprý;šeující a nad
·voďu vys'kaikující. To místo, poněvadž jest ťu,
okarni zelenými, horami a lesy olbklíčeno, a ře-ka
mimo tt1ě teče, nemalou m ZJkoš těm, kteří se myjí,
přinálší. A když jsem ta.Jm po prvé vešel, hned
rhně jakás vůně sirnatá 1110s ~ra:úla, ale hned
!mizela. Vrch vody tbyl jaJkaby mastn<Jtou něja,
kou .pota'žen. DomnÍ'V<i.l jsem se, že to jest prys,
·kyřice. Ale vodou dávno nebylo hýtbáno. Z toho
se na ní udělal jako něja·ký počáte:k pěny, která.ž, když sebrána byla, ;>;hola nic mastnosti v so,
hě nemě-Ja, a 'prsty _jsouc r·ozetřena, ja!kous ostrost
úkaz.ovala, a na ·pohled zdála .se !býti jako nějaký
.písek drdbný. Na páJnv·i, v ·které se voda zhfívá,
přilnula jaJkás ikamenitá nečist<Jta. V peci · ležela
hromada prachu, který.ž pra:vili, ze jest 2; vaH, do
nichž se voda •k mytí leje, odsk·ráJbá:n, tak a~by
va.ny bá této nečispoty čistěj·ší byly. Též pravili,
·že ten popel a.neibo praoh do dalekých krajin
brán bývá k hojení všelija'kých 'koňských n ežitův.
'Na

Bečvy

I,

předměstí •krásného města Hrél!nic
v mís-tě veselém jest lázeň, a v ní
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Na 1žlái~ky, po ·kterýchž v•oda ·~ hlubiny teče,
alby se příli1š nepře.pLnila, ;když jsem opatřil, ruku
t:aJm vstrčiv; vytáh~ jsem poJ.!nou hrst země nebo
hliny dost le,pké, ,pravé ochry, to jest hlinky
žluté. Půda hLuJbiJfly jest prikny ·vydlážiděna a jí~
na něikterý<Oh místech ;prohnila, skrze heréito
díry VY'kopal jsem hrudy bláta •Černého a smrdutého, •k ter.é vša~k nelbylo mastné a lepké, nef
chut jaiko voda měllo.
Otevřev ·žlálblky nebo trouiby, v\kdku téměř
vodu přes noc :.z h-lubiny vypustiti jsem dal,
11ibY'ch na druhý den vodu 'ČistíŠÍ míti mohl. Ráno.
když mi ta voda nová, kter.á se v noci shmmáidila, přinesena !byla, tak byla !kyselá a ostrá, že
i -Laskominy na ~UJbech ~působila. 'Čehož ne já '.
sám tohko, ale i jiní znamenití mtiž,i,. kteří ji
okoštovali, tehdy zJkusili.
Doinnivají se n~kteří, že !by v <branické vodě
také tbY'l jed aneb pára jedovatá. P·raví, že žálby
do ní vržené hned zemrou, uprostřed řeky, il:de
se pramenov:é prýlští, ·že se žádné ryby nenafé4á,
.a iha.d'Ův že ·~ádnýdh ·na tom místě nebývá, nebo
žádný živočich, z těchto ostrých a kovných vod
potravy své nemá.
Rozprávějí .Obyvatelé, že pan Kropáč, jsa před
časy v držení toiho místa, o to ·se snaožil, a:by po;
čátek a ;PŮvod' té vody vyhledal, ·zdali ;b y v hoře
sťudénlka hmká !byla, 4 které·ž by se tato voda
prýšti'la, Proto že ro~ká:Ull, stalo se to před ci~vitl
lety, díru udělati do toho vrchu, ikterýž jest 'od
Hizně dvou toliko krdků vzdálí. Ta skála, kdyi
byla vylomena, a díra .trocihu prolomena, z ní
šeredný dým nebo pára vyšla že někteří jako
lby úvrať na .ně přišla, li)adaU. Což opánu hned

i
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·o~~mwo bylo. O.n pa1k maje to ~a Ziprávu omylnou aneib daremnou ·zástěru a výmluvu, ro,zJkázal,

a.by v té práci přece trva.li. A měseanům poručil,
aby sami při těch děilnícíah /byli a ;Pravdu toho
vyihledaH. Což se 'taJké ·stalo. Tu když jeden
z dělníkův ·Z,e smělosti anebo :ze všetečnosti v té
práci' trval, na.h1·tav se té \Páry upadl a málo po·
tom umřel, jin!Í pa;k jsouce zastratšeni ct'ozjbě;hli se.
Potom do té díry psy a !koďky .metány byly, kte,
rélž hned i{)OŠly. A tak te'hďá'ž od toho díla ,přestá·
no, a ta díra zase ·zametána jest.
Předivná věc jest, 1
ž,e i nyní ta jedovatá pára
kouřiti se nepřestává. Nebo ·V místě !blízkém
u lá:z;ně, totiž pod touž ještě ·střeahou jest pl~
. neo'b !och pod zemí ne docela llří ·M h ·Čtyř kro·ků
~hlóuibí, v kterémž lazelbnfk pivo :ku potřelbě my,
jících se choval, do 'kter'élhož :kdy'~ n·ěkteří z na•
šeho tovaryšStva vešli, jaikás ipá!ra sladká, ja,U
pravili, hned je Z;ara:zi,Ja, kterálž však !Prsa svíral.a
a dušnost půsdbila. Potom j: té díry ohledati žá·
.dostivi hY'li. Ale i tu na ,noě tě$cá závrať pří~la,
talk že lkdY'ž se !k nám, n.eib js:me jtich tu 'hlí~ko
na vršku ·očeikávali, 'Ulse mwráBli, zdá.li se býti
jako ~mámení. Ale hned ·zase ik solbě přišli, ·pra•
více a jistíce to, 1Že iby,1ž,ádný z li'd~ za dosti krátký
čas lbez nelbe,ZlpečenstvÍ' iživota sV'ého té páry
.snésti a st11pěti nemdhl. Na dru!hý den ·kdly\Ž opět
k té díře se navrátili, hlůře se jim stalo, netb. byli
ještě :nic nejedli. A o
pravili, k se jim rovně taJk
.sta1o, jako se těm při-chází, kteHž do skle.pu vin·
ného, .pokud vin,o miladé k'%e a vře, vcházejí.
V)'lpravuíí ta~ké dby,vate:lé, ·že ,ptáci přes to
misto l~etíce mnohokrát dbltů spadli, a, toho že
ještě ·OČití svědkové 1p'řed rukama jsou. čehož
I
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potom márlo muž.. jeden víry hodný ~ :pon!ulknulf
mého do té Te.plice se V'}'lpraJVřv, také potvrz.ov~l.
'\

V :podeúení i to •jest, že naproti láz.ni na drU!h~:
atran.ě řdcy hora jest vysoká a přfkrá, na kte>
télito !hory vrchu j_est vel~ká jláma, h:ro~no na l1li
hleděti, od vrclhu aJž dolu procházející jalko pro'
paSII: aneb radiěji> 1pelklo nějaké, do ,kterél~to ptřed.
čas-y Hdé na smrt odlsoUJ4ecl metáni lb'ýva!l-i, V té
.pmpasti m 4nrě jest louže neibo voda IStojatá, do
nfž jalk!ž/ z;v.ěř ndb ~má hovadia: vpadnou; hned
se potopí a zJaihy;nou, wliilkéž. .dřív& a jiné věci.
kteréZ se tam, kd~ lk:do chce Muhokoot její
't~měňti, shiůry 'POU!štějí. Aníi dest kdo tkd'y hlu·
bokost jej:Í vysttiilmouti mohl, ta!k že by někdo
ne 'i le a scestně mys'liti mohl·, te z té propas~{
voda slkr'~ podlzem,ní průclhody podl :řekou na
dlr>uhou tstranu ·prodházi a tu se 1te.pt1V ven prýlští ..
Nelbo tkd~ se· 1iíelka .ro-zJVodlní a ~ lbř.ehův ~ch.
vyetruipuje, · truk'é ~Se ~ejmiě poz,nati mU:ž.e, že v
propasti y·o dy :P:řilb:ývá. 1P.m1tiH se .nělkteří ~ našich
do propasti 'a okusivše té vody, nale.zli ji smrdu·
tou !býti •rovně jaiko v10dlu soojatou. Če!hož. zna :mení lby~la ·šlemovůttost zelená, ,ktero~ vrdh té·
vody wúde 1pota!Žlen: a ,pn:kryt lbylt. A .pravilii; k
ž.ád111é hojiteLné moci nelb dhUJti při ní n.e.na.lezli•.
ačkoli tdhy.vattele touž. ,c hue a .moc jalko druhé
vodě jí přiip.is.u·jí. RoZiprável .mli jeden dolbrý přítel
můj, 'kte~ téměř jálž. v -sedmd~sáti letech :jest,
te ~ mladýdh let svých, ,oh:tije lhfulbokost její.
'V'y;strihnouti, v pl piloval a pod ,vodu se p'tl6ti.f,
<z;dla:M hy dno najíti moh'l, a:le ie to daremné b-ylo,..
ačikol:i plovati vehrú dobře prrněl. Snad! také ta
~elenost 1est ,přim~ a vlastní té ,vodě, ale mně
.Se .nevidí, •nelb Jsem 1shoůry patřil, :ie se voda po'
-46
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vrchu kal:i.la .a ,doil,e byl•a čistá, leč 'by ta .zden~
vitriolu na vrchu sp1ývaj:icfmu 1Piíi1čten'a !byla. _
Voda pak 'V lálzni •!Juto 10btvtáJštní ,vlastnost má, _
.když. se povětří •jasné v pošmourrré dbra:~je .~
k deJštJi tSe naclhytuje, lž.e se .ta vod<JJ IPrvé Zíl!kalí
a ně!kolik dnJ ~na,před, jsouc mimo svů:j -obyčej
hlněj:ší, ne<:as í!lndD lbou;iiku ;nasotiá;VIajicí jistotně
před!povídá. ·
.
.
Proto ~e ta jeskyně lblWco'lei~oí tak škodlivou ·
· páru 'Zle •sebe rvydávát, neradillbydh ·ž.<idnému, a;by
.t éto vody V' pití ,tJ'~vati im~l'. Ačlkdli j~ pak mn.o~
sedll'k i taďy jd:Oud lbeZie akod'y piti~. v&aJk ·rozumný •člově'k má v 'llom •OpaJtrně.!jiši býti a s .obecným
lidem v rom btuidu •nemá se sr.ovnáv.ati.
Též. .olbyvateté .divné 1moci tétto vo2~ při·pisují
.v .nedostatcích ,?Ja:ludiku, ta!k !Že lffiě\Šťt.vné z.. rozikoše · anelb z •potř·e'by v ni se. j~nyjíce praví, ~e
lffiotJtSejf čtyřiik.rát nebo ,pěJ!ik~át za d!e.n jí\Siti, ·ohtějHi
:hUad ·Z:ahnati. T:é~ !Pravi, 1Ž,e jest pms)pěšná ·dnu
v nohou majkím, oolilkež cr: oo IPŮ&obiiti, což ne-dávno o~ná:meno jest, ž,e iáJdlný ,v té' v1odě dloU!ho
.seděti nemlůlž,e.

Co se 1u~ív:áni ji .diotýč.e,

oznám~l: j~em na:hoře.•

le pm páry a dlýim'y jedovalté 1z jeskytnf a de:r tu _
blfZJkých ~ ik ourkí žá,dnému iku pi•t í ďávat1 .se
nJemá, v kterémžto smyS'l\u; ještě· jsem a trvám.
Ale poněvad'ži lSe pravf, !že mnozí tadiy jdouce
hez.e šk.odoy j:i piti, ,protldž. jest1ilž.e lby !kdo noostý-ch:a:je .se a on.elboje llěah• par .a. dymův jedovatých.
chtěl moc tJé vody vytStíhn.outi a Ji .zJku.siti, v
-Z!niá,ml06t m;u uvésti chci, .p roti k'terým. by nedo·
_.staťk~m ne!b neduhů.~ ta .\IIOda u~oočnťt býti
•mdhla, alby ,z onez!l'átmostň nelb nevědomosti ne::zib!{mdil a 1potom 1aJby ,pro svou nes·mys'ln:ost . a
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Vfšelleo.n:ost škody nev.4a'l.
Dr. Jordán popsa:l IPadr.obně clwt hranické·
vody, ana'l ywval !bláto 4 vody vytažené, vodu .
pruboval, to jest vo'diu destiloval a vaňil, podal
ro.?ibor vody, stanovH nemooi, při kterýoh voda
je UIŽ,Ítečná, mat, !kterou nemoc h;e •lěč:i<ti koupelemJi: a !kterou ,pb:illfm vody a vyps'al1 ta,ké účinky
héiOby. .Podle Jordána ·p rospívá velmi hral!lioká .
voda ~l'uldlku. Dá.le je ulitečná: při onemocnění
~&kých •Ústmjf. Oavědčiila se při onemocněni
ďý·ahacídh ústro}ů, pJř± lbole6teah v hrdle. Mnoho
po4ornosti Vlěnuje Jordán onemoonění pohyibovýoh ústrojů a -léčení jich v hrinidké vodě (•bo-·
lest v článcích, otoky a ·ht'boly tvrdé na člán
cíofí). Vellik&o :užJi,tku ~ vady dojdou onemoc·
n~H d:nou (onemocnění soustavy výměny lá:tek) . /
l:Iranioká: voda; je p9(i:le Jorxlána k Glánkovým.
bolestem nejiPrOSJpěišnější (rústrojům pohy1bovým) ..
Tuto 'Se .p.alk. mthwi o nemoceoh hojittelných, .
dokládá }ol'dán, a ne o těch, kteté j~ž ~staralé
joou, ačkoli .:V o tědh, hy paik, docela. Z\hoj~ny ne•
byly, j!istá nadlěje lbýti má, že nějalké volehř.enL
núti rbudou. Taikov~ nemocn~ ať ·k této vodě jakok be11pečnému hradu se utibjí. Jesikyní neb su•
ohmo paření neffilůlže se při ·t éto vode užívat!,
poněvadž se horká nepryw (f)ň takové léčbě
potili se nemochi v páře 4 thovké vod.'y). Až po·
tud Jo11dán.
Na ,přéldmilst~ rr&ta Hra.nic u ře'ky BeČvy 'v ·
JI1.Í8tě veselém stály tedy t. 1579 ·lázně, vy1buQ:o· ·
va.né téťk, ~Ie 'totnáiš Jordán z K1a.usen'huťku, . dok- ·
tor a ltélkať ~m~ký v ma:rkrálbství Moravském,
neměl ·pFi návMV'ě rtlěohlto Iá.Zirúi d'tlvodu, alby ie~
htal: na jejich rtedostá!tky, jaik či:ní u V'ětšiny teh·
deJších moravských vod' hojitelných netboli teplic ..

'Stála tam u •pramenů ~á lbutdova se střechou
( tak '4vaná lá.zeň) a V' nf hyl UlliÚstěn jednaJk basén velilký s vodou o přill'o4ené tepl<ltě, jednak
vany, v nichž) byla mí,šena tepHčná voda 8 vodou.
Zihřívanou néll pánvi (v !kotlu). Z lb asénu cxl·té·
kala .přetbytečná voda ililiky. Dno lbasénu bylo
opatřeno pvkny. Lá.zeň měla také svého lazeb·
·níb, který se 8tara1 i; o tělesné !blaho hostů ( oho·
va-l pro ně 1pivo ve •skHpiku). Oko1ni selský lid.
píl tenJk rát vodu s dbliibou a vŮibec všichni, kteří.
ta.m prochá2;el!i ~ oibewého -lidu. Měišťané .z Hnv
.n ic koupali se v ní .z ro.z.koše i .z 'Potřetby. V blÍ4/
1kosti tá..zní1!byly jeskyně, 4 nioM vycházely jedo·
vaté .páry. Vodu 111koumala r. 1579 s Jordánem.
..celá vědeoká výprava.
Při v·odě ·Šú·ni.perské aneb losinské na severní
Moravě vypravuje Dr. Jordán ve ·s vém díle
(str. 189), ie nákladem Jana z,e žerot1Í1Ůll a n.:a
Losině lbyla tato voda :přivedena k ozdobnosti.
v jaJké ji! shleda1 Dr. Jordán při svém výz,kum1.t
.moravský·c h tepLk. :Sy.la tam jáma nle'b hlubina
(lblasédl) přímo nad pta>menem. Dno lbasénu bylo
JOpiatlíe.no .pr:kny. Všudy vůkol stály lavice, na
lkterýcll byly umístěny v;my aneb nádoby k .m ytí
:(ku koupání) příhódné, jedn·a druM se dotý· ·
bjid. V fiióh v ča.s k mytí ,tpů.sóbný, totiž i jara:
a př.i počátku pod.z,imku, sedávali-· ti, ·kteří se
.mýti (koupa•t i) chtěli.
.
Talkové ~řizJen:í bylo také při h.ranické vodě,
a1e její lá11eň stá:La Jll~dt:J() :pod střechou ve zděné
ibudově a lbyJia op.atiena. kotelnou.
br. Jordán il3J~ývá tihd~Jší lifumě u Hrank
Thplid (~Jednotném čís!e). T'<\lk se inu v ni<:h
z:aHbHo, ~ tam .poslal: n~ léčení i avěho z,námého.
Me~i věomi, !které s.e .poV'á!ŽOva·t i ma jí: při vý
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$umu h{)jite'bnýd• vod amJb tep'l~c morav.sikých
u~tád~ Dr. Jordán (.str. 1·8 2) taJké toto: Též. oby:
vateJl'é ik tomu '!'Ovolálni, a na nich o moci těch
vod 'V)'Ipt<Íino b::ýt:i iSe má:, lkd'y •se rpočaJ1y, kdo je
nejprve vyhaedaJ~ a ,na.ilet~l', ik jaJkým věcem jich
!:td obecný uiirv:á:, •p~j~~l,j, j:e ~ví•řa;ta, ameb Jid:é
vaj~. .H jiiQh v pdkrmeoh ndbo v lélkařství, též; van-li 'V nkh •pdkrpl•Y: a :pDdobné vtěci vywědmy
býti- mají.
·
V tom ~měru rpá!trail Dr. Jord~ taJké v HranJÍd-dh, ja1k Je pélitr.no ~ jeiho rpopilSu hréli!l1~dké vody.

hy:la v .s11pn.u r. 1580 ji·ž dokončena; ·~e pan1
Kropáč !hyl •před časy v d'rž;ení mí.sta, tk.d e vyvě·
·ra·ta te;pliičná voda, a kde stáfy ·I:á!t~ně, a ie k jeho
nešťa&tnéll1JU výzJkumu došlo před devíti lety,..
znamená ·t o, :Že pa1I1 K•ropáč se poikU&il vyhledat
počátek a pů~od té ~ody .r. 1570.
·
Tfm všaik n·M~ adpověděno .na otáz!ku, kd~·
..se poča•l:a Tepa:íce pod' !hradem Svroovem, a kdo
tl.llto vodu nej:PrV:e vy:hileda:l' .a naJ.eZ"l. V .tom smě
il"U se nedlověd!ěi Dr. Jordán nic ani od ·d beoného
Jiid!u éli!l1i' od •hr'<l!nidkých měšťéli!l1Ů, a.Oko11i jeho ·
i•nfo11márorem byl i jed'e n dobrý přítel jeiho, kter·ý téměř ji:ž; v .sedlmd'e..sáti Ietedh by~ ~ Jordánova pohy.tu v Hran:id~h: a ;v Tep1Hd, ,za: iW ých
;mJlaJCi:ýdh •!ret: se kourpaa v Jez.irilm Propastli· a př:ece
nepovooeď Jord'álnovi nic o v:wiw Te.Plíce.
Lá~ně v.zn.i!kly tedy dřiye n'e:žli' t;a Jana iKropálče '4 Nevědomí v letecll 1553 la·Ž 1572. jeho
dědičkou stail:a! se doel1ai Anna '4 Nevědomi která·
!Přijala ·r. 1573 svéhlo manžela }lllna .z rr<.{movic
na. s:p10lek nta Hranice, .nJa Drahotuk a •n a Zlín .
Druhym mQJnž,elem Anny Kropáčky .z Nevědomf
a na Hranidch lbyl1]lalll mQadší .ze Zerotína a na.
Goldišteině~ kterého vzala r. 15•80 n.a spolek na:
statek svůj vi.wvský.. Z prvního ma.nžielství vzešlyděti Anna Marie 4 K:unoyic a Jan Jetřich z Kunovic, který .se .p&al na Hra.nicích a Vi,ziovidch.
.(na ·př. ť. 1592).
Jedovatá pára, vychá·~jkí z, je&kyní v ťťsn.ém
.sousedství .I>át;ní, o ·které toli'.&: se siří Dr. JorQ:áJ!,,.
ú~ ply.n lkysličnmo uhLičitý.. Je ho dost dosud V'e
$rf.).oovskýc\h jeskyních u dol!rlláieňské !budovy.
Tomák Jordán,a 4 Kiaus:enburku, ddktora a
Jiékaře zemskéiho v .maa-hrubství Moravském,

uu-

.AU'e !nevyt;věd~l. ikdy tato voda se rpočaJla, a~ 'kdo
ne~prve

ryMéd'ruJ a lllil:letJL
Vy.privuje pouze, oo mu ot;ná:miH obyvatelé,
ie pan. Kropáč, j•sa před časy v drlenf who místa
.dhtě1 vy.Meda.t •počátek a: :původ té vody, že a~
talk. s·talo !Přeď devíti Iety, ale že tento poikus do-

ji

pad~ špa· tně.
}<lln 4 Pemšteina Vil~ž;~t rr.

15·48 do Desik. dLo-

'll~oudkýoh Vád'avovi Ha,ugviiOO'Iii ~ Bi~Uipic
•za;me~k a město Hr<t11ke .se všfun pří~l:Ušen•&tvím,

.a. od péli!l1stv;í lhe1ifenM!n61kéh.o h·radl pustý Svrčov
.a ve& Zibra.šov.
Toto Z;bo~ .pootoupi1' V~clav Haugv·ic r. '1553
Jamovi Kropáčovi starš~mu 'li Nevooom;f a enbům
j,eho.

Jalll Kmpá.č 'Zj Nevoobmí :na Hra~cioh a. Ztíně
drž;.ef uved~é pan~S<tvf a:! dlo 6V1é smrti dlne 23.
října ·r. 1'572. Zemřeil ve věiku 68 let a lbya poch~o;r.m v h<rwickém famÍim 1kostele, !kde bylo
jestě r. 159>3 obší•m é lati.nS~ké epicedil\l)ffi, líiČíd ve
verškh jeho ·ž ivota o&uid jeho rodiny (Paprodký,
.
Zrcadllo z.~. H93, •l'ist 158).
Uvádi-~i tediy Dr. Jordán ve své ikni4C, lkt~rá
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Knah:a o vodá ·ch 'h ojitedlných nc.b
T e p 1i c e c :h- m o r IClJ v s ký c h , dokončená r.
1480 a ·vydaná člesky ti&kem v Olomouci r. '1581,
tbyla vytištěna !la tinsky r. 1586 ve F1<a.nkfurtě
u Dědiců Ondřeje Wechellia: s titulem: De
aquis med"icatis Moraviae coromentariolus
· · Má-l!i český ,tis·k bez, rejstřfku 296 stran čítá
!:ttinský •t ext lbe:z, rejstřJku pouze 119 stran. 'Také
tormát lra tinského tis•k u j,e men5f.
Dedi'kace iatinskéJho clila moravským stavům
nese opět letopočet 7-4. srpM r. '1580. Je tam
však také dedik<~Joe h'ynkovír. z, Vaklšteina a na
Srtnid, !hejtmanu markrabství Moravského (pro·
M a rchi'On[ Moravi,a,e); datow )lá v Brně dne 1. '
ledn:a. r . 15-85. Ale tisk je 'z, roku 1586.
v' z ~.wtin~kéhó textu j'e vypuštěna první a druhá
IC<).St cek:~eho z,pr<!!cování (o p'řiroz,enf vod :hoj:iteLnv:ch , o ružívání vod hojitdných, str. 1-179).
. v L~t!•?sk~ díl~ obsa:hruje tedy v ,pod·statě •
pvu'ze
tret1 rc.ast ceske "'l erse, to ~t Vypsání voď hojitelnýoh mlar'ha!bství Moravského. Je však přidán
1pop:S .~eČiV'é vody rv HLuiku u OstrohU' Uherské•
ho, •k terá v .české ver&.i nteni uvedena.. Při tom
,je z,verej,nrěn dopis, který na~psu.l ~ .B ononii dne
9. února r. 1571 Tomáši: ]lordám.ovi Uly86es
Aldrovandus, filosdf ta: •Lékař ďtalský v Bplogni,
:rrofesor tamní university,
Z latinské verse iby,l tall{jé vyřazen dřevorytový
Jordánův portret a jeho rytířský t;na:k.
Ale teprve tímto latinským díleJm, vytištěným
IV řeči tehdeišího u&n·é ho světa, byly uved'e ny
~noravské 1'éčivé vody -ve ZIJ1ámost ce1ié Evropy.
· O htaJntioké vodě je pojednáno na str. 21-34.
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In subur'han\s Hr<~<nicii oppidi eleg.arntissimi

ad Bequae fluenta; loco .a.moenissimo, . ba1neuh1
visitur, t'1!k Zia!Číná svůj popis Dr. Jqrdán, naz,ý<
vaje Hranice, velmi s'ličným měs tem . .Láz,ně., bal<
,neum, ležely in sulburba.nňs tohoto ~ěsta; tedy
na předměstí. Bia'Sén ibyl prostranný, a:lveus · ca,
p,ax. Lbči.vá voda prýštiLa uberrimis venis, hoj ~
ný.ffii pramenY'. Mur:o rba,Jn.e um et alveus cingitm:;
tectus est ip.se, .kolem l á:z;ně lbasénu jest stěna
·a. rna;d nimi s·třeoha. Vodu 2',1hříova:li v ik()l(jiu a1heno·
·ca1ef~eb'at aqt~a.. Potom ji li1i do _va.n, l~b;is; quiibus aqua in rba1nei Úsum infunditut __ Z basémi
odtékala' přehyte'čná voda rou;ami, can~i~, qui~
hus . .aqua: ex alveo .p rofluit. Dno ba sémi
vy;dlážděno .p rkny, a~lvei pavin:i.entum asserilbus.stratum. V lá!z,ni 1byla Jeskyně, ve které choval
.d:aJz,eJbník pi•v o pro hosty, loco vidino rha'lneo, s,ub
·eodem inquaJ!l1 tecto, oavea est su'bterranea, q1.1a
[n usum lavrantium •blalněator cerev~siam asder.va'bat. Z ·p onu·k nutí Tomálše Jordá.na vypravH se
!POtom do Teplice u Hríllnic mu,ž víry hodný,
vir fide dignus in ea's ' aqua.s a n<Ybis delegatut;~

a

bylo

Latinský text neobsaJhuje u srovnání s českým.
nic n<Ového o TepHci: u Hranic. V ce!.ku možno
říci, že Ondřej Zborský překládal z, Jordánova
latinského originálu s vědomitě, .a:čkoh mu pře,
klad takového sp:eciá:lniho 1éhřského díla činil
~načné potíže, ja:k doz,nává na ·k onci čes kého
'te~ tu.

Tož Jordán neodpověděl ani v 1 Českém ani
v latinském svém dHe .o léčivých vodá,ch na Moravě na položenO'U otáz,ku, kdy se ·počala h.ranicklt
voda n<eibdh Teplice (v jednotném čísle), .kdo ji.
nejprve vyhled'al> a na•lez,1.

Otá.~ka ifia.to jest dosud be~ odpovědi. Mo~no
říd, 1.e loová. vodia ·prýštil~ volně ~ země
..od nepamět:i, a: lže její léčivost .poztnal .obecný lid
:všalk

"U~ dávno před' tím, nd tam v~nikly 1ál~ě.

Snad nechybíme, řekneme':li, ~e na. tuto Tep·
j~ji.· mJajitele, kteří sed~li na. lblíz·
'kém hradě Svrčově, :hrankký pá.n Allbrecht:
Kostka .2( ·Postupic.
Albreoht z Postupic, foit trui!J!kraJbství Luifc·
;k~w. a jeho Ž'ena. :Ludmila ~ Kravař a ·ze Strá.~
.nice, koúpili dne 6. května r. 1467 he1fen8tein·
6ké pmství, k němuž •patřiLa jtžně od Hranic
řada vsí: Opatovi~, Zimotín (po~ději 4'aniklý),
;fu!Jkov, Pařsovice, Černotín" V.dšoviee, půl Zlbra_:sova, ústf a H1u•w v.
V prosind r. 1469 téOil se Allbrecht v Tepli~i.
v Cechádh IU Litoměřic. Poz.nal při tom lléčivost
tamní teplirčné vody.
·
Dne 8. dulbn~ r. 1470, t1edy po odjezdu z Tep·
·lice u Litoměřic, získal Albrecht od Ctilbora
"~ Cimburka a z, Tova!oova, hejtma•na marlkrahství
·Moravského, ·zámek Hranioé, město i se 1Jboum
:k němu pl-ísl'u~ným. Stalo se tak přímo na Hra•
nicíoh
. Léč.Ívá voda vyvěra!la ovšem na cizí půdě,
.v katastru dmhté 1poiov!Íny vsi Zbra'šova, která.
.<patn~a drž.itdum \hradu S'V'rčova.

lid upozornil<

Ale A1breoht Kostka mohl upozornit svrčov•
ské pány nejen na liéčivost tamní tepličné vody;·
-nÝ!bd také na hospodá:řské výhody, _.k teré by
jim vzešly z, jeJího !nten~ivnílho využitf. v lá.~
ních .pod hradem. T1m vsak nabyl na vyznamu
1 hrad Svroov. Od července r. 1484 máme pra/
menné z,právy, v nichž. okáz,a:le vystupuje Jaroš
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~ Svrčova a na Kla:doruibích u Kelče, do doby
od r. 1470 do :r. 1548 třelba položit i z,áhadného
·za.tvm ~tatečn.é:h<» rytí-ře Mi'Cihala IP·áma na Svrčově
'a. na Teplici, Jehož .nili•r obni ikámea by:!. ve starém thranidkém ·kostele, v té ddbě (od r. 1476)
O,POU\ŠtÍ nás lhohuž.!eL vydatný tištěný, pra~en,:
manské kllihy olomoudklého lbiskupstv1, z mchz;
se jjstě jeiště .dovíme vfce o svrčovské rodině,
~ejména ·v s·ouvislosti s Tephcí lpOd hradem
Svr.čovem.

Víme, ·~e pan Vilém .z IPernšteina, od 22. dub,
na r. 1475 dditel hdfenšteinské'ho a hranického
,pa.nství, měll ještě 4. břúna ·r. 148_0 pou~ půl
Zbra:šova:, a k na této polovině Zlbrrušova ne·
le<2;e1 hrad Svrěov a neprý.štila tephčnáJ voda.
Ale Vilémův syn Jan z, 'Pernšteina: vldžil roku

J 54'8 do Zem.stkých desk olomouckých Váda,vovi
Ha:ugvicov!Í ·~ Biskupic od panství hdfen~tein·
~Skéiho hrad :pustý •Svrčov a celou ves Zlbrašov~
redy i TepHci, aokoli v z,álpisu tímto jménem se
· neuvádí..
· I -k dyž v'šalk rP emšteinové nelbyli ještě majitdi
Tep'lice, mohli se zdarem u:ž.ívat její l~č~~é vo~}:•
vzdyc vyvěrala in ·sulbm1banis HramClll opptdi,.
·.na . hranickém předměstí., jaJk praví Tomáš Jor·
dán .
Viťém z, iPerniŠteina prodléval často a rá.d na
hranickém ~ám'ku, který vystavěl vnově v pozdně gotidkém slolhlu v osmdesátých letech XV.
věku.

Zvlá.šc dlouhý ibyl- jehQ pobyt v Hranicích .n:a
sklonku ž.ivota, od 25. října :r. 1520 .do 13. 1edllji.
.r. 1521, j~k mo~no ~oudit podle jeho kor:sp<:~
dence. Vilém byl tehdy těike nemooen . Mel te~-

..

~u dnu v noh<m, jak sám .praNÍ., děLaly se m;u
otoky na nich; N~mohl vů:bec chodit.

A tu si v<Zípomeňme,, co praví Tomáš Jordán
.o účinJku hran.ické vody anelb Teplice r. 1580:
TH pravÍ obyvatelé (4 Hranic), ~e jest prospěšná

I.

dnu no~ní majícím. Ae se v ní myjí
(koupou) ti, kteří 'bolest v článciCJh mají. Otoky
.a hflboly tvrdé na čl4.ncích 4měl~čí a wzptýlí, posilní údy. !Na ktere přichá.zí ~páleni ú'dův a.
.oheň p:ekelný, Jakž slove, ti mohou tuto vodu
stt1denou ·fl'a údy pHklá<k\i. Aniž o tom ja)kou
pochybnost mám, alby ti, rl.teří dnu mají, velikého
u>Žitku 4 této vody dojíti neměli. · A tak poně- ,
vad~ sama !iato voda mtiťe brániti v•šechněm
pHčinam dnu •tlvodfcím, což Jest tehdy na pře
hke, aiby oc :pra'Virti nemě'lo, jestlhže která., tehdy
.že, ~·to voda! předně ·čláJnikovÝ'm /bolestem pomaha.
jestli Tomáš Jordán doporučuje r . 1580 nemocným, aby k této vodě jako k lbe4pečnému
bradu se utíikali, jestli ji pova·žuje mezi všemi
léčivými moravs;kými vodami ·za jednu
nejsíl- ·
nějších, jéstL posílá do této Teplice paCienty,
nemoci tuhé tniající, ja•ký div, kdYž se k ní utí'kal
šedes[.i: let p;řed tíin těžce nemoctiý Vllém z
J>emšteina.
.
Návštěva zemskbho lékaře Tciiná:še Jordána
·v Hranicích r. 1'579, jeho popis tamnÍ léčivé
vody a jeho rady, k Ja!kýmnemocem je užitečqá,
to všechno rozhodlo o vehlasru Htanické Teplice
po celé Moravě.
R. 1'580 vypravovali se do Teplice nad Bečvou
na !.OCení Zdenělk -a: jeho mladší bratr Václav
:z; Lobkovic, synové nejvyššího hofmistra · há-

z·
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!:ovství Če&kého Laldi6la.va z L01bkovic, kteří stu·
dovili na jesuitských školách v Olomouci ~ ~ne·
m·oci)ě1i tenkrát ("Hrubě jsme prašiví," píše
Zdeněk své matce) .
Nahlédněme do Jordánovy Knihy o teplicich
moravských .a čtěme: Též ·proti v•šechněm ne•
řestem na kl1ži lbude !branická voda. užitečná:, ja• ·
ko ptoti svrabu, vředům odporným, pra:šivosti
·:hlavy.
Jestli tedy ujec mladých Lphkovíců cihtěl., aJby
deli do Teplice na:d Bečvou léčit se z prašivi,ny,
upo1!lechJ: jen rady, kterou dával zemský lb'kař
markralbství Moravského, Tom~ Jordán.
Roku 15'87 byl tam na Lé'cenf T as Podštatský
z, Prusinovic. V T~plici Hranic.ké ve čtvrtek po
Božím těle Léta. 1587 pÍ'Še dopis olomouckému
bi.s-krupu Stanislavu Pavlo·vS~kému ·a uvádí me.z;.i
jiJným: ,,Pin BůJJ. na mě dopustiti rá6l, račte
odpustit, ž.e jsem se osypal j:aJko male dítě. I .z;a
druhlé račte odpustit, 1že jest mi jedna noha
otékla, taHe s .r adou doktora svého v Teplici
Branické, chtíc, alby se to do mne neschoval·o,
týden musím . seděti."
Poněvad'ž Teplice lbyla na .předměstí :krásnéhe>
města Hranic, in ·suburlbanis Hranicjj oppidi elegantissimll, jak praví Jordán, by!.a posta'I'áno do·
statečně o ubytování a stravov~ní cizích návštěv
roků, ta to i v ddbě, oody měty město Hranice
a .pul ZJbrašov.a s hriadem 1Sv·rčovem a s Teplící
ruz,né ,pá;ny (dr'ž.~tele) .
. Ale uť dr. Jordán necloporučov·al nemocný.n:>,
alby "dal:eko od Teplice" bydleli a: po koupeh
tě'lo chůz.í namáhali (str. 255) .
Na Komenského mapě Moravy z r. 1627 jest
1
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zanesena Teplice i blíZ;ká Propast. Materiál k ma'
pě nasbíral Komen~ký vět/Šinou ·~ vla!stnílho n.á·
~oru Zal 6Vého .poibytu v Přerově (od r.1614) a
v-e Fulneku (od r. 1618), mapu .zpracoval a dohotovil v letech 1621 a 1622, vyryta a vydána
byLa po prvé roku 162 7 v Amsterodamě v Ho•
land6ku.
Jordánovým Latinským dílem ;,De áquis medi.·
.aatis Mora viae com.menta.riolus", vytištěným ve
Frankfurtě r. 1586, dostala se ~námost o Teplici
u Hranic na me·zinárodní forum.
Toho dŮ!kla~em je "Topographia Bohemiae,
Moravme et Silesiae" od slavného tDpografa.
Martina Zeilera,, ~kterou vydal německy tiskem
ve Frankfurtě r. 1•650 Matouš Merian. U heslá
.,Weis.zki.roh·Hranice" je uvedena Teplice i Pro;
past s výslovným odka~em na Jordánovu knihu

1o~á podle Jordánovýdh slov pod hradem u
-řeky Bečvy v místě veselém, které~to místo, po·

něvadi jest lukami zelenými, vrchy a lesy obkli·
čeno :a iřeka mimo .ně ·teče, nemalou rozkoš těm.

·ikteH' se myjí (ikoupo111), přináší, tl:oco. a:~oe.~6'

5imo; prati.s virentilbus, montiibus et st1vts omc~
tus, fluvii decursru locus n.on .e xiguam praebet La·
'VélintJi/bus voluptatem.
Je to Šťastné spojení léči:v,é vody a pů~bnéh~
1JlřÍ-rodního okolí s vrohy, s lesy, 6 lubmt, s poli
a s řekou.
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~ r.1586.

Třrelba: však ·pouká:.zat j eště na jednu věc. Ač
víme be.zp·ečně ~ Jordánova díla, že r. 1579 stá·
ly u pramenů v TepLici lá.zně 6 !ba·sénem .a s· va.•
nami ve 4děné lbudověi, ai že v osmdesátých le•
teah 16. věku léčili se tam i pří6lušníci moravské
.9lechty, přece o Teplici není ani Z;mínky v Zem·
s·kých deskádh .olomouckýdh v dolbě předlběLo·
horské.
Roku 1548 ar. 1553 uvádí se tam od panství
hel>feništein&kého hrad pustý Svrčov a ves Zlbra•
. rov, r. 1602 a 1•612 je popsáno podrobně v Des·
.kich panství hranidkié a drahotu&ské (k tomuto
patřily ten:krát- vsi Hlu.zov, Černotín, ústi, Opa·
tovice a Zlbra-šov), o Teplici všaJk se .zmínka
nečiní.
.
Hrad Svrčov zani:kl, afe netušené1w rozvoje
a rdz.květu dočkala ee časem léčivá Teplice, po·
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