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Poøeín od západu.

POØEÍN HRAD.
1. Popis.
si pùl druhé hodiny severnì od Kaplic spatøuje se nejvìtí ssutina v tom
okolí, zøícenina hradu Poøeína. Od tace Kaplické
jde se k ní po vlnovité hornatinì na vsi Rozpoutí a
Poøeín Velký. Mnoho paloukùv, pole, sem tam malá
vesnièka neb samota, stranou neb pøed námi borky
a v pozadí vysoké hory, to ráz této krajiny. Scházejíce k této vsi dychtíme ji z daleka uvidìti starý
hrad, ale tøeba projíti celou vesnicí i kousek za ní,
neli první zdi spatøíme. Je Poøeínský hrad mezi
vysokými a lesnatými stránìmi tak uschován, e jej
uvidíme teprv, kdy sestupujeme povolnì k øece Mali.
Kráèíme po høbetì ostrohu skalnatého, který k øece
vybíhá a ustaviènì se sniuje; nicménì jest hraditì jetì
vysoko nad zelenými bøehy a dvorcem Podhradským,
který stojí v jiní debøinì, poloeno. Trojím pøíkopem
pøekopán jest ostroh, dìlíc se takto na dvoje pøedhradí
a vlastní hrad.
Za prvním pøíkopem jetì dosti hlubokým jest prostranství neveliké, nízkou suchou travou porostlé aneb
drobným kamením pokryté. Zde od tìch, kteøí staré
památky nelítostnì nièí, nejhùøe øádìno. Jest tu ji
málo zbytkù, aèkoliv pøed 40 lety jetì rozeznati bylo,
e stávala nad branou hrubá ètverhranná vì. Ve zdi, která se mezi prvním a druhým pøíkopem nachází,
spatøují se cihly, poukazujíce k tomu, e povstala pozdìji neli ostatní èásti. Snad posunuta ohrada
z jistých potøeb o kus dále za pùvodní pøedhradí a zdìlán potom nový pøíkop. Za druhým pøíkopem
jest druhé pøedhradí, v nìm spatøují se zbytky pøepevných hradeb. Rozmìrem svým rovná se skorem
vlastnímu hradu, jen stojí na opyi ostrohu. Zde se zachovaly nejznamenitìjí památky Poøeína: zdi
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øeèeno, ukryt mezi
kolik sáhùv vysoké
samými lesními strás okny vylámanými,
nìmi. Modernímu,
zbytky hradby, která
starobylého ivobytí
hrad v pìtihranu zaneznalému pozorovírala, a spodní èás
vateli, jen vìdomovìe ètverhranné, ktesti své jen ze knih
rá stávala nad braromanticky naladìnou k její ochranì.
ných váil, ukazuje
Posud v této lze pose jako hrad loupezorovati otvor, kde
ný. Vzpomíná sobì
brána bývala, a vedlé
vecku tu hrùzu, jí
ní záhadnou chodbise byl doèetl, jak
èku, od zadu napøed
lakotný pán strahov polokruhu vybíhaval na kupce po cející. Snad to byla nìstách a s bohatou kojaká vyhlídka, urèená
øistí se na hrad napro vrátného a zatovrátiv, obì svou hlaèena proto, aby se
dem umoøil a potom
skrze ni do vnitøku
støíleti neb házeti ne- Plán Poøeína: 1. První pøíkop; 2. pøední pøedhradí; 3. druhý pøíkop; 4. zadní po kolik dní vesele
pøedhradí; 5. tøetí pøíkop; 6. místo brány do 7. hlavního hradu; 8. palác; kvasil a hodoval;
mohlo.
9. Podhradský. Svah nad èísly 1.-7. jest obrácenì kreslen.
jak poklady hromaPoøeín jest, jak ji
dil a kdy jich mìl ji dosti, od jiného silnìjího aneb chytøejího loupeníka napaden a statkùv, svobody
a cti zbaven byl. Avak takového tu nic nebylo, jak níe ukázáno bude.

2. Pes a sokol.
a peèetí Vernéøe z Poøeína roku 1364 spatøuje se pod pøilbou
køídlem a ípem ozdobenou ít trojhranný ikmo poloený, po
jeho stranách obou jsou sokol a pes. pøilbu dríce. 1) Jako jest
pøilba a tít znamením, e Vernéø zvlátì a stav jeho vùbec byli
tøídou vojenskou a k váleènictví jako prvnímu svému povolání
se znali, tak mají znaèiti pes a sokol, tito oba títovníci (schildhalter), e nejmilejí zábavou lechty v èas míru byly hony a lovy.
Maláli kratochvíl v lovích s sokoly, s jestøáby, s krahujci, s ohaøi,
s chrty, s vylaty, v bìhu komonstva a v køepkosti i v skocích
zvíøat rozlièných, onde ono hbitá, ono prudká, ono køepká ? dí
Tomá títný. Neøíkalo se právu tomu bez pøíèiny zvùle (herrlichkeit) èili svoboda; neb sedlák, který pasti na kuny lícel aneb
ptáky do poklopcùv chytal, nemìl zvùle, nýbr zvolí bylo, kdy
pán si vyjel z domova na koni s chrty a sokolem, doprovázen
jsa hlasitým tìkáním psùv vìníkùv, kteøí dychtivì z budek vyskakovali, závidíce tovaryùm svým radostné skoky za bránu.
Sokol, jeho hlavními známkami jsou síla, obratnos, odvaha,
ádost po koøisti a ulechtilé noení, s oblibou zvlátní byl potøebován pøi honbách ji od dob nejstarích.
Cvièený pták míval velikou cenu, tak e na pø. Filip August král Francký, mìsto Akkon obléhaje, za
krásného sokola, který mu uletìl, obleeným 1000 dukátùv dáti pøipovídal, a pøece za to ptáka neobdrel.
Pøáním Èechùv byli sokolové nohou modroedých, zvlátì mladiství, ji také prodáváni do ciziny; neb
èeský sokol byl uèedlný, lidí milovný, ulechtilý a odváný, jej ani smr neodstraila, a nejvìtích sokùv
z ptactva se nebál. Chytali sokoly na vysokých kopcích tímto zpùsobem: Od ptáèníka skrytého jde hezký
kousek daleko provázek, k jeho konci jest navnadìn holub pøivázaný; v blízkosti jest ostøíek aneb
jiný podobný pták, kterýto sokola ze zdáli spozoruje a køehotem pøítomnos vrahovu oznamuje. Asi
v prostøed mezi ptáèníkem a vnadou jest krouek a pøi nìm sklopec tenetný, jej ptáèník jiným provázkem
1) Millauer vykládá ten erb tak, e byl Vernéø lovèí pánùv Krumlovských, ale to pouhá domnìnka.
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zavøíti mùe. Jakmile dal ostøíek návìtí, potrhuje èíhaø holubem, aby se pozdvihoval. Sokol krouí
vzduchem obyèejnými oklikami, vráí na holuba domnívaje se, e jej ji má ve spárech, ale v tom zatáhne
ptáèník provázkem, holub i se sokolem, který jej ví mocí ve spárech drí, octne se brzo u krouku
a po zataení druhého provázku jest èilý, mladý a mohutný dravec sítìmi
pokryt a obestøen. S radostí jej ptáèník vymotá z osidel a zakukliv mu
hlavu, do klece k tomu pøipravené ivého uzavírá. Nyní nastává bujnému
synu pøírody pøetrpké uèení. Tøi dni musí o hladu pobyti, nad to ani se
nevyspav mimo èas raní v kukli zùstávati, potom se cvièiti, aby umìl pánu
na ruku létati a napøed mrtvé, potom ivé ptáky, volavky a zajíce chytati.
Jetì døíve ne sokola ukrotili pøedkové nai krahujce, tak e jím ji po
témdni na ptáky, které on obzvlátì dobøe pronásledovati umí, vrhati (t. j.
pustiti jej na zajíce, kdy se mu lovec pøiblíil a jej utval) mohli. Jeliko
vak honba taková jednotvárnou se stávala, cvièili jestøáby a rarohy, 1) aby
také zajíce a jiná vìtí zvíøata sami uhoniti dovedli. Bylo sice obtínìji
tyto divoké, zlovolné, krvelaèné a nevlídné ptáky ukrotiti, ale uitek byl
za to tím vìtí. Krotký jestøáb rozumìl pánu svému tak jako cvièený pes,
mnohý skrotl tak, e volnì, beze veho poutka, se stromu na strom poletuje, Peèe Pøibyslava z Poøeína r. 1337.
lovce doprovázel, a mu vyslídìním nìjakého ptáka práce zaèala.
a hradech svých dreli Èetí páni ve 14. století
drahnì jestøábùv a jim podobných ptákùv. Rarozi byli velmi váeni a kupováni od èíhaøù,
kteøí je na vysokých horách u Loun a Roudnice
chytali. R. 1562 dne 26. èervence psal arcikníe
Ferdinand Kateøinì Rausendorfové, která plnomocníku jeho ve skupování ptákù pøekáku èinila,
porouèeje jí takto: aby Janovi Hrukovi dotèené
dva rarohy bez prodlévání odeslala, které on
podlé slušnosti zaplatiti má, a jemu v tom dále
pøekáky ádné neèinila, nýbr dopustila, aby on
z té hory, které v drení jsi, tak jak pøedele
nám takové ptáky skupovati a sem odeslati mohl.”
Chudší zeman vzal si na levou ruku sokola
sám, bohatí pán mìl své sokoláøe, avak kadý,
kdo sokola na ruce drel, mìl silnou rukavici,
aby se drápy sokolovými nepoškrabal. Sokol
na honbu pøistrojený mìl na hlavì kukli a na
noze poutko, k nìmu byl pøivázán provázek.
Uvidìl-li lovec nìjakou zvìø, vrhl na ni sokolem,
t. j. odòal kukli a pustil sokola, který hledìl
zvìø letem tak pøedèiti, aby na ni shora uhoditi
mohl. Obyèejnì míval pán také chrty sebou,
kteøí sokolovi pomáhali, kdy nemohl zajíce neb
nìjaké vìtí zvíøe zmoci. Bylo-li mnoho snìhu,
bylo lepí tváti zajíce sokoly, neli chrty. Doma
sedával sokol na jakémsi bidle.
Záliba mnoho psùv dreti pøila do Èech od
západu, kdy ve 13. století po zpùsobu francouzském a nìmeckém hrady stavíce, také ivobytí
západnímu navykli. Proti tìmto západníkùm horlil spisovatel Kroniky Boleslavské: e poèali staøí týti
doma jako vepøi a mladí s ohaøi honiti, a co døíve holotì (èeládce) náleelo, toho prý nyní lechtici se
chytali; ji prý nemìli tak èistý dùm, jako døíve, kde psy s holotou ve zvlátní dùm odlouèili. Za
kratochvíli a èes mìli, kdy o ohaøích mluviti mohli, brzo prý chudli a pro psí smrad møeli. Pøíkladem jim byl král Vácslav I., jen mnoho psùv choval a takoøka v lesích pøebýval. e se psy rád
1) Viz. tab. vet. n. 353.
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bydlel, domníval se lid, e jej proto noha bolela. 1) Záliba ve psech u panstva po vechna léta se udrela
a mnohému na dobrém psu více záleelo, ne na veliké summì penìz, jako se i stávalo nezøídka, e
panující kníata nae pány o darování psù prosili.
Psi chovaní na velikých i malých hradech, ale v nestejném poètu, jak toti dùchody dritelùm
dovolovali; ale nejménì nìkolik vude bylo, ponìvad se kadý pán honbou obveseloval. Vìníci, t. j.
domácí psi, kteøí byli k hlídání, pøipjati byli na øetìzích ke psí boudì a na noc se poutìli, aby mohli
na pøehradí a parkánech pøebíhati. Ostatní psi zavøeni bývali ve chlívku døevìném, jemu se øíkalo
psinec a ve kterém to asi hezky nevypadalo podlé pøísloví zima jako v psinci. Psi bývali druhu trojího.
Ohaøi neb ohaøíci byli z nich nejvìtí, jsouce pouze k honìní a pronásledování zvìøi; hlas jejich byl
hømotnìjí a øíkalo se proto, e øijí. Pøed honbou svazovali je po dvou neb nìkolika øemenem, který
se nazýval svora. Chrtùv uívalo se k oblíbenému tehda tvaní; také ty smykali na øemeny øeèené
smeèky, kdykoliv je ze psince pøed bránu vyvedli a teprva na honbì je pojednou zapoutìli. Tøetímu
druhu psùv honících øíkalo se vyel, vyelec, vylík, vyník aneb i vyle, vylátko a vylice; tito se také
do smeèek smykali. Byli k tomu, aby slídili a èmuchali, kudy zvìø bìela, aneb ji v brlohu vyslídili.
Byli velikosti rozlièné, nejmení z nich, toti vylátko, bylo tolik, co ná jezevèík, proèe se také povídalo
poøekadlo:
Èasto malé vylátko
za liškou padá v dupátko.

Staøí potøebnost tìchto psùv naznaèili slovy: vyel slídí a hledá, ohaø honí, chrt stíhá a dostihuje.
Poláci mìli v 16. století takové pøísloví: Stavìcí pes hladový, chrt pokorný a vylenec rváè bývají
dobøí. Také øíkali: Høíbì turecké, vyle nìmecké a dítì lechtické nejlépe vychovati; neb kùò turecký
draí, vylenec nìmecký vycvièenìjí a lechtic za vychování nejvdìènìjí.
3. Osudy hradu. 2)
a øece Mali hustì se rozkládali statky, které drel mocný rod
Bavoøicùv erbu støely; nebo kromì Strakonských, kteøí
tu nejvìtí statky mìli, sedìli tu Borovtí, Srdovtí èi
Újezdtí, Poøiètí a Komaøiètí. Jeden z pánùv Strakonických,
a to, jak se víøe podobá, Bavor III. ze Strakonic zaloil
hrad pøi Velkém Poøeínì. Na novém hradì byl purkrabí
Jan ze Vracova; kdy pak r. 1312 z toho úøadu odstoupil,
prodal mu Bavor vsi Vynìzdo a Sviníhlavu za 74 høiven
støíbra. Novým purkrabím stal se tehda jakýsi Vojta. 3) Od
panství Poøeínského daroval potom pan Bavor (r. 1315)
vsi Svince, Skøídla, Mojné, altice a Èernici kláteru Korunskému; za to obdrel pan Bavor pohøeb v kláteøe a
pokládán a do jeho zruení vedlé krále Pøemysla II. za
pøedního dobrodince a fundatora klátera. 4) Asi v ten èas,
kdy se zbìhlo dotèené darování, postoupil Bavor panství
Poøeínského strýcùm svým Vernéøovi, Rackovi a Pøibíkovi
bratøím z Vitìjovic a obdrel od nich smìnou hrad Vitìjovice, který k panství Bavorskému pøipojil 5); bratøí
pak øeèení byli pøedky pánùv z Poøeína, kteøí také støelu
na títì nosili.
Pøibík daroval kdysi kláteru dominikánù v Budìjovicích èás vsi Dubu u Blanského, avak
na tu výminku, aby roènì o kadých sudých dnech, pak na den sv. Edvarda (13. øíjna), kterého manelka
jeho Zdeòka byla zemøela, koneènì i na den, kdy on sám zemøe, me záduní zpívané slouili. 6) On
i bratøí jeho od tìch dob, co se usadili v jiních Èechách, jako sluebníci a pøátelé rodu Roemberského
se pøipomínají; Vernéø byl roku 1322 pøi prodeji hradu Choustníka, r. 1337 byl purkrabí na Krumlovì
a pánùm zdejím s bratrem Pøibíkem jetì r. 1348 slouil. 7) Synem nìkterého z nich byl Valkoun z Poøeína,
1) Fout. rer. Boh. III. 166-167, 171. 2) Pomùckou Heber s Burgen V. 188 a Millauer, die Ritter von Poresching im Süden
Böhmens, Prag 1823. 3) Roku 1315 následoval jakýsi Jan (Pangerl, Gold. Urk. 59). 4) Arch. Tøeb. Pangerl G. U. 53. V 17. vìku zøídili
mnii obìma mausolea, je posud stojí. 5) Pangerl, Hoh. Urk. 66. 6) Millauer (str. 17-18) uvádí k tomu datum 1312, 16. listop., co se
nesrovnává s tím, co nahoøe øeèeno. Také úvod jeho na str. 12 jest nijaký. Srov. Pangerl, G. U. 60, 65. 7) Arch. Tøeboò. Pangerl, G. U.
90, H. U. 93, Urkdb. d. Land. ob. d. E. 30.
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který se r. 1351 pøipomíná. Potomci bratøí byli od sebe dílní; na Poøeínì byli, jak se zdá, synové neb
vnukové Rackovi. 1)
Vývod pánùv z Poøeína.
N. z Vitìjovic

Vernéø 1315-1348
Pøibík z Osova 1361

Racek 1315
Brum 1361

Markvart z Poøeína 1358-1406
Jaroslav
1384  1404

Pøibík
Petr
1380-1386 1384-1392
ψ Elika

?

Valkoun 1352
ψ Pøibka

Racek
dcera
1387  j. 1410 ψ Jiøík z Tirné
ψ Stranka
1416

Pøíbík 1315-1348
Pøibík 1363-1381

Vernéø z Plánì 1352-1381

Pøibík z Desk 1358-1403

Jeek 1358-1369

Zikmund Bíláhlava Jan Bíláhlava
z Desk
1417-1445
1416  j. 1465
ψ Barbora

Jan Bíláhlava
1465-1482

Pøibík
1482

Jeremiá
 j. 1473

Markéta
1465-1466
Anna
ψ Maek
z Podstropnice

Potomci Pøibíkovi byli bratøí Pøibík a Vernéø, z nich tento ji r. 1352 se pøipomíná. 2) Podlé
vùle n. otce svého, jen jim rozkázal, aby kadoroènì kláteru dominikánù v Budìjovicích 4 kopy platu
vydávali, zavázali a zapsali se r. 1364 dne 2. srpna k této povinnosti a nad to prodali plat Smilovi ze
Køeme, aby i on dotèenému kláteru dobrodiní èiniti mohl. 3) Roku 1363 byl prodal Pøibík ves svou
Omlenièku, pozdìji sedìl na Pláni (vìovaté ?), po ní také nìjaký èas se nazýval, a prodal Pláni mení
r. 1366 kláteru Vyebrodskému. 4) Pokud víme, prodal vechny své dìdiny; páni z Roemberka koupili
od nìho r. 1367 Konratice, r. 1375 vsi øeèené Fridreichs a Nawar, a dìdiny své v Poøeínci, Ravni
a Podolí prodali oba bratøí r. 1381 strýci svému 5) Markvartovi. Pozdìjí zmínky jsme o nich nenali. Také
potomstvo Vernéøe starího na ivotech a statcích velmi selo.
Pøibík a Brum synové jeho sedìli na dvoøe Osovském u Kaplice
a prodali roku 1361 ves svou Naidla pánùm z Roemberka,
aèkoliv Brum jetì tehda let nemìl. 6)
Ve støedu tého století vládli Poøeínem bratøí Markvart,
Pøibík a Jeek z Poøeína. Ti se r. 1358 (24. února) vemi dìdinami svými spolèili, ale tak e Jeek po celý svùj ivot nemohl ze spolku tohoto vykroèiti bez vùle ostatních bratøí, a jen
tehda, kdyby se vichni dìliti
chtìli, mohl se také táhnouti
k svému dílu. Dìdiny jejich
spoleèné byly: hrad Poøeín,
ves a jiná ves Poøeín (malý),
mìsteèko Kaplice, vsi Dìd1) Cod. mon. Mariae Vallis. V písni
o bitvì u Kresèaku (Fout. rer. Boh. II.
238), která má pramálo historického
jádra, vypravuje se, e pan Valkún z Poøeína vìda, e boj ctná novina, dá nejednu prudkú ránu, vdy se boda po
svém pánu. Balbin (Miscell. dec. II.
lib. I. p. 54) dodává, e v tom boji padl.
2) Jako Pøibíkùv syn (Ludewig Rel.
MSS. IV. 279-285). 3) Archiv musejní. Vernéøova peèe ji popsána. Na
peèeti Pøibíkovì jest tít trojhranný
køíem rozdìlený, dvì pole jsou møeované a ve dvou jsou støely. Srov. i
u Millauera str. 23. 4) Archiv Novohr.
Pangerl, H. U. 136-137. Roku 1367
prodávaje dìdiny v Konraticích nazývá
Markvarta a Pøibíka bratøími ze zdvoøilosti. 5) Arch. Tøeboò., rel. tab. I.
469. Vernéø z Poøeína byl r. 1384 na
vysokých kolách Praských, oddav se
právnictví (Millauer 31). 6) Arch. Novohr. Je-li tento Vernéø starí totoný
s Vernéøem r. 1315, nechceme tvrditi.
Markvart nazývá jej r. 1375 strýcem
svým a ponìvad zboná jeho pøání
vykonával, soudíme, e ji potomci
jeho vymøeli. Také drel Markvart ji
r. 1369 dvùr Osovec.
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kov, Zubèice, Plavy, Tøíte,
Netøebice, Ronov, Malikov
dvùr popluný s lánem dìdiny, vsi Strádov, Skoronice, koneènì jednotlivé lány ve Høebeni, Puchtíkovì,
Zahrádce, Horovì, druhém
Strádovì, Podolí, Brusi,
Výhni. 1) Jeek tuto pøipomenutý il jetì roku 1369
a zemøel tuím bez dìdicùv.
Pozdìji se pøece Pøibík od
bratøí svých oddìlil a zvlátní linii rodu svého zaloil.
Markvart objevuje se nám
od roku 1360 jako purkrabì
na Roemberce 2) a od tìch
dob jako svìdek v pøemnohých pamìtech; r. 1363 pøevedl cho svou Pøibku s vìnem jejím, která mìla na
Zubèicích, Netøebicích, Støítei a Puklici, na dìdiny
Poøeín od severu.
tyté a jetì pøidané k nim
dìdiny v Dìdkovicích, Poøeínì, Poøeinci, Ronovì,
3
Brusném, Omlenièce, Stradovì a Podolí. ) Z nìkolika zápisùv r. 1369
vysvítá, e se Markvart obával zmatkùv nìjakých po smrti své, neb
nejen nezamekal jmenovati Petra, Jodoka a Jana bratøí z Roemberka
poruèníky dìtí svých, nýbr i pojistil ivobytí Janu bratru svému (snad
na rozumu nedostateènému), vykázav mu sluný dùchod z panství a do jeho
smrti. Tého také roku (19. prosince) spolèil se nìkterými dìdinami svými, a
to dvorem popl. Osovcem, dìdinami v Rozpoutí a Výhni s Janem Borovcem
z Mezipotoèí a dìdinami tohoto v Zahrádce, Zubèicích, Výhni a Deskách. 4)
Roku 1370 dne 1. listopadu pan Markvart s bratrem svým Pøibíkem
kláter Vyebrodský vech platùv sprostil, kterému jménem cla z potravin rozlièných v mìsteèku Kaplici platívali. 5) Roku 1371 koupil dìdiny a plat ve Zvíkovci, avak prodal r. 1372
ves Tøíte u Plánì vìovaté a les nad Plání malou. 6) Roku 1375 daroval na poruèení a rozkaz
milovaného strýce svého Vernéøe z Poøeína dobré pamìti 2 lány v Zubèicích panenskému kláteru
v Krumlovì. 7) Tehda se byl bratr jeho Pøibík oddìlil a na vsi Dskách (za Kaplicí u Lièova) se usadil.
Roku 1373 svìdèil Pøibík s bratrem svým Markvartem, kdy Kamaret z Kyselova dvùr Brusný prodával. 8)
Roku 1401 prodal dùr svùj v Plavnici knìzi Mikulái biskupu Ladimiøskému do ivota za 60 kop. 9) Po
r. 1403 nikde v pamìtech se nevyskytuje. Od nìho pocházejí pozdìjí páni z Poøeína, kteøí na Plavnièce
a Dskách sedìli.
V ten èas sedìl jetì na hradì Poøeínì bratr Pøibíkùv Markvart, jsa roku 1381 hofmistrem
u dvora císaøové Eliky, 10) a kupoval a prodával mnohé dìdiny v okolí. Tak koupil r. 1381 od strýcùv
svých Vernéøe a Pøibíka dìdiny v Poøeinci a Podolí a ves Raveò, 11) a dokoupiv r. 1383 ves Zvíkovec,
prodal ji (r. 1387) Janovi z Roemberka. 12) Kláteru Krumlovskému prodal (r. 1388) dìdiny v Krasejovì,
Korunským dal (r. 1390) vsi Raveò a Osov smìnou za Smrhov 13 ) a kláteru Vyebrodskému propustil
1) Rel. tab. I. 425. 2) Purkrabí tu zùstal a do r. 1375. Pangerl, H. U. 121, 124, 125, 133, 139, 148, 154, 158, 167, 196, G.
U. 141, 144. 3) Rel. tab. I. 431. Jakoto svìdek ète se také r. 1361 v prodeji vsi Naidel, r. 1364 v prodeji Omlenièky (archiv Novohr.)
a r. 1366 v prodeji vsi Sedlce u Sobìslavì (archiv Tøeboòský), r. 1367 v listu arch. Novohr., r. 1368 v archivu Budìjov. 4) Rel. tab. I.
436-437. 5) Pangerl, H. U. 149. 6) Archiv mìsta Krumlova. 7) Millauer, str. 25. 8) Archiv Tøeboòský. 9) Kniha zápisùv mìsta Budìjovic
c. II. list 15. Pøibík rytieø z Poøeína - - Markvart bratr mój. Srov. Pangerl, G. U. 235. 10) Tomek, Dìje Prahy I. 53. Viz i tame III.
202. 11) Rel. tab. I. 469. 12) Archiv mìsta Krumlova a Novohradský. Roku 1386 byl patronem v Blanském (Lib. conf. IV. B 4). 13) Arch.
bibl. Praské, Pangerl, G. U. 196, 203, 207, archiv Budìjov. Roku 1392 prodal ves Stradov. (Rel. tab. I. 545.) Neznámého roku prodal
Zubèickým robotu. (Archiv Novohr.)
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a daroval clo, které se na silnici jdoucí skrze ves Blanské a tak zvané Volanky platívalo. Roku 1400
koupil les Mezihoøí u Poøíèe od Buzka z Makovce a syna jeho Racka a r. 1402 les u Záluí od tých
a Viléma ze Stradova. Koneènì prodal r. 1403, jsa na hradì Poøeínì, tému kláteru mlýn pod Naidly,
pøi èem byl pøítomen Racek z Dluhé, jinak z Markvartic, purkrabì na Poøeínì. 1)
Kapliètí mìli jej dlouho v laskavé pamìti. Neb pan Markvart zaloil zde pøi farním kostele
ètvrté kaplanství, kterému nadání posud Markvartovské se øíká, také jim udìlil r. 1382 dne 6. prosince
první výsadu. Podivuhodné pøi tom jest, e nebyl samotným dritelem tohoto mìsta, nýbr, e s ním
byli pány jeho Jan z Maršovic rodem Vítkovec a erbu rùe a syn jeho Hroch. Ti tøi páni Kaplickým
prodali za 36 ½ kopy mìstské právo, jeho Budìjovice Èeské uívaly, a s tím i právo, aby o statcích
svých svobodnì øíditi mohli. A ponìvad Markvart roku 1387 dne 28. záøí dotèenou výsadu sám a sám
u pøítomnosti bratra svého Pøibíka a syna Racka obnovil, vidí se nám, e èás tu Marovských pøikoupil. 2)
S Kaplickými postakardinalem legatem
vil se také na soudì
Pileem ve jménu paduchovním, aè tehda
peovu naemu Pøidrahnì let vìku svého
bíkovi. Ponìvad se
mìl. Byli se Kaplivšak tento z Padovy
ètí vzepøeli a nechtìli
navrátiti obmeškával,
faráøi Vácslavovi ponásledovali jakoto
vinné desátky z polí
správcové in spiritusvých vydávati. Tu
alibus kanovník Bevypovìdìl r. 1397 Janeš a Vácslav Moraroslav z Poøeína kavec po sobì, a teprve
novník Praský ja24. kvìtna r. 1381 náš
koto mocný opravce
Pøibík jako dìkan se
nad stranami, e jsou
vyskytuje. Ne 9. lepovinní Kapliètí z ládna r. 1386 podìkoval
nu dávati kbelec (tise z úøadu tohoto a
nam) penice a toliké
ponìvad se v památovsa, a ti lánové e
kách více nepøipomímají vymìøeni býti
ná, soudíme, e v mlána ten zpùsob, jako
dí zemøel. Musíme se
byli pøi dvoøe Tìtu také zmíniti o Jakovském neb Rybniroslavovi z Poøeína,
ckém. 3) Naposled byl
jen byl r. 1384 kaMarkvart mezi ivými
novníkem kostela
r. 1406. 4)
Pasovského a proPartie z Poøeína.
Markvart mìl, pobotem Litomìøikud víme, ètyøi syny:
ckým, 5) r. 1388 a
do r. 1404 kanovníRacka, Petra, Pøibíka a Jaroslava. Pøibík studoval na unikem kostela Praversitì v Padovì. Kdy se tu zdroval, zbaven byl právì Hynek Kluk
ského a jakoto
z Kluèova dìkanství kostela Praského pro pøidrení se vzdoropapee
doktor práv také
Klimenta VII. Aviòonského; i udìleno jest r. 1380 dìkanství uprázdnìné
nìjaký èas rektorem university právníkù Praských. R. 1402-1403 byl administratorem in spiritualibus
an byl tehda stolec arcibiskupský prázden, a zemøel r. 1404. 6) Dìjin Poøeína se týkají jen osudy ostatních
dvou bratøí, Racka a Petra. 7)
Syn Petr byl ji r. 1384 pøi letech a pojal k manelství jakousi Eliku, jí otec jeho toho roku
600 kop na mìsteèku Kaplici vìnoval. Potom se oenil syn druhý, Racek, pojav k manelství Stranku, jí
také otec jeho r. 1399 na platu 50 kop z mìsteèka Kaplic vycházejícího, aneb kdyby nestaèilo, k tomu
jetì na Poøeinci a ïáøe vsích svých 500 kop gr. vìnoval. 8) Oba páni nemìli valného zdraví a není
ani známo, zdali otce svého pøeèkali; potomky mìl jediné Racek. Poruèníkem nad sirotky Rackovými
a zboím jim náleejícím stal se Hroch z Maršovic. Jako poruèník podával r. 1410-1415 knìze ke kostelu
1) Pangerl, H. U. 213, 235, G. U. 312, arch. Budìjov. Millauer 24-25. 2) DZ. 553, B 17, B 19. Oba listy dány na Poøeínì.
3) Lib. erect. XII. a f. 71. 4) Od r. 1398 nìkolikráte jako svìdek (Pangerl, G. U. 313, 328, H. Z. 241-243). 5) Lib. conf. IV. A. 25.
6) Lib. erect. XIII. a f. 123., Millauer str. 33, Tomka dìje Prahy III. 176, V. 103, 108, 130, 229. O pøíbuzenstvu jeho se sice nemluví,
nicménì myslíme, e byl synem Markvartovým. 7) Rel. tab. I. 545. 8) Rel. tab. I. 497, 582. Petr pøipomíná se naposled r. 1392. (Pangerl,
G. U. 207.) Racek pøichází v pamìtech a do r. 1400. (DZ. 553. B 19, Pangerl, G. U. 203, 313, archiv Budìjov.)
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Blanskému, r. 1412 dne 10. srpna stvrdil se syny svými Janem a Hrochem list daný Kaplickým r. 1387,
an jim byl shoøel. 1) A ponìvad poáry a ohni veliké kody vzali, uèinil jim r. 1415 dne 18. kvìtna
výsadu takovou, aby na královu berni nedávali více ne 20 kop gr. 2) Vladaøem na Poøeínì byl jetì
r. 1416. Markvart byl toti pøed lety provdal dceru svou za rakouského pána Jörg v. Tirna a na místì
vìna dal mu plat 20 liber penìz na vsi Blanském. Ale ponìvad se vsi té a platu pozdìji zase zmocnil,
dopisoval o to kníe Albrecht k Èeòkovi z Vartemberka, ádaje ho za pøímluvu u Hrocha a spoludritelù vsi Blanského, aby Jiøíkovi po právu uèinili. 3)
V ty èasy asi dorostl Markvart z Poøeína, jak se zdá, potomek Rackùv, o nìm nahoøe povídáno, e sirotky zùstavil. O nìm máme jen jedinou zprávu. R. 1418, 1. kvìtna toti Markvart jako jistec,
Hroch z Marovic a Jan syn jeho jakoto rukojmì zapisovali dluh 100 kop Kamaretovi ze irovnice a Zbynkovi otci jeho. 4) Brzo potom zemøel Markvart a s ním vyhasla docela linie Poøeínská. 5) e se úmrtí
Markvartovo pøed r. 1423 zbìhlo, dokazuje popravèí kniha v archivì Tøeboòském, je nám mimo to
i zajímavou zprávu podává, jak se kaliníci o Poøeín pokoueli. R. 1423 ve ètvrtek po sv. Vitalii vyznal
císaøe Zikmunda list královský,
zloèinec jeden na mukách, e
daný v Bazileji r. 1434, 27. února,
nìjaký Matìj a Jan z Prachatic
jím mu král daroval vecka svá
za neboce Markýe na Poøepráva královská (t. j. odúmrtní,
ínì byli a ten hrad mìli ikovi
která mu náleela po smrti Jazraditi.” Osudy Hrochovy, jen
novì a Hrokovì). Z listu tohoto
potom Poøeín dìdiènì ujal, nedovídáme se, e Oldøich hrad
jsou známy; postavení jeho v jiPoøeín s panstvím od tehdejích
ních Èechách uprostøed statkùv
dritelùv koupil. Více pak z téRoemberských pøinutilo jej bezho listu vysvítá, e Oldøich obápochyby pøidreti se strany kavaje se, aby se hradu kališníci
tolické, k èemu jej i nutkaly
nezmocnili (timensque periculum
staré dìdièné zásady rodu Poøeab ecclesiae aemulis), hrad z grunšínského, který vìrnì býval
tu sboøiti a s zemí srovnati rozoddán domu Roemberskému.
kázal. 6) Od tìch èas jest na PoV bouøích tehda vzelých zemøel
øeínì jen zøícenina.
Hroch, a synové jeho Jan a
Dovodìní práva odúmrtního
Hroch mladý (jinak Hrošek) náu soudu dvorského protáhlo se,
sledovali pøed r. 1434 v drení
ponìvad po Albrechtovi krále
panství. Nástupcové jich, nám
v zemi nebylo, a do nastoupení
neznámí, prodali hrad Oldøichovi
krále Ladislava. Ten daroval
z Roemberka.
r. 1454, 28. bøezna právo své po
Oldøich z Roemberka zkusiv
Markvartovi, neb po komkoliv
nepøáteli svými veliká pøíkoøí
jiném k hradu Poøeínu, mìstena panstvích svých, umínil si zaZbytky krbu na Poøeínì.
èku, vsím a podacím Oldøichovi
bezpeèiti se proti nìèemu podobz Roemberka. 7) Odpírali tomu
nému. Proèe sobì vymohl od
1) Lib. conf. VI. R 2, VII. E 18, DZ. 553, B 19. (Hroch v. Marschowitz fürmund und verweser der Kinder und der güter zu
Poreschyn.) Roku 1410 pøipomíná se také v listì Korunském. (Pangerl, G. U. 359.) e se nazývá poruèníkem sirotkùv Markvartových
(lib. conf. VII. E 18), jest omyl písaøùv. 2) DZ. 553, B 21, Hroch z Marovic sedìní na Poøeínì. List dán na Poøeínì u pøítomnosti
synùv Jana a Hrocha. 3) Arch. Tøeboò. Poøeín tu slove Paruschin. 4) Archiv Novohradský, Millauer p. 34.
5) Zùstala jetì druhá linie, která sídlela na Dskách a od Pøibíka, bratra Markvartova, pocházela. Jan z Poøeína øeèený Kaplice
(Pøibíkùv syn) byl r. 1417 písaøem úøadu podkomorského (Tomek, Praha III. 9, V. 44, 74, Lib. III. Vet urb. Prag. f. 75), a pojav k manelství Barboru vdovu po Janovi holièi, dostal s ní dùm blí klátera sv. Køíe v Praze leící, který r. 1425 prodal. T. r. byl pøedním písaøem
Vìtího mìsta Praského. (Tomek, Základy I. 217.) Bratr jeho Zikmund pøipomíná se poprvé r. 1416 (DD. 15. f. 221). Roku 1431, 20. dubna
svìdèí Jan a Zikmund z Poøeína v listì, jím prodává Blaha Milec z Mikolùv dvùr u Mikolùv imkovi z Hraditì (archiv Novohradský).
Tito oba bratøí se potom oddìlili, r. 1440. Jan sedìním v Plavnici pøijal hotové peníze a Zikmund podrel statek v Dskách. (Archiv mìsta
Krumlova.) Jan dotèený, jemu pro ediny jeho Bíláhlava øíkali, prodal r. 1444 dìdinu v Blanském a s bratrem svým pøipomíná se do r. 1445.
(Archiv Novohr. Pam. arch. XI. 640, arch. è. III. 60.) Zikmund zemøel pøed rokem 1465, zùstaviv syny Jana øeè. Bíláhlava a Pøibíka.
Jan pøipomíná se poprvé r. 1466, jsa pánem na Dskách; r. 1474 prodal plat v Ronovì (Arch. Novohrad., r. 1482 dva poddané v Blanském
faráøi Èernickému (Pangerl, G. U. 617). Pøed r. 1482 rozdìlil se s Pøibíkem o statek Dsky a ponìvad pøi dìlení se na nìco zapomnìlo, pìknì
bratrsky se r. 1482 porovnali. (Archiv mìsta Krumlova.) Teta jejich a dcera Pøibíkova Markéta z Poøeína, bydlem v Krumlovì, potvrdila
poddaným svým v Ronovì vedlé Kaplice les v Hajitích, jej byli pøedkové jejich od Pøibíka, otce jejího, koupili a z nìho si ji z èásti
luk a pastvi nadìlali. Po Janovi Plavnickém zùstal syn Jeremiá a dcera Anna, která se pozdìji vdala za Maka z Podstropnice. Kdy
Jeremiá zemøel, provolány jsou r. 1473 dvory kmecí, které mìl v Poøeínì a v Plavnièce, za odúmr královskou a dány Janovi Vradovi
pøes odpory Anniny, která se táhla k dìdictví jakoto sestra Jeremiáova nedílná. I Jarohnìv z Úsuí, sluebník pánùv z Roemberka, e
odpíral tehda provolání (DD. 16 f. 199). Vidìti z toho, e Jeremiá dìdicùv po sobì nepozùstaviv, jakoto poslední svého rodu zemøel. Jetì se pak
k r. 1493 Jan z Poøeína uvádí, ale letopoèet ten by tuím mìl zníti spíe 1463. (Millauer 35 z Bøezana) Roku 1529 zemøela paní Markéta
z Poøeína a pohøbena v Bubovicích. Znak její byly dvì støely køíem poloené. V tituláøi r. 1534 nikde ani toho jména ani rodu se nepøipomíná. S hradem upadl také rod ten, jen z nìho poel.
6) Archiv Novohradský a Millauer str. 10-11, castrum confregit et solatenus prostravit. 7) Archiv Novohradský.
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Jan z Poøeína a bratr jeho Zikmund. 1) Aby pro veliké stáøí Oldøichovo zmatky nepovstaly, pøijal
Oldøich syna svého Jana na pravý spolek. Z neznámých pøíèin protáhlo se rozhodnutí sporu a k r. 1462,
kterého král Jiøí znovu právo své dal Janovi z Roemberka, a nyní teprv se vìc trochu urychlila. Nález
stal se na soudu dvorském r. 1463 o svatém Jiøí, a právo pøisouzeno Janovi z Roemberka k celému
panství mimo toliko tøetinu patøící Zikmundovi øeè. Bíléhlavì a 140 kop vìna. Nálezem tímto dáno
Roemberskému za právo, ponìvad nìkdy Markvart, Pøibík a Jeek bratøí z Poøeína spolèili se
dìdictvím svým a potom zapsáno jest pøi dskách, e Markvart a Jeek propustili jsou tøetí díl Pøibíkovi
bratru svému, a potom e Roemberský provedl jest dskami, kterak ti bratøí vìnovali, prodávali, ani
v tom jména Pøibíkova podlé nich není, e tedy byl Pøibík, otec Zikmunda odpírajícího, dílný od bratøí
svých. Po náleze tomto zveden jest Jan z Roemberka na vekeré panství a odhádáno mu v 600 kop gr.
mimo tøetinu Zikmundovu a vìno 140 kop roku 1465 okolo sv. Øehoøe. 2) Dìdiny odhádané byly hrad
zboøený Poøeín 3) a mìsteèko Kaplice s domy, krèmami, mlýny, clem, vsi celé Velký a Malý Poøeín,
v Blanském dvory kmecí, v áru dvory kmecí, s mlýny, jedním pustým pod hradem a druhým øeèeným
Hudkùv (secundo dicto Hudkonis), Zubèice, Výheò a Netøebice vsi celé, ve Výhni dvùr popluný øeèený
u Dìdkùv, v Rozpoutí ves celá s podacím v Blanském. Pøed tím (dne 25. února) byl pøedstoupil Jan
z Desk, syn Zikmunda Bíléhlavy, jen se byl s pány Roemberskými o nápad královský na Poøeínì
soudil, s Markétou tetou svou pøed pana Jana a sám sebe a bratøí i sestry své osiøelé jemu poruèil
prose, aby jim pán toho horím nedal poiti, co jest otec jich proti nìmu soudem vedl, a e mu i s jeho
chudým statkem (Dskami) slouiti chce. Dobrotivý Jan slíbil mu dáti 100 kop, a Bíláhlava za to pøipovìdìl,
co by jemu, bratøím a sestrám po pøedcích, jmenovitì Pøibíkovi z Poøeína nebo otci jeho Zikmundovi
na zboí Poøeínském náleelo, e to pánu ve dsky vloí. 4)
Nìjaký èas zùstalo panství Poøeínské samostatné, záhy vak pøivtìleno jest k Novým Hradùm,
pøi nich pak bez pøeruení zùstalo. Jan z Roemberka potvrdil r. 1466 výsady Kaplických a slíbil je pøi
právech jejich zachovávati. Jinou výsadu obdreli Kapliètí r. 1482 od krále Vladislava, aby okolo mìsta
míli vzdálí sladùv se nedìlalo a øemesel nebylo, a tu výsadu jim opatøil Vok a Petr bratøí z Roemberka. 5)
1) Tím není øeèeno, e by jim bylo vechno panství patøilo, nýbr oni mìli po pøedcích svých dìdictví, které kdysi k hradu
Poøeínu patøilo, a ponìvad se dìdictví to dle starých akt (zde z r. 1358) a ne dle skuteèného svého nynìjího objemu vymìøovalo, musili
podílu svého hájiti. 2) Akta o tìch vìcech jsou v DD. XVI., 249 a XXIII., K 13, hostina krále Ladislava té u Millauera str. 11 a nález soudu
v arch. è. I. 442. 3) Castrum ruptum Poøeín. Heber nerozumìv proceduøe u desk dvorských zbyteènì mluví na str. 190 proti závanému
svìdectví Millauerovu a neznaje s dostatek dokladùv, samovolnì si vymyslil nové bratøí tøi (kteøí prý se tehda spolèili), uívaje v tom archivu
èesk. I. 442. Vùbec jeho genealogie jako i Millauerova jest patná. 4) Liber oblig. I. f. 219 (v archivu Tøeboò.), Bøezanùv výtah. 5) DZ. 553.
B 22, B 25. V popise panství Novohradského r. 1541 pøipomíná se Poøeín zámek pustý (Pam. arch. X. 343-350), v registrech tého panství
r. 1613 tøi tvrze zboøené v spanilých místech, z nich jedna u Poøeína. (Arch. Tøeboò.)
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