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Poznámka: Jak bylo zdůrazněno výše v exkurzu č. 4, mapa nepřináší celkovou rekonstrukci 
síly Albrechtovy a husitské strany na Moravě, což zůstává úkolem do budoucna, nýbrž je 
pouhou ilustrací výkladu této práce. Jsou na ní proto zobrazeny především lokality, které 
jsou zmíněny ve výše analyzovaných písemnostech (č. 1–24). V mapě jsou znázorněny měst-
ské obce, doložené jako smluvní strany dohod nebo jako příjemci listů. Dále jsou znázor-
něny rezidence jednotlivých pánů a rytířů, resp. místa působení hejtmanů a purkrabích, 
zmiňovaných jako smluvní strany, ručitelé, spolupečetitelé a ubrmani, nebo jako vydavatelé 
či příjemci listů. Kromě toho jsou znázorněny též lokality, které můžeme na základě jiných 
pramenů a literatury považovat za rezidenci v daných listinách uvedených pánů a rytířů, 
ačkoliv jejich domicil není výslovně zmíněn (např. u osoby Jimrama z Doubravice jsou jako 
rezidence znázorněny Bošovice – jeho pravděpodobné sídlo v době v husitských válek, 
i když Jimram vždy důsledně vystupuje jen s predikátem z Doubravice). Konečně jsou 
v mapě znázorněna místa vydání listin, pokud se nepřekrývají s předešlými body (např. 
osoba častého účastníka dohod o příměří, Pertolta z Lipé, je znázorněna pomocí jeho 
rezidence – Templštejna; jedna z dohod o příměří však byla vydána na jiném Pertoltově 
majetku – Kurdějově). 

Brno (též místo působení hejtmana Viléma Ebsera)
České Budějovice
Uherské Hradiště (též místo působení hejtmana 
Petra Romana z Vítovic)

Znojmo (též místo působení hejtmana Jörga Launa)

Legenda:
Lokality spojené s Albrechtovými straníky jsou vyznačeny černě, lokality spojené s husitskou stranou 
červeně. Pokud u dané lokality došlo ve zkoumaném období (1427–1433) k posunu jedním nebo dru-
hým směrem, je příslušná značka znázorněna černo-červeně (Boskovice). Nejsou však znázorňovány 
posuny, o nichž víme pouze z jiných pramenů (Kroměříž je proto vyznačena červeně, protože ve zkou-
maných písemnostech vystupuje až její husitský držitel Smil z Moravan po dobytí města roku 1432).

Města, vystupující ve zkoumaných písemnostech (č. 1–24) jako smluvní strana nebo příjemce:
●
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Boskovice (rezidence Kuny z Kunštátu na Bosko-
vicích)
Bošovice (pravděpodobná rezidence Jimrama 
z Doubravice)
Deblín (rezidence Artleba z Věteřova, Drahotuš 
a Deblína)
Dolní Kounice (místo působení probošta Jana)
Jedovnice (rezidence Jiříka z Holštejna)
Lomnice (rezidence Jana st. a Jana ml. z Lomni-
ce; místo působení purkrabího Jana Dupníka)

Louka (rezidence Jana z Boskovic a Louky)
Lysice (rezidence Heralta z Kunštátu na Lysicích)
Orlovice (pravděpodobná rezidence Haška 
z Valdštejna)
Pohořelice (místo působení hejtmana Viléma Ebsera)
Rosice (rezidence Jošta Hechta z Rosic)
Špilberk (místo působení hejtmana Viléma Wald-
nera)
Žabovřesky (rezidence Jana z Popůvek a Žabovřesk)

Boskovice (rezidence Kuny z Kunštátu na Bosko-
vicích)
Bučovice (rezidence Čeňka z Bludova a Bučovic)
Černá Hora (rezidence Beneše z Boskovic a Čer-
né Hory)
Doubravice nad Svitavou (rezidence Heralta ze 
Sovince)
Horní Kounice (rezidence Jana z Kunštátu řeč. 
Suchý Čert)
Hoštejn (místo působení hejtmana Hynčíka z Frý-
valdova a z Hoštejna)
Ivančice (místo působení hejtmana Diviše z Pře-
hořova)
Jakubov (rezidence Jana Žibřida z Pernštejna)
Jindřichův Hradec (rezidence Menharta z Hradce)
Košíkov (rezidence Mikuláše Člupka)
Kralice nad Oslavou (rezidence Jana Moravy 
z Kralic)
Kroměříž (místo působení hejtmana Smila z Mo-
ravan)
Křídlo (rezidence Ctibora z Cimburka a z Křídla)
Letovice (rezidence Vaňka z Boskovic a Letovic)
Lukov (rezidence Lacka ze Šternberka na Lukově)
Měřín (místo působení hejtmana Jana Chbrovce)
Miroslav (rezidence Bohuňka z Miroslavi)
Miroslavské (pův. Německé) Knínice (rezidence 
Václava z Kukvic)
Mitrov (rezidence Hynka z Ronova a Mitrova; 
místo působení purkrabího Mikšíka z Újezda)

Modřice (rezidence Petra z Konice)
Moravecké Pavlovice (rezidence Jana Horkého 
z Pavlovic)
Moravský Krumlov (místo působení hejtmana Di-
više z Přehořova)
Odry (místo působení hejtmanů Dobeslava Pu-
chaly z Węgier a Smila z Moravan)
Osová (rezidence Zbyňka, Oldřicha a Smila 
z Doubravice a Osové)
Pernštejn (rezidence Jana z Pernštejna)
Plumlov (rezidence Jiříka Strážnického z Kravař)
Polná (rezidence Hynka Ptáčka z Pirkštejna 
a z Polné)
Sádek (rezidence Zdeňka z Valdštejna na Sádku)
Sovinec (rezidence Pavla ze Sovince)
Starý Jičín (rezidence Jana z Kravař a Jičína)
Strážnice (rezidence Petra Strážnického z Kravař)
Střílky (rezidence Rudolfa z Becze) 
Templštejn (rezidence Pertolta z Lipé; místo pů-
sobení purkrabího Ondřeje)
Tovačov (rezidence Jana Tovačovského z Cimbur-
ka)
Třebíč (místo působení hejtmana Jana Chabrovce)
Velké Meziříčí (rezidence Václava Strážnického 
z Kravař)
Židlochovice (rezidence Heníka z Valdštejna a Ži-
dlochovic; místo působení purkrabího Bohuše 
z Honětic a člena posádky Linharta z Žatčan)

Kurdějov (majetek Pertolta z Lipé, místo vydání 
listiny o příměří z 31. října 1431)

Prostějov (majetek Strážnických z Kravař, místo 
dohodnutí příměří z března 1430)

Hrady, města a místa, vystupující v příslušných písemnostech jako rezidence pánů nebo rytířů resp. jako pů-
sobiště hejtmanů a purkrabích; místa pravděpodobné rezidence osob, jejichž domicil se v příslušné listině 
neuvádí, je však známý z jiných pramenů:

■

Lokality, v nichž byly vydány příměřné listy, nejsou-li doloženy současně jako rezidence příslušných 
osob nebo jako města vystupující jako smluvní strany a příjemci písemností:

autor mapy: Jaroslav Synek

■

▲
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