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DRNOVICE

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu

Aãkoliv obce s názvem Drnovice nalezneme na mapû Moravy hned tﬁi, dne‰ní povídání bude samozﬁejmû vûnováno Drnovicím,
které se nachází v na‰em regionu, konkrétnû necelé 3 km od Lysic a bezmála 6 km od Kun‰tátu. K nejv˘znamnûj‰ím pamûtihodnostem obce patﬁí pﬁedev‰ím kostel Nejsvûtûj‰í trojice, jehoÏ pÛvodní kaple pocházela pravdûpodobnû jiÏ ze 13. století.
Z ãetn˘ch archeologick˘ch nálezÛ víme, Ïe obdobnû jako vût‰ina míst v na‰em
okolí byly i Drnovice osídleny jiÏ v pravûku. Nicménû zaloÏení Drnovic jako zemûdûlské osady je zahaleno mnoha otazníky,
ale spadá zﬁejmû do 12. ãi 13. století.
Boskovick˘ historik Jaroslav Bránsk˘ ve
své knize, vûnované historii Drnovic, uvádí, Ïe linii vladyckého rodu Drnovsk˘ch
z Drnovic, pﬁíbuzensky spojenou s pány
z Kun‰tátu, patrnû zaloÏil jist˘ Mikulá‰,
jehoÏ jméno se v dokumentech objevuje
v polovinû 13. století.
Pﬁesto ale první, opravdu prokázaná
zmínka o Drnovicích pochází aÏ z roku
1353 a je vázána na osobnost Jindﬁicha
z Drnovic, pravdûpodobnû Mikulá‰ova
vnuka, kter˘ pﬁedstavuje prvního, historicky doloÏeného ãlena ‰lechtického rodu
Drnovsk˘ch z Drnovic. Ti drnovské statky
vlastnili do poãátku 17. století, av‰ak zhruba od 60. let 15. století své hlavní sídlo pﬁesunuli z Drnovic do Rájce, kter˘ získali po
pﬁede‰l˘ch majitelích, pánech z Rájce.
Pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰ím i nejznámûj‰ím ãlenem vladyckého rodu
Drnovsk˘ch z Drnovic se stal Ctibor, Ïijící na pﬁelomu 15. a 16. století. O jeho
Ïivotû se mnoho neví, ov‰em jako znalec
místních zvyklostí se do dûjin v˘raznû zapsal svojí právní knihou obsahující souhrn
moravského obyãejového práva. Kniha
Drnovská, jak se tradiãnû tento právní spis
naz˘vá, spolu s Knihou Tovaãovskou b˘-
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Opravená budova Základní ‰koly v Drnovicích.
vají povaÏovány za nejv˘znamnûj‰í moravské právní památky raného novovûku.
Jak jiÏ bylo nastínûno, od roku 1464
vlastnili Drnov‰tí z Drnovic také panství
rájecké. V Rájci se zhruba o sto let pozdûji Bernard Drnovsk˘ z Drnovic zaslouÏil
o pﬁestavbu tehdej‰ího sídla na velkolep˘
renesanãní zámek. PÛvodní tvrz
v Drnovicích tak zcela ztratila na v˘zna-

mu a stala se pouze hospodáﬁskou budovou. Posledním muÏsk˘m ãlenem
Drnovsk˘ch z Drnovic byl pak BernardÛv
vnuk Jan, díky nûmuÏ byl rod pov˘‰en do
panského stavu. Po jeho smrti v roce 1619
byl ov‰em ve‰ker˘ majetek rodu odkázán
na jeho dvû dcery, Kateﬁinu a Johanku.
Kateﬁina spolu se sv˘m manÏelem
Zdislavem z Heissenstejna vlastnila

roãník V

panství
rájecké
i s Drnovicemi. Po
její smrti ve‰keré
statky i nadále náleÏely jejímu muÏi. V roce 1661, po
Zdislavovû úmrtí, pak panství, av‰ak
tentokrát jiÏ bez Drnovic, po svém ‰vagrovi naopak zdûdila druhá Janova
dcera Johanka. Nicménû ta si novû nabytého majetku dlouho neuÏila, neboÈ
zemﬁela zanedlouho poté, konkrétnû
v roce 1667. Tímto rokem pak také vymírá rod Drnovsk˘ch z Drnovic po pﬁeslici. Rájecké panství tak získává její
syn z rodu RoggendorfÛ.
Spoleãná historie Drnovic s rájeck˘m
panstvím se roze‰la v roce 1625, kdy právû manÏel Kateﬁiny z Drnovic Zdislav
prodal Drnovice s okolními statky Jiﬁímu
hrabûti z Náchoda, ãímÏ naopak do‰lo ke
spojení s panstvím lysick˘m. Od zhruba
poloviny 18. století pak Drnovice vlastnil
dal‰í v˘znamn˘ rod Piati, psan˘
z Drnovic. Roku 1811 pﬁe‰el majetek na
Antonii Piati z Drnovic, která se provdala za Franti‰ka Karla Dubského
z Tﬁebomyslic, jehoÏ následníci vlastnili
Drnovice aÏ do roku 1945.
Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Jar. Bránsk˘, Drnovice
v minulosti dávné i nedávné (2010)
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ãíslo 4

kvûten 2016

