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ÚVOD
Kdy se autor této práce ped svými asto technicky orientovanými páteli nkdy zmínil o tom,
e píe diplomovou práci o Valdtejnech, zpravidla se mu dostalo odpovdi, e to tedy bude
o Albrechtovi. A to pestoe se snail plae doplnit, e se práce má týkat Valdtejn ve
stedovku. Jak se zdá, zstává pro bné echy jediným mluvím Valdtejn pes staletou historii rodu jeden z nejvtích eských vojevdc, jen paradoxn eskou vc nechal na holikách. Zajímavé vak je, e se nenalo ani mnoho historik, kteí by z poetných len rodu pisuzovali njakou historicky významnjí roli nkomu jinému ne vojevdci Albrechtovi. Snad
práv touha prozkoumat tmu pod záícím svícnem-Albrechtem zpsobila, e jsme se pi volb
tématu diplomové práce rozhodli vnovat tomuto rodu.
Autor této práce se k tématu rodu Valdtejn dostal mírnou oklikou pes seminá prof.
PhDr. Lenky Bobkové, CSc., který se podílel na grantovém projektu Gotické umní v severních
echách (GAR, . j. 408/01/0092). Úkolem semináe bylo zpracování pozemkové drby severoeské lechty v letech 13301550. Tento zámr nevyel, zejména pro technické obtíe spojené
s tvorbou databáze nashromádných dat (která nicmén zstala zachována), ale autor si tak
alespo osvojil uritý zpsob práce, jisté znalosti a rovn chu zabývat se práv Valdtejny,
kteí mu pi zpracovávání jeho údlu (lechty na Turnovsku a Semilsku) dlali v majetkových
vztazích nepknou paseku.
Jsme si vdomi, e studium lechty je v dnení dob, po letech, kdy se to z ideových dvod nehodilo, opt na vzestupu. Prakticky práv v dob, kdy autor práce vstoupil do semináe
prof. Bobkové, zaal jeden z naich nejvýznamnjích nakladatelských dom, Nakladatelství
Lidové noviny, vydávat tituly z tehdy nové edice lechtické rody ech, Moravy a Slezska. Prozatím v edici vyly práce týkající se pti lechtických rod Hrabiic, Lichtenburk, pán
z Krava, ze Sovince a z Kuntátu.1 Autoi tchto knih se snaí navazovat na dobré tradice eské
medievistiky a pitom se opírat o nejnovjí poznatky v oboru. Doufejme, e se i nám takový
zámr alespo malým stípkem podail.
Nae práce je rozdlena do tí hlavních ástí. První je vnována Markvarticm coby pedchdcm rodu, druhá samotným prvním Valdtejnm a tetí politické aktivit konkrétních len
valdtejnského rodu za husitských válek.

1
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První ást pojednává nejprve o hypotetické vazb mezi Markvartici a údajnými charvátskými kmenovými kníaty v Pojizeí, poté sendviovým zpsobem rozebírá stopy jednotlivých
generací Markvartic ve veejné sfée a jejich podíl na kolonizaci a roziování rodové dravy.
Sluba kníatm a králm a kolonizace Pojizeí, Podjetdí a nakonec i Podkrkonoí tvoily
dva pilíe moci rodu Markvartic a v koneném dsledku i jejich potomk Valdtejn (tebae
ti si dali takíkajíc velmi záleet na tom, aby jejich výsledky co nejrychleji promrhali).
Druhá ást se vnuje Valdtejnm od jejich vydlení z markvartického velkorodu. Snaí se
nastínit základní genealogické vazby i pozemkové vlastnictví jednotlivých vtví. Pokouí se vybrat z dosud navrených eení to nejpravdpodobnjí i navrhnout vlastní, kde je to poteba.
Neváhali jsme zde asto pouívat píslovené Occamovy bitvy, doufejme, e jsme tak z koatého stromu nevytvoili bezcenný pahýl.
Oproti Markvarticm, úspným jak ve veejném psobení, tak v soukromých záleitostech, se Valdtejnové z veejné sféry vícemén stáhli, a soustedili se na lokální záleitosti
peván majetkového charakteru. Na pelomu 14. a 15. století se vak v rámci rodu objevilo
nkolik osobností, kterým zejména nadcházející husitské války poskytly píleitost prosadit se
i na nejvyí úrovni. Pilo nám, e popis jejich politických aktivit by v peván genealogické
druhé ásti zanikl, a tak jsme zvolili odliný pístup  líení vzestupu a pádu tchto osobností
na pozadí dobových událostí jsme vyhradili zvlátní tetí ást.
Za závrem práce následují jet pílohy. První, textová, se zabývá nejdleitjími sídly
rodu a vývojem jejich erbu. Druhá, obrázková, jednak dokumentuje ob ásti pílohy textové,
jednak se snaí piblíit formou map události popisované v práci. Jako uritý bonbónek obsahuje i reprodukce fiktivních portrét ty význaných len rodu od V. V. Reinera.
Pi konzultaci naí práce jsme narazili na otázku, zda bylo nutné vnovat tak velký prostor
Markvarticm místo vlastních Valdtejn. Myslíme si, e bez ádného poznání kmene-Markvartic, z nho vyrostla vtev-Valdtejnové, by nám mohly uniknout nkteré konkrétní souvislosti. Doufáme, e to laskavý tená pi konzumaci naí práce pochopí. Vnujeme tomuto tématu zmínku jet v závru, protoe tam u bude tená vybaven podprnými fakty, na nich zakládáme nai obhajobu.
Jestlie píchod Markvartic na historickou scénu pedstavuje spodní asovou hranici tématu naí práce, zastavme se také u jejího horního vymezení. Z asových a prostorových dvod jsme se rozhodli ukonit zkoumání rodu Valdtejn piblin v období krátce po skonení
husitských válek. Nkteré vtve nicmén zmiujeme a do poátku 16. století, jiné naopak pouze do konce století 14., to jsou vak z hlediska celku okrajovjí záleitosti, my zde mluvíme
o jádru rodu (tpanické vtvi), ze kterého pocházejí i dnení ijící písluníci rodu.
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A toto jádro prodlalo bhem husitských válek dleitý zlom v osob Heníka Skalského
z Valdtejna, jeho nejblií píbuzní postupn v nkolika málo generacích v ústraní vymeli.
On sám horliv budoval velkou pozemkovou základnu, úastnil se veejného ivota v dob rodící se stavovské monarchie a zejména dal ivot tem potomkm, zakladatelm tí vtví, z nich
jedna má stále jet aktivní následníky. Ve výhledu eknme dvou staletí od jeho as se nenael píhodnjí bod pro peruení práce. A jít za tento horizont by bylo nad síly jediného
lovka (poblohortí Valdtejnové krom toho u mají svého badatele).
Na poátku moderního zájmu o výzkum rodu Valdtejn stojí pochopiteln legendární August
Sedláek. Ten jim vnoval nkolik pasáí ve svém stejním díle, Hradech, zámcích a tvrzích
království eského, z nich nejdleitjí jsou zmínky v pátém a desátém díle.2 Ponkud propracovanjí podoba genealogie rodu se pozdji stala heslem Z Valdteina ve XXVI. díle Ottova
slovníku nauného, je oplývá hojností písluník rodu, nicmén chybí zde odkazy na prame ny.3 Odkazy vbec pedstavují slabou stránku jinak úctyhodného a dosud nepekonaného Sedlákova díla. A. Sedláek ml toti obas ve zvyku uvádt jen obecné urení zdroje bez urení
svazku nebo stranového rozsahu. Na druhou stranu také vycházel z dnes u jen tko
dostupných zdroj, jejich informace tím zachoval pro dalí generace. Nám se natstí vtinu
jím odkazovaných pramen podailo dohledat a ovit.
Dalím velikánem, který se zabýval valdtejnským rodem, byl J. V. imák, rodák z kraje
prvních Valdtejn. Oproti Sedlákovi vynikal daleko vtí erudicí a zkueností, které se zákonit musely projevit v jeho pojetí valdtejnského rodokmenu, tebae mu nevnoval tolik pozornosti jako A. Sedláek. Poprvé své názory na tuto otázku prezentoval irímu publiku ve stejním díle Píbhy msta Turnova nad Jizerou, v nm se pokusil o moderní výklad djin
msta za pouití nejenom písemných, ale dokonce i archeologických pramen.4 Nakonec vypilovanou podobu svého pojetí zalenil do monumentální Stedovké kolonisace v zemích eských, v jejím pípad se i pes silné dobové zabarvení (dílo vylo roku 1938) jedná o skutený
pomník velkého pozitivisty.5
Vedle imáka se poátky valdtejnského rozrodu zabýval i imákv krajan zpod Kozákova
a jeho vný, mnohem úspnjí rival Josef Peka. V dob svého studia na Filozofické fakult
Univerzity Karlovy se mu zejm podailo získat brigádu v oboru, podílel se toti na zpracování Rodinného archivu Valdtejn (dále RAV), v jeho rámci vytvoil vlastní, velmi sofisti2
3
4
5

SEDLÁEK, August: Hrady, zámky a tvrze království eského V. Praha 1887, s. 240249; TÝ, Hrady,
zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 47, 5960, 74, 76, a 311312.
Sk (= A. Sedláek), Z Valdteina, Ottv slovník nauný XXVI, Praha 1907, s. 335343.
IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 1719.
IMÁK, J. V., eské d jiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, zejména s. 174
178, 191200, 268306.
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kovaný pohled na genealogii Valdtejn ve 14. století. Tato raná Pekaova práce adu desetiletí
dlela ve fondu RAV, kde ji objevil mnichovohradiský archivá Vladimír Budil (mimochodem
velký odprce pevozu RAV do Prahy). Její kvality jsou natolik nesporné, e se o ni pi zpracování doposud nejkanonitjí verze valdtejnského rodokmenu opel i autorský kolektiv pod
vedením R. Andla, který v 80. letech 20. století zpracovával tetí díl moderního pandánu Sedlákových Hrad.6 Pekaova studie pak byla v úplné pvodní podob uveejnna ve druhém
roníku obnoveného vlastivdného asopisu Od Jetda k Troskám.7
Valdtejnským pedkm Markvarticm vnoval zvlátní monografii, nazvanou prost
Markvartici, písluník rodu B. Waldstein-Wartenberg. Tato práce sice trpí adou chyb a smylenek i archaizujícím pojetím a odtreností od domácí literatury, prokazuje vak nesmírné zaujetí pro téma a znanou erudici starého pána v jemu známých pramenech, tedy v první ad
v Erbenových Regestech, dále ve Friedrichov Codexu. Moná by také bylo spravedlivjí mu
spí ne objektivní nedostatenost vytýkat píliné subjektivní zaujetí pro vc. Zkrátka se natolik snail oslavit svj rod, své pedky, a zaal vidt chiméry  lapidárn eeno, za kadou se bespornjí zmínkou ve zmínných edicích vidl schovaného Markvartice. Nejmarkantnjí je
tento pístup na samém poátku rodu, prakticky kadého Markvarta, Benee a Závie z konce
12. století toti povaoval za leny svého rodu, co pi ídkosti dochovaných písemností z té
doby iní z Markvartic neuviteln mocný rod.8 Shroma uje vak rozsáhlé mnoství odkaz
na prameny, zejména na Friedrichv CDB a Erbenovy RBM. Zprostedkovává také názory zahraniní, peván nmecké historiografie.
Vedle této hlavní literatury nám byly nápomocný i rzné mení stat a lánky. Z tch nejdleitjích jmenujme pasá o hradiském kláteru v práci o cisterciáckém ádu v eských zemích K. Charvátové,9 dále práci I. Rakové o pozemkové drb pán z Vartenberka10 a adu archeologických a kastelologických prací.
Na prvním míst z nich uve me knihu J. Waldhausera eský ráj oima archeologie.
Pestoe se jedná o popularizaní dílo, obsahuje mnoství neocenitelných odkaz na studijní literaturu a shrnutí dosavadního bádání k daným lokalitám.11 Podobný význam pro nás mla i en-

6
7
8

9
10
11

AND L, R., a kol., Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984,
s. 586.
PEKA, J., Rozrod pán z Valdtejna ve vku XIV., OJT 2, 1995, . 1, s. 111.
Podobné velikáské snahy nejsou cizí ani jiným, jet ijícím lenm rodu. Karel Albrecht WaldsteinWartenberg napíklad v knize Tisíc let Valdtejn v echách uvedl, e prvními nositeli znaku lvice, resp.
lva v echách byli Markvartici a teprve po jejich vzoru pijali lvici a pozdji i lva do znaku Pemyslovci.
Oproti nmu poznatky koleného archiváe Bertholda mají alespo njakou vypovídací hodnotu.
CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420. 1. svazek, Fundace 12. století,
Praha 1998.
RAKOVÁ, I., Vývoj pozemkové drby pán z Vartenberka v letech 12811415, HG 18, 1979, s. 69102.
WALDHAUSER, J., eský ráj oima archeologie. 300 tajemných míst a jejich píbhy, Liberec 2006.
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cyklopedie eských skalních hrad Z. Fiery, na ní si krom odkaz na odborné lánky ceníme
i nashromádní terénních zamení a rekonstrukcí písluných hrad.12
Velkou oporou nám byla ada lánk z regionálního historického sborníku Z eského ráje
a Podkrkonoí, jmenovit lánky Jiího Úlovce, Petra ídy, Zdeka Fiery a zejména Jana
Prostedníka. Bez tchto lánk by nae práce v ádném pípad nemohla obsahovat tolik archeologických údaj, a komparace písemných a hmotných pramen, o ni jsme se pokusili, by
byla prakticky nemoná.13 Stejným zpsobem pro nás byly pínosné i studie v kastelologickém
sborníku Castellologica bohemica.14
Nalézt odpovdi na otázky nkterých dílích problém, pípadn dalí odkazy na prameny
a literaturu se nám podailo i v nkterých dalích asopisech a sbornících, nap. v Mediaeváliích
historikách bohemikách15 a pak hlavn v asopisu Matice moravské.16

12
13

14

15

16

FIERA, Z., Skalní hrady zemí koruny eské, Praha 2004.
ECH, P.,  LUTOVSKÝ, M., védské ance v pravku a rané dob djinné, ZP 5, 1992, s. 1337;
PROSTEDNÍK, J.  ÍDA, P., Novosvtský prsmyk. Pechod pes západní Krkonoe v pravku
a stedovku, II. ást. ZP 15, 2002, s. 721; PROSTEDNÍK, J.  ÍDA, P., Novosvtský prsmyk.
Pechod pes západní Krkonoe v pravku a stedovku, ZP 14, 2001, s. 735; PROSTEDNÍK, J.,
Archeologický výzkum románského kostela v Turnov-Nudvojovicích, ZP 16, 2003, s. 205237;
PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 740; SIGL, J.  WOLF, V., Zjiovací archeologický výzkum hrádku v poloze Hradit u Horních
tpanic a jeho pínos k poznání kolonizaního procesu na Jilemnicku, ZP 2, 1989, s. 714; ÚLOVEC, J. 
FIERA, Z., Hrad Nístjka, ZP 14, 2001, s. 3652; WALDHAUSER, J., První stadium vývoje msta
Mladé Boleslavi podle aktuálních archeologických pramen, iniciativa pro dalí studium, ZP 5, 1992,
s. 163167.
BRESTOVANSKÝ, P.  STARÁ, M., Hrad Návarov  výsledky archeologické sondáe v roce 1994, CB 9,
2004, s. 93100; DURDÍK, T.  NEMEKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Z., Falený praský gro z hradu
Kozlov (Chlum), CB 8, 2002, s. 393398; GABRIEL, F., Hrad Frýdtejn, CB 8, 2002, s. 173192;
KALFERST, J.  PROSTEDNÍK, J., Pedstihový výzkum hradu Dolní tpanice, CB 5, 1996, s. 6374;
EDIVÝ, J., Hrad Ostrý  Scharfenstein. Píspvek ke stavební historii hradu, CB 7, 2000, s. 151169;
TOMÍEK, T.  ÚLOVEC, J., Hrad Bradlec, CB 8, 2002, s. 217246; WALDHAUSER, J.  SOSNOVEC,
P., Nová archeologická zjitní o hradech Pojizeí, CB 9, 2004, s. 383386.
BELLING, V., Vývoj a postavení tzv. Provincie Záhvozd v ran stedovkých echách, MHB 9, 2003,
s. 726; BOUBÍN, J., Vznik panských jednot, MHB 1, 1991, s. 217229; HLAVÁEK, I., Aktivita eské
lechty na dvoe Václava IV., MHB 1, 1991, s. 205215; MALÁ, D., Skladba praského dvora za vlády
Václava II., MHB 9, 2003, s. 97163; IM NEK, R., Ddictví po ekovi z Vartenberka, MHB 5, 1998,
s. 105118; P ROVÁ, M., Svdkové v listinách Václava I., MHB 9, 2003, s. 5795.
HOFFMANN, F., K prehistorii moravských Tábor, MM 86, 1967, s. 202218; MAT JEK, F., Vývoj
feudálního majetku na jihovýchodní Morav ve 14. a 15. století, MM 98, 1979, s. 104120; PLAEK,
M., Rakouský rod pán z Trnavy (Thürnau) a jejich vztah k Morav, MM 116, 1997, . 1, s. 7992;
SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 217236.
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MARKVARTICI  OTCOVÉ ZAKLADATELÉ
RODU VALDTEJN
PVOD MARKVARTIC
lechtický rod pán z Valdtejna vznikl rozrodem velkého a mocného velkorodu Markvartic.
Pi pátrání po poátcích rodu Valdtejn se tak nevyhneme exkurzi do dob kníecích ech, kdy
se objevují první historicky známí lenové markvartického velkorodu.
Na jejich vzájemné vztahy meme v této dob, typické jen zídkavým uíváním predikát,
usuzovat podle úedních titul a hlavn podle kestních jmen. Kadý z velkorod kníecího období uíval toti pro pojmenování svých písluník vlastní oblíbená jména. Tak Vítkovci mli
v oblib jména Vítek, Závi i Vok, Hrabiici Kojata, Vebor, Bohu, Beneovici Bene, Dobe,
Ronovci zase Smil, astolov a Jindich. U Markvartic to byla jména Markvart, Bene, Havel
a Závi, pozdji jet Jaroslav, Zdenk, Jindich a Vok. Bohuel toto pravidlo neplatí absolutn,
co asto vede k nejasnostem, zámnám a sporm.
Prvním známým nositelem jména Markvart v eských pramenech je sluebník krále Vratislava I. a pozdji snad vychovatel jeho syna Vladislava Markvart zvaný Nmec.17 U nj ovem
nelze prokázat, zda byl doopravdy prvním pedkem tohoto severoeského rodu. Ve 40. letech
12. století se svdenými adami mihl jakýsi Markvart z Doubravy (mimochodem první uivatel predikátu v eských pramenech) a vedle nj také jistí Bene a Závi.18 Ani je ovem nelze
s jistotou piadit k Markvarticm, pestoe byli nositeli oblíbených markvartických jmen. Jan
Klápt Markvarta z Doubravy umísuje na Stíbersko.19
V listin, datovatelné mezi roky 11431148, v ní olomoucký biskup Jindich Zdík potvrzuje strahovskému kláteru jeho statky, které ml získat od praského biskupa Jana (1143
1139) a od krále Vladislava I., je uvedeno také zboí Veli, je biskup Jan koupil od jistého
Benee, syna Markova (Benes filio Marci).20 Vzhledem k tomu, e Veli leí v severních echách nedaleko pozdjí markvartické domény, Markus me být zkomolený nebo patn
opsaný Markvart (Benes filio Marcuardi, Marchuarti, Marqvardi nebo podobn) a Bene je
jedno z oblíbených markvartických jmen, nelze vylouit, e byl jedním z prvních Markvartic,
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CDB I, s. 163, . 157; s. 165, . 158.
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jak se domníval B. Waldstein-Wartenberg.21 Nicmén je také dost dobe moné, e se jedná
o omyl a e zmínný Bene patil k jinému rodu, teba k Beneovicm.
Tradin je tedy za prvního doloeného Markvartice povaován komorník krále Vladislava
Markvart, uvádný v jedné listin z roku 1159,22 otec bratí Hemana, Havla a Závie, od nich
u lze vcelku bezpen sledovat markvartický rodokmen. Jemu nebo jeho potomkm je pipi sováno, e se jim podailo ovládnout kastelánský úad v Mladé Boleslavi a e odsud vedli
územní expanzi proti proudu Jizery, kde si posléze jejich dalí potomci zaloili jako svá sídla
vrcholn stedovké hrady a také nkolik mst, kláter a njakou tu vesnici.
Kdo byl tento komorník, který se prameny jen mihne (ostatn jako celá ada jiných lechtic té doby)? Snaha zodpovdt otázku Markvartova pvodu lákala adu djepisc u od 19.
století, i proto, e v této neblaze nacionáln zabarvené epoe mla etnicita lechty dát zapravdu
názorm o nadazenosti nebo nenadazenosti jednoho národa nad druhým i naznait, kdo e
vlastn má historická práva na eské zem. A tak nmetí historikové, konkrétn Julius
Lippert,23 pedloili názor o Markvartov nmeckém pvodu. Usuzovali zejména z jeho jména,
které je nmecké, stejn jako jméno jeho syna Hemana.
Nmecká jména byla ovem pouívána i pro osoby slovanského pvodu (a naopak  východofrancký vládce Arnulf pojmenoval svého syna jménem Zwentibold  Svatopluk na poest
velkomoravského vládce), take z pvodu jména nelze jednoznan usuzovat na etnicitu jeho
nositele. Vdy i nkteí pemyslovtí vládci uívali dvojí jména, v domácím prostedí eská,
v cizím (latinském i nmeckém) nmecká, pípadn romanizovaná nmecká, nap. Pemysl
Otakar, Vladislav Jindich, Jindich Betislav. Navíc u bezprostední potomci komorníka
Markvarta nesli bn slovanská jména jako Bene i Závi. Otázku etnického pvodu rodu lze
tedy shrnout a odsunout s tím, e se jednalo bu

o poslovantlé Nmce nebo o ponmené

Slovany, ale tento rozdíl nemá píli velký význam. I kdyby toti nkterý z pedk Markvartic
(nebo i jiných rod) pocházel pvodn z Nmecka, v tehdejí eské spolenosti, uzavené
a jet nedotené vysplou rytískou kulturou, zprostedkovanou práv nmeckým prostedím,
by se on nebo jeho bezprostední potomci velmi rychle poetili.24
Vedle otázky etnicity lechty zamstnávala historiky, zabývající se eskými djinami, také
otázka kontinuity pedstátní, kmenové lechty se lechtou vrcholn stedovkou. B. WaldsteinWartenberg, autor monografie vnující se Markvarticm, vyslovil názor, e Markvartici jsou
potomky pvodní slovanské rodové lechty. Ztotonil je s údajnými charvátskými kmenovými
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WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 32.
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kníaty, která mla nejdéle do 10. století ovládat stední Pojizeí a sídlit nejspíe na hraditi
HradaKlamorna pod horou Muský.25
Jako doklad své hypotézy pouil B. Waldstein-Wartenberg ponkud neastný výrok J. V.
imáka, e pozemkové vlastnictví Markvartic bylo narozdíl od dreb jiných rod u od zaátku znan rozsáhlé a konsolidované. Usoudil, e takový stav nemohl vzniknout z kníecích výsluh a dar, e tudí musel mít starí koeny. Svou teorii B. Waldstein-Wartenberg podepel i archeologickými výzkumy, dokládajícími v podstat nepetrité osídlení stedního Pojizeí od
doby kamenné.26
Hypotéza B. Waldstein-Wartenberga odpovídá stavu historického poznání své doby. Dnení
historiografie má ponkud odliné názory jak na dobu ped vznikem pemyslovského státu, tak
i na vznik pozemkové lechty. Tak napíklad celá teorie o Charvátech a jejich polonezávislém
kníectví v severních echách je dnes ponkud zpochybnna D. Tetíkem, který napadl jak
kmenovou podstatu tohoto kníectví, tak i geografické umístní Charvát do severních ech.27
Z pohledu této práce ale není dleité, jestli v severních echách ili Charváti nebo echové. Spíe je pro nás dleitá otázka, jestli v Pojizeí skuten mohl existovat njaký nezávislý pedpemyslovský územní celek a jaké byly jeho pípadné osudy.
Pestoe stední Pojizeí vykazuje známky souvislejího kontinuálního osídlení u od neolitu, nic nám to neíká o kontinuit pozemkové drby z doby kmenového kníectví do vrcholného stedovku. Abychom o ní mohli uvaovat, musíme se zabývat vládci, kteí v této oblasti
v dob ped sjednocením státu panovali. Urité informace o nich nám mohou podat sídla,
z nich by mohli ovládat tuto oblast. Z nich picházejí do úvahy tyi.
Jednak je to hradit na vrchu Chlum východn od Mladé Boleslavi s výrazn strategickou
a dominantní polohou. Pes nedostatek informací lze usuzovat, e hradit bylo osídleno (nemluv o starím, pravkém osídlení) u v 8. století, nicmén hlavní rozkvt zailo a ve stední
dob hraditní, tedy v 9. a 10. století.28
Dále je to dvojhradit HradaKlamorna s neolitickými poátky. Nalézá se na obvodu strm vyvýené pískovcové náhorní planiny pod vrcholem Muský poblí Mnichova Hradit.
Skládá se ze dvou opevnných poloh, je nejspíe tvoí jednu opevnnou soustavu. Vtí z nich,
Hrada, s rozlohou asi 15 hektar, je na jiní stran oddlené hlubokou roklí od sousední malé
skalní ostrony Klamorny o pvodní rozloze asi jeden hektar. Celá soustava vykazuje stopy u
neolitického osídlení. V raném stedovku byla Hrada opevnna nejspíe ji na poátku 9.

25
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IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 4.
WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 10, 1516, 2123.
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století, Klamorna o nco pozdji, po vtinu své existence vak ob polohy tvoily jedno významné hradit, jeho existence skonila v 10. stol.29
Pestoe starí bádání nkdy ztotoovalo hradit Chlum s hradem dobytým a znieným
kníetem Boleslavem I. roku 936 a jeho význam také posiluje fakt, e po jeho zniení byl na nedaleké ostron v Mladé Boleslavi vybudován nejspíe u Boleslavem I. správní kníecí hrad,
archeologové za nejpravdpodobnjí sídlo pedpemyslovských vládc Pojizeí povaují vtí
a významnjí hradit HradaKlamorna. Pedpokládají, e nejvtí význam mlo ve druhé
polovin 9. století, poté asi upadlo do závislosti na Velkomoravské íi. Pak se jeho vládce
osvobodil, ale nakonec on i jeho následníci neunikli sjednocovacím snahám praských Pemyslovc. Pestoe byli zejm poslední z tch, kdo jim dokázali odolávat, zejména kvli poloze na samé hranici tehdejí sídelní ekumeny, nakonec dolo i na n. Nkdy v letech 936950
bylo hradit znieno poárem a jeho vládci zejm vyvradni, jak to bylo tehdy bné.30
Ob tato sídla byla zniena a u neobnovena, take z hlediska kontinuity nepipadají do
úvahy. Jako o nco zajímavjí se v tomto ohledu jeví dalí dv hradit v regionu. Jednak jsou
to archeologicky zcela výjimené Prachovské skály. Jejich areál se skládá z ady lokalit s místními názvy jako nap. Nad Fortnou, Starý hrádek, Nový hrádek, Bukovina, v nich bylo postaveno nkolik opevnní vzájemn propojujících jednotlivé skupiny skal.31 A pak je to hradit
Porá na úzkém ostrohu nad soutokem dvou íek poblí Sobotky, chránné z jediné pístupné
strany íjovým opevnním a obývané v 7.10. století.32
Pestoe tato dvojice hradi také prola zkázou v 10. století, vykazují ob stopy osídlení
i po pádu pojizerského kníectví. Bez dalích vykopávek nelze ovem urit, jestli se jednalo
o vtí správní sídla, nebo jen pouhé vesniky. Nejzajímavjí je centrální ást prachovoskalského hradit, zvaná Starý hrádek. Rudolf Turek pedpokládal, e slouila jako sídlo charvát ských kníat a po jejich odstranní i Pemyslovci dosazeného správního úedníka. Navíc zde
byly nalezeny jednoznan kesanské hroby a dokonce i pozstatky malého devného kostelíka z 11.14. století.33
e by tedy pece jen kontinuita? Spíe ne. Jak Chlum, tak i HradaKlamorna byly znieny
násiln. Stejn tak Porá a Starý hrádek, tebae vykazují stopy pozdjího osídlení. To znamená, e pipojení zdejí oblasti neprobhlo mírov, take dosavadní vládce nemohl peít
a být jmenován hradským správcem. Tím se tak s nejvtí pravdpodobností stal nkdo jiný,
zejm nkterý z druiník pemyslovského kníete.
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Jak se tedy zdá, lokální pojizerský kníe, a u ech nebo Charvát, zejm neml anci peít
sjednocování eského státu Pemyslovci v polovin 10. století. Jak si ale poradit s hlavním
argumentem B. Waldsteina-Wartenberga, e markvartická doména byla píli velká na to, aby
vznikla z pouze z kníecích dar, a e tedy musela být ddictvím po pedchozích vládcích? Proti nmu mluví, e jednak nebyla jejich doména zase a tak velká  B. Waldstein-Wartenberg
penáel pomry 13. stol. na dobu kníecí  a pak se opíral o dnes u pekonaný názor o státní
kolonizaci ve 12. století, podle nho ml být hlavním organizátorem kolonizace ve 12. století
pemyslovský kníe. B. Waldstein-Wartenberg tak nedostaten oceoval rozklad dosavadního
správního aparátu, tzv. hradské soustavy, a stupe privatizace jednotlivých obvod.
Co tím máme na mysli? Na pelomu 10. a 11. století nastal ve vývoji eského kníectví významný zlom. Pedchozí mocná, na výbojích (i vi pojizerským vládcm) zaloená íe eských Boleslav se v dsledku nemonosti dalí expanze zhroutila. Stát, který ztratil vtinu
svých drav vetn (doasn) Moravy, musel provést nutné reformy, aby peil útoky svých
mocných soused.
A tak po dob koistné (10. století) následovala fáze, kterou by lo nazvat beneficiární
(11. a 12. století).34 Vojenské kníecí hrady, jejich sítí pokryl Boleslav I. vtinu území ech
(na Morav k tomu dolo za Betislava I.), se zmnily ve správní, hospodáská i církevní centra
pilehlých oblastí. Tak vznikla hradská soustava, je se stala páteí státní moci.
Pední písluníci vojenské druiny, stojící nejblíe osob panovníka, zaali pejímat vrcholné úední a správní úkoly za podíly na státních dchodech. Spolu se zbytky eské rodové
aristokracie, za kterou jsou nejastji pokládáni Vrovci, Munici a Tptici, se mnili v primates,
maiores natu, comites, proceres anebo nobiles, zaali tedy utváet vrstvu zemské aristokracie,
od ní vede cesta k vrcholn stedovké ddiné vyí lecht.35
Narozdíl od západoevropských leník neila raná eská lechta z pímého uívání velkých
pozemkových majetk, ale z podíl na státních daních a dchodech, vybíraných z hradských
obvod i jiných zempanských majetk, náleejících panovníkovi a jim z titulu úadu propjovaných. Tento systém byl pemyslovskými kníaty pevzat z Velké Moravy, kde zase zapsobil vzor Francké íe. V samotné Francké íi se vak u peil, a byl nahrazen lenním systémem.
Postupn se i v eských zemích zaala hradská a dvorská beneficia, jejich výnosy pvodn pedstavovaly jistou ást z celkových píjm kastelánie nebo úadu, pekrývat s poitky
z urité pdy a z konkrétních lidí. Souasn zaali usilovat kasteláni, zatím pesouvaní z úadu
34
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do úadu dle kníecí libovle, o doivotní drbu hradských beneficií a posléze i o jejich udrení
pro své potomky. V dalím vývoji se tedy beneficiární píjmy, v podob u nikoliv bezejmenného dílu z vybraných dávek, ale pímo konkrétních statk, stávaly prakticky ddiným vlastnictvím svých uivatel. Statuta kníete Konráda Oty pak ji jen právn potvrdila existující, evolun vzniklý stav. Beneficiái si pivlastovali kníecí statky, a s nimi jako majetkovou základnou se mnili v jakési klany, velkorody. K nejznámjím velkorodm patili vedle
Markvartic Hrabiici, Hroznatovci a Drslavici v západních echách, Buzici, Beneovici
a Kounici ve stedních, Bavorovici a Vítkovci v jiních, Naeratici (Hronovici) ve východních
a Ronovci v severních.
Hradská soustava tak zaala ztrácet smysl své existence, a byla (ve 13. stol.) dokonce i na
obtí samotnému panovníkovi jako u v podstat jen parazitující instituce. Rané lechtické dravy se ale obvykle skládaly z více sloek. Jejich nevelký základ se vedle zábor na úkor sveného beneficia zvtoval i kníecími dary a výsluhami. Nezanedbatelnou a stále významnjí
sloku ale zaaly tvoit pozemkové zisky z kolonizace.
K názoru B. Waldsteina-Wartenberga lze tedy dodat, e lechtití pedáci nebyli mocní
a bohatí z dvodu zddného postavení a majetku, ale spíe díky slabosti a hateivosti jednotlivých kníat, mezi nimi mohli lavírovat, a také díky své vlastní podnikavosti a dravosti, s ní
dokázali uzurpovat ásti kníecího majetku. Ne nadarmo pirovnal J. emlika období úpadku
hradské soustavy k divoké privatizaci 90. let 20. stol. Z neexistence silné centrální vlády tili, jak u to bývá, ti s ostrými lokty. Doba prost nabízela adu píleitostí a podnikaví
a schopní (nkdy i vehoschopní) je dokázali vyuít.36
Na hromádku argument, svdících proti tezi o kontinuit mezi pojizerskými kníaty a Markvartici, meme vedle archeologických nález a dvod takíkajíc ideologických pihodit jet
úední evidenci pemyslovského státu, tj. listinné památky.
Máme na mysli teba donaci, kterou údajn uinil poátkem 12. století kníe Vladislav
benediktinskému kláteru v Kladrubech. Pozdjí listinné falzum37 tvrdí, e mu daroval Sezemský újezd na prav stran Jizery mezi dneními msty Turnovem a Mnichovým Hraditm. Akoliv datace je sporná, o obsahu listiny neme být pochyb, Sezemský újezd skuten náleel
kladrubskému kláteru a jako takový ho s ním známý Havel z Lemberka, o nm bude jet e,
vymnil za vesnici íkov u Pelhimova.38 Existence Sezemského újezdu, tedy bývalého kníe-
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cího majetku, vyvrací monost, e by Pojizeí bylo alodem Markvartic z doby pedpemyslovského kníectví.39
Dále proti kontinuální markvartické drb Pojizeí svdí i fakt, e boleslavská kastelánie
mla bhem této doby i jiné ne markvartické dritele: roku 1159 jím byl jakýsi Vezene, roku
1177 Pibyslav, roku 1183 Lutbor a dokonce jet roku 1226 Sezima.40 Pokud by mla být
markvartická drba Pojizeí tak pevná, jak soudí B. Waldstein-Wartenberg, nemohlo by se stát,
aby Markvartice v purkrabském úadu této klíové kastelánie by i jen naas nahradil nkdo
jiný.41
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MARKVARTICI V POLITICKÉM DNÍ NA PELOMU 12. A 13. STOLETÍ
Vrame se zpt ke komorníku Markvartovi. V listinných pramenech se vyskytuje skuten pouze roku 1159, kdy svdí na listin krále Vladislava I. pro kláter ve Valdsasích, take nevíme
nic o tom, jak dlouho byl ve svém úad ped tímto datem. Listiny ale umoují odvodit, e
jet tého nebo nejpozdji následujícího roku tento úad ztratil, nejspíe zemel. Roku 1160
toti král Vladislav potvrdil premonstrátskému kláteru v Hraditi u Olomouce jeho statky a ve
svdené ad se ve funkci komorníka objevuje jistý Nemoj.42
Markvart po sob zanechal syny Hemana, Havla a Závie. Nejlepí postavení z nich získal
nejstarí Heman, zvaný erný (v pramenech se vyskytuje v letech 11751197). Narozdíl od
otce nevstoupil do slueb stárnoucího Vladislava nebo jeho designovaného nástupce Bedicha,
ale podpoil Sobslava II. Vichni ti Markvartici byli pívrenci nového kníete ze
sobslavovské vtve Pemyslovc, jak o tom svdí nkteré listiny z té doby, ale jedin Heman
obdrel dvorský úad  stal se marálkem a posléze i komorníkem.43
Sobslav II. se snail opírat o poslední zbytky svobodných sedlák, tím si ale rozhnval
nejmocnjí lechtické rody Hrabiic a Hroznatovc, které pely na stranu Vladislavova syna
Bedicha. Markvartici vak selskému kníeti zstali vrni. V bitv u Vyehradu roku 1179 byl
Sobslav poraen a uchýlil se na hrad Skála neznámé polohy, kde jet nkolik msíc
odolával.
O hradu Skála bylo napsáno mnoho. B. Waldstein-Wartenberg se domníval, e postavení
Markvartic jako vrných Sobslavových stoupenc by umoovalo výklad, e se Skála na cházela nkde na jejich území v Pojizeí.44 Ztotooval hrad Skálu s pozdjí Hrubou Skálou
a povaoval ho za alodiální markvartické sídlo v souladu se svou teorií o kontinuit mezi
charvátskými kníaty a Markvartici. Hrubá Skála je vak pozdjí, vrcholn stedovký hrad,
a ádný archeologický przkum nesvdí, e by na jeho míst bývalo mladohraditní opevnní.
Krom toho s ohledem na ve, co bylo napsáno v pedchozí kapitole, by Skála v té dob stále
jet musela být kníecím a nikoliv lechtickým majetkem. Vývoj jet nedospl k tomu, aby se
njaký velkorod odváil natrvalo zabrat kníecí hrad, k tomu docházelo  jmenovit u Markvartic na píkladu Mladé Boleslavi a Dína  a v následujícím století.45
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CDB I, s. 196, . 208.
CDB I, s. 244, . 278; s. 246, . 279; s. 247, . 280.
WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 37.
IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 674, 804. Ani ve
13. a 14. století si vak lechtici nemohli být zcela jisti, e jim panovník zprivatizovaný majetek
neodejme. O tom svdí níe citovaný píklad Jana z Michalovic, který po smrti Pemysla Otakara II. piel
o Dín, podobn i kauza Naeratice Lévy z Brady, který roku 1304 ztratil Ji ín i svj vlastní hrad
(ÚLOVEC, J., Píspvek k djinám a architektonické podob hradu Brada, ZP 9, 1996, s. 10).
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V. J. Sedlák u o nco díve povaoval za Skálu dávné dvojhradit HradaKlamorna. Domnnku ztotoující Skálu s hraditm HradaKlamorna pod Muským mly podle Sedláka posilovat doklady, e Muský byl ve 12. století znovu opevován, tentokrát na východním okraji,
v podob pevností Staré Hrady a Kobylí hlava (Hynta). Jene HradaKlamorna nevykazuje
známky osídlení po 10. století a Staré Hrady s Hyntou jsou zase hrádky ze 13. století.46
Po pádu Sobslava a znovunastolení Bedicha ztratil Heman svj komornický úad, ve kterém
ho nahradil Hrabi z rodu Hrabiic.47 Heman se nicmén z blízkosti kníete zcela nevytratil,
protoe se dál vyskytoval ve svdených adách na tehdejích listinách.48 Jeho bratr Havel v té
dob mizí ze spolenosti svých bratí a snad ho lze ztotonit s praským kanovníkem tého
jména, jmenovaným v letech 1180 a 1194.49 Pouze Závi se u nového kníete domohl funkce 
roku 1184 je zmiován jako kastelán v Mladé Boleslavi.50
Kdy ale Bedich zemel roku 1189 bez potomk, a k moci se tak dostal moravský Konrád
Ota, Hrabie opt vystídal ve funkci komorníka Heman, jak to znovu pipomínají svdené
ady.51 Dlouho se vak ze svého úadu neradoval, protoe u roku 1191 Konrád Ota zemel,
kdy doprovázel císae Jindicha VI. na jeho taení do Itálie. A nový kníe Pemysl opt povolal do úadu komorníka Hrabie, i kdy Heman zstal mezi kníecími dvoany na jednom
z pedních míst.52 Nic se nezmnilo, ani kdy byl Pemysl roku 1193 císaem sesazen a nahrazen praským biskupem Jindichem Betislavem. Po roce 1197 Heman z pramen mizí
a nastupuje nová generace Markvartic.
Heman ml ti syny, Benee, Markvarta a Závie, a zejm i nkolik dcer. Bene se objevuje nejprve samostatn a poté se svým otcem a bratrem Markvartem roku 1197.53 A do poátku druhého desetiletí 13. století vak o nich listiny mlí. Teprve od roku 1211 se Bene zaíná velmi asto objevovat jako svdek v listinách, obas za doprovodu Markvarta, pípadn Závie.
Zmínného roku 1211 Bene, syn Hemanv, a jeho bratr Markvart svdili na listin, jí
král Pemysl potvrzoval donaci uinnou kníetem Bedichem vyehradské kapitule.54 O dva
roky pozdji vichni ti dosvdili královské potvrzení donace kláteru v Chotov.55 Tého
roku se na listin olomouckého biskupa Roberta vyskytuje samostatn Bene, velmo eský,
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SEDLÁK, V. J.: Hrad Valdtejn, Praha 1948.
CDB I, s. 261, . 292; s. 293, . 320.
CDB I, s. 261, . 192; s. 289, . 317.
CDB I, s. 266, . 296; s. 313, . 348.
CDB I, s. 274, . 304.
CDB I, s. 297, . 323.
CDB I, s. 307, . 336.
CDB I, s. 325, . 357; s. 326, . 358.
CDB II, s. 88, . 90.
CDB II, s. 435, . 386.
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moná ztonitelný s naím Markvarticem.56 V letech 1216 a 1219 brati Bene a Markvart spolu
svdili na Pemyslov konfirmaci donace kláteru v Plasech57 a roku 1218 na donaní listin
kláteru v Milevsku.58 Roku 1222 svdili spolen se Záviem.59 V dalích osmi pípadech
není moné rozhodnout, jestli je na listin ná Bene, protoe se zde vyskytuje sám a bez jakéhokoliv dalího urení.60
Roku 1217 se poprvé v listinách vyskytuje Bene, kastelán v Budyín. List pochází od
papee Honoria III. a je uren pedním mum eským.61 Zcela jasn prokázat, e se jedná
o Benee z rodu Markvartic samozejm nelze, meme na to usuzovat jen nepímo. Bene je
zde uveden jako druhý po komorníku Slavkovi. Na ji zmínné listin z roku 1216 jsou
markvartití brati uvedeni na tetím míst mezi lechtickými svdky, prvním je rovn komorník Slavek. Budyínským kastelánem je Bene jmenován jet tikrát, v letech 1219, 1220
a 1222, vdy za podobn nejistých okolností.62
Jak je vidt, narozdíl od Benee, který zejm byl významným královským dvoanem,
a pevzal tak tafetu po svém otci, se jeho dva mladí brati objevují v listinách jen zídka. Závi pouze v pítomnosti nkterého ze svých bratr, Markvart pak v nkterých pípadech i samostatn. Roku 1220 ho lze s jistou dávkou opatrnosti oznait za kastelána v Dín, v letech 1225
a 1228 se píe jako Markvart, bratr Benee.63
Z Hemanových dcer si jedna, neznámého jména, nejspíe vzala Voka z Beneova.64 Za jinou z dcer by bylo moné povaovat paní Bolemilu, manelku Bavora ze Strakonic, která bohat obdarovala johanitský ád pozemky na Mnichovohradisku. Protoe Bavorové zde ádné dravy nemli, muselo se jednat o statky z jejího vna.65
Co se týe potomk Hemanových bratr, Havel by jako pedpokládaný kanovník dti neml a o Záviových není nic známo. A. Sedláek vak vyslovil tezi, e Závi ml dceru, která se
provdala za Vítka starího (11941236) z rodu Vítkovc. Dokládat by to mohla skutenost, e
jedin mezi jeho nástupci se vyskytuje jméno Závi (nap. Závi z Falkentejna), u jiných Vítkovc nikoliv. A pak také, e Vítek z Krumlova (12591277) a jeho synovec Vok (12831290)
nosili ve znaku vzpímeného lva, zatímco rodový erb, ri, mli umístnu pouze v horním rohu
títu.66
56
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POÁTKY MARKVARTICKÉ KOLONIZACE
V pedchozích kapitolách u padlo nkolik slov o stedovké kolonizaci. Nyní bychom se jí
mli vnovat o nco podrobnji, protoe markvartická kolonizace Pojizeí, Podjetdí a nakonec i Podkrkonoí byla vedle sluby kníeti hlavním pilíem moci rodu Markvartic.67
Nápadnjí sídelní pohyb do vyích míst zaal v eských zemích u v 11. století.68 V jeho
dalím trvání dolo k osídlení vtí ásti vnitrozemských pahorkatin a jet pozdji mohlo dojít
i k útoku na hvozd za vnjím obvodem staré sídelní ekumeny. Vnitní kolonizace pak vyvrcholila v období od nástupu Vladislava II. (1140) do konce 12. století. Její rozmr byl takový, e
pevýil nejen rozsah starého sídelního území, ale také plochy, kultivované bhem velké kolonizace ve 13. a 14. století.69
Na kolonizaním procesu se obohatili zejména písluníci nejvtích kastelánských rod.
Nejlepí ance k zisku nových území bývaly toti tam, kde písluníci jednotlivých rod zastávali kastelánské hodnosti, nejvíce vak pochopiteln na území tch kníecích hrad, které se
nacházely na samém kraji starého sídelního území nebo psobily jako osídlená enkláva v hlubokých hvozdech. Svený úad poskytoval dostatek píleitostí a pravomocí k uzurpaci kníecího zboí i k vlastní kolonizaci. A tak bhem 12. století kasteláni vybudovali rozsáhlá zboí
hluboko v pohranií a v pomezních hvozdech ech.70 Tím se u zmínná privatizace kníecích statk skloubila s vnitní kolonizací do procesu, na jeho konci vyvstala ddiná pozemková lechta.71
Vytváení rozsáhlých majetkových dominií této rané eské lechty vbec nemuselo být proti zájmm panovníka, naopak. Majetkov silní velmoi mohli pedstavovat vítanou mocenskou
základnu vládce, a to proti pebujelé a nefunkní hradské správ (rozumno proti tm jejím
úedníkm, kteí nemli to tstí a nedokázali se zachytit v kolonizovaných oblastech) i proti
expanzi okolních stát. Tak v jiních echách z povení Pemyslovc zasáhli Vítkovci proti
67
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69
70
71

O pojmu kolonizace asi nejlépe KLÁPT , J., Zmna  stedovká transformace a její pedpoklady, in:
Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, PA  Suplementum 2, Praha 1994, s. 959. O popisu vlastní
kolonizace v naich zemích nejnovji TÝ, Promna eských zemí ve stedovku, Praha 2005, zejména její
druhá ást Promny moci mocných, s. 17166.
K problémm osídlení lze doporuit adu píspvk Zdeka Boháe, nap.: BOHÁ, Z., Otázky
terminologie djin osídlení a kolonizace za feudalismu, in: Historiografie elem k budoucnosti. Sborník
k edesátinám J. Pure. Red. O. Felcman, L. Jeleek, T. Vojtch, J. emlika, Praha 1982, s. 359373; TÝ,
K metodice studia djin pedhusitského osídlení v echách, HG 17, 1978, s. 363.
O vymezení pvodní sídelní oblasti se ze studia místních pokusil MILAUER, V., Osídlení ech ve svtle
místních jmen, Praha 1960, archeologicky SLÁMA, J., Píspvek k vnitní kolonisaci ran stedovkých
ech, AR 19, 1967, s. 433445.
BOHÁ, Z., K problematice studia feudální pozemkové drby v pedhusitských echách, in: HG 18, Praha
1979, s. 1013.
K výkladu kolonizace IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938,
nejnov ji EMLIKA, J., echy v dob kníecí (10341198), Praha 1997, nejvíce devátá kapitola
Dynamizace eské spolenosti, dále také úvodní partie EMLIKA, J., Poátky ech královských (1198
1253). Promna státu a spolenosti, Praha 2002.
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razantnímu kolonizanímu tlaku ze strany rakouských ministeriál. Podobn na esko-míeském pomezí hájili integritu monarchie proti míeským Wettinm Ronovci, jejich sílu utuila
drba kastelánských úad v itav a Budyín. Pro tyto a jim podobné velkorody se objevilo
oznaení markovní rody.72
Zcela v tchto intencích postupovali i Markvartici, kteí usilovali o rzné kastelánské úady
v severních echách a také v pilehlém Budyínsku, které bylo piblin v letech 11581243
pod vládou Pemyslovc.73 Prvním známým kastelánem z rodu Markvartic mohl být Závi,
který roku 1184 spravoval hrad v Mladé Boleslavi.74 Více je známo o jeho synovcích Beneovi
a Markvartovi, jejich pedpokládanou drbu kastelánských úad v Budyín resp. Dín
jsme naznaili v pedchozí kapitole. Markvartici v té dob zejm naas ztratili Boleslav, protoe roku 1226 se na míst boleslavského kastelána objevuje jistý Sezima, co je jméno, které
Markvartici neuívali.75 V následující generaci byl Bene z Veleína, syn Benee, roku 1245
opt kastelánem v Budyín76 a jeho bratranec Jaroslav z Hrutice, praotec Valdtejn, roku
1239 kastelánem na hrad Königsteinu (esky Kámen, latinsky Lapis) v dnení spolkové zemi
Sasko ticet kilometr jihovýchodn od Drá an77 a pravdpodobn i roku 1262 v Boleslavi,
i kdy v tomto pípad není zcela jisté, jestli se nejedná o jeho synovce Jaroslava z Turnova.78
Jak vlastn vypadala krajina, ji dostali Markvartici k dispozici? Osídlení se v prvé ad koncentrovalo podél obchodních cest, které mají tradici u od pravku a jsou vyuívány v podstat
dodnes. Procházelo tudy nkolik odnoí dleité trasy z Prahy do itavy. Jedna z nich vedla od
Mlníka pes Mimo do Jablonného v Podjetdí a dále do itavy, dalí la údolím Jizery a
k Mladé Boleslavi a odtud opt pes Mimo a Jablonné do itavy, jiná pokraovala podél Jizery
a k Hraditi nad Jizerou a odtud zamíila rovnou k Jablonnému, konen poslední ze itavských cest se od Jizery oddlila a u Turnova a smovala na místo pozdjího Liberce, kde se
rozdlovala na trasu do itavy a pes Frýdlant do Zhoelce. Krom toho k pozdjímu Turnovu
vedla významná cesta z Hradce Králové pes Jiín, a pozdji chránná hrady Troskami, Hrubou Skálou a Valdtejnem. Poslední cesta z Turnova vedla podél Jizery na východ k Semilm
a pes Novosvtský prsmyk do Slezska.79 O dleitosti jednotlivých tras se historici dodnes
pou. Naznaené prbhy ale rozhodn ukazují na mimoádnou dleitost kiovatky cest,
u které zásluhou Markvartic pozdji vzniklo msto Jablonné v Podjetdí a hrad Lemberk.
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Nechme promluvit archeologické prameny. Jejich charakteristickým druhem v mladím období raného stedovku (a poínajícím stedovku vrcholném) jsou kostrové hroby s esovitými
záunicemi, v regionu datované snad ji od 11. do 13. století (Bezina nad Jizerou, Bose, Kláter Hradit nad Jizerou, Sovenice). Do mladí doby hraditní byly datovány sídlitní nálezy
z Rovenska pod Troskami, ostroná poloha Na Týn v tée obci (nkterými badateli pokládaná za slovanské hradisko) ale nebyla dosud ádným archeologickým výzkumem provena.
Ze samého konce raného stedovku, tedy ze 12. století a první tetiny 13. století, je doloeno
sídlit a dehtáské jámy ve Svijanech u Turnova, které u meme pipsat kolonizaní innosti
spojené s Markvartici nebo jimi zaloeným kláterem v Hraditi.80
Díky kolonizaním aktivitám u ve 12. století vykrystalizovaly výraznjí sídlitní buky,
na jejich základ mohla být v polovin následujícího století zaloena poddanská msta  v Pojizeí Turnov a v Podjetdí Jablonné. Vesnické osídlení mlo vak stále spíe mozaikovou
strukturu, protoe krajina byla výrazn zalesnná, a teprve po polovin 13. století pozvolna docházelo k jejímu ustálení zhruba do dnení podoby.
Osidlování zanechalo v markvartické krajin typická kolonizaní jména sídel. V první vln
se jednalo o názvy konící na -any, nap. Skalany, Laany, Jivany, a rzné Újezdy, pozdji lo
zejména o adu  ár, Proseí a nkolik Svtlých.81 Krom tchto obecných jmen lze Markvarticm pipsat i jména obcí z pozdjích fází kolonizace, odvozená od specifických markvartických rodových jmen. Tak na Jablonsku leí osady Markvartice, Hemanice a Beneovice, na
Kostecku a Semilsku se nacházejí Beneov a Markvartice, na pozdji kolonizovaném okolí
dolní Plounice jsou opt Markvartice, Beneov (nad Plounicí) a Hemanice.82
S tématem osidlování a kolonizace úzce souvisí i otázka soudobých lechtických sídel. Jak se
toti lechta prostednictvím zcizování svených hrad a kolonizace postupn emancipovala ze
závislosti na kníeti, centrum jejího zájmu se pomalu pesouvalo na venkov, do nových drav,
kde si její písluníci pochopiteln museli vybudovat njaká sídla. Jakou vak mla podobu?
Zakládat zde hrady toho typu, jaký byl v echách dosud znám v podob kníecího hradu, bylo
nad monosti rané lechty. Kníecí hrad (hradit) stál stavebn i funkn mezi starými
79
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Nejnovji poznatky o zemských stezkách shrnul KV T, R., Staré stezky v eské republice, Brno 2002, kde
i navrhl nové názvosloví stezek odvozené od jmen vodních tok. Naznaený systém ale pes své
novátorství a dkladnost nezachycuje stav v severních echách zcela pesn, k tomu lépe VÁVRA, I.,
itavská cesta, HG 12, 1974, s. 2791. K problematice opomíjené cesty pes Novosvtský prsmyk obsáhlý
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a stedovku, ZP 14 a 15, 2001 a 2002.
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slovanskými hraditi a kamennými stedovkými hrady. A byl stavn stejnou technikou (tvoil
jej hlinný násep, nkdy zpevnný devným rotem, na vnjí stran vtinou armovaný palisádou i na sucho kladenými kameny83) jako dívjí hradit, byl výrazn mení. Na druhé
stran byl mnohem vtí ne pozdjí vrcholn stedovké hrady.84
Pro lechtu byl kníecí typ hradu píli velký. A navíc velmi nároný na údrbu, protoe
naznaená stavební technika, která vyuívala snadno dostupných materiál, souasn znamenala malou trvanlivost stavby. lechta potebovala sídlo mení, pevnjí a mén nároné. Ani pro
samotného panovníka nebylo jednoduché opeovávat svoje hrady (zvlát za situace, kdy se
jeho píjmy sniovaly nepímo úmrn privatizaci beneficií lechtickými pedáky). A tak jen
nkteré správní hrady byly pestavny do modernjí, pln kamenné podoby (nap. Praský, na
Morav Bítov).85 Areál jiných hrad vyuila stedovká msta (Mladá Boleslav, Hradec Krá lové, áslav) a mnohé dalí prost zpustly.
Venkovská sídla lechty se proto vyvinula z daleko skromnjích pomr. Jejich základem
se staly ohrazené (nkdy i opevnné) dvory i dvorce, vloené dovnit hradi 9.11. století
Tvoilo je nkolik obytných a hospodáských staveb, uzavených spolu s pomrn irokou
volnou plochou do palisádového ohrazení Tyto dvory se posléze pesunuly do podhradí, mimo
bezprostední závislost na kníeti. A nakonec zaaly být zakládány i samostatn v kolonizovaných oblastech. Charakteristické pro tyto dvory bylo, e postrádaly výrazné fortifikaní
prvky a byly vybudovány v bezprostední blízkosti vesnického osídlení, take spojovaly funkce
rezidenní a hospodáské.
Také Markvartici pesídlili z hrad, kde byli kastelány, pop. z blízkosti praského kníecího dvora, na nov zaloené mení dvorce. Tak meme Markvarta, jediného Hemanova syna,
který zstal v rodném Pojizeí, spojit s nkterými zdejími sídly. A on sám neuíval predikátu,
jeho synové ho pozdji nazývali bu po Hrutici u pozdjího Turnova (roku 1238)86 nebo po
Bezn u Mladé Boleslavi (roku 1255).87 Vedle Bezna a Hrutice k nim meme hypoteticky
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Takové stavební principy byly spolené i jiným etnikm na stejném stupni vývoje. Nap. keltská oppida
byla stavna touto technikou, jak o tom svdí archeologické nálezy i písemné památky, nap. zmínky
z Caesarova dobývání Galie.
O stavebních technikách uívaných pi stavbách slovanských hradi asi stále nejlépe SLÁMA, J., Stední
echy v raném stedovku, II. Hradit  píspvky k jejich djinám a významu, in: Praehistorica 11, Praha
1986; TÝ, Stední echy v raném stedovku, III. Archeologie o poátcích pemyslovského státu, in:
Praehistorica 14, Praha 1988.
Je djinným a technickým paradoxem, e rozmach dlostelby pinesl ústup od vysokých, tvrdých
kamenných zdí a revival na ele armovaných (te u ale cihlovou zdí) zemních násp, které díky své
tlouce a poddajnosti odolávaly dlové palb daleko lépe ne slabí, tvrdí a keh í kamenné hradby
stedovkých citadel. A nástup explozivních dlosteleckých granát znamenal pechod k elezobetonu
a pancíi. Více o tomto tématu Vojenské djiny eskoslovenska II, Praha 1986, passim; zkrácený, le
vyerpávající pehled podává i drobná publikace KUPKA, V., Pevnosti 1. Fortové pevnosti a jejich místo
v djinách opevování, Praha 1990.
CDB III.2, s. 246, . 193.
RBM II, s. 1222, . 2792.
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poítat i Nudvojovice, nalézající se rovn u Turnova jako Hrutice. V Podjetdí pak zejm u
tehdy existoval dvr ve vsi Jablonném.
Pro ranou fázi venkovských sídel lechty byla typická pítomnost kostela. Jeho vybudování
bylo znakem prestie písluného stavebníka a souasn v tehdejím právn nevyzrálém
prostedí slouilo k zajitní vlastnictví.
Rodové sídlo pán z Hrutice tak dokládá i samotná existence kostela sv. Matje  jeho zasvcení i do naich as dochovaná stavba sice pocházejí a z pozdjí doby (15. století), ale
osamlý farní kostel musel nutn vzniknout ped mstskou lokací Turnova, tedy ped polovinou
13. století. Obdobnou situaci lze pedpokládat i v Nudvojovicích u kostela sv. Jana Ktitele.
Tato ran gotická stavba mohla mít starího pedchdce a pravdpodobn se zde nalézalo
i panské sídlo  pro tuto hypotézu dosud bohuel chybjí pesvdivé dkazy.88
Je moné, e pedpokládaný nudvojovický dvr byl starí ne hrutický. Jak se domníval P.
Landr, nudvojovický kostel byl zaloen nejspíe Markvartem z Bezna v letech 11971214. Po
zhruba ticetileté existenci kostela pak Markvartici penesli své sídlo na Hrutici, do strategicky
píhodnjí polohy.89
Jak s naznaenými procesy souvisí u zmiovaný devný kostelík na Starém hrádku
v Prachovských skalách, jeho existenci archeologové zasazují do 11.14. století, není známo.
Pokud bude raná datace jeho zaloení archeologickými výzkumy jednoznan prokázána,
jednalo by se o nejstarí kostel v oblasti eského ráje, nejpravdpodobnji jet s pedmarkvartickými (kníecími?) koeny. Podobným spekulacím vak zatím brání nedostatek informací.90
Vývoj od raných lechtických dvor se posléze i díky psobení západních vliv rozbhl
nkolika smry, a vyústil u hrad, tvrzí i u nejbnjích sídel nií lechty pozdjího
stedovku, u popluních dvor. lechtické hrady, nejvíce ovlivnné módními západoevropskými vzory, se pod tlakem strategických a prestiních nárok pesouvaly ze sousedství vesnic
na dobe hájitelná místa, asto výinná.91 Podobn i Markvartici si bhem 13. století vybudovali
kamenné hrady podle soudobé manýry, piem ada z nich nabyla znané proslulosti, pípadn
dokonce petrvala do dnení doby. Touto otázkou se vak budeme zabývat pozdji.
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PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 13.
V nudvojovickém kostele probhlo nkolik výzkum, poslední na pelomu let 2001 a 2002, které
prokázaly, e souasný ran gotický kostelík ml starího devného pedchdce z 2. poloviny 12. století.
O výklad jeho pvodu se pokusil LANDR, P., Markvartici, Nudvojovice a biskup Daniel Milík, OJT 5, 1998,
. 12, s. 39, jeho názor je tlumoen v této práci. Oproti nmu PROSTEDNÍK, J., Archeologický
výzkum románského kostela v Turnov-Nudvojovicích, ZP 16, 2003, s. 205237 se domníval, e první
nudvojovický kostelík zaloili mnii z klátera Hradit , spíe benediktini ne cisterciáci, na co usuzoval
ze stavební podobnosti nudvojovického kostela s kostelem, jeho pozstatky byly nalezeny v areálu o sto
let mladí eskodubské johanitské komendy.
WALDHAUSER, J., eský ráj oima archeologie, Liberec 2006, s. 73.
Více o tomto tématu KLÁPT , J., Zmna  stedovká transformace a její pedpoklady, in: Mediaevalia
archaeologica bohemica 1993, PA  Suplementum 2, Praha 1994, s. 959; dále i EMLIKA, J., echy
v dob kníecí (10341198), Praha 1997, s. 286289.

20

Nejvtí ást kolonizace vedené Markvartici se odehrála a v následujícím 13. století, proto si
její dalí líení ponecháme do jedné z dalích kapitol, pojednávající mimo jiné o jejím hlavním
iniciátorovi a souasn jednom z nejslavnjích Markvartic vbec, Havlovi z Lemberka.
Markvartici si vak pro kolonizaci vybrali vhodného spojence. Byl jím ád cisterciák, pro n
zaloili ve druhé polovin 12. století na okraji tehdejí sídelní ekumeny kláter. Pestoe i kolonizaní innost hradiského klátera se z asových dvod odehrávala zejména ve 13. století,
projednáme ji na tomto míst spolu s otázkou jeho fundace.
Kláter Hradit nad Jizerou byl zaloen snad roku 1177, jak se zmiuje barokní plaská
kronika Tilia Plassensis. Rok 1145, se kterým piel J. V. imák92 a jej od nj pejal B. Waldstein-Wartenberg,93 se dnes ukazuje jako neudritelný. Datace k roku 1177 umouje i návrat
k hypotéze o benediktinském pedchdci na Hraditi. Tuto mylenku odedávna evokovala výinná poloha klátera, skutené hradit. Taková poloha je typická pro benediktiny, nikoliv pro
cisterciáky, kteí pro své ádové domy volili spíe odlehlá údolí. Zmna v osazení kláter nebyla tehdy vbec neobvyklá, postihla nap. moravský kláter, který má shodou okolností stejné
jméno jako pojizerský, tedy Hradit (u Olomouce), kde premonstráti nahradili benediktiny,
kteí tak byli nuceni odejít do Opatovic.
I kdy v pípad Hradit nemáme krom atypické polohy klátera tém ádné jiné doklady, které by tuto hypotézu podpoily, vzhledem k obecným souvislostem se mylenka o benediktinském pedchdci cisterckého opatství nezdá zcela nepravdpodobná. Ostatn u i zmínná
dv rzná data (1145, 1177) zaloení klátera by snad mohla být povaována za ohlas píchodu
dvou rzných konvent.94
Jak vlastn vypadalo místo vybrané pro vybudování klátera, e nabízí domnnku o vybudování benediktiny? Nápadná výinná poloha lákala ji v haltatu k vybudování hradit na ostron. Není jisté, zda opevnní slouilo i Slovanm, ale provedené archeologické práce to spíe
vyluují. Pesto Slované vyuívali prostory hradit k pohbívání a zejm si byli vdomi,
k emu ostrona slouila, nebo to aspo tuili, protoe pojmenování místa pelo i do názvu
nov budovaného klátera, tedy Hradit, latinsky Gredis.
Kdo z rodu Markvartic mohl být zakladatelem? Pedn, vlastn vbec nevíme, kým byl
kláter zaloen, ani jakého byl rodu. e to byl Markvartic, meme usuzovat pouze z nkterých
nepímých dkaz. Kláter byl obklopen územím, je pozdji patilo Markvarticm, v klátee
byli pohbeni nkteí lenové rodu, pro markvartickou fundaci dále mluví zmínka v dnes u ne92
93
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IMÁK, J. V., Djinné pamti okresu mnichovohradiského I, Mnichovo Hradit 1917, s. 15., s. 2122.
imákv názor rozvedl a snail se podpoit WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000,
s. 3031. Nejnovji se jím zabývala CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420
I, Praha 1998, s. 284285, která jej pesvdiv vyvrátila.
CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420 I, Praha 1998, s. 251.
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existujícím Gerstorfském rukopisu a nakonec i roku 1417 výrok jednoho z mnich, který si stoval, e se kláteru vede patn, protoe páni z Vartenberka, potomci jejich zakladatele, obsadili kláterní statky.95
Pokud za zakladatele Hradit budeme pokládat nkterého lena rodu Markvartic, zajímá
nás pochopiteln konkrétní osoba. Pedpokládáme-li vznik opatství v roce 1177, vracíme se
také k osob Hemana erného. Jak u bylo eeno, Heman patil v 70. letech 12. století
k pedním velmom zem. Úzký vztah k Sobslavovi II. mu zejm otevíral cestu ke snadnému získání panovnického souhlasu s plánovanými zmnami na Hraditi. Vypuzení benediktin
a jejich výmna za cisterciáky, stejn jako zaloení klátera na zeleném drnu, znamenalo toti
potebu obvnní nového ústavu, ke kterému bylo ve 12. století nutné kníecí svolení. Z tohoto
hlediska se rok 1177, kdy byli Sobslav i jeho komorník Heman na vrcholu své moci, jeví jako
obzvlát vhodný. O pedpokládaném vztahu Hemana k jeho fundaci vak není pochopiteln
nic známo. Pouze jako nepímé svdectví tchto kontakt mohou slouit dv listiny pro johanity, vydané v letech 1188 a 1189. Na obou Heman vystupuje ve svdené ad spolu s opaty cisterciáckých kláter a v obou pípadech je vdy jedním z tchto opat pedstavitel Hradit.96
Hradit drí v echách uritý primát, jako první toti vzniklo píchodem mnich z eského území, konkrétn z Pemyslovci zaloených Plas. Filiace jde pak pes Langheim, Ebrach
a Morimond a k nejstarímu Cîteaux, jeho potomkem v páté generaci se tak Hradit stalo. Je
vak ponkud zaráející, e Heman pivedl do nového klátera mnichy z opatství, které patilo
vladislavovské vtvi Pemyslovc, kdy svou kariéru zaloil na slub Sobslavovci. Snad Heman neml irí mezinárodní kontakty, je by mu umonily poádat o konvent nkterý z cizích
ádových dom, a uchýlil se tedy k domácí filiaci. Ve volb mezi soukromým Sedlcem a kníecími Plasy pak peváilo postavení zempanského klátera. Ze svdectví listin plyne, e
s plaskými preláty se Heman dostal do styku ji roku 1175, kdy psobil jako svdek kníecí
konfirmace jakéhosi plaského majetku. Vztah k plaskému opatství si Heman podrel i v pozdjí dob, jako svdek listin pro Plasy vystupuje jet v letech 1183 a 1192.97
Dvod povolání cisterciák na Hradit neznáme. K. Charvátová uvádí, e za nj meme
povaovat jejich tehdejí status módní ehole, Hemanovo zaujetí pro cisterciácké uení i jeho
snahu získat dstojné místo pro rodové pohebit.98 Jisté je, e na Hraditi, jako v nkterých jiných eských cisterciáckých kláterech, byli pohbíváni lenové markvartíckého rodu.99 K tmto dvodm meme pipojit i snahu o kultivaci dosud nedotených lesních porost zejména
95
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WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 31.
CDB I, s. 293, . 320; s. 297, . 323.
CDB I, s. 270, . 300; s. 307, . 336.
Markvartické náhrobní kameny z klátera Hradit popsal IMÁK, J. V., Soupis památek historických
a umleckých v okresu Mnichovohradiském I, Praha 1930, s. 308, 390, 408409.
CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420 I, Praha 1998, s. 252.
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smrem na severozápad od nov zaloeného klátera, protoe cisterciácký ád byl proslulý svou
kolonizaní inností.
Úzký vztah klátera k zakladatelské rodin dokládá skutenost, e v roce 1252 hradiský
opat poádal generální kapitulu, aby jeho konvent sml dret tzv. anniversarium (vzpomínkové
bohosluby v úmrtní den) svého zakladatele. Anniversaria se v cisterciáckém ádu tila popularit od 20. let 13. století, ale v eských zemích nabyly tyto slavnosti na významu zejm a
v polovin 13. století, kdy generální kapitula obdrela také ti ádostí z ech, jednu z nich
práv od hradiského klátera. Hradit se pak stalo jediným cisterciáckým kláterem v echách, kde se anniversarium zakladatele se svolením generální kapituly drelo.100
Vzhledem k tomu, e chybí vekeré informace o obdarování klátera i zpsobu rozvíjení jeho
majetku, je tké odhadovat, které ásti kláterní drby byly výsledkem vlastni osídlovací aktivity. Hodn vak napovídá u sama asymetrická poloha opatství u jiní hranice kláterní domény. Podle ní se lze domnívat, e v oblasti severn od Hradit kolonizace teprve probíhala anebo
v uritých partiích jet ani nezaala, take zde cisterciáci mli dost prostoru k expanzi.
J. V. imák pedpokládal, e hradiská kolonizace se nejprve soustedila do oblasti severozápadn od Hradit, kde se dodnes nacházejí vesnice s typicky kolonizaními jmény. Bu po
terénu, kde vznikly, jako Borovice, Habr, Jivina, Bukovina, Jablonec, Olina, i podle zpsobu,
jakým byla lesní pda zmnna na ornou  Prose i dár. Tradin eská pojmenování vsí poukazují na slovanské osídlení tchto oblastí. Po ní následovala kultivace vzdálenjích oblastí
v podhí Jizerských hor, jí se vedle eského obyvatelstva, které se podílelo na první vln
osídlování, úastnili také osadníci nmeckého pvodu. Snad tehdy kláter získal odlehlé pozemky, kde zaloil farnosti  jeniovickou (Jeniovice u Turnova), rychnovskou (Rychnov
u Jablonce nad Nisou) a bozkovskou (Bozkov u Semil).101
Ve 13. století vzniklo té nejvýznamnjí kláterní msteko Hradit, dnes zvané Mnichovo Hradit, které mnii zaloili pi starí kláterní vsi Rybitví (dnes ást msta pod
zámkem). Pestoe neslo stejné jméno jako kláter, neleelo bezprostedn u nj. Pro jeho lokaci cisterciáci zvolili výhodnou polohu v míst, kde se cesta od Mladé Boleslavi vtvila na ást
smující na sever do itavy a na spojnici na Turnov. Zaloení msta Hradit se muselo odehrát ped rokem 1279. Msteko mlo výrazn zemdlský charakter pouze s nevelkou emeslnou výrobou. Obyvatelstvo Hradit tvoili peván ei, rozbor známých jmen hradiských
man nesvdí o výraznjí pítomnosti nmecké populace.102

100 CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420 I, Praha 1998, s. 255256.
101 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 771.
102 CHARVÁTOVÁ, K., Djiny cisterciáckého ádu v echách 11421420 I, Praha 1998, s. 274.
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MARKVARTICI ZA VLÁDY VÁCLAVA I. A PEMYSLA OTAKARA II.
Tehdejí lechtici nebyli u nezaaditelní jedinci kníecí doby, ale jet ani nositelé vzneených
ddiných predikát vrcholného stedovku. Spojovacím lánkem mezi tmito póly byly
v transformaním období tzv. velkorody, spoleenství píbuzných, jejich písluníci predikáty
neuívali bu vbec (a pak pro své odliení vyuívali titul svých úad) nebo jen velmi voln
a v závislosti na ase velmi promnliv. Pechodnost velkorod dále demonstruje vedle výe
popsané podoby jejich sídel i rozdvojená mocenská základna  toti sluba panovníkovi
a vlastnictví lidí a pdy. A rozrodem velkorod piblin ve druhé polovin 13. století vzniká
skutená vrcholn stedovká lechta.
Co se týe Markvartic, k rozdlení majetku i k pesídlení nkterých z nich mimo pvodní
doménu a tím i k rozrodu markvartického velkorodu dochází ji u tí syn Hemana erného.
Zatímco Markvartovi zstal nejvtí díl rodového majetku v Pojizeí a v kolonizovaném Podjetdí, Bene a Závi si zde ponechali jen malou enklávu (Bene u Mladé Boleslavi, Závi
u Mnichova Hradit) a vydali se hledat své tstí na jiná místa království.
Bene, který z pramen mizí rokem 1222, ml syny Benee a Markvarta, jak to dokládají
listiny z let 1230, resp. 1232.103 S nimi se naskýtá problém, v jeho rámci se toí jména Ostrý,
arftejn, Dín, Veleín i Michalovice, tedy názvy sídel, je mli jeho potomci (to vak není
zcela jisté) dret. Jádro problému tkví ve skutenosti, e v této generaci se vyskytli dva
Markvarti, z nich jeden byl práv naznaený syn Benev a druhý byl syn Markvarta z Bezna,
pedpokládaný zakladatel rodu pán z Vartenberka. Podle J. V. imáka,104 k jeho názoru se pipojil i B. Waldstein-Wartenberg,105 na Dínsku psobil první z nich spolu s bratrem Beneem.
A. Sedláek se tímto problémem, jak se zdá, nezabýval.106 Podle J. edivého, který se asi
nejnovji vnoval otázce hradu Ostrého, se jednalo naopak o druhého z obou Markvart.107 Vyznním celého problému není nic meního, ne postavení pán z Michalovic a pán z Vartenberka v rámci markvartického rozrodu.108
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CDB II, s. 351, . 342; s. 22, . 23.
IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 674.
WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 7879.
Srov. SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 159; TÝ, Hrady, zámky
a tvrze království eského XIV, Praha 1923, s. 80, 276.
107 EDIVÝ, J., Hrad Ostrý  Scharfenstein. Píspvek ke stavební historii hradu, CB 7, 2000, s. 151nn.
108 Protoe se tato práce primárn zabývá pány z Valdtejna a Markvartici jí slouí jako ponkud pebujelý
prolog, dovolíme si urité zjednoduení. Nejedná se o tak velký pein proti historikovu svdomí, protoe
ani páni z Michalovic, ani páni z Vartenberka nebyli pímými pedchdci pán z Valdtejna. Otázek by
ostatn bylo více, celou imákovu, edivého i nai eklektickou konstrukci by mohl zbortit fakt, e se roku
1244 na jedné listin (CDB IV.1, s. 143, . 27) objevuje Havel se svým bratrem Beneem (Gallo cum fratre
suo Beneso). Pokud by se jednalo o Markvartice (Havel by byl slavným Havlem z Lemberka), ím se
zatím, jak se zdá, nikdo z historik nezaobíral, znamenalo by to znané pekopání dosud uznávaného
rodokmenu, oproti nmu problémy Markvarta proti Markvartovi mnoho neznamenají.
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Pedpokládejme, e se pikloníme k ponkud revidovanému imákovu názoru. Podle nj
by se Beneovi, synu Beneovu, podailo naas získat kastelánský úad v Budyín, který zastával u jeho otec.109 Bene by také získal panství Veleín v jiních echách (15 km jin od
eských Budjovic), po kterém se psal. Jeho bratru Markvartovi bychom pak mohli pisoudit
zisk kastelánství v Dín a iniciování kolonizace v povodí eky Plounice, pi ní se nicmén
neodíkal spolupráce s bratrem Beneem. Tak by dolo k zaloení mj. eské Kamenice i Beneova nad Plounicí a poblí nj i hradu arftejna-Ostrého (po nm se Markvart psal roku
1268110). Jejich zásluhou by byla i pestavba dínského kníecího hradu do moderní kamenné
podoby a zaloení msta pod ním.
Tuto variantu by podporoval fakt, e po smrti Pemysla Otakara II., kdy ml být Dín odevzdán do zástavy Otovi Braniborskému, byl Jan z Michalovic, syn Benee nebo Markvarta
a dosavadní dritel Dína, nucen vzdát se své drby výmnou za ponechání jiných statk svého otce a strýce, konkrétn Veleína, Ostrého a Dvína.111 Dín nicmén zstal u eské koruny
a poátkem 14. století jej získali Janovi píbuzní Vartenberkové.
Jan ale nebyl zcela závislý na panovníkov libovli, protoe drel v Pojizeí území poblí
Mladé Boleslavi, kde si postavil hrad Michelsberg, pozdji zvaný esky Michalovice. Jan následn zastával úad íníka na dvoe Václava II. Jeho syn Bene zvaný Vrný pak mezi lety
13111322 prodal vzdálený Dvín vyehradskému probotu Janovi, který jej za njaký as od prodal Vartenberkm.112
Páni z Michalovic poté a do svého vymení po polovin 15. století dreli Mladou Bo leslav, kde na míst bývalého kníecího hradu vystavli kamenný lechtický hrad a poddanské
msto. Z hlediska celého markvartického rodu není bez zajímavosti, e se jim poátkem 15.
století podailo získat Rohozec a posléze i blízkou polovinu msta Turnova, tedy dravy
v samém srdci tehdy u bývalé markvartické domény.113
Nejmladí ze syn Hemana erného, Závi (12131243), zakoupil Dobany u Plzn.114 Jeho
syn Jan z Doban (12541265) opt cestoval  oenil se s Annou, dcerou Jana z Polné, a získal tak Polnou na eskomoravské vrchovin, po ní se i psal jako Jan z Doban a Polné. Podruhé se pak oenil s Jutou, dcerou na Morav naturalizovaného rakouského pána Vikarta
z Trnavy. Jeho synové z druhého manelství, Závi a Vikart z Polné, pak uívali ve znaku p109 Blíe neurený Bene, mající vak v peetním poli znak lvice, se objevil roku 1245 v úad budyínského
kastelána (CDB IV.l, s. 170, . 81), kde nahradil Jindicha itavského.
110 CDB V.2, s. 114, . 550.
111 RBM II, s. 560, . 1298.
112 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 779, 803;
SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 3041, 158159.
113 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 199.
114 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 594595.
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lený tít s markvartickou lvicí a trnavskými lekníny.115 Závi zddil z markvartické domény kus
území s centrem ve Veni na úpatí hruboskalského skalního msta. Jeho vnuk Vikart z Polné
Ve drel jet roku 1318, posléze ji ale získali Vartenberkové a pipojili ji k rohozeckému
panství.116
Zbývá prostední Hemanv syn Markvart (11971228), vlastní pokraovatel rodu v Pojizeí,
který ml se svou manelkou Hostilkou ti syny: Jaroslava, Havla a u naznaeného Markvarta,
zakladatele tí hlavních vtví rodu  pán z Valdtejna, z Lemberka a z Vartenberka.
Markvart z Bezna zemel nkdy ve 30. letech 13. století. S nástupem krále Václava I.
(12301253) se Markvartici vrátili na panovnický dvr117  nejprve Jaroslav, sídlící na otcov
Hrutici, doloený v listinách od roku 1232,118 pak i Havel, doloený od roku 1233.119 Zpoátku
se v okolí krále pohyboval více Jaroslav, bezprostední pedchdce Valdtejn, který roku 1239
získal úad kastelána na ji zmínném hrad Königsteinu.120 Tuto hodnost vykonával nejdéle do
roku 1241, kdy se zde vyskytuje u jiný kastelán, Vítek z Romberka. Z jakého dvodu mu byl
úad odat, u nelze zjistit, zejm ale dolo k Jaroslavov roztrce s králem, protoe se pán
z Hrutice v následujících letech pomalu vytrácel z veejného dní. Roztrka ale nemohla být
zase a tak váná, protoe Jaroslav se i pozdji vyskytoval ve svdených adách královských
listin. Píznan se ale formulace typu Jaroslav a jeho bratr Havel zmnila na Havel se svým
bratrem Jaroslavem nebo podobnou.121
Jaroslavv bratr Havel, sídlící zpoátku na dvorci v budované trní osad v Jablonném, ale
pozdji na nov vystavném hrad Lemberku, se stal jedním z nejvrnjích králových stoupenc. Okolo Václava I. se toti vytvoila skupina jeho oblíbenc, z ní se stala jakási úzká oligarchická vrstva. Patili do ní vedle Havla z Lemberka i Bore z Rýzmburka, Hron z Náchoda, Jaro ze Slivna, Bavor ze Strakonic, brati Dluhomil a Svoje z Boru, nkteí Ronovci a Vítkovci
a dalí. Ale pestoe byl Havel osobou králi velice blízkou, na rozdíl teba od Boree nezískal
115 Nad pvodem pán z Polné si lámaly hlavu generace eských historik. Palacký soudil, e patili k rodu
pán z Janovic, imák je u po ítal mezi Markvartice, ale nevysv tlil píbuzenský vztah mezi nimi
a rodinou pvodního Jana z Polné (viz KALISTA, Z., Blahoslavená Zdislava, Praha 1991, s. 7273).
WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 42 souhlasil, e páni z Polné byli
Markvartici, ovem nejspíe po enské linii. Nejnovji vyslovil dmyslnou teorii o píbuzenských vztazích
Jana z Polné, Jana z Doban a Vikarta z Trnavy PLAEK, M., Rakouský rod pán z Trnavy (Thürnau)
a jejich vztah k Morav, MM 116, 1997, . 1, s. 8687, kterou akceptoval také VANÍEK, V., Velké djiny
zemí Koruny eské II, PrahaLitomyl 2000, s. 175 a je v kostce podána výe.
116 RT I, s. 5354, 56.
117 Více o nm viz SOVADINA, M., Dvr Václava I., SAP 45, . 1, 1995, s. 340. Zde se nacházejí i zmínky
o Markvarticích ve slubách krále Václava spolu se soupisem listin, v nich se vyskytují.
118 CDB III.1, s. 22, . 23.
119 CDB III.1, s. 29, . 30.
120 CDB III.2, s. 273, . 209; s. 276, . 211.
121 Tento vývoj mohou demonstrovat nap. listiny CDB III.2, s. 349, . 257 z roku 1240, CDB IV.1, s. 115,
. 34 z roku 1243, CDB IV.1, s. 284, . 173 z roku 1249 (zde poprvé je Havel uveden ped Jaroslavem) i
CDB V.1, s. 39, . 5 z roku 1253 (kterou lze povaovat za poslední zmínku o Havlovi).
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za své sluby tém ádný úad nebo titul. Zejm byl odmován jiným zpsobem, nap. po zemky nebo propjením mincovního regálu.122
Královi oblíbenci vyvíjeli ve prospch krále a v jeho jmén adu aktivit. Tak poátkem
roku 1246 podnikli Vok z Romberka, Bore z Rýzmburka, Smil z Lichtenburka, Havel z Lemberka, Boek z Oban a jiní etí páni vedení vévodou Oldichem Korutanským vpád do Rakous, aby pipomnli Fridrichu II. Bojovnému jeho slib, e zasnoubí svou dceru Gertrudu s Vladislavem, nejstarím synem Václava I. Výprava skonila fiaskem, písemné zprávy z ní ale
mohou poskytnout zajímavé údaje o postavení úastník. Oldich Korutanský ml mít 200 jezdc, Vok z Romberka 100, Smil z Lichtenburka 50 a Havel 30. Tyto údaje byly asto zpochybovány, ale v zásad dobe odráejí reálné mocenské postavení tchto lechtic.123
Moná jedním z dvod, pro se neúspného taení zúastnili práv Smil z Lichtenburka,
Havel z Lemberka a Boek z Oban, bylo jejich vzájemné píbuzenství. Vichni ti toti byli
zeti Pibyslava z Kianova, vlastníka rozsáhlých statk na moravské stran eskomoravské vrchoviny a v letech 12381251 kastelána na dleitém zempanském hradu Veveí u Brna,
a jeho vzdlané manelky Sibyly, dámy italského (moná ale jihonmeckého, francouzského i
dokonce byzantského) pvodu.
Z manelství Pibyslava a Sibyly vzely ti dcery (syn Petr a dalí dcera Libue zemeli
v útlém vku): nejstarí Zdislava se provdala za Havla z Lemberka, prostední Eufémie se stala
manelkou Boka z Oban, kastelána znojemského a pedka slavného moravského rodu Kuntát, a nejmladí Albta i Elika si vzala Smila z Lichtenburka, lena rodu Ronovc, významného kolonizátora na eskomoravské vrchovin a zakladatele stíbrných dol v Nmeckém
Brod.124
Vzájemné píbuzenství tchto nkolika rod se pak pozdji nkolikrát projevilo nejen
v soukromé, rodinné oblasti, ale také ovlivovalo veejné dní po zbytek vlády Pemyslovc
i na poátku vlády Lucemburk. Tak roku 1257 vnoval Smil z Lichtenburka desetinu výnos
ze vech svých stíbrných dol kláterm v Sedlci,  áru nad Sázavou a Mnichov Hraditi.
Obdarování klátera ve vzdáleném Pojizeí, k nmu nemli Ronovci ádný vztah, se jist odehrálo na popud Markvartic, pro které bylo Hradit rodinným kláterem.125

122 SOVADINA, M., Dvr Václava I., SAP 45, . 1, 1995, s. 3031.
123 URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 4748.
124 Samostatnou a stylisticky vytíbenou monografii (J. Urban) vnoval Zdislav KALISTA, Z.,
Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z djin eské gotiky, Praha 1991, kde se i zabýval její rodinou; o ní
kriticky a souhrnn se vemi modernizacemi a rznými interpretacemi SOVADINA, M., Rodina Zdislavy
z Lemberka, MM 112, 1993, s. 217236. Není bez zajímavosti, e pátrání po pvodu Sibyly z Kianova
v rámci práce na ivotopisu její dcery Zdislavy nazvaného Svtlo v temnotách dovedlo Jaroslava Durycha
(18861962), významného eského katolického spisovatele, k napsání historické studie Papeové a císai
(PrahaLitomyl 2001), kterou pro nakladatelství Paseka pipravil k vydání jeho syn Václav.
125 URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 65.
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Psobení tohoto mnohonásobného píbuzenského svazku se nejvýznamnji projevilo
o jedno desetiletí díve, kdy se Havel z Lemberka a Smil z Lichtenburka seli pi obran Václava I. za vzpoury jeho syna Pemysla v lét 1248. Na stranu starého krále se postavil i Bore
z Rýzmburka a píbuzenstvo ostatních milc, podpoili ho i známý Ojí z Fridberka a olomoucký biskup Bruno. V táboe králových stoupenc se objevil i ji zmiovaný Bene z Veleína, Havlv bratranec a pedek pán z Michalovic.
Václav I. podporu svých straník velkoryse odmnil. Jet roku 1248 propjil biskupu
Brunovi etné výhody a Boree z Rýzmburka jmenoval marálkem království. Ani Markvartici
nepili zkrátka  Bene z Veleína se stal kastelánem v Dín a Havel z Lemberka purkrabím
v Kladsku.126
Kladsko bylo spravováno kladskými purkrabími, které od poloviny 14. století nahradili královtí hejtmané, zastupující eského panovníka nebo v dobách etných zástav zástavního dritele. Purkrabímu podléhalo pímo msto Kladsko a také dalí msta blíící se statutem mstm
královským, toti Bystice (Habelswerde i Habelschwerdt) a Radkov (Wünschelberg).127 Podobn jako v severních echách se i v Kladsku Havel zabýval kolonizací zem. Práv s jeho
osobou je spojeno zaloení zmínné Bystice, její nmecký název je odvozen od jeho jména,
a nkolika vesnic na jihu Kladska. Havel se zejm pokouel pevést Kladsko do svého vlastnictví, tuto snahu vak pekazil nový král Pemysl Otakar II., kdy Havlovi správu Kladska ode bral, zejm roku 1254. Nakolik pi tom psobila i snaha vyídit si úty s nkdejím stoupencem jeho otce, není snadné urit.128
Nejspíe ji roku 1252, jak to tvrdí tzv. Dalimil, zemela Havlova manelka Zdislava, co
v zásad potvrdil i przkum jejích kosterních pozstatk.129 Havel sám ml zemít v polovin
50. let, ale novjí výzkumy ukázaly, e tato datace není zdaleka tak jednoznaná. Havel mohl
zemít i kolem roku 1262 nebo dokonce a okolo roku 1268  hlavní roli v nejasnostech hraje
skutenost, e ml syna stejného jména, se kterým me být zamován.130
Ve prospch 50. let svdí, e u roku 1255 chybí Havel v listin, kde se vyskytují jeho
matka Hostilka, jeho brati i jeho syn, ale on sám u ne.131 Zmínní Markvartici zde darují nkteré statky boleslavské johanitské komend, take by bylo divné, aby v ní chybl práv Havel,
velký píznivce a podporovatel johanit. Nicmén M. Sovadina tuto listinu pokládá za padlek

126 CDB IV.1, s. 170, . 81; s. 484, . 289. Pestoe druhá z listin je sporná pinejmením z hlediska datace,
o samotné pítomnosti Havla v Kladsku není pochyb.
127 URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 295.
128 SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 228.
129 Kronika tak eeného Dalimila, ed. M. Bláhová, Praha 1977, kap. 87, s. 153.
130 SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 230232.
131 RBM II, s. 1222, . 2792.
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ze 14. století, take ji jako dkaz zpochybuje  z jejího znní podle nj nelze vyvozovat aktéry
donace ani fakt Havlova bezivotí.132
I s doloením Havlova bratra Jaroslava z Hrutice v 60. letech jsou spojeny urité
problémy. Havel toti jednoho ze svých syn nechal poktít jménem Jaroslav, zejm na poest
svého bratra. Pokud si Havel vzal svou enu Zdislavu zhruba roku 1240,133 mohlo být tomuto
Jaroslavovi roku 1260 okolo dvaceti let, a mohl se tedy pomalu úastnit veejného dní. Jaroslav z Hrutice tak me být se svým stejnojmenným synovcem, píícím se nkdy po Turnovu
a jindy po Lemberku, zamován. Situace je o to sloitjí, e Jaroslav z Hrutice se od 50. let
tituloval takka výlun jako Jaroslav, bratr Havlv, tebae Havel z Lemberka mohl tou
dobou být u mrtvý. A Havel z Lemberka ml i syna jménem Havel, který se pozdji stal královským íníkem. Take Jaroslav, bratr Havlv mohl být jak ten z Hrutice, tak ten
z Turnova.
Roku 1262 se v listinách uvádí njaký Jaroslav jako hradský správce v Mladé Boleslavi,
bohuel bez dalího urení.134 Tehdy u byla funkce kastelána jen prázdným titulem, zastírajícím skutené vlastnictví. Proto by tímto kastelánem mohl být spíe Jaroslav z Turnova, jeho
bratr Zdislav si poblí zaloil hrad Zvíetice. Na druhou stranu, tradiní interpretace za kastelá na povauje Jaroslava z Hrutice,135 jeho rod vak z Mladé Boleslavi mizí ásten ve
prospch pán ze Zvíetic, ale pedevím pán z Michalovic.
Naposledy se Jaroslav z Hrutice v pramenech vyskytuje s uritostí roku 1268. e se jedná
práv o nj, usuzujeme z toho, e je zde titulován jako Jaroslav, strýc Havlv, po Havlu íníkovi (Gallus pincerna regis, Iaroslaus patruus Galli).136 Následujícího roku se opt vyskytuje
jistý Jaroslav, bratr Havlv,137 ale v tomto pípad se u asi skuten jednalo o Jaroslava
z Turnova, který se pod obojí titulaturou (z Turnova a bratr Havlv) vyskytuje roku 1272.138
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SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 230231.
WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 49.
CDB V.1, s. 457, . 307; s. 459, . 308.
IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s 803.
CDB V.2, s. 114, . 550.
CDB V.2, s. 150, . 571; s. 153, . 573; s. 167, . 582; s. 174, . 585; s. 175, . 586; s. 192, . 598.
CDB V.2, s. 289, . 658.
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ROZIOVÁNÍ RODOVÝCH DRAV
Území Markvarta a jeho syn Jaroslava, Havla a Markvarta se rozkládalo zhruba mezi Mladou
Boleslaví (jet nomináln královskou) a Mimoní, resp. jet vesnickým Jablonným na západ,
mezi Mladou Boleslaví a Sobotkou na jihu a mezi Sobotkou, Semily a Jizerou na východ.
Severní a severovýchodní hranici tvoil hvozd, tehdy u zásti zasaený kolonizací, peván
eskou, jen na Jablonsku i nmeckou.139
Na severozápad s doménou Markvartic hraniilo území Ronovc, na jihozápad a jihu
kníecí resp. královská doména, vroubená vncem statk drobné lechty. Na jihovýchod sou sedili Naeratici, sídlící na hrad Brada (postaveném vak a nkdy okolo roku 1250), snad píbuzní Ronovc, na východ se nalézaly opt statky drobné lechty, mezi nimi tehdy bezvý znamná, ale pro Valdtejny pozdji dleitá Lomnice. Uvnit domény se pak nacházely enklávy,
peván církevní  statky klátera Hradit a ji zmiovaný Sezemský újezd, náleející
kladrubským benediktinm. as johanitských (Mladá Boleslav a eský Dub) i dominikánských
(Jablonné, Turnov) fundací ml teprve pijít. Významné svtské enklávy pedstavovaly Ve
s okolím, drená rodem pán z Polné, a pozdjí michalovické panství pán z Michalovic.140
Synové Markvarta Bezenského si mezi sebe tyto dravy rozdlili následujícím zpsobem.
Havel a nejmladí bratr Markvart získali spolen krajinu na pravém behu Jizery od Luických
hor a povodí íky Svitavy pes Podjetdí a horní povodí Nisy a k pramenm Kamenice
a Jizery na jihovýchod k jejím pramenm a k tomu moná i Sobotecko. Jaroslav obdrel levý
beh Jizery od potoku ehrovky pes Kozákov a povodí Oleky a dál do hor, snad a k hornímu
Labi.
Ji padla zmínka o kolonizaní innosti, kterou meme pipsat Markvartovi Bezenskému.
Podívejme se tedy, jak byli v tomto ohledu úspní jeho synové.141 Z nich to byl zejména Havel,
který na svém panství pod Luickými horami v Podjetdí provádl intenzivní kolonizaci. Do
pelomu 12. a 13. století byla osídlena pouze oblast na jih od Jablonného, na sever proniklo
osídlení jen ojedinle. Bhem 13. století pak dolo jednak k zahutní osídlení v okolí Jablonného, jednak bylo osídleno území na východ a severovýchod od nj. Zatímco dívjí osidlování
provádli etí osadníci, Havel z Lemberka povolal kolonizátory nmecké.142
139 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 768801.
140 O Ronovcích nejnovji a nejlépe URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu,
Praha 2003, zejména první dv kapitoly. Naeratici se prozatím vyjma Palackého nikdo píli nezabýval 
nkteré genealogické vývody viz rovn Urbanovy Lichtenburky (zejména kritický rozbor hypotézy
o blízkém píbuzenství Ronovc a Na eratic), jinak takté z nedávné doby se naeratické kolonizaci
v podhí západních Krkono vnoval ÚLOVEC, J., Píspvek k djinám a architektonické podob hradu
Brada, ZP 9, 1996, s. 911; dále ÚLOVEC, J.  TOMÍEK, T., Hrad Levín, ZP 12, 1999, s. 79.
141 O tom asi nejlépe IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938,
s. 768806.
142 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 773776.
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Jablonné samo, tící ze své polohy na cest do Luice, se zaalo mnit v msto. K povýení asi dolo nkdy poátkem 50. let 13. století, na co se usuzuje podle pedpokládaného
roku úmrtí sv. Zdislavy  1252. Zdislava toti mla v novém mst zaloit dominikánský kláter (dominikáni zakládali své klátery pouze v ji existujících mstech), co se muselo pochopiteln stát ped její smrtí. Poblí Jablonného si pak Havel u ve 40. letech 13. století postavil síd lo nového typu, kamenný hrad Lewenberch, Lemberk.143
Havlv bratr Jaroslav z Hrutice zejm provádl na svém údlu jin a východn od Jizery
obdobnou kolonizaní innost. Její nejdleitjí souástí bylo zaloení msta Turnova, ke kterému dolo v souinnosti s bratrem Havlem. Jak u bylo eeno výe, od 12. století docházelo
k rozmachu sídlitních bunk u eky Jizery, jmenovit se jedná o trojúhelník osad v Nudvojovicích, v poloze Makovy zahrady a na asto vzpomínané Hrutici. Nkde v tomto prostoru se napojovala stezka z Jiína a Hradce Králové na cestu od Prahy vedenou podél Jizery, zejm poblí brodu, vyuívaného u v mladí dob bronzové, take msto mlo od samého poátku strategickou polohu.144
Jméno Turnov se objevuje poprvé v letech 1272 a 1273 na královských listinách ve spojitosti s prostedním synem Havla z Lemberka Jaroslavem (Jaroslaus de Turnow). Krátce nato
v roce 1277 je v Kolín doloen Waltherus de Turnow, pravdpodobn man, který se pesthoval z Turnova. Samo jména Waltherus ukazuje nejspíe na nmeckou národnost zmínného
lovka, co dokládá, e prvními obyvateli Turnova byli hlavn Nmci.
Ale u poátkem 14. století musel mít Turnov siln eský ráz, protoe za boj Voka z Rottejna, o nich bude jet e, se vyskytují mezi pohnanými i turnovtí mané peván eských jmen: Beness de Turnowa, Gosswyn ibidem, Henik, Kuba, Thomass, Bohuslaw, Petr,
Bolemest, Pruczek, Janek, Marzek, Sypota, Puten, Ondrzey, Purkart, Sczepan ibidem.145
Vznikající jádro budoucího msta mlo výrazn vesnický charakter, kterého se nezbavilo
po znanou ást stedovku a který rozhodn pestoupil i práh novovku. Tento stav vak neplatil pouze pro Turnov, ale byl do jisté míry obecn urujícím pravidlem i u dalích meních (i
vtích) poddanských mst.
Na druhé stran Turnov oplýval výhodnou polohou na kiovatce stedovkých obchodních
cest (do Prahy, itavy, Jiína a Krkono) i hospodáským významem pro iroké okolí, a tak se
stal významným obchodním stediskem, srovnatelným s prmrnými královskými msty. A to
tím spíe, e v celé oblasti se královská msta vbec nevyskytovala, take zdejí poddanská
msta mla v porovnání se svými protjky z jiných ástí království lepí pozici, protoe muse143 SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 225.
144 PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 11, 13.
145 RT I, s. 61.
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la msta královská ekonomicky nahradit. Podobné postavení se týká i ji zmiovaného Jablonného v Podjetdí.146
Zdárný vývoj msta byl vak a do 17. století (s krátkou pestávkou v 16. století) ponkud
brzdn jeho rozdlením mezi rzné majitele. Od samého poátku toti jednu polovinu msta drel Havel z Lemberka a druhou Jaroslav z Hrutice, pozdji jejich potomci (tak se tu vyskytuje
i zmínný Jaroslav z Turnova) sídlící na Rohozci a na Valdtejn, po nich i majitelé z jiných,
pisthovalých rod.147
Ve druhé polovin 13. století nevzniklo pouze msto Turnov  dolo i k zaloení vrcholn
stedovkých hrad, nebo hrutické sídlo Jaroslavovi nebo jeho synm ji nestailo. Nad
skalním mstem v oblasti eského ráje tak byl v 70. letech 13. století zaloen hrad Valdtejn.
Do druhé poloviny 13. století je datován vznik hrad Rottejna a Chlumu (Kozlova). Také Hrubá Skála je oproti písemným pramenm (kolem roku 1340) starího zaloení. Je moné, e tato
exploze ve stavb sídel souvisí s ji zmiovaným odchodem hrutických pán z Mladé Boleslavi. Snad usilovali o získání Boleslavi pro sebe a teprve neúspch tohoto zámru je piml
k výstavb sídel v eském ráji.
Pravdpodobnjím dvodem ale bude generaní obmna. Jaroslav z Hrutice mizí z pramen rokem 1268, stavba hrad zaíná piblin v té dob, co by napovídalo, e je stavli a
jeho synové. Na druhou stranu pro hypotézu, e stavbu hrad zapoal jet otec Jaroslav
z Hrutice, svdí výskyt jména nejstarího z nich, Valdtejna, v pídomku dvou syn, akoliv
hrad zddil pouze jeden. Oputné sídlo v Hrutici posléze splynulo s roziujícím se
Turnovem.148
Podobn i potomci Havla z Lemberka zaali s výstavbou dalích hrad na svých územích,
protoe Lemberk pro vechny nestail. Syn Havla z Lemberka Jaroslav, píící se po Turnov, si
nedaleko msta zaloil hrad Hrubý Rohozec, kterému pedcházel mení hrad na výrazné ost -

146 BOBKOVÁ, L.  SVOBODOVÁ, I., Struktura mstské sít v severních echách v druhé polovin 15. a na
poátku 16. století, in: SSM, Historia 10, Liberec 1991, s. 5.
147 O Turnovu pojednává zásadní práce IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903;
naposled se zaloením Turnova i s pihlédnutím k nejnov jím archeologickým przkumm zabýval
PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 751.
148 Podobný osud potkal i Nudvojovice. Pvodní markvartický dvorec byl zejm po odchodu len rodu na
moderní kamenné hrady osazen manem. Pozdji tu byla a tyi zboí patící rzným dritelm. Tak jsou
ve 14. a 15. století pipomínáni rytíi z Nudvojovic  roku 1358 Prko, Jan indel, Rudolf, Jindich, iber
a Elika, vdova po Mladotovi, roku 1362 Bta, Jek a Prko. V letech 1383, 1392 a 1395 je zase zmiován
Veslav indel z Nudvojovic. Roku 1406 se o podací právo ke zdejímu kostelu d lili Petr z Vartenberka,
pán na Kosti, a Martin Zlý a Petr Kysela z Nudvojovic. Roku 1448 se uvádí Vank z Nudvojovic. Krom
toho nkteré díly patily kláteru v Hraditi, od nho je koupil roku 1420 Jindich z Vartenberka, pán
Valdtejna, a od roku 1437 patily k Vranovu (Malé Skále). V 16. století vekerý majetek v Nudvojovicích
získal Jan z Vartenberka, majitel Hrubého Rohozce a Malé Skály. Za Vartenberk zde byla postavena
renesanní tvrz. Srov. Encyklopedie eských tvrzí II (KR), Praha 2000, s. 526; SEDLÁEK, A., Místopisný
slovník historický království eského, Praha 1909, s. 656.
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ron nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka v Dolánkách u Turnova, datovaný do druhé
poloviny 13. století. Dalí z Havlových syn zaloil hrad Zvíetice u Bakova nad Jizerou.149
Markvartici, zejména Havel z Lemberka a jeho manelka Zdislava, se okolo poloviny 13. století
stali zakladateli a donátory nkolika církevních institucí  johanitských komend v Mladé Boleslavi a eském Dubu a dominikánských kláter v Jablonném a Turnov.
Johanitská komenda v eském Dubu vznikla pravdpodobn z popudu Havla z Lemberka
poátkem 50. let 13. století. Komenda byla zaloena nejprve ve Svtlé pod Jetdem, ale pozdji, zejm pro nevhodnou polohu, byla penesena do vsi Dubu. Na pedhradí opevnného kláte ra bylo peneseno i trní právo ze Svtlé a také jméno  Dub se ml jmenovat Nová Svtlá, zatímco pvodní ves Stará Svtlá. Ani jeden název se vak neujal, a tak se Nové Svtlé íkalo Dub
podle pvodní vsi, pro kterou se zase vilo pojmenování Starý Dub. Dubská komenda se stala
pozdji jednou z nejbohatích v království  dokonce se vyrovnala bohaté strakonické komend, která byla sídlem velkopevora.150
Boleslavskou komendu, daleko chudí ne dubskou, zídili a obdarovali Markvartici nejspíe opt v 50. letech 13. století. Podle u zmínné zpochybované listiny,151 hlásící se k roku
1255, by hlavní donátorkou byla vdova po Markvartu Bezenském Hostilka, která by johanitm
vnovala kostel sv. Víta v Boleslavi se pitálem a vím písluenstvím, dále pak rzné statky
v okolí Boleslavi. Darování by uinila se souhlasem syn Jaroslava a Markvarta, dcery Vojslavy
a vnuka Havla. Pes zmínné zpochybnní vak i nadále Markvartici vycházejí jako nejpravdpodobnjí donátoi boleslavské komendy.
I pozdji projevovali písluníci rzných vtví Markvartic ádu sv. Jana svou píze.
Dokonce do ádu asto vstupovali a nkdy i dosáhli nejvyí pozice  stali se eskými
velkopevory. Prvním z nich byl Havel z Lemberka (13381365), dále Jan ze Zvíetic (1367
1372), Heman ze Zvíetic (13981401), Václav z Michalovic (14341451) a nakonec v 16.
století Krytof z Vartenberka na Strakonicích.152
Vedle johanit byli dominikáni dalím ádem, kterému Markvartici té doby, zejména jejich
hlavní pedstavitel Havel z Lemberka, projevovali píze. O zaloení dominikánského klátera

149 Tomuto tématu se vnuje opt PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle
archeologických nález, ZP 13, 2000, s. 1920. Práv Turnov a jeho okolí pouil KLÁPT , J.,
O poátcích msta Turnova, in: Praehistorica 8, Varia archeologica 2, Praha 1981, s. 289293 jako
uebnicový píklad vrcholn stedovké transformace v regionálním mítku: hrutický dvr Markvartic
z první poloviny 13. století nahradily vrcholn stedovké hrady Valdtejn a Hrubý Rohozec
(s pedchdcem na dolánecké ostron).
150 IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 781782.
151 RBM II, s. 1222, . 2792.
152 WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 72.
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v Jablonném i o pedpokládaném datu této fundace (ped rokem 1252) ji padla zmínka v souvislosti s povýením Jablonného na msto.153
Druhou dominikánskou fundací Markvartic byl kláter v Turnov, jeho zaloení je kladeno opt do poátku 50. let 13. století (pravdpodobn do roku 1252). Podobn jako u Jablonného i zde se podle datace zaloení klátera usuzuje na zaloení msta, které lze pedpokládat o nco díve.154 Stejn jako boleslavská komenda johanit patil i turnovský kláter mezi
chudé církevní instituce, vlastnil toti jen pár vsí na dnením Maloskalsku.155

153 WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 55.
154 PROSTEDNÍK, J., Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 14.
155 AND L, R., Husitství v severních echách, Liberec 1961, s. 24.
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MARKVARTICI NA SKLONKU PEMYSLOVSKÉ ÉRY
Prostednictvím syn tí pojizerských bratí, Havla, Jaroslava a zatím ponkud opomíjeného
Markvarta, dolo ke konenému rozdlení markvartického velkorodu na jednotlivé vtve, které
u svou majetkovou základnou i titulaturou po hradech pedstavovaly vrcholn stedovkou pozemkovou lechtu. Souasn zaalo rozdrobování pvodní mohutné rodové domény mezi
jednotlivé potomky. Zatímco potomkm Jaroslava z Hrutice, pánm z Valdtejna a s nimi úzce
píbuzným pánm z Rottejna a z Dtenic, bude patit celý zbytek naí práce, vnujme se na
tomto míst krátce i dtem jeho dvou bratr.
Havel z Lemberka ml ti syny: Havla, Jaroslava a Zdislava, kteí se bhem druhé poloviny
13. století dlili o rozsáhlý rodinný majetek. Nejstarí Havel získal Jablonné a Lemberk, ale
brzy zemel, a tak jeho majetek pipadl dílem jeho bratrm, dílem církvi. Jaroslav dostal východ
dravy s polovinou msta Turnova a sídlem na hrad Rohozci (a po Havlov smrti i Lemberk),
Zdislav jihozápad, kde zaloil hrad Zvíetice, a vytvoil tak novou, pobonou vtev, která se po
svém hrad nazývala ze Zvíetic nebo Zvíetití z Lemberka, nkdy vak také pouze z Lemberka. Bhem 15. století se ale Zvíetití zaali psát jako páni z Vartenberka (popípad a ze
Zvíetic)  snad aby mohli profitovat z tehdejího bohatství svých, v té dob u znan vzdálených píbuzných. Jen na okraj, v první polovin 16. století Zvíetice koupili skutení Vartenberkové a zaloili zde novou, zvíetickou vtev.156
Jaroslav ml tyi syny, samé Havly, kteí se rozliovali podle svých pízvisek. Jeden
z nich, Havel Kanovník, se stal duchovním, ostatní ti si rozdlili otcovské ddictví: Havel Be ran zddil prestiní Lemberk, Havel Ryba získal Rohozec a posléze k nmu pibral hrad Bradlec
mezi Jiínem a Lomnicí nad Popelkou a Havel Houba obdrel území s hradem Sytovou, u
daleko v horách mezi horním tokem Jizery a íkou Kamenicí. Potomci vech z nich bhem 14.
století postupn prodali své majetky a vymizeli.157
Nejmladí ze tí pojizerských bratí Markvart je na jedné listin z roku 1249158 uvádn
s pídomkem de Scepanow, co by podle názoru B. Waldstein-Wartenberga mohlo být starí
sídlo poblí mladího hradu tpanice, pozdji velmi dleitého sídla valdtejnské vtve
Markvartic.159 Archeologické výzkumy to nevyvracejí, ale ani nepotvrzují. Pedpokládají
nicmén, e v blízkosti tpanic existovalo dívjí kolonizaní provizorium.160 Proti hypotéze
B. Waldstein-Wartenberga naopak hovoí, e kdy se Markvart pozdji od Havla oddlil, vybral
si oblast severn od Mimon, kde pozdji vznikl hrad Vartenberk, a k ní ást území jin od e156 IMÁK, J. V., Djinné pamti okresu mnichovohradiského I, Mnichovo Hradit 1917, s. 39, 43.
157 Rozrodem Lemberk se zabýval IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 12;
v pokro ilejí podob TÝ, eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských, Praha 1938, s. 770.
158 CDB IV.1, . 173.
159 WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 53.
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hrovky s centrem na tvrzi v Sobotce, kterou posléze v sídelní roli nahradila nov postavená
Kost.
Zakladatelem hradu Vartenberka (Wartenberga, Stráe), strategicky poloeného na cest
z klátera Hradit do itavy, byl Markvartv syn Bene. Poprvé se po nm psal roku 1281.161
U za jeho syn a vnuk vznikly vechny hlavní vtve  dínská, veselská, kumburská, vartenberská i kostecká. Jejich jména napovídají dravy, kterých se rodu dostalo  královský Dín
a Stekov, vnné msto Jiín, Nový Bydov s Vysokým Veselím, Kumburk, Toltejn, Kost
a dokonce i statky blízkých píbuzných  Lemberk s Jablonným, Rohozec s jednou polovinou
Turnova i Valdtejn s polovinou druhou. Vartenberské dravy se sice v prbhu staletí mnily,
nicmén Vartenberkové stejn zcela jist zstali (ve stedovku) nejúspnjí vtví Markvarti c.162
Pokud se budeme dret starího názoru, e Havel z Lemberka, manel sv. Zdislavy, zemel u
kolem roku 1250, lze konstatovat, e synové Markvarta Bezenského se v okolí krále Pemysla
Otakara II. píli nevyskytovali. Ostatn ani Havlova hypotetická smrt a v 60. letech nemní
nic na faktu, e jeho brati se ve spolenosti krále nenalézali.
Byla to tedy a nová generace, synové tí pojizerských bratí, která opt vstoupila do
dní své doby. Nejprve mezi n patil Havel mladí, nejstarí syn Havla z Lemberka a sv. Zdislavy. Bezpen ho lze doloit roku 1254163 a poté a roku 1262.164 V mezidobí nelze rozsoudit,
jestli jako svdek nkolika královských listin vystupoval on sám nebo jeho domnle mrtvý otec.
Havel mladí se od roku 1265 objevuje jako královský íník, 165 posléze roku 1270 dosáhl i úadu komorníka.166 Jak je vidt, Havel mladí se til dve Pemysla Otakara II., a pokraoval
tak v úspné kariée svého otce. Ale jet roku 1270 mizí z pramen, lze se tedy domnívat, e
zemel koncem tohoto roku v mladém vku, stejn jako jeho matka Zdislava.167 B. WaldsteinWartenberg kladl jeho smrt a do roku 1271 a domníval se, e padl na taení Pemysla Otakara
II. do Uher.168

160 Drobná zmínka PROSTEDNÍK, J.  ÍDA, P., Novosvtský prsmyk  pechod pes západní Krkonoe
v pravku a stedovku, ZP 15, 2002, s. 10; dalí informace PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy
turnovského muzea v roce 1995, ZP 9, 1996, s. 172178; do kontextu dalích málo prozkoumaných sídel
zasazuje hypotetické pvodní tpanické sídlo PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy Okresního
muzea eského ráje v letech 1997 a 1998, ZP 12, 1999, s. 192.
161 RBM IV, s. 736737, . 1850.
162 O poátcích Vartenberk, zejména co se týe otázky jejich majetkové základny, psala velmi dkladn
RAKOVÁ, I., Vývoj pozemkové drby pán z Vartenberka v letech 12811415, HG 18, 1979, s. 69102.
163 CDB V.1, . 31.
164 CDB V.1, . 336.
165 CDB V.1, . 457.
166 CDB V.2, . 557.
167 SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 231.
168 WALDSTEIN-WARTENBERG, B., Markvartici, Praha 2000, s. 82.
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I Havlovi mladí brati se v historických listinách píleitostn vyskytují, za doby vlády
Pemysla Otakara II. vak nijak asto. V letech 1272 a 1273 se objevili na královském dvoe,
ale do konce vlády krále elezného a zlatého u se to neopakovalo.169 Snad peli do tábora
lechty, nespokojené s Pemyslovou vládou.
Za bezvládí po smrti Pemysla Otakara II. se utváelo spojenectví mezi Ronovci a Markvartici, jejich tábor se pidroval státotvorné strany vedené biskupem Tobiáem. Tak roku 1281
tvoili Ronovci Jindich z Lichtenburka, Hynek z Dubé a Závi ze Struince a Markvartici Jaroslav z Lemberka, Jan z Michalovic a Bene z Vartenberka poselstvo, které ve Frankfurtu nad
Odrou ádalo Otu Braniborského o vydání kralevice Václava.170
Kdy se Václav roku 1283 konen vrátil do Prahy, zaal boj o vliv na mladého krále. Velmi aktivní byli Markvartici  Jaroslav z Lemberka se stal nejvyím purkrabím, Zdislav ze Zvíetic purkrabím praským, Bene z Vartenberka královským íníkem, Jan z Michalovic alespo
získal náhradou za Dín hrady Dvín a arftejn (Ostrý)171  zatímco jejich dosavadní spojenci
Ronovci pili zkrátka. A tak peli do opozice, po bok Vítkovcm.
Situace se zmnila píchodem Závie z Falkentejna do okolí mladého Václava, jeho následkem nastalo stídání stráí, kdy Markvartice nahradili Vítkovci a Ronovci. Situace se nezmnila, ani kdy Markvartici a jejich spojenci peli do oteveného odporu proti Vítkovcm
a jejich spojencm. Teprve kdy se po píchodu manelky Václava II., královny Guty, rozhou pala pod Záviem pda, zaali se Markvartici postupn vracet ke dvoru.172
Návrat se vak podail jen Beneovi z Vartenberka a Janovi z Michalovic, kdy první se stal
podkomoím a pozdji praským purkrabím a druhý královským íníkem. Naopak Jaroslav
z Lemberka i jeho bratr Zdislav se ji ke dvoru nevrátili, a ztratili se z veejného ivota. Jaroslav se vyskytuje naposledy roku 1289,173 jeho bratr se zejm doil vysokého vku, protoe se
uvádí jet roku 1318, kdy se zúastnil boj mezi jednotlivými vtvemi potomk svého strýce
Jaroslava z Hrutice.174

169
170
171
172
173
174

RBM II, s. 317, . 787.
RBM IV, s. 736737, . 1850.
RBM II, s. 560, . 1298.
URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 128131.
RBM II, s. 637, . 1474.
RT I, s. 58.
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PRVNÍ VALDTEJNOVÉ
Synové Jaroslava z Hrutice se narozdíl od ostatních Markvartic distancovali od boulivého
politického dní za bezvládí po smrti Pemysla Otakara II. i za vlády jeho syna Václava II. Soustedili se zejm na správu svých vlastních statk, ostatn nevelkých. Snad to byl práv malý
rozsah majetk, který jim bránil úastnit se soudobé politiky.175
Jaroslav z Hrutice ml ti syny, kteí si otcovský majetek mezi sebou rozdlili znan ne rovnomrn. Nejvíce obdrel Zdenk, jen získal z Jaroslavovy dravy jiní ást s hradem
Valdtejnem i ást východní v pedhí Krkono, vhodnou ke kolonizaci. Druhý syn Vok dostal
oblast východn od Turnova, kde si zaloil hrad Rottejn. Tetího z bratr, Benee, Zdenk
a Vok zejm vyplatili, protoe ten si u ped rokem 1295 od biskupa Tobiáe koupil panství
Dtenice s malým hrádkem.176
Na rozhraní Zdekova a Vokova panství se nacházely dva farní kostely. Podací právo
v Páslavicích pipadlo nyní k Zdekov ásti, o patronát na Hrutici se oba brati dlili. Podací
bylo opt sceleno, a kdy ve druhé polovin 14. století Jaroslav z Valdtejna odstoupil Janovi
z Rottejna svou ást práva. Co se týe Turnova, ten byl asi nedílným statkem obou vtví, pro toe hranice mezi obma panstvími se táhla a k mstu a také pozdji, v dob velkých ptek
uvnit valdtejnského rodu, o kterých bude jet e, Vok tvrdil, e má na Turnov nárok, i kdy
pozdji patil k Valdtejnu.177
A. Sedláek vedle Zdeka, Voka a Benee uvádí jet tvrtého bratra Havla, který se údajn
psal po Rohozci, a jeho syna Jarka, uvádného na tomté hrad v letech 13221323.178 Pítomnost potomk Jaroslava z Hrutice na Rohozci je velmi nepravdpodobná, protoe Rohozec
jednoznan náleel píbuzným Lemberkm, a tak je moné, e dolo k zámn s nkterým
z písluník tohoto rodu. Jak u bylo zmínno, Jaroslav z Turnova, syn Havla z Lemberka a sv.
Zdislavy, ml tyi syny, samé Havly. Z nich se Havel zvaný Ryba psal po Rohozci ve stejné
dob jako Havel, údajný syn Jaroslava z Hrutice. Zejm nejdvryhodnjí autor, J. V. imák,
se o Jaroslavov synu Havlovi nezmiuje. Je tedy moné, e skuten dolo k zámn s Havlem
Rybou, akoliv nelze vylouit, e opravdu existoval Jaroslavv syn Havel, který snad byl v drení Rohozce spolu se svým synovcem Havlem Rybou.
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DTENTÍ Z VALDTEJNA
Dtentí odvozovali svj pvod od Benee z Dtenic, který byl nucen se z otcovského podílu
spokojit pouze s penzi, za n si koupil nevelký biskupský statek Dtenice. U od samého poátku tedy klesl na úrove drobného lechtice, které potomci jeho bratr dosáhli a nkdy po
polovin 14. století. Proto panuje v genealogii Beneových potomk znaný zmatek. Lze se
ptát, zda bylo pouití predikátu z Valdtejna pro pány z Dtenic jen náhodné nebo cílené. Pomrn bezvýznamný rod se toti pouitím jiného jména mohl snait o posílení vlastní prestie.
Podobný pípad u byl zmínn u pán ze Zvíetic, jedné z poboných vtví Lemberk.
Bene z Dtenic ml snad syna Voka z Dtenic, který se v pramenech vyskytuje roku 1323
jako protivník Voka z Rottejna.179 Vok mohl mít syny Zdeka a Benee, zvaného erný. Zatímco první z nich se stal knzem v Louni,180 druhý vládl na otcových Dtenicích a roku 1356 podával knze v nedaleké Libáni.181 Jediná dalí zmínka o Beneovi erném se týká roku 1368,
kdy svdil ve prospch své sestry Jitky v jejím sporu o vno.182 Bene erný ml nejspí syny
Voksu, Benee Bílého, Benee Kadeavého a Mikee zvaného lechtic, z nich poslední dva se
objevují pouze roku 1390.183
Voksa (Voxa) se psal po Dtenicích i po Valdtejnu. V pramenech se poprvé pipomíná
roku 1396184 a snad u v té dob patil k milcm krále Václava IV., který z politických píin cítil velké antipatie k vysokým církevním prelátm. Voksa z Valdtejna a jeho spoleník Racek
Kobyla ze Dvorce byli z králových sluebník snad nejznámjí vykonavatelé trestných zásah
proti církvi, pi nich asto pekraovali hranice práva.
Tak v roce 1411 provedli Voksa z Valdtejna a Racek Kobyla z panovníkova rozkazu konfiskaci dchod praského arcibiskupa a jiných prelát.185 V ervnu 1412 zase Voksa povsil
papeskou bulu, povolující odpustky tomu, kdo by pispl na papeovu válku s protipapeem,
na krk prostitutce, kterou vezl královskou cestou od arcibiskupského dvora na Malé Stran a
ke královskému dvoru, a nakonec bulu spálil pod novomstským pranýem.186 V duchu tohoto
nepátelství k církvi, a u bylo jeho osobním pesvdením nebo se jím jen snail vyjít vstíc
pedstavám krále, pivsil roku 1415 svou pee ke známému dopisu eské lechty do Kostni ce.187 Pestoe se ped husitskou revolucí profiloval jako známý boulivák a odprce církve, za
revoluce do veejného dní pekvapiv nezasahoval.
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Voksa z Valdtejna sídlil na tvrzi v Tuchomicích. Král Václav IV. mu za vrné sluby zapsal vsi Koíe a nejspíe také Psáe a Holubice.188 Pozdji Vok získal jet vladyctví Sekerkovy
Louky poblí Turnova, které roku 1423 zapsal své manelce Elice z Uhli a ían.189 Naposledy se Vok pipomíná roku 1425, kdy svdil na listin praského mana Lidée z Radkovic, který své manelce Albt z estlic odkazuje vechen svj majetek.190
Elika roku 1429 pevedla Louky s píslunými vesnicemi a také dalí vsi Koíe, Psáe
a Holubice na svého druhého manela Mikuláe z Knevsi,191 ale roku 1437 si Sekerkovy
Louky na králi vyprosil Heník z Valdtejna. Z nastalých spletitých pomr nakonec jako dritelé Louek vyli páni z ían.192
Voksa po sob zanechal syny eka, Jana a Závie. enk (14071454) se svou enou
Elikou sídlil na otcových Tuchomicích193 a na zejm vyenných Kocelovicích poblí západoeské Blatné.194 Jeho bratr Jan je znám z jediné zmínky z roku 1410, kdy souhlasil s tím, aby
enk pevedl vno své eny z Tuchomic na Kocelovice.195
Závi (14061462) se shodou okolností oenil s Albtou z estlic, jejímu prvnímu mui
Lidéi svdil jeho otec Voksa pi uzavírání poslední vle. Díky ní Závi vyenil njaký majetek jihovýchodn od Prahy, jmenovit estlice, plat v Modanech, Tebyicích a Struhaov,196
a také tvrz v Roztokách u Prahy. Ostatn i Lidé z Radkovic nabyl Roztok stejným zpsobem
pes svou první manelku Barboru, vdovu po Janovi z Poeína, Albta byla toti jeho druhá
ena.197 Závi se na Roztokách vyskytuje pouze roku 1429, nicmén o roztocké tvrzi je z té
doby tak málo zpráv, e je dobe moné, aby tu il nkolik desetiletí a do své smrti. 198 Roku
1454 získal od krále Ladislava Pohrobka za své sluby Kocelovice, ddictví po bratru ekovi.199 Poslední zmínka o nm pochází z roku 1462, kdy svdil Melchiorovi Hochhauzerovi
z Hochhauzu, který postoupil Viktorinovi Minstrberskému a jeho bratrm Bokovi, Jindichovi
a Hynkovi z Kuntátu a z Podbrad listiny na nkteré své statky.200
Druhá vtev Dtenských z Valdtejna pocházela od Benee Bílého z Dtenic, bratra Voksy
z Valdtejna. Ten sídlil na zddných Dtenicích, o em svdí, e roku 1378 podával knze
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

A XXVI, s. 426429.
A III, s. 283.
RT II, s. 156; A II, s. 58.
A III, s. 501.
SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 79.
LE V, s. 759, . 1048.
RT II, s. 105106.
RT II, s. 74.
A II, s. 64.
SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského VIII, Praha 1891, s. 303.
A III, s. 501.
A III, s. 558.
A XV, s. 242243.

40

v blízkých Osonicích.201 Dtenice vak asem prodal a pesídlil na tvrze v nedalekém Letkov,
kde je o nm poslední zmínka roku 1402.202 Jeho syny byli dalí ti Dtentí, brati Bene,
Haek a Mikulá. Ti nejspíe od svého píbuzného Zdeka tpanického z Valdtejna zakoupili
nkdejí lemberský statek elezný Brod, protoe v roce 1404 byli patrony zdejího kostela brati Bene a Haek203 a po nich roku 1414 Mikulá.204
Mikulá podobn jako Voksa pivsil roku 1415 svou pee ke známému dopisu do Kostnice.205 Roku 1431 se objevil jako dritel hradu Bradlce, který kdysi vlastnili jeho píbuzní
z Lemberka, jmenovit Havel Ryba z Rohozce.206 Jak ho Mikulá získal, není známo. Bradlec
vak nejpozdji od druhého desetiletí 15. století patil královn ofii a po její smrti ho roku
1429 získal známý váleník Hynek Kruina z Lichtenburka. Protoe na nj byl uveden teprve
roku 1437, lze usuzovat, e se Mikulá Bradlce zmocnil neoprávnn v dsledku zmatk za husitské revoluce. Mikulá a po nm jeho stejnojmenný syn pak do roku 1456 dreli tvrz ve tveín, kdy ji Mikulá mladí prodal Janovi, Hynkovi, Mikulái a astnému Skalským z Valdtejna.207
Haek a jeho daleko mén zdokumentovaný bratr Bene se psali nejdíve po Dtenicích
a pozdji výlun po Valdtejnu. elezný Brod zejm penechali mladímu bratru Mikuláovi,
protoe vstoupili do slueb moravského markrabte Prokopa. Nkdy ped rokem 1405 tak získali hrad Uherský Ostroh na jiní Morav.
Jednalo se o vodní hrad mezi Uherským Hraditm a Veselím na Morav, jeho hlavní
obrannou linii tvoila eka Morava a její ramena. Jeho existence je doloena rokem 1286, kdy
byl nazýván i Stenice. Za válek mezi moravskými markrabaty byl batou Prokopovy strany. Od
14. století byl asto dáván do zástavy a stejným zpsobem ho získali i brati z Dtenic. Roku
1415 Haek na ostroském panství zapsal vno své manelce Ann z Rýzmburka.208
Haek z Valdtejna byl díky svým úspchm za husitských válek zejm nejvýznamnjím
pedstavitelem rodu a do éry císaského generalissima Albrechta Václava Eusebia z Valdtejna.209 O Hakov politických aktivitách si blíe povíme v samostatné kapitole vnované Valdtejnm za husitských válek, zde se budeme vnovat pouze jeho majetkovým pomrm.
Roku 1423 se stal odmnou za svou podporu praanm mincmistrem v Kutné Hoe
a pestoe jeho vrnost zaala ponkud kolísat, udrel do roku 1427 pod svým posluenstvím
Kutnou Horu, Kolín, Nymburk, áslav a Kouim. Posléze se z pramen na as vytrácí, a roku
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1437 ho císa Zikmund uinil hejtmanem v Kladsku. Po roce 1438 zddil po Machn z Vartenberka Veli,210 významný královský hrad u Jiína, postavený okolo roku 1300, ale záhy pelý do lechtických rukou. Pedchozími driteli hradu byli slavný enk z Vartenberka a jeho
syn Jindich, bratr a synovec zmínné Machny.211
Spolu s hradem získal rozsáhlé panství, zahrnující Bradu, Vysoké Veselí a Hradiko
(u Chlumce nad Cidlinou). Celou drbu mu roku 1439 potvrdil král Albrecht.212 S bratrem
Beneem, který roku 1448 prodal Koltejn získaný od Brtnických z Valdtejna, byl v nedílu
a rok po jeho smrti (Bene zemel 1451) prodal Veli Jiímu z Podbrad (Bradu a Veselí u
pedtím odprodal Markvartovi z Laboun, resp. Petrovi z Nmievsi).213 Sám se stáhl do ústraní
na Hradiko, kde je o nm poslední zmínka z roku 1452.214
Haek ml se svou manelkou Annou z Rýzmburka nkolik syn. Zejm ale zemeli jet
v dtském vku, protoe Hradiko pozdji získala libtejnská vtev Valdtejn. Jediným
synem, který ho mohl peít, byl Hynek z Valdtejna a Dtenic, pipomínaný roku 1454. U nj
ale není jisté, nejde-li o zámnu s Hynkem z Valdtejna z libtejnské vtve, kteí Hradiko dreli roku 1463.215

210 A XV, s. 190.
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PÁNI Z ROTTEJNA
Páni z Rottejna pocházeli od Voka, syna Jaroslava z Hrutice, který za svj údl dostal území
uprosted otcových drav, tedy východn od Turnova. Vok ml se svou manelkou Rychcí syny
Jarka, Voka a Zdeka. Pan Vok se v tehdejích pramenech vyskytuje pomrn asto, protoe
ml adu ptek se svými sousedy, zaznamenaných v letech 13181325. Není vak jasné, jestli
tímto osudem znan zkoueným lechticem nebyl místo Voka I. spíe jeho syn Vok II.216
Boje pana Voka jsou vynikajícím pramenem pro urování majetku písluného k Rottejnu,
protoe je v nich zmiováno vyloupení, pop. vypálení ady lokalit. Od toho lze dovozovat, e
k panství patily vsi Klokoí, Loktue, Vrát, Louky, Bystrý, Bukovina, Dubecko, Nová Ves,
Podmoklice (dnes souást Semil), zaniklé vsi Klimkovice, Mnichová hora, Ryly a Devolizy
a také pl podacího v Hrutici. Krom tchto lokalit, leících na Turnovsku, Vokovi z Rottejna
patily i nkteré vsi na Jiínsku, které nejspí dostal vnem od své manelky: Údrnice, Údrnická
Lhota (zde byla tvrz), Kete217 a Bartouov.218
Jeho protivníky v tchto sporu byli jak jeho nejblií píbuzní Jaroslav z Luhu, Zdenk
a Vok z Rottejna, tak jeho vzdálenjí píbuzní z Valdtejna a z Dtenic (nebýt tohoto sporu,
zejm bychom o nich nemli vbec ádné zprávy). Krom toho se proti nmu postavili i dalí
Markvartici  Lemberkové a Zvíetití  a také Naeratici Léva (Lev), Heman, Naerat a Pakoslav z Konecchlumí. Do ptek na stran Vokových nepátel zasáhli i mocní tehdejí doby
Jindich z Lichtenburka,219 Pta z Turgova (oblíbenec Jana Lucemburského) i Bene z Vartenberka (dritel Velie)220 a také celá ada drobných feudál, jako nap. Mikulá z Kován,
Sobhrd z Lomnice, Ratibor ze eleznice, Jeni z Dalemilic (Dalimic), Jindich z Vesce, Petr
z Nedvzího, Zdeslav z Jichosteb, Havel z Cidliny i Pertolt z Pepe.221
Zmínní lechtici i mnozí dalí asi roku 1318 Voka pepadli, zajali a uvznili a poplenili
jeho statky, kde pobrali peníze a dobytek. Nakonec vypálili Rottejn. Ve stejné dob nkteí
z nich vyloupili i majetek jiného Markvartice, Vikarta z Polné, který ml v blízké Veni, Olenici a Píovicích. Píina je ovem neznámá.222
Roku 1322 proto Vok pohnal vechny úastníky k zemskému soudu. Ale ne mohlo dojít ke
stání, Vok byl opt zajat, tudí se k soudu nedostavil, a tak podle platného práva ztratil svou pi.
Natstí ale pi dalích phonech dostal za právo, protoe se zase vtinou nedostavili jeho pro 216 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 13.
217 Psáno Ketna  KUA, K., Msta a msteka v echách, na Morav a ve Slezsku II, Praha 1997, s. 917 ji
ztotouje se vsí Chutnovkou v tsné blízkosti Rottejna. Správnjí bude ale spíe názor, e jde o lokalitu
na Ji ínsku, kde se poblí Údrnic skuten vyskytuje ves Kete.
218 RT I, s. 5666.
219 URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 174.
220 IMÁK, J. V., Pamti o hradu Rottejnu, Turnov 1893, s. 68.
221 Podrobný seznam podává IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 14.
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tivníci. Ale ani s pomocí komorník nymburského soudu223 se Vokovi nedostalo zboí, které mu
soud právoplatn pisoudil. Kdy Vokv zástupce s komorníky piel k Turnovu, výkonu práva
se postavili svorn páni obou polovin msta, Valdtejnové i Lemberkové, s eledí i many,
a komorníky i s jejich prvodcem od msta zahnali. Roku 1323 Vok znovu pohnal své nepátele
k soudu a opt mu bylo dáno za právo. Následující vývoj pípadu ale není znám, protoe se
dalí soudní zápisy nedochovaly.
Konflikt vyvolává adu otázek. Soudí se, e jeho dvodem byl spor o ddictví poloviny
msta Turnova, která byla mezi pány z Valdtejna a Rottejna nedílná. Napovídalo by tomu, e
jeho protivníky byli mimo jiné i jeho píbuzní Valdtejnové a dokonce lenové jeho vlastní rodiny. Dokládal by to také zápis z roku 1323:
Wok de Rotensteyn conqueritur super (výet pohnaných), quia quando
nuncium misit cum beneficiariis Neumburgensibus, iuit poprawiti in obtento
iure in hereditate Turnowske, ibi eum sunt otbili. Perdicio equis, peccoribus,
diuersis domesticis rebus pro duobus milibus mar. arg. Actor Hosczek de
Wrata, siue Wanek de Vdrynycz, siue solus. Camerarius Swach; terminus
vltima feria VI ante Marie Nativitatem. Actori datum est pro iure, dedit
memoriales.224
Naopak udivuje úast Lemberk, jejich drba poloviny Turnova byla vlastn právn nenapadnutelná. Jet více pochyb vzbuzuje úast zmínných tí mocných pán, Jindicha, Pty
a Benee. Podivné je i ohromné nakupení niích lechtic. Vypadá to, jako kdyby se vichni
lechtici z okolí a nkteí velcí baroni rozhodli, e se piiví na jednom nepíli movitém pánovi.225
Pekvapující je i mnoství spisového materiálu, které o kauze vzniklo. V Emlerových Pozstatcích desk zemských pokrývá Vokv pípad adu stran, zatímco ostatní spory z té doby jsou
omezeny vehovudy na krátký odstavec.226 Urité zkreslení zejm mohl pinést poár zemských desek roku 1541, ale i tak je nepomr do oí bijící, zvlát kdy uváíme, e tehdy byl
zemský soud jet pomrn mladou institucí a písemné záznamy doposud znanou novotou.
223 Po ovládnutí Mladé Boleslavi Markvartici se správa boleslavského kraje, kam Rottejn pináleel,
pesunula do Nymburka. Srov. IMÁK, J. V., eské djiny I.5. Stedovká kolonisace v zemích eských,
Praha 1938, s. 803.
224 RT I, s. 61. Termíny poprawiti a otbili ukazují, e v latin nepíli zbhlý písa si musel vypomáhat eskými
výrazy. Podobn i (...) debuit arbitrari argentum, et ipse arbitratus est sibi duos chyrti, et duos oharz et duos
gastrzab (RT I, s. 62).
225 Hypotézu, e ke sporu dolo kvli ddictví Turnova, vyslovil a nkolikrát zopakoval i rozvedl IMÁK,
J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 13; TÝ, Djinné pamti okresu
mnichovohradiského I, Mnichovo Hradit 1917, s. 36; TÝ, eské djiny I.5. Stedovká kolonisace
v zemích eských, Praha 1938, s. 783. Pebírá ji i novjí literatura, viz AND L, R. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 403.
226 RT I, s. 5666.
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Obstojí zde tedy zatím uznávaný dvod spor, ddictví Turnova? Nebo se za pípadem Voka
z Rottejna skrývá njaká dosud málo známá politická kauza, vyplývající nap. ze stranických
spor poátku vlády Jana Lucemburského? Nebo se snad Vok pokouel jen vyuít zemského
soudu ve svj prospch naslepo házenými phony, akoliv se mu teba ádné velké bezpráví nestalo? ada ze zmínných zápis, týkajících se vyloen drobných sousedských spor, by toti
ukazovala Voka jako vného kverulanta.227
Je moné vyslovit jet jednu hypotézu. tyi kilometry severozápadn od Rottejna se nachází zícenina hradu Zbiroha. Hrad je poprvé pipomínán a koncem 14. století jako majetek
Markvarta z Vartenberka na Rohozci, kterému byl roku 1388 nebo 1390 zabaven králem Václavem IV.228 Ale podle archeologických nález lze pedpokládat vznik hradu Zbiroh (i jinak Zbirohy) ji v první polovin 14. století. 229 Za jeho zakladatele je pokládán nkterý z rohozeckých
Lemberk, snad u jeden ze syn zakladatele Rohozce Havla Ryby.230
Lemberkm se zaloení Zbiroha pipisuje práv proto, e koncem tého století náleel
Markvartovi z Vartenberka, sídlícímu na Rohozci, stejn jako osmdesát let pedtím Lemberkové. Ale pipisovat Zbiroh Lemberkm se zdá být ponkud nelogické, protoe by ml leet na
valdtejnské stran bývalé markvartické domény. Pokud tedy hranice la opravdu po ece Jize e, co se zdá být nejpravdpodobnjí. Za takové situace by území hradu Zbiroha patilo
k údlu Voka z Rottejna, který o nj musel njakým zpsobem pijít. Nestal se práv hrad Zbiroh píinou oné veliké záti? Domnnku podporuje i pozemková drba hradu Zbiroha, kterou
tvoily vsi Zbirohy, Vrát, Besedice, Michovka (Mnichová hora), v letech 13181325 jmenované
jako písluenství hradu Rottejna.
Monost, e zbiroské území pelo od Rottejna k Rohozci ale samozejm není dkazem,
e se tak stalo u za Vokových boj s jeho protivníky. Mohl je naopak odprodat v dsledku
ztrát, které mu nepátelé zpsobili. A ani Zbiroh jako píina konfliktu nevysvtluje tak irokou
úast lechty z bliího i vzdálenjího okolí. Snad by jen mohl objasnit pítomnost Pty z Turgova i jiného oblíbeného dvoana Jana Lucemburského, Jindicha z Lichtenburka. Roku 1356 se
Ptv syn Jan (Henslin) z Turgova objevuje jako pán Rohozce a Bradlce a o nco pozdji i jako
patron kostela v Turnov. Hrady vak mohl zakoupit u Pta, který by tak nejspí získal i Zbiroh. Snad chtl král po ztrát hradu Velie, který roku 1316 zastavil Ptovi z Frýdlantu,231 získat

227 Nap. Idem conqueritur super Budislaw de Hradisczka, quia obligauit sibi equum, qui valuit X mar. arg.
minus lotone, et illum sibi zatratyl (RT I, s. 62).
228 AND L, R. a kol., Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984,
s. 534.
229 FIERA, Z., Skalní hrady zemí koruny eské, Praha 2004, s. 294299.
230 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 15.
231 RBM III, s. 122, . 305; pestoe by kestní jméno svádlo ke ztotonní, Pta z Turgova a Pta z Frýdlantu
jsou dv rozdílné osoby. První je ze starého nmeckého rodu, druhý se adí mezi Ronovce. Srov. nap.
RBM III, s. 129, . 319.
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v severních echách njaký oprný bod. Ptovi z Turgova by mohl pomáhat i Jindich z Lichtenburka, který nedávno slíbil králi vrnost a pomoc proti komukoliv.232
Vok z Rottejna nkdy po roce 1325 zemel a majetku se ujal jeho syn Zdenk.233 V dsledku naznaených neblahých událostí vliv pán z Rottejna v prbhu 14. století siln poklesl,
s ím souvisel i majetkový úpadek. Krom ji zmínné ztráty severní ásti dravy s (moná
budoucím) hradem Zbirohem se oddlila i dalí území, tentokráte na jihu.
Tak vzniklo samostatné vladyctví Sekerkovy (nebo Sekyrkovy) Louky necelé dva kilometry jin od Rottejna, k nmu pináleely vsi Lestkov, Volavec a Václaví.234 Prvním
zdejím vladykou byl Albrecht Sekyrka z Louek, pipomínaný roku 1391.235 Jeden z jeho potomk, Jan, je zmiován roku 1406. Pozdji Louky získal Voksa z Valdtejna. Podobn jako Sekerkovy Louky se od Rottejna vydlilo nedaleké Dubecko. Roku 1437 se toti uvádí, e si
Heník z Valdtejna, pán Vranova, vyprosil odúmr po Janu Dubekovi, který vlastnil Dubecko,
Vranové, Hamtejn a ást Volavce.236
Majetek pán z Rottejna se tak zmenil na veho vudy nkolik vsí, emu odpovídalo
i jejich postavení jen o málo lepích zeman. Navíc rodové sídlo, hrad Rottejn, bylo zejm neobyvatelné. Pozdjí majitelé hradu v 15. století sedli na dvoe v pilehlém Klokoí. Moná
i Zdenk byl nucen sídlit na tomto míst. Popípad obýval tzv. Klokoský hrádek, který pro
znanou blízkost hradu Rottejna mohl díve tvoit jeho pouhé písluenství. Pvodní název
tohoto hrádku a jeho blií osudy nejsou známé. Zanikl patrn koncem 14. století nebo bhem
století následujícího.237
Dalím pánem na Rottejn byl Jan, snad syn Zdeka, pipomínaný po polovin 14. století.
Roku 1360 obdrel od císae Karla právo poádat kadé úterý trh ve vsi Klokoí.238 Roku 1363
podával knze v hrutickém kostele.239
A jeho stejnojmenný syn Jan (Jeek) z Rottejna, pipomínaný v letech 14041413, dosáhl
opt vtího významu. Roku 1410 se objevuje jako patron kostela v Hrutici.240 Roku 1406 získal druhou polovinu podacího práva ke kostelu v Hrutici, o které se dosud dlil s pány hradu
Valdtejna.241 Na konci ivota, nejpozdji od roku 1409, byl místopurkrabím Praského hradu
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URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 173.
FIERA, Z., Skalní hrady zemí koruny eské, Praha 2004, s. 184.
MLEJNEK, F., U nás pod Kozákovem, Mírová pod Kozákovem 1993, s. 13.
LE XII, s. 63.
SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 329; TÝ: Místopisný slovník
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a psobil i jako rozhodí v ad spor, nap. ve velké pi Jitky z Meziíí a Hynka z ervené
Hory a Adrpachu o vno.242
Jan opt povznesl zdevastovaný Rottejn. Do období jeho ivota je toti kladena výstavba
kamenného jádra hradu se silnou obvodovou hradbou. O tom, e se tehdy na hrad sídlilo, svdí koncem 14. století doloená hradní kaple, pipomíná se i knz Bene.
Protoe byl Jan z Rottejna bezdtný a naivu u nebyli ani jeho sourozenci, odkázal majetek své manelce ofce z Rottejna, která zemela nejspíe roku 1416, a majetek tak spadl na
krále. Václav IV. ásti panství rozdával  ves Blou dostal Haek z Valdtejna na Brod, Bukovina pipadla Jindichovi z Vartenberka na Valdtejn (roku 1437 ji prodal zpt k Rottejnu).
Zbytek vetn hradu Rottejna obdrel Ondej Paldra z Vain, který pocházel ze atecka.243
O nco pozdjí pohled na rottejnské panství nabízí tristní obraz: po roce 1468 byl pod
hradem dvr zvaný ebrák, oznaovaný jako zpustlý, v Klokoí ti selské dvorce, ve Smrí
tyi, na Prackov jeden, v Zásad tyi, ve Vesci jeden, v Loktui tyi. Pusté zstaly vsi Kozákov, Komárov, Dubecko a ásten Jichosteby, piem byly pozdji obnoveny pouze první
dv.244 Hrad byl v té dob u opt zpustlý, majitelé rottejnského panství Paldrové z Vain od
30. let 15. století sídlili na dvoe v pilehlém Klokoí.
Rottejn leí poblí melafyrového a ediového vrchu Kozákova, po jeho severozápadním
a západním svahu se táhne hbet zvaný Drábovna, zakonený pískovcovým skalním blokem.
V tomto bloku se nacházejí etné jeskyn, i spíe hluboké skalní pevisy, podle místního zvyku
nazývané pece. Nejvtí z nich je Babí pec, leící v dolním konci hbetu. Výzkumy v první
polovin 20. století zde objevily stopy osídlení z pozdní doby kamenné (eneolitu), spojené s výrobou kamenných nástroj. Dalí stopy pocházejí z období stedovku, v Babí peci se toti nala penzokazecká dílna z 15. století.245 Snad si chudí majitelé rottejnského panství chtli ponkud zlepit svj nepíznivý majetkový stav. Moná dílnu provozoval u Jan z Rottejna, spíe
ale a Paldrové z Vain.

242
243
244
245

RT I, s. 93, 95, 96.
IMÁK, J. V., Pamti o hradu Rottejnu, Turnov 1893, s. 15.
MLEJNEK, F., U nás pod Kozákovem, Mírová pod Kozákovem 1993, s. 13.
SKLENÁ, K. a kol., Archeologické památky echy, Morava, Slezsko, Opava 1993, s. 112.

47

PÁNI Z VALDTEJNA
Zdenk, syn Jaroslava z Hrutice, byl prvním, kdo se psal po hradu Valdtejn u Turnova. Jak
u bylo uvedeno výe, mohl být jeho stavebníkem bu

on sám nebo u jeho otec. Poprvé je

Zdenk z Valdtejna jako dritel hradu zmiován roku 1304.246 Zdenk il zejm v letech
12601304. Ze vech tí syn Jaroslava z Hrutice ml nejvtí podíl, ale tento stav dlouho nevydrel. Zdenk ml toti pt syn, kteí si jeho údl rozdlili.
Syny Zdeka I. byli Zdenk II. (doloený 13181327), Heník (13181323), Hynek (1318
1323), Albrecht (13181323) a Jan (13041323). Nebýt spor, které vedli se svým píbuzným
Vokem z Rottejna, asi bychom se o nich vbec nedozvdli.
Potomci tchto pti bratí dosáhli v nkolika málo generacích takového rozrodu, e klesli
na úrove drobných zeman, i kdy se nikdy nepestali hlásit k panskému stavu. Odtud vznikla
povst o plodnosti jednoho pedka (Jindicha i Jana), jen prý pivedl Pemyslu II. Otakarovi
na pomoc do války svých 24 syn. Povst zaznamenal Bartolomj Paprocký z Hlohol a odkazují se na ni i obrazy na pozdjích, novovkých valdtejnských zámcích, nap. na Duchcov.247
Lapidárn (a velmi trefn) situaci prvních Valdtejn shrnul Josef Peka: ( ) rozrod toho
mocného kmene panského byl tak bohatý, e nkterým rodinám jeho zbývalo v dob krále Václava po dvoru s jednou nebo nkolika vesnicemi, u nich devný hrad na njaké skále snail se
udret i na venek panský karakter chudnoucí lechty.248
Pvodn se soudilo, e se pt Zdekových syn rozdlilo tak, e Zdenk II. a snad i Heník
zejm dreli po otci Valdtejn, zatímco ostatní brati si nali jiná sídla  Hynek byl po jistý as
zápisním pánem na královském hrad Velii, Jan získal v Podkrkonoí hrad tpanice a Albrecht zakoupil tvrz Lomnici.249
Jene starí historiografie (v ele s A. Sedlákem) pisuzovala tmto bratrm nebo dokonce
a jejich potomkm zaloení vtiny hrad v eském ráji, horním Pojizeí i v Podkrkonoí. Vedle nejstarího Valdtejna k nim mly náleet Hrubá Skála, Chlum (Kozlov), Kaviny,
v Podkrkonoí pak tpanice, Koálov, Nístjka a Návarov. Naopak nové archeologické výzkumy ukazují, e vtina tchto hrad vznikla u v poslední tvrtin 13. století.250
A navíc byla v kraji pod Kozákovem in natura nalezena v pramenech vbec nebo jen velmi
málo doloená sídla Klamorna, Drábské svtniky, Hynta, Kine, Staré hrady, ertova ruka,
Rade a Kozlov u Lomnice. Jist by se jich nalo i více.
246 AND L, R. a kol., Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984,
s. 489.
247 O ní fundovan POKORNÝ, P. R.  PREISS, P., Václav Vavinec Reiner. Obrazy a fresky: Zámek Duchcov 
Valdtejnská rodová galerie, Praha 1992.
248 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 144.
249 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 17.
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J. Waldhauser o tchto hradech i spíe hrádcích shrnuje dosavadní archeologické názory:
vechny výe zmínné písemn nedoloené stavby pocházejí ze stejné doby, pelomu 13. a 14.
století, a dlouho nevydrely. Co se týe jejich funkce, spolu s Kavinami, Chlumem/Kozlovem,
Nebákovem i dalími sídly to mohla být jednak stráit Markvartic nebo mnich z Hradit,
jednak sídla samotných písluník rozvtveného rodu Markvartic (moná jen kolonizaní
provizoria), dále sídla markvartických druiník i svobodník, jim Markvartici dovolili zaloit si hrad (hrádek), a konen to mohla být i sídla drobné lechty z okraje staré sídelní ekumeny, kterou Markvartici likvidovali po ovládnutí oblasti dneního eského ráje.251
Podobná situace nastala také v Podkrkonoí. Zde je situace o nco horí, na rozdíl od zprofanovaného eského ráje tady archeologický výzkum nepokroil tak daleko. Pesto archeologové usuzují na existenci ady drobných hrádk, mezi n se adí nap. hrádek v poloze Hradiata poblí Beneova u Semil, Rychlovský hrádek u Horních tpanic, polohy Na Valech a Na
Tvrzi, u Kundratic, polohy Klátenec, Babylon, Na Kopci a Na Hrádkách u Lomnice nad Popelkou, polohy Prklín a ebíkov poblí Roztok u Jilemnice, poloha Hrádek v Loukov i zaniklý hrádek u Víchové nad Jizerou. Opt by se dala nalézt i ada dalích.252
Nejprozkoumanjí z tchto lokalit je tzv. Rychlovský hrádek, u nho poznatky z archeologických sond vedly J. Sigla a V. Wolfa k vyslovení teorie o prstenci valdtejnských sídel na
horní Jizee. Jejich význam byl pouze krátkodobý, vázaný na období kolonizace.253 Protoe
podobná situace panovala i na Turnovsku, zdá se, e se tak z výe vyjmenovaných ty alternativ funkce hrádk ve zdejí oblasti posiluje význam druhé alternativy, tedy markvartických sídel, by i jen doasných.
S ohledem na výe zmínné skutenosti se lze domýlet, e se rozdlení mohlo odehrát i výrazn jinak, ne soudili starí historikové. Pesto nám nezbude, ne se dret písemných pramen
a jejich informace pouze pípadn doplnit archeologickými poznatky.

250 Z historik, kteí se vnovali nejstarím Valdtejnm a jejich sídlm, pipadají v úvahu hlavn
SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 47, 5960; daleko podrobnji
TÝ, Z Valdteina, in: Ottv slovník nauný XXVI, Praha 1907, s. 335343 a IMÁK, J. V., Píbhy msta
Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 1719. Nové výzkumy viz PROSTEDNÍK, J.  VOKOLEK, V.,
Archeologicky výzkum skalních lokalit eského ráje v letech 19941997, ZP 11, 1998, s. 118132;
PROSTEDNÍK, J,  ÍDA, P., Novosvtský prsmyk. Pechod pes západní Krkonoe v pravku
a stedovku, ZP 14, 2001, s. 735; ÚLOVEC, J.  FIERA, Z., Hrad Nístjka, ZP 14, 2001, s. 3652;
PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1995, ZP 9, 1996, s. 172178;
okrajov i TÝ, Pravké a stedovké osídlení Turnova ve svtle archeologických nález, ZP 13, 2000,
s. 1920.
251 WALDHAUSER, J., eský ráj oima archeologie, Liberec 2006, passim, zvlát s. 133, 203.
252 PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy Okresního muzea eského ráje v letech 1997 a 1998 
Rekognoskace stedovkých panských sídel v severní ásti semilského okresu, ZP 12, 1999, s. 191192;
o nkterých psal u SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 300.
253 SIGL, J.  WOLF, V., Zjiovací archeologický výzkum hrádku v poloze Hradit u Horních tpanic
a jeho pínos k poznání kolonizaního procesu na Jilemnicku, ZP 2, 1989, s. 714.
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Pedpokládejme, e drava Zdeka I. mla dv stejní oblasti  jednak okolí rodového
hradu Valdtejna, jednak kolonizaní oblast hradu tpanice, poloeného na samém východním
okraji Zdekovy drby. Je tedy moné, e Zdenk II. a Jan získali hlavní hrady Valdtejn
a tpanice, ím by se z nich stali dva nejdleitjí synové. O Heníkovi by bylo moné uvaovat jako o driteli Chlumu, Hynek byl skuten zápisním pánem na Velii, zbývá tedy Albrecht, kterému je pisuzována koup Lomnice.
Zakoupení Lomnice by vak bylo velmi nouzovým krokem, k nmu by se Albrecht musel
uchýlit pouze pi nedostatku jiných sídel, Lomnice byla toti malou, nevýznamnou tvrzí rodu
Koík z Lomnice.254 Takových sídel drobné lechty bylo v okolí mnoho, nap. sedm kilometr
severozápadn od Lomnice se nachází ernov, kde se roku 1375 vyskytuje Naek, roku 1394
Mare (jinak dritel tvrze Milíevsi na Jiínsku) a roku 1463 Jan. Jet roku 1514 se po nm
píe Mach z ernového.255 Podobn se v pozdjí dob, poátkem 16. století, po blízkém
lábku píe Václav labecký z Ostrome, písluník staré vladycké rodiny z Jiínska.256
Avak v okolí Valdtejna bylo v té dob jet nkolik hrad, které si mohl Albrecht vybrat
jako své sídlo. Z nich se jako nejpravdpodobnjí jeví Hrubá Skála, pozdji drená jeho pedpokládanými potomky. Je tedy moné, e Albrecht nebyl ádný chudák, který by si musel zakoupit drobné sídlo v okolí statk svých bratr, ale naopak pomrn zámoný lechtic, jen si
ke svému údlu, Hrubé Skále, mohl pikoupit i dalí dravu, tvrz v Lomnici. Jiným dvodem
koup mohlo být, e se Albrecht cítil na Hrubé Skále, v sousedství svých bratí na Valdtejn
a Chlumu, ponkud stísnn.

254 Koíkové z Lomnice mli ve znaku kartase, domn lého tatarského zvda. Název vznikl ze sousloví Kartas
bóh, kterým kartasové ádali o jídlo. Slova znamenají v romtin Nastal hlad, a tak se zpráva o kartasích
podkládá za nejstarí doklad pítomnosti Rom ve stední Evrop. Viz Kronika tak eeného Dalimila, ed.
M. Bláhová, Praha 1977, kap. 82, s. 145. K výkladu o erbu Koík z Lomnice KRÁL z Dobré Vody, V.,
Heraldika, Praha 1900, s. 317.
255 PROFOUS, A.  SVOBODA, J., Místní jména v echách IV, Praha 1957, s. 834.
256 MIZERA, F., Popis okresního hejtmanství Semilského, Semily 1888, s. 121.
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LOMNICKÁ A VALDTEJNSKÁ VTEV
Zakladatelem lomnické vtve byl ze syn Zdeka I. Albrecht, hofmistr královského dvora
a první dritel Lomnice z rodu Valdtejn. Snad mu lze pipsat syny Hynka, Jarka a Jana.
Po získání lomnického panství dolo zejm i k dalímu dlení hrutického patronátního
práva (snad u od Albrechta, jist od Hynka). Doposud bylo rozdleno mezi dritele Valdtejna
a Rottejna, a to tak, e se ob vtve pi obsazování kostel stídaly. Nyní se o valdtejnský díl
zejm podlili i lenové rodu, sídlící na Valdtejn a na Lomnici. Podobné dlení podacího
práva zejm nastalo i v pípad kostela v Páslavicích, patících k Hrubé Skále.
Hynek, doloený od roku 1337,257 byl nejprve dritelem hradu Hrubá Skála pt kilometr
jihovýchodn od Turnova. Roku 1353 se svou manelkou Annou z Vartenberka obdaroval hradecké frantikány a turnovské dominikány. Darovací listina byla sepsána na Lomnici a Hynek
se v ní píe po Hrubé Skále, co naznauje, e drel ob sídla.258 Skálu vak pozdji pi rozdlení majetku, k nmu dolo nejspí okolo roku 1358, penechal bratru Jarkovi a sám se trvale
usadil na tvrzi v Lomnici.
Hynek se naposledy pipomíná roku 1362, kdy spolu s bratrem Janem a vlastníky Valdtejna Zdekem a Ptou prezentoval v hrutickém kostele knze Zdeka z Vyskee.259 Zemel nejspíe následujícího roku, protoe tehdy u v Hrutici nového knze Markvarta z Vesce prezentovali jeho synové Zdenk a Jarek a spolu s nimi i Jan z Rottejna, Hynkv bratr Jan a Pta
z Valdtejna.260 Hynek byl prý pochován v turnovském dominikánském klátee.261
Hynkovi synové Jarek (13631392) a Zdenk (13631389) se o jeho dravy rozdlili tak,
e Jarek získal jihozápad s centrem v Lomnici a Zdenk severovýchod s Libtátem, Bystrou nad
Jizerou a Olenicí, nad ní si zaloil hrad Koálov. Jarek roku 1377 prodal njaké zboí kláteru sv. Prokopa.262 Roku 1383 prezentoval knze v Lomnici.263 Asi roku 1391 spolu se svými píbuznými prodal Lomnici Petru Raínovi, od nj se posléze dostala zpt rodu Koík z Lomnice. Moná e v té dob sídlil na Koálov, získaném po Zdekov smrti nkdy ped rokem
1389, o který se soudil se Zdekovou vdovou Kanou.264
Hynkv bratr Jarek (13531363) byl dritelem hradu Chlumu, co dosvduje zmínka o jeho
svolení k nadaci jeho bratra Hynka z roku 1353. Kdy vak od svého starího bratra Hynka zís257
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kal Skálu, Chlum zejm penechal bratru Janovi, který se po nm psal roku 1362 (je to souasn jediná zmínka o nm).265 Protoe se nevyskytuje u výe zmínných prezentací z let 1362
a 1363, lze soudit, e se svým skalským zboím od ostatních bratí oddlil. Sám se toti v letech
13581363 objevuje s titulací ze Skály resp. z Valdtejna na Skále jako patronátní pán kostela
v Páslavicích, písluného ke Skále.266 Njakým zpsobem vak po bratru Hynkovi získal Lomnici, protoe se po ní jednak psal267 a jednak podával knze k lomnickému kostelu.268
Po roce 1363 nemáme o Jarkovi zprávy, zato se objevují jeho synové Albrecht a Bene, kteí zejm prodali Skálu, protoe se v dní na skalském panství objevují páni z Pardubic. Vilém
z Pardubic je pipomínán roku 1371, kdy podával knze ke kostelu v Týn nad Rovenskem, patícímu ke skalskému panství, jeho syn Smil je zmiován roku 1394.269
Albrecht zakoupil Chotice a Slove, dv nevýznamné lokality mezi Nymburkem a Hradcem Králové, svdící o jeho hmotném úpadku. Pesto zasahoval do dní v rodném kraji. Roku
1382 spolu s dalími Valdtejny Zdekem ze tpanic a Jindichem z Vysoké potvrzují
turnovskému kláteru dominikán drbu nkolika vesnic, je byly omylem prohláeny za spadlé
na krále.270
Albrechtv bratr Bene sídlil v Libtát, kde se uvádí jet roku 1394 jako dárce úroku
v Libtát lomnickému kostelu.271 To u se ale psal po tvrzi Byicích u Lysé nad Labem. Roku
1395 oba brati spojili své majetky272 a záhy zemeli. Protoe ani jeden z nich nezanechal ddice, rozhodnutí o jejich majetku náleelo korun. Ucházeli se o nj Jaro a Zdenk ze Studence,
Vok z Valdtejna, Jaro a Sezima z Deblic a Hynek z Valdtejna, z nich nejvíce získali poslední
ti.273

Vedle lomnických Valdtejn se v kraji mezi Turnovem, Semily a Lomnicí vyskytují jet nkteí dalí písluníci tohoto rodu. Majetkové vztahy nám dovolují se domnívat, e tvoili samostatnou vtev, sídlící na nejstarím hrad rodu, Valdtejn, a vlastnící i polovinu msta Turnova.
Význam má zejména skutenost, e písemné prameny o drb Valdtejna pedstaviteli lomnické
vtve mlí.274 Ovem na druhou stranu nelze vlastnictví Valdtejna lomnickou vtví zcela vylou-
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it, protoe její písluníci dreli hrady Hrubou Skálu a Chlum v okolí Valdtejna a vyskytují se
i jako patroni kostel v Páslavicích a v Hrutici.
Za zakladatele této ponkud sporné a navíc krátkodeché vtve meme povaovat
Zdeka II., který byl jedním z protivník Voka z Rottejna v jeho asto citované kauze a naposledy se objevuje roku 1327 mezi eskými pány, kteí se zaruují za vno Anny Pemyslovny.275
Roku 1335 se pipomíná jistý Zdenk z Valdtejna sedním na Kopci, jen obdarovává
turnovského rychtáe Jeka.276 Je otázka, jestli v tomto pípad lo jet o Zdeka II., nebo u
jeho syna Zdeka III. Pochopiteln je moné i to, e Zdenk II. a III. jsou jednou a touté osobou, co je ale nepravdpodobné vzhledem k vku, jakého by se tento jediný lovk musel
doít.277 Nemén zajímavá je otázka sídla, k nmu se tento Zdenk hlásí. Zmínná listina
z roku 1335 se nedochovala v latinském originále, pouze v eském pepisu z poátku 16. století.
A. Sedláek se domníval, e v originále bylo napsáno in Monte, co podle nj lze pekládat jako
Kopec i jako Chlum, jím myslel hrad Chlum nedaleko od Turnova.278 J. V. imák zase uvaoval o hypotetickém dvoe v Turnov.279 Pravda je taková, e Kopcem me být vlastn ja kékoliv sídlo v okolí. eské a latinské názvy k sob nemusely mít vlastn vbec ádný zvlátní
vztah. Nap. páni z Hradce (Jindichova) se v latin nazývali de Novo domo. Pro píklad toho,
e jedno sídlo mohlo mít více názv i v jednom jazyce, nemusíme chodit daleko  skalnímu
hradu Vranovu kousek od Turnova se bn íkalo i Skála (Malá). Z toho vyplývá, e polomytickým Kopcem mohla být teba Hrubá Skála, moná i Valdtejn...
Zdenk III. prezentoval roku 1357 knze ke kostelu sv. Mikuláe v Turnov.280 Pta, jeho
bratr, byl nejspíe spolumajitelem Valdtejna, protoe jsou oba roku 1362 spolu s ji zmiovanými Hynkem z Lomnice a Janem z Chlumu uvádni jako patroni kostela v Hrutici.281 U
následujícího roku vak Zdenk mizí a Pta je u prezentace dalího knze ke kostelu v Hrutici
roku 1363 za valdtejnskou stranu pouze se svými lomnickými píbuznými.282 Pta se ale u
roku 1355 vyskytoval na eskomoravské vrchovin coby manel Kateiny z Buovic, díky ní
se stal spolumajitelem dánic.283
Synem Zdeka III. byl Jindich, který se pipomíná roku 1362, kdy spolu s Janem (Henslinem) z Turgova, dritelem druhé poloviny msta Turnova,284 podával faráe k turnovskému
275 CDM VI, s. 393, . 25.
276 RBM IV, s. 47, . 121.
277 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 18 preferuje Zdeka II., zatímco
AND L, R. a kol., Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984,
s. 586 Zdeka III.
278 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 76.
279 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 18.
280 LC I.1, s. 17.
281 LC I.1, s. 170.
282 LC I.2, s. 28.
283 SOA RAV, i. . 3142, p. 15.
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kostelu.285 Dalí zprávy o Jindichovi mizí, hrad i polovinu Turnova ale drel snad do 80. let,
kdy zejm obojí prodal Janovi z Vartenberka na Ralsku.
Jan z Vartenberka zemel roku 1383. Valdtejn pak obdrel jeho nejmladí syn Jindich,
který se tu vak poprvé pipomíná a roku 1404.286 Tak aspo o pechodu majetku do vartenberských rukou soudí J. V. imák, jen svou tezi dokládá znan dvtipnými argumenty.287 Na
druhou stranu A. Sedláek288 i I. Raková oznaují za prvního Vartenberka na Valdtejn a práv
Jindicha, který ml hrad koupit okolo roku 1400  nedlouho po koupi hradu Nístjky roku
1398.289

284 Po Jaroslavovi a Ctiborovi z Lemberka se jako dalí dritel Rohozce, ke kterému patila druhá polovina
Turnova, uvádí a roku 1356 zmínný Henslin z Turgova z míeského lechtického rodu. Hrad vak mohl
zakoupit u jeho otec Pta, oblíbenec krále Jana Lucemburského.
285 LC I.1, s. 185.
286 AND L, R. a kol., Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984,
s. 490.
287 IMÁK, J. V., Píbhy msta Turnova nad Jizerou I, Turnov 1903, s. 19.
288 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 60.
289 RAKOVÁ, I., Vývoj pozemkové drby pán z Vartenberka v letech 12811415, HG 18, Praha 1979, s. 81.
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TPANICKÁ VTEV
Zakladatelem tpanické polosti byl Jan, pedposlední syn Zdeka I. z Valdtejna. Z otcovy dravy získal nejvýchodnjí ást, zatím nezkultivovanou, ale potenciáln nejbohatí, obdaenou
loisky barevných i drahých kov. Práv jejich tba umonila Janovi nebo jeho synovi pestavt tpanice na pomrn rozsáhlé sídlo, které píznan obsahovalo i hospodáské prostory,
urené ke zpracování kov.
Snad u Jan, ale nejpozdji jeho pedpokládaný syn Heník odkoupil od jednoho z Lemberk severovýchod sousedního panství hradu Sytového.290 Na tomto cípu území na pravém behu
horní Jizery bu u Lemberkové, moná ale a Valdtejnové zaloili hrad Nístjku a msteko
Vysoké. Heník se po Vysokém psal roku 1354, kdy podával faráe do Poniklé na protjím behu Jizery.291
Heník nebo po jeho smrti Heníkovi zatím nedílní synové opt odkoupili od sytovského
pána Haka z Lemberka ást jeho panství  tentokrát to byl mezi lety 1363 a 1368 východ s hradem Sytovým a farní vsí Roprachtice a sever s hradem Návarovem a farní vsí Zlatou Olenicí.292
Heník po sob zanechal nkolik syn, z nich s jistotou víme o tech: Zdekovi Dlouhém
(13601398), a dvou Jindiích. Vedle nich se nabízejí jet dva takíkajíc bezprizorní Valdtejnové, Jan a Vok, je lze k potomkm Heníka s uritou nejistotou piadit na základ jejich
majetku. Nejstarí Zdenk získal hlavní hrad tpanice a k nmu Jilemnici, první z Jindich
hrad Nístjku s mstekem Vysokým. Druhý Jindich si s Janem rozdlil území mezi ekami
Jizerou a Kamenicí získané od Haka z Lemberka  Jindich získal Návarov a Zlatou Olenici
a Jan hrad Sytový s Roprachticemi. Poslední Vok pouze pabrkoval, kdy získal ze Zdekova
podílu ást Horní Branné. Takové rozdlení je samozejm pouze schematické. V rzných dobách byli rzní z bratr spolu v nedílu, pak se rozdlovali a znovu spojovali... Jet se k tomu
vrátíme.
Podívejme se te na jednotlivé Heníkovy syny a jejich potomky trochu obírnji. Dovolíme si pro pehlednost zvolit poadí od nejmén významných po nejbohatí, nejznámjí
a nejplodnjí.
290 Zmínné panství se rozkládalo mezi ekami Kamenicí a Jizerou a jak u jsme nazna ili, patilo pánm
z Lemberka. Ne vak v plné rozloze, protoe u první majitel, Havel Houba ze Sytového, daroval velký kus
lesa hradiskému kláteru a mnii zde zaloili farní kostel Panny Marie v Bozkov. K nmu patily jet
vsi Jesenný a Roztoky nad Jizerou.
Pozd ji se majitelem sytovského panství stal Haek Zvíetický z Lemberka, který v intervalu let 13561360
provedl s hradiským opatem Pedborem oboustrann výhodný obchod: vymnil své vsi Krupou
a Rokytou (nedaleko klátera) za Bozkov, Jesenný a Roztoky. Smna vyhovovala obma stranám  nov
získané vesnice toti leely poblí ostatních statk obou nabyvatel (RT. I, 420).
291 LC I.1, s. 20.
292 Sám pesídlil do nejdleitjí lokality nkdejího sytovského panství, do Semil, doloených od roku 1352.
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O zejm nejmladím z bratr, Vokovi, jsme uvedli, e získal pouze ást vsi Horní Branné.
Vnoval z ní roní plat 20 kop gro kláteru augustinián kanovník sv. Karla v Praze.293 Jestli
mu meme pipisovat njakého potomka, byl by to s nejvtí pravdpodobností podobný
chu as Zdenk. Ten roku 1429 svdil na jedné listin Jana Koíka z Lomnice. Pi této píleitosti se psal po tvrzi Mostku poblí Hostinného.294 Zejm s ním meme ztotonit dalího
Zdeka z Valdtejna, který roku 1432 koupil od Benee z Vartenberka hrad Stohánek a písluenství  vesnice Svéboice, Plounici a Ostrov.295
Druhý z bratr, Jan z Roprachtic sedním na Sytovém, se poprvé pipomíná roku 1368
a pak roku 1371. V obou pípadech podával knze v Roprachticích.296 Dalí zmínka o nm se
váe a k roku 1392, kdy u byl mrtvý, jednalo se toti o jeho pozstalost.297 Snad po sob zanechal syna Jana, který se pipomíná na jeho statcích roku 1395, 298 a moná i syna Jarka, sídlícího se strýcem Jindichem na Návarov. Jak se zdá, ani jeden z nich neml muského potomka,
a tak Roprachtice pely na potomky Zdeka Dlouhého, zatímco hrad Sytový pestal být
obýván a prakticky zmizel z povrchu zemského.299
V pípad dalích dvou bratr, Jindich, dosahují zejm svého vrcholu problémy s notorickým
valdtejnským uíváním tohoto jména. Jiího Úlovce dokonce vedly k tomu, e oba Valdtejny
ztotonil.300 Taková mylenka by byla lákavá, pomohla by zjednoduit majetkové a píbuzenské
vazby tpanických Valdtejn, zejm se ale skuten jednalo o dv osoby, protoe, jak záhy
uvidíme, na Morav se ve druhé pli 14. století vyskytoval jeden tpanický Valdtejn ve slubách markrabte Prokopa a druhý ve slubách Jota. Zpravidla se první nazýval Hynek a druhý
Heník, co obojí jsou formy jména Jindich, ale obas dolo k prohození (anebo zmn strany).
Moná práv tento fakt Jiího Úlovce inspiroval ke sjednocení obou osob, ale takový lovk by
musel být pelétavjí ne píslovený enk z Vartenberka, nehled na to, e by se musel strhat, aby stihl vechny události, je by se k takovému Nadvaldtejnovi vázaly.
Fakt výskytu dvou Jindich v jedné generaci nás nemusí pekvapovat, pokud vezmeme do
úvahy u zmínný lemberský píklad, kdy Jaroslav z Turnova ml tyi syny, samé Havly, kteí
se rozliovali svými pízvisky: Kanovník, Beran, Ryba a Houba. Podobná situace panovala ve
druhé polovin 14. století nap. také ve vladycké rodin ze Zásady, kde bylo v jednom pokolení
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hned pt Jan s pízvisky Ocas, Lysec, Kozel, ouch a Kyjata.301 Krom toho podobná situace
ve valdtejnském rodu u jednou nastala, roku 1318 nám známý Vok z Rottejna pohánl mj.
i Hynka a Heníka z Valdtejna  i kdy zde nelze s jistotou tvrdit, e se jednalo o bratry.
Také alespo jeden z obou Jindich ze tpanické vtve ml své pízvisko, které pravdpodobn získal podle názvu svého hradu Nístjky. Roku 1369 tak Jindich z Valdtejna, e.
Nístjeka, podává knze ve Vysokém302 a jet roku 1399 se pipomíná Hynek e. Nístjka
z Valdtejna na listin, jí je exkomunikován z církve markrabí Prokop.303 Naopak pisuzovat
druhému Jindichovi njaké pízvisko, nap. podle jeho hradu Návarova, by bylo irou spekula cí, ádné toti není doloeno.
Jindich alias Hynek nejprve spolu s bratrem Zdekem drel Jilemnici, kde ho zachycují
v letech 13611370 konfirmaní knihy.304 Ty o nm dále prozrazují, e se posléze oddlil a vzal
si za svj údl Vysoké s hradem Nístjkou.305 Jet roku 1382 spolu s bratrem Zdekem ze
tpanic a Albrechtem z Lomnice potvrzuje turnovským dominikánm drbu nkolika
vesnic,306 pak ale pak odeel na Moravu do slueb markrabte Prokopa, který mu za jeho sluby
udlil hrad Roktejn u Jihlavy, jak o tom svdí potvrzení, vystavené roku 1437 císaem Zikmundem Hynkovu potomku Zdekovi z Valdtejna.307 Hynek se tak stal zakladatelem moravské
vtve rodu Valdtejn, je se podle svého hlavního sídla nazývala Brtnickými z Valdtejna.
Hynek zejm nkdy bhem 80. let 14. století prodal Nístjku píbuzným z Vartenberka.308
Je vak pravdpodobné, e své aktivity nepenesl zcela na Moravu, a ponechal si v Podkrkonoí
njaké zázemí. Mohlo se to stát tak, e vstoupil do nedílu s nkterým ze svých místních píbuzných. Roku 1392 se pipomíná jakýsi Hynek z Roprachtic a z Pívlak, prohlaující, e ml
spolený majetek se svým nedávno zemelým bratrem Janem z Roprachtic a na Sytovém.309
Moná se jednalo skuten o Hynka z Nístjky, jen v rámci nedílu sídlil na tvrzi v Pívlakách
vdy, kdy se poteboval vytratit z moravské pdy, která pro nj byla v danou chvíli píli
horká, protoe se zde pan Hynek vnoval mimojiné i lapkovské innosti.
Jindichv stejnojmenný bratr zvaný také Heník pebýval na hrad Návarov a roku 1380 podával knze na faru v Bozkov.310 Bozkov byl tehdy zejm sporným územím mezi Návarovem
a Semily, protoe od roku 1385 byl patronem bozkovského kostela majitel semilského panství
301
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Haek z Lemberka,311 uvádný v této funkci i roku 1395.312 V té dob ale u Heník Návarov asi
nevlastnil, protoe ho nejspí u v 80. letech odprodal Janu ouchovi, pánu blízké tvrze v Zásad, a odeel na Moravu.313
Heník narozdíl od Hynka, který byl ve slubách markrabte Prokopa, v letech 13831385
psobil jako íník markrabte Jota.314 Za své sluby obdrel rzné statky. Roku 1384 se Heník
zavázal markrabti slouit za Týnec s tvrzí, Novou Ves a jiné statky, které mu markrab daroval.315 O rok pozdji získal od Jota dm v Olomouci316 a také mlýn za olomouckými hradbami.317 Hlavním ziskem se vak pro nj stal od roku 1401 hrad Koltejn (Goldenstein) na
umpersku, akoliv se jet roku 1407 psal po tpanicích. Heník si zejm v Podkrkonoí ponechal njaké statky, protoe nkdy v té dob se v popravích knihách jihlavských objevuje záznam, e mu lapka Bepta vypálil mlýn u Jilemnice.318 Brzy poté Heník zemel.
Se svou manelkou Annou ml syna Hynka z Koltejna, který se piklonil k uení Jana
Husa, a tak roku 1420 nabídl své sluby praanm. Podobn jako u Haka z Valdtejna si
o Hynkových politických úspích ekneme v kapitole o husitských válkách a zde se budeme
vnovat jen jeho majetkovým pomrm.
Nebude to ostatn píli dlouhé povídání. Za své sluby praanm získal roku 1421 do
správy a uívání dobyté Litomice, vypálený kláter premonstrátek v Doksanech a nedalekou
tvrz v Brozanech. Tato zboí drel neznámo jak dlouho, ale jist ne celou dobu a do své ped asné smrti roku 1427. Protoe zemel bezdtný, jeho hrad Koltejn pipadl Brtnickým z Valdtejna, kteí ho nkdy ped rokem 1437 prodali Hakovi a Beneovi Dtenským z Valdtejna a ti
ho následn postoupili pánm ze Zvole.319
Poslední ze tpanických bratr, Zdenk Dlouhý (13601398), pokraoval v rozmachu
rodových drav v pedhí Krkono. Sídlil na hrad tpanicích, po nich se jednak asto psal
a jednak ke kostelu v blízké stejnojmenné vísce v letech 13631398 podával knze.320 Zpoátku
se s bratrem Jindichem (Hynkem) dlil o vlastnictví Jilemnice,321 po jeho odchodu na Nístjku
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zde faráe podával u sám, naposledy roku 1394.322 Vedle tchto statk drel i Poniklou,323
Dolní Brannou a pinejmením ást Horní Branné.324 Zdá se, e nejpozdji od 90. let drel také
elezný Brod.
Brod patil pvodn nejspí jednomu z Lemberk, bu

Havlu Rybovi z Rohozce nebo

Havlu Houbovi ze Sytového. Jak u to bylo u Lemberk obvyklé, záhy zaali rozprodávat, take od nich zdejí oblast v polovin 14. století koupil Jaroslav ze eleznice erbu orlice.325 Po
nm následovali nejspí jeho synové Václav a Bohuslav ze eleznice, kteí se roku 1363 vyskytují jako patroni zdejího kostela sv. Jakuba.326 Dalí pán ze eleznice, Jarek, pak Brod zejm
prodal Zdekovi Dlouhému.327
Roku 1392 se pi prezentaci nového knze ke kostelu sv. Jakuba v Brod vyskytuje jako
patron Zdenk z Vlaimi (ad presentacionem Nobilis viri Sdenconis de Wlassim dicte ecclesie
in Brodecz patroni).328 Zejm se jedná o zámnu  páni z Vlaimi neuívali jméno Zdenk
a nikdy nevlastnili elezný Brod. O nco pozdji se na Nístjce vyskytuje jejich jentejnská vtev, ale o tu se tu nejedná. Nejpravdpodobnji se tedy jeví, e zmínným Zdekem se míní
Zdenk Dlouhý ze tpanic, resp. Valdtejna, a e dolo k zámn jmen de Wlassim a de Walstein. Zdenk vak Brod neudrel, protoe v letech 14041414 byli patrony zdejího kostela
vzdálení píbuzní tpanických, Bene, Haek a po nich Mikulá Dtentí z Valdtejna.329
Zdenk byl po Hynkovi Lomnickém dalím Valdtejnem, který psobil ve veejných funkcích. Roku 1377 se pi prezentaci faráe v Jilemnici tituloval jako nejvyí hofmistr císaovny330
a na sklonku ivota, nejpozdji od roku 1388, psobil jako písedící zemského soudu.331
Zdenk ml s manelkou Kateinou z Koálova dva syny, Heníka (14061418) a Voka
(14151423). Vok drel Poniklou, meme-li tak soudit podle drby tch Valdtejn, kteí jsou
povaováni za jeho syny.
Vok ml syny Jana (14391463), pána na Smiin (dnes Míná u Jilemnice), a Vaka, dritele Poniklé. Po Vakov smrti asi roku 1461 vznesl Jan nárok na vsi Poniklou, Bítouchov
a Kamenici (Horskou), které ml Vank prodat jejich spolenému bratranci Heníkovi Skalskému z Valdtejna. Jan svj nárok podporoval tvrzením, e byl v dob prodeje s Vakem v nedílu,
take Vank neml právo sám o sob nic prodávat, zvlát, kdy byl mladí z obou bratr. Soud
dal Janovi zapravdu, a tak byl Heníkv syn Hynek nucen zmínné vesnice vrátit.332 Bu
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nebo Vank ml syny astného (zemel 1476) a Jindicha (zemel 1480), kterými Vokovo potomstvo vymelo.
Naopak potomci Vokova starího bratra Heníka se stali pedky vech dalích písluník
eské vtve Valdtejn. Heník se v pramenech poprvé objevuje roku 1406, kdy podával knze
v Páslavicích.333 Tého roku ho také vidíme coby písedícího zemského soudu, take se zdá, e
následoval politickou dráhu svého otce. Naposledy zde psobil roku 1413.334
S manelkou Anekou z Kuntátu ml Heník syny Heníka (14251447) a Jana (1425
1461), jim odkázal tpanice, Jilemnici a elezný Brod, který zejm nkdy mezi léty 1414
1418 odkoupil zpt od Mikuláe z Dtenic.
Jan z toho získal tpanice a zejm i Jilemnici. K tomu si pikoupil Roprachtice, kde se
jako patron poprvé uvádí roku 1425.335 Se svou manelkou Dorotou ml syny Hynka (1466
1510) a Jindicha (14661490). Zemel nejspíe roku 1461 nebo krátce pedtím, protoe tého
roku pohnal Vank z Pecky vdovu po nm ped zemský soud.336 Janovi synové zejm zstali
v nedílu a pravdpodobn také prodali Roprachtice. Lze tak soudit podle toho, e roku 1492 se
dlili Hynek a Jindichv syn Heník, kdy Hynek dostal Jilemnici a Heník tpanice, piem
Roprachtice se zde nejmenují. Oba zemeli zejm bez muských potomk okolo roku 1510.
Jejich zboí pak pipadlo peván skalské vtvi.
Janv bratr Heník získal z ddictví po otci elezný Brod a zaal psobivou majetkovou expanzi. Poátkem husitských válek si násilím pisvojil dravy dominikánského klátera
v Turnov, které sousedily s brodským panstvím. Jmenovit to byly vsi Vranové, Líný, Snhov
a dnes u neexistující Záblatí.337 Zde pak Heník vybudoval hrad Vranov, situovaný pt kilometr západn od elezného Brodu na skalních blocích nad tokem Jizery.338
Své jméno hrad získal pravdpodobn podle vsi Vranovu (Vranovém), která se v pramenech poprvé objevuje roku 1382,339 u od poátku se vak pro hrad objevuje i druhý název
Skála (pozdji Malá). Také první zmínka o hradu o nm mluví jako o Skále. Váe se k roku
1422, kdy se skupina husitských pán vetn Haka z Valdtejna, vyslaná Zikmundem Korybutem, snaila o pímí s Fridrichem Braniborským a nkterými eskými katolickými pány, mezi
nimi byl uveden Heníek ze Skály.340 První zmínka o hradu pod jménem Vranov je z roku
1425, kdy je jako jeho dritel uvádn Heník z Valdtejna, patron semilského kostela.341
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Heník ke svému majetku vedle Vranova a Semil pipojil také polovinu msta Turnova, kterou ve 30. letech odkoupil od Jindicha z Vartenberka, majitele hradu Valdtejna. Jako manel
Eliky z Kován (je zemela 1478) se ujal i statk rodu z Kován, které zahrnovaly blízký hrad
Frýdtejn. Okolo roku 1430 získal jako zástavu od Hynka Berky z Dubé dávný markvartický
hrad Ostrý (arftejn) s Beneovem nad Plounicí342 a hrad Vildtejn na Chebsku.
Za vrnost katolické stran za husitských válek obdrel od císae Zikmunda roku 1437 tvrz
Býkovice a jiné zboí u Litomic,343 tvrz a popluní dvr v estajovicích344 (u Klánovic, poblí Prahy) dále i nkteré statky klátera z Hradit nad Jizerou, jmenovit vsi Rychnov (dnes
zvaný u Jablonce nad Nisou) a Rádlo, popluní dvr ve Svijanech i ást Nudvojovic.345 Tého
roku si vyprosil odúmr v Sekerkových Loukách346 i odúmr po jistém Janu Dubekovi, který
vlastnil Dubecko, Vranové, Hamtejn a ást Volavce, vechno zejm vesnice kdysi vydlené
z rottejnské domény.347
U za Heníkova ivota se vak jeho dravy zaaly rozpadat. Tak nap. na hrad Ostrý
s Beneovem nad Plounicí, které Heníkovi z Valdtejna zastavil Hynek starí Berka z Dubé,
vznesl nárok jeho syn, rovn Hynek Berka z Dubé. Hynek starí toti u ped zastavením
Heníkovi na Beneov zapsal vno své eny Jitky z Hazmburka. Proces se konal roku 1437
a Heník z Valdtejna ho prohrál.348 Podobn odpadaly i dalí hrady a území, nap. i Semily, které se roku 1436349 a znovu roku 1450350 uvádjí v majetku Vaka z Pecky, syna právoplatného
majitele Jarka ze eleznice. Dalími ztrátami dospli Heníkovi ddici a do stavu, kdy jim
zbylo pouze jádro okolo Vranova a elezného Brodu.
A katolík, Heník z Valdtejna na konci ivota podporoval Jiího z Podbrad. Zemel asi
nkdy ve 40. letech 15. století a zanechal po sob est syn, z nich jsou nejdleitjí Jan,
Hynek a astný (Felix), zakladatelé polostí hostinské, libtejnské a skalské. Z druhé trojice
mén významných syn je Mikulá uvádn roku 1474 na Hrubém Rohozci, Bene se stal pro botem a administrátorem olomouckým a roku 1493 biskupem kaminským (v Pomoanech)351
a Zdenk maltézským rytíem.
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VALDTEJNOVÉ VE VÍRU
HUSITSKÝCH VÁLEK
Na husitské revoluci se podíleli zejména dva písluníci rodu, Hynek z Valdtejna, pán na Koltejn, a Haek z Valdtejna, pán Uherského Ostrohu. Sporadicky do nepehledných událostí té
doby zasáhli i nkteí dalí, kteí tu a tam podepsali njakou tu listinu, pípadn více nebo mén
poestným zpsobem nabyli njakého statku, nap. u zmiovaný Heník Skalský z Valdtejna,
který, a katolík, se obohatil na úkor turnovského dominikánského klátera.
Bojová innost vak pro nkteré písluníky rodu zaala jet ped tím, ne husitské války
vbec vypukly. Musíme se proto ásten zabývat i tím, jak si Valdtejni poínali od zaátku
15. století. Jak u bylo eeno, Haek z Valdtejna a dva tpanití Valdtejnové, Hynek
a Heník, odeli do slueb moravských markrabat Jota a Prokopa a zúastnili se jejich vzájemné
války.
Jan Jindich, bratr Karla IV. a otec tí syn, Jota, Jana Sobslava a Prokopa, ve své závti
ustanovil, e nejstarí syn Jot bude mít v markrabství vrchní moc a pipadnou mu hlavní královská msta, urbura a ada statk, zatímco mladí brati dostanou apanáe, skládající se z rozsáhlých komplex markrabských statk. Jan Sobslav, urený k duchovní dráze, skonil nakonec jako patriarcha akvilejský. Zdálo by se, e to situaci na Morav zjednoduí, jene nejmladí
moravský Lucemburk Prokop nebyl spokojen s rozdlením statk po Janu Sobslavovi, protoe
vtina z nich byla pedána za pravidelný plat Jotovi. A tak bojovný Prokop sáhl na obranu
svých práv k válce, která trvala s pestávkami od roku 1380 a koncem století se dokonce stala
souástí irích mocenských konflikt Lucemburk.352
Za své úednické i válené sluby markrabatm získali Valdtejnové hrady, Hynek Roktejn (s mstem Brtnicí) na západní, Haek Uherský Ostroh na jiní a Heník Koltejn na severní
Morav. Po skonení boj mezi markrabaty vak nerozpustili své bojové druiny a vyuívali je
pro nejrznjí loupenou innost.353
Hynek Brtnický pi ní úzce spolupracoval se svým zetm Zikmundem z Kianova, manelem jeho dcery Markéty. Zikmund dokonce doasn drel hrad Roktejn a v únoru roku 1402
odsud také podnikl s dalími lechtici noní pepad Jihlavy. Pípad vak skonil tkou porákou útoník, kteí se museli zavázat k vysokému odkodnému. Snad ji v roce 1409 se hra352 VÁLKA, J., Morava a husitská revoluce, in: Moravský historický sborník I, 1986, s. 92.
353 Tomuto tématu se vnoval HOFFMANN, F., K prehistorii moravských Tábor, MM 86, 1967, s. 202218
(zde se peván zabývá druinou Haka z Valdtejna); TÝ, K povaze drobné války, zátí a násilných inu
ped husitskou revolucí, in: Pocta akademiku V. Vankovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 5575; TÝ,
Bojové druiny ped husitskou revolucí na západní Morav, in: Moravský historický sborník I, 1986, s. 72
88 (zde se mj. zabývá i druinami Hynka Brtnického a Heníka Koltejnského); TÝ, Bojové druiny na
Morav a v echách ped husitskou revolucí a za revoluce, Táborský archiv 6, 1994, s. 47144.
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du Roktejnu ujal Markétin bratr Jindich. Tehdy vznikl spor mezi Jindichem a jeho sestrou
i vagrem Zikmundem jednak o Markétino vno, jednak o Zikmundovu zejm poruenskou
správu. Jindich nkdy poté zemel a Roktejna s dalím majetkem se ujal snad ji roku 1418
nebo o nco pozdji jeho bratr Zdenk. Ten pokraoval v loupené innosti i v období husitských válek, kdy jeho cílem byla opt Jihlava. V roce 1432 pak s Janem z Lichtenburka
provedl velký pepad Jihlavy, který byl zejm zásti úspný, akoliv nevedl k ovládnutí
msta. Nepátelství k Jihlav vak Zdekovi nevadilo v tom, aby si v mezidobí nkolikrát nevypjil znané ástky od jihlavských patricij.
Co se týe nezákonné innosti Heníka z Koltejna, zdá se, e více ne vlastním loupením
se zabýval pekupnictvím a podporou akcí jiných skupin. Jeden z výslech z poátku 15. století
podle popravích zápis jihlavských na nho prozradil, e nakupoval rzné naloupené vci od
lapky Bepty a jeho skupiny, závislé v rzných podobách na Sokolovi z Lamberka, Vilémovi
z Perntejna a dalích pánech. lenové tée druiny Heníkovi vypálili mlýn u Jilemnice, co lze
vykládat jako in zátí mezi panskými rody.354 Nkdy kolem roku 1410 Heníka vystídal jeho
syn Hynek, který pokraoval v otcov pasivním i aktivním podílu na loupených akcích jiných
druin. V nkterých pípadech spolupracoval i se svými píbuznými z Roktejna. Dosvdují to
výpovdi nkolika zajatých len brtnické druiny, kteí piznali, e se roku 1417 zú astnili se
svým pánem Jindichem z Roktejna jízdy na Zhoelec. Na zpátení cest se zastavili na Hynkov Koltejn, kde si rozdlili koist.355
Nakonec se podívejme na druinu Haka z Valdtejna. O nm jsme u uvedli, e nkdy
okolo roku 1405 získal hrad Uherský Ostroh. Posléze o nm prameny vícemén mlí. A v letech 14171419 o nm popraví zápisy jihlavské vypovídají jako o driteli bývalého zempanského hradu Víckova jin od Bystice nad Perntejnem. Haek se k nmu dostal neznámo
kdy, bu podobn jako k Ostrohu, zápisem za sluby markrabatm nebo pozdji Václavu IV.,
nebo prost násilným uchvácením. Hrad Víckov se nacházel v oblasti zcela zamoené inností
rzných lapkovských band, mimo jiné i poblí oblasti psobnosti druiny Brtnických z Valdtejna. Záhy si i Haek vybudoval na novém hradu posádku, ivící se nekalou inností. F. Hoffmann tuto druinu pojmenoval jako budjovicko-hrotovickou, protoe z popravích zápis jihlavských vyplývá, e peváná vtina jejích len se rekrutovala z okolí moravských mst
Hrotovic a Moravských Budjovic. Tvoilo ji nkolik zeman a houf poddaných a lupiství
provozovala nejspíe od roku 1417.356
354 HOFFMANN, F., K povaze drobné války, zátí a násilných inu ped husitskou revolucí, in: Pocta
akademiku V. Vankovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 65.
355 Podobné výpravy, jako byla ta na Zhoelec, tedy za hranice Moravy, nebyl vbec neobvyklé. Poprav í
zápisy dokládají výpravy k Hlubicím a Osoblaze, Vratislavi, Zhoelci a itav nebo na druhé stran do
Rakous. Srov. HOFFMANN, F., K povaze drobné války, zátí a násilných inu ped husitskou revolucí, in:
Pocta akademiku V. Vankovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 68.
356 HOFFMANN, F., K prehistorii moravských Tábor, MM 86, 1967, s. 204205.
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Pestoe z dneního pohledu chápeme takovou innost jako zloin, pro mnohé lechtice,
kteí ji podncovali nebo kryli, bylo psobení tohoto druhu povaováno vedle válení za samo zejmou souást ivotních zpsob, za jakýsi lechtický sport, který se sice dostává do konfliktu se soudobým právním ádem, ale jeho excesy je mono celkem snadno na pravit lechtickým
slovem. V ad pípad navíc loupené pepadení nebo jiný násilný in povaovali za souást
drobné války nebo zátí. A ty byly pes násilný ráz v mezích soudobých právních a vojenských
zásad. Probíhaly toti podle uritých zvyklostí, které jim propjovaly zdání oprávnnosti nebo
alespo pípustnosti. Patily sem ostatn i boje obou moravských markrabat.357
Podobné chování nebylo v té dob vbec výjimené, dokonce ani v echách, nepostiených markrabcími spory.358 Války mezi Jotem a Prokopem zcela rozvrátily poádek na Morav. Markrabata pitom nemla dost sil, aby po skonení válek udrovala mír, protoe znanou
ást svého majetku rozdala svým stoupencm a oldném.359 Za tchto okolností nezbylo pánm nic jiného ne si nadále vydrovat bojové druiny. Skupinu o potu asi 2030 bojovník
(F. Hoffmann) ale byli schopni vyivovat a zaplatit jen nejbohatí páni. Pokud si chtli bojovou
druinu udret i mén zámoní lechtici, musela si na sebe sama vydlat, co ovem nedokázala
jinak ne válenými výpravami, spojenými se získáním koisti.360 A od bojových výprav nebylo
u tak daleko k obyejnému loupeení. Stejn jako Valdtejnové si nicmén vedle nií lechty
(nap. Jana a Mikuláe Sokol z Lamberka) poínali i písluníci daleko bohatích a na Morav
zavedenjích rod, nap. Vilém z Perntejna, Jindich (zvaný Hynek Suchý ert) a Petr z Kuntátu a Jeviovic i Erhart Puka z Kuntátu, Krajíové, Bítovtí z Lichtenburka a dalí.361
F. Hoffmann rozliil nkolik základních typ bojových druin: druiny, jejich základem
byly hradní posádky, samostatné druiny, psobící nkdy ve slubách nkterého pána, a konen druiny vyhrann koistného a loupeného zamení. K tmto tem typm pistoupil ve
druhém desetiletí 15. století typ tvrtý, toti druiny protohusitské, které se bhem husit ských
válek pipojily k husitm.362
Z tohoto hlediska patily druiny obou Valdtejn ze tpanické vtve k prvnímu typu. Do
stejné kategorie se adila teba i druina Viléma z Perntejna nebo druina Jana a Mikuláe
Sokol na Lamberku. lo vesms o hradní posádky, které se rozmnoovaly k vtím podnikm
357 HOFFMANN, F., K povaze drobné války, zátí a násilných inu ped husitskou revolucí, in: Pocta
akademiku V. Vankovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 70.
358 O tom svdí nap. kauza z roku 1415, kdy Jan Mstecký z Opona a Ota ml. z Bergova pepadli
opatovický kláter, krutým zpsobem umuili opata a vyhnali mnichy.
359 VÁLKA, J., Morava a husitská revoluce, in: Moravský historický sborník I, 1986, s. 94.
360 V této souvislosti se vnucuje pirovnání k pomrm eského státu na konci 10. století, kdy se územní
rozmach boleslavovské íe zastavil, protoe narazil na píli silné sousedy, a kníecí druina byla najednou
bez zam stnání, take se stala váným problémem. Jako jedna ze snah ji njakým zpsobem uivit se uvádí
její cílené vyslání na slavníkovskou Libici, aby byla uspokojena koistí.
361 MEZNÍK, J., Lucemburská Morava (13101423), Praha 1999, s. 373374.
362 HOFFMANN, F., K povaze drobné války, zátí a násilných inu ped husitskou revolucí, in: Pocta
akademiku V. Vankovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 56.

64

a byly pímo ízeny svými pány, i kdy nkteí, zejména Vilém z Perntejna, se bezprostedn
akcí neúastnili. Naopak druinu Haka z Valdtejna adí F. Hoffmann k protohusitskému
typu.363
Mezitím v lét 1419 vypukla v echách husitská revoluce.364 Za této situace se stoupenci reformních mylenek z ad eské lechty, mezi nimi jist i nkteí Valdtejnové, pokoueli lavírovat. Souhlasili sice s Husovým uením, ale zárove odmítali rovnostáství radikál a doufali,
e se dohodnou i se Zikmundem, právoplatným uchazeem o trn.
Zikmund byl zatím koncem roku na snmu v Brn pijat za pána Moravy a zdejí lechta
mu slíbila poslunost. Pijetí Zikmunda za pána zem na brnnském snmu neznamenalo jet
rozchod eských a moravských husit. V Brn byla i poselstva eské lechty a Prahy a ve nasvdovalo tomu, e Zikmund nastoupí na trn v Praze a pi této píleitosti bude vyeena ve
prospch poadavk husit i náboenská otázka. Jene i tak mírný poadavek jako pijímání
podobojí byl pro Zikmunda nepijatelný, a tak jednání s eským poselstvem skonilo nezdarem.365
Jak se k tmto událostem postavili Valdtejnové? Zprávy mluví pouze o dvou z nich. Haek
z Valdtejna na brnnském snmu s adou dalích lechtic a msty opovdl nepátelství
Praze.366 Naopak Hynek z Koltejna se snad u tehdy vypravil do ech a nabídl své sluby
praanm, kteí ocenili jeho nesporné vojenské zkuenosti a uinili ho jedním ze svých
hejtman.
S poátkem nového roku 1420 zaala aktivita protivník husitského hnutí. 10. února vydal
král Zikmund ve slezské Vratislavi adu listin o situaci v echách, kde pod hrdelními tresty pikazoval návrat ke starým zvyklostem. 1. bezna pape Martin V. vydal listinu svolávající proti
husitm první kíovou výpravu, která byla veejn vyhláena králem Zikmundem 17. bezna
ve Vratislavi.
Husitm hrozilo váné nebezpeí. Praané vdli, e hlavní úder protivník povede práv
proti hlavnímu mstu království. Pokud by Zikmund ovládl Prahu, jeho vítzství nad husitskými vzbouenci by bylo tém jisté. Proto se v Praze v dubnu 1420 konalo setkání praan s husitskými msty a lechtou. Zde se 17. dubna do ela odboje proti Zikmundovi postavil nejvyí

363 HOFFMANN, F., Bojové druiny ped husitskou revolucí na západní Morav, in: Moravský historický
sborník I, 1986, s. 77.
364 Jako zdroj k tomuto tématu jsme uili dl: MAHEL, F., Husitská revoluce 1, Doba vymknutá z kloub,
Praha 1993, TÝ, Husitská revoluce 2, Koeny eské reformace, Praha 1993, TÝ, Husitská revoluce 4,
Epilog boulivého vku, Praha 1993, a zejména TÝ, Husitská revoluce 3, Kronika válených let, Praha
1993. Souasn také ORNEJ, P., Velké djiny zemí Koruny eské V, 14021437, PrahaLitomyl 2001.
365 VÁLKA, J., Morava a husitská revoluce, in: Moravský historický sborník I, 1986, s. 98.
366 A IV, s. 375.
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purkrabí enk z Vartenberka. Sjezd souasn poádal o pomoc husity ze vech kraj království.
Mezitím 30. dubna první kiácké oddíly pekroily hranice zem a u 3. kvtna král Zikmund pitáhl do Kutné Hory. Kdy se zpráva o píchodu kiák donesla ekovi z Vartenberka, nejvyí purkrabí vydal mezitím dobytý Praský hrad Zikmundovým lidem a peel
na královu stranu. Pedtím ale jet jako pedstavitel husit stihl vyslat posla do Polska, aby
jednal o nástupu Vladislava Jagella na eský trn. 15. kvtna selhal poslední pokus o smírné eení konfliktu, kdy král Zikmund odmítl v Kutné Hoe akceptovat poadavek praského poselstva  pijímání z kalicha. Válka byla neodvratná.
Natstí u do Prahy spchala pomoc z venkova. Nejprve, u 2. kvtna, dorazili východoetí orebité vedení Hynkem Kruinou z Lichtenburka. 20. kvtna pitáhlo z nedávno zaloeného Tábora vojsko pod velením Jana iky z Trocnova. Pozdji pily jet posily ze atce,
Loun a Slaného. Za praskými hradbami tak nepítele oekávalo asi dvanáct tisíc odhodlaných
bojovník.
Zikmund oblehl Prahu s nkolika desítkami tisíc bojovník a adou kníat z íe. Tak
velké vojsko vak pro nj znamenala váné problémy  neml ho ím platit. Protoe nadje na
dobytí velkého opevnného msta byla malá, chtl sevít Prahu do kletí, k emu bylo nutné
obsadit vrch Vítkov, okolo kterého vedla zásobovací cesta praských obránc. Pokus o dobytí
Vítkova 14. ervna 1420 vak skonil fiaskem. Kiácké vojsko se následn z nedostatku penz
i potravin zcela rozloilo. Svou poráku pochopil i Zikmund. Narychlo se dal 28. ervence na
Hrad korunovat a o dva dny pozdji vojsko rozpustil. První výprava proti husitm skonila nezdarem.
Po vítzství u nebyla politická vle prosazovat Zikmunda na eský trn, akoliv byl koru nován. Proto byl jet v ervenci vyslán do Polska Hynek z Koltejna, aby vedl pedbná
jednání s polským králem Vladislavem o jeho kandidatue na eský trn (ten ale o nkolik msíc pozdji odmítl).367 V názoru na monarchii byli vak husité rozdleni. Zatímco lechta,
univerzita, praané i ika ji podporovali, radikální kídlo táborit vedené Mikuláem z Husi
bylo zásadn proti. K tomuto rozporu se pidaly i dalí neshody peván vrouného rázu
(nap. volba biskupa), a tak 22. srpna táborské vojsko odelo zpt do jiních ech.
Hynek z Koltejna byl jedním z hlavních stoupenc mylenky povolání krále z Polska na
eský trn. Pesto není odpov na otázku, jestli práv toto zaujetí bylo hlavním dvodem jeho
povení k polskému jednání, tak jednoznaná. Praha v té dob vedle Hynka neoplývala velkým
mnostvím panských spojenc, take Hynek, jeden z jejích vojenských vdc, mohl být i dostaten reprezentativním poslem. Ale nabízí se i monost, e se Praha rozhodla pro lovka, který
367 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 110.

66

byl obeznámen s pomry v Polsku, který ml zde své styky. Pokud tomu tak skuten bylo, kde
k nim mohl pijít?
Moná u o dekádu díve, v dob války Polák s ádem nmeckých rytí. Zúastnil se jí
Hynek? Písemné záznamy o tom mlí. echy a Morava nicmén v té dob slouily k verbování
bojovník pro polskou stranu. Na válce se aktivn podílel Jan Sokol z Lamberka, pedtím vdce
jedné z moravských bojových druin, take by bylo moné, aby se pidala i nkterá ze skupin
vedených Valdtejny, teba práv ta Hynkova. I kdy se zdá pravdpodobnjí, aby do Polska
odtáhly spíe skupiny Hynka Brtnického a Haka z Valdtejna, slouící pedtím markrabti
Prokopovi. Hynkv otec Heník z Koltejna toti na Morav slouil Jotovi, který neml
s Poláky dobré vztahy. Ty naopak udroval markrab Prokop, take se dokonce nkdy mluví
o polské stran v tehdejích eských zemích.368
Nevíme ovem, jestli Hynek sledoval politický kurz svého otce. Ale ani pokud by tomu tak
nebylo a Hynkovi by neinilo potíe zúastnit se polského dobrodruství, kde by se seznámil
s polským prostedím, nememe si tím být jistí, protoe prameny o této monosti mlí. V kadém pípad byl Hynek z Koltejna v ele ervnového poselstva do Polska.369
Pod dojmem vítzství na Vítkov se praané pustili do odváné akce. 15. záí 1420 zaali ob léhat Vyehrad hájený nkolika tisíci Zikmundových oldné. Opt pispchali na pomoc ore bité, husité ze atce, Loun a Slaného a nevelký oddíl táborit. Koncem íjna ji nemla posádka
na hrad co jíst. Velitel hradní posádky se proto rozhodl pevnost dobrovoln vydat, pokud nedostane vas od Zikmunda pomoc.
Ta se sice blíila, ale Zikmundovo vojsko sloené hlavn z Uhr a Moravan, mezi nimi
byl i Haek z Valdtejna, se objevilo u Prahy a l. listopadu, tedy v den, kdy posádka slíbila, e
se vzdá. Svj slib dodrela a do boje nezasáhla. Zikmundovi stoupenci marn útoili na husitské leení u Pankráce, které bylo obehnáno valem a píkopy.370 Bhem bitvy byli pítomní
moravtí páni obvinni Zikmundem ze zbablosti, a nastoupili proto na nejnebezpenjím
úseku. Tce na to doplatili: nkteí z nich vetn moravského hejtmana Jindicha Plumlovského z Krava zahynuli, dalí, mezi nimi Haek z Valdtejna, byli zajati. Útok byl odraen s velkými ztrátami, a tak Zikmund musel ji podruhé poraen odtáhnout od Prahy a husité slavili dalí
velké vítzství. Mezi nimi i Hynek z Koltejna, který se mezitím vrátil z Polska.371
368 BARBOROVÁ, E., ei a Moravané jako úastníci válek Polska s ádem nmeckých rytí v letech 1410
a 1414, MM 86, 1967, s. 192.
369 Svdí o tom vedle Vavince z Bezové i dopis, který král Zikmund poslal do Vratislavi a v nm dkuje
mstské rad, e ho upozornila, e Heník z Koltejna smuje do Polska s poselstvím k polskému králi.
Doporuuje také, aby se Vratislavtí zaídili tak, aby jim Heník u neunikl. Srov. UB I, s. 45, . 40.
370 Popis bitvy u Vyehradu podává URBAN, J., Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu,
Praha 2003, s. 263269.
371 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 144.
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Krátce po vítzství pila studená sprka z Polska. Král Vladislav odmítl nabídku eské koruny. Praané po porad se svými tehdejími panskými spojenci, tedy vedle Hynka z Koltejna
i s Hynkem Kruinou z Lichtenburka a panem Viktorinem z Kuntátu, se pesto rozhodli vyslat
do Polska dalí, tentokrát slavnostní poselstvo, opt vedené Hynkem z Koltejna. Ten ml oficiáln nabídnout eskou korunu polskému králi Vladislavovi, nebo litevskému velkokníeti Vitol dovi, pokud by ji Vladislav nadále odmítal pijmout. Poselstvo vyrazilo smrem na Krakov
o Vánocích roku 1420.
Situace se mezitím zaala mnit i na Morav, také zde se toti prosadili radikální husité. Nkdy
na pelomu let 1420 a 1421 zaloili na panství velehradského klátera na ostrov uprosted eky
Moravy u Nedakonic (nedaleko Uherského Hradit) obec, podobnou eskému Táboru. Nedakonití husité pepadli velehradský kláter, zabili tam nkolik mnich a kláter vypálili.
Podobné stedisko radikálních husit, ovem meních rozmr, vzniklo (moná o nco pozdji)
na jihozápadní Morav v Martínkov u Moravských Budjovic.372
Nedakonice leí jen pár kilometr od Uherského Ostrohu, hradu stále jet dreného posádkou Haka z Valdtejna. Toho jsme opustili ve chvíli, kdy byl zajat spolu s mnoha dalími
moravskými pány pod Vyehradem. V zajetí se Haek rozhodl zmnit stranu (zejm zapsobila
flexibilita mylení bývalého loupeníka), a stal se spojencem praan. Nejpozdji bhem jara se
vrátil na Moravu. Dopis z konce dubna, odeslaný z Prahy na Moravu a pipisovaný F. Palackým
Hakovi, by jeho návrat odsouval nkam na kvten.373
Nejpozdji tehdy odvedl svou bývalou lapkovskou druinu (pokud mezitím nepodpoila
síly malého moravského Tábora v Martínkov374) z Víckova na Ostroh, který byl více vystaven
vpádm nepátel z Uher. Hakv podíl na budování moravského Tábora v Nedakonicích je
nicmén sporný. Zdá se, e pes blízké sousedství Ostroh nedakonickým radikálm nepostoupil,
zachoval zde svoji posádku, a boj se tak úastnil pouze jako jejich blízký spojenec.
Také nkteí dalí moravtí páni se oteven postavili proti Zikmundovi. Patili k nim jeviovití i dalí páni z Kuntátu, páni ze ternberka a Veselí, po návratu z áslavi Petr Stránický
z Krava a nepochybn i dalí. Na jae a v lét husité útoili. Ohroovali Znojmo a dobyli adu
míst, krom jiných i královské msto Ivanice.
Po pestupu Petra Stránického z Krava se na jiní Morav vytvoil jakýsi silový trojúhelník. Petr patil ke stoupencm reformy, i kdy umírnným.375 Petrova Stránice toti leela
v blízkosti Ostrohu i Nedakonic. Páni z Krava byli navíc poátkem 15. století nejvýznam372
373
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375
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njím moravským rodem. Lacek z Krava patí k nejvtím postavám eských djin poátku
15. století, Lackv stejnojmenný synovec se stal v letech 14031407 olomouckým biskupem,
est písluník rodu zastávalo v letech 13501420 úad nejvyího komorníka olomoucké
cúdy, Lacek, Petr a Jindich z Krava se v letech 14111420 vystídali v úad moravského
zemského hejtmana.376
Mezitím se etí husité po zimní pestávce rozhodli vyuít úspch z pedchozího roku
a podniknout taení po echách. V echách byly toti celé rozsáhlé oblasti v moci nepátel,
hrady katolické lechty, msta a klátery obsazené Zikmundovými oldnéi. Tak Jan ika vytáhl do západních ech, kde v beznu oblehl Plze a dobyl Chomutov. Spolu s praany se
zmocnil Berouna. Vbec taením praan se zaal konstituovat praský mstský svaz, který
v dob své nejvtí slávy sdruoval na dvacet peván královských mst. Tém souasn
vznikl i mstský svaz táborský a také orebitský (od 1424 sirotí).
Jednou z velkých akcí bylo východoeské taení, které uskutenila spojená vojska Prahy,
Tábora a orebit na jae 1421. Do husitských rukou padly hrady, klátery, které zfanatizovaní
husité vtinou vypálili, a pedevím mnoho významných mst ve stedních a východních echách: eský Brod, Kolín, Kutná Hora, Chrudim, Litomyl, Polika, Vysoké Mýto, Jarom,
Dvr Králové. Vtina z nich se dostala pod vliv Prahy, která se opt stala nedobytnou pevností.
V kvtnu se navíc podailo dobýt i Praský hrad, dosud obsazený Zikmundovými námezdníky.
Krom vlastních výpad ale museli husité elit i útokm svých protivník, nap. v kvtnu
a ervnu vpádm Slezan do východních ech. Pi obléhání Broumova husitskou pohotovostí
se nepohodli se svými vojáky velitelé enk z Vartenberka, opt pestoupiví k husitství,
a Hynek Kruina z Lichtenburka, následkem eho dolo k rozchodu vojska.
Ve dnech 3.7. ervna 1421 se seel v áslavi zemský snm za úasti katolík i podobojích, ech i Moravan. Moravská delegace byla dosti reprezentativní, tvoili ji nový zemský
hejtman Vilém z Perntejna, Petr Stránický z Krava, nejvyí brnnský komorník Jan z Lomnice a dalí lechtici.377 Poprvé v eských djinách byla plnoprávnými úastníky snmu také
msta. Snm vyhlásil tyi praské artikuly za zemský zákon a popel nároky krále Zikmunda
na eský trn. Stát mla ídit dvacetilenná zemská vláda, v ní zasedali tyi zástupci Prahy,
tyi pedstavitelé ostatních mst, pt písluník panstva a sedm niích lechtic (vetn Jana
iky). Tím bylo znan posíleno postavení mst v zemi.
Bohuel se ale nepodailo uvést usnesení snmu do praxe. Nebylo dosaeno jednoty rzných husitských stran, zejména se nepipojili Moravané. Také výkon vlastní vlády byl krátkodobý a problematický. Navíc teprve poátkem ervna, pár dní po konci snmu, do Prahy dorazil
376 Nejnovji o tomto rodu BALETKA, T., Páni z Krava. Z Moravy a na konec svta, Praha 2004.
377 MEZNÍK, J., Lucemburská Morava (13101423), Praha 1999, s. 419.
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Hynek z Koltejna a s ním Vitoldv posel Vyek Rainský, take snm nemohl být zpraven
o výsledcích polských jednání.
Jejich výsledek byl neúspný. Král Vladislav nabídku nepijal, pouze velkokníe Vitold se
dal pimt ke slibu, e echm místo sebe pole jako správce zem svého synovce kníete Zikmunda Korybuta. Hynek z Valdtejna ale zejm tyto bezbarvé výsledky dokázal v echách
obarvit narovo  podailo se mu vzbudit dojem, e je moné s pomocí Polska a Litvy ván
poítat. Moná sledoval i vlastní, zitné cíle  mohl tuit, e za dobrou zprávu bude odmnn
zcela jinak ne za zprávu nepíznivou. To se také stalo, Hynek od praan získal výnosné
hejtmanství v Litomicích i povolení uívat majetku litomické kapituly sv. tpána a klátera
v Doksanech.378
Praané pod dojmem Hynkova líení výsledk jednání odeslali Vitoldovi oslavný dkovný
dopis, vyjadující nadji, e Vitold echy nejen ochrání od Zikmundových útok, ale bude se
také dret ty praských artikul a jiných husitských pravd.379
Josef Peka vidl v Hynkovi z Koltejna v souvislosti s jeho druhým poselstvem tém démonickou postavu:
Ze veho zdá se sice, e pan z Valdtejna i posel Vitoldv, jen spolu s ním
v ervnu piel do ech, líili ochotu Vitoldovu ve svtle mnohem
píznivjím ne byla vskutku. Ale o tom musil pan Hynek býti zpraven
(a zpraviti tedy i své pátele) bezpen, e není nejmení nadje, e by Vitold
nebo král Vladislav chtli snad státi se obránci nebo dokonce vyznavai ty
artykul: musil slyeti, e naopak v Polsku i v Litv kladou jako pední
podmínku pátelské pomoci echm draz na to, aby echové hledali smíru
s církví; mohl i poznati, e ochota pispti aspo nepímo slibem vladaství
Korybutova k boji jejich proti králi Zikmundovi, je podmínna jen politickým
naptím mezi obma králi, je zpsobilo rozhodnutí Zikmundovo, vynesené ve
Vratislavi po. r. 1420 ve sporu mezi Polskem a ádem nmeckým,
rozhodnutí, je bylo pro Polsko zklamáním. Mohl sotva nepostehnouti, e
Polsku a Litv jde jen o hrozebný nátlak na Zikmunda; povolí-li Zikmund, e
bude konec polské pomoci. Ale pan Hynek musil zárove nabýti v Polsku
jistoty, e poslání Korybutovo znamenalo by v echách posílení strany, která
pála si obnovení ústavního ádu a pokoje a stavení revoluních exces
v zemi  a tato úvaha podle ví pravdpodobnosti byla to pedevím, je
eskou pravici, jak lechtu kalinou, tak Prahu, pokud vzpírala se vlivu
378 UB I, s. 122, . 120.
379 UB I, s. 121, . 118
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elivského, zaujala opravdov pro mylenku polskolitevského i spíe
ruského zemského správce. Snahou ech, chtjících staviti revoluci, musilo,
jak pochopitelno, býti od poátku, aby na místo krále národem odmítnutého
dána byla rozvrácené obci zemské co nejdív nová autorita královská;
zájmem revoluce naproti tomu bylo, aby k tomu nedolo.380
Pravdou zstává, e v té dob byl Hynek z Koltejna, pedstavitel konzervativních husit,
v zenitu své moci. Brzy mlo následovat vystízlivní. U 30. ervna 1421 provedl radikální
knz Jan elivský v Praze pevrat, za nho bylo spojeno Staré a Nové Msto praské (k rozdlení dolo a v lednu 1424, Staré Msto pak inklinovalo ke spojení se lechtou, Nové s orebity),
a o dva dny pozdji jmenoval nové, sob vrné konely. elivského presti vak utrpla velkou
ránu, kdy 5. srpna 1421 museli praané pod jeho velením zanechat marných pokus o dobytí
Mostu a dokonce se stáhnout z bojit, kdy Mostu pili na pomoc Míané.
Ve dnech 17. srpna a 4. záí se v Kutné Hoe konal dalí snm, který prodlouil mandát
vlády ustavené v áslavi a také vyslal dalí poselstvo k Vitoldovi, je mu mlo nabídnout es kou korunu. Projevil se vak vliv elivského, take se poselstva k Vitoldovi, v jeho ele stáli
dva páni, neúastnil ádný praský man, pouze dva rytíi v praských slubách, kteí podléhali rozkazm Hynka z Valdtejna jako hejtmana, jmenovit Hlas z Kamenice (který byl
lenem ji prosincového poselství) a Vank Pivo.381
Poselstvo kutnohorského snmu se vak k Vitoldovi nedostalo, protoe je cestou ve Slezsku zajal opavský vévoda Pemek382 a vydal je králi Zikmundovi. Praané se ale nenechali odradit, a tak nová poselstva bhem zimy potvrdila, e na jae vstoupí do zem Zikmund Korybut
jako zástupce Vitolda, poádaného krále eského.
Ale mezitím se elivský na podzim rozhodl posílit svou moc, a tak 19. íjna provedl
v Praze dalí pevrat, pi kterém do ela praského vojska prosadil místo Hynka z Valdtejna
Jana Hvzdu z Vícemilic.
Na podzim 1421 zaal král Zikmund velké taení, je mlo odinit jeho poráku z pedchozího roku. Jeho pvodní plán pedpokládal, e echy budou napadeny souasn ze dvou stran,
ze západu i od východu. Nejprve tak 10. záí 1421 vtrhla do severozápadních ech ást druhé
kíové výpravy, vojsko nmeckých kníat. Protoe ale Zikmund zatím mekal se svými Rakuany a Slezany v Uhrách, nmecké vojsko se 2. íjna po zpráv o blíících se husitských posilách dalo na ústup a posléze na bezhlavý útk. Souasn ztroskotaly nové útoky Slezan na východní echy.
380 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 112133.
381 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 113114.
382 O nm nejnovji APSKÝ, M., Vévoda Pemek Opavský (13661433). Ve slubách posledních Lucemburk,
BrnoOpava, 2005.
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Zikmund vytáhl a v polovin íjna se svým erstvým zetm Albrechtem Habsburským
a zamíil nejprve na Moravu, kde zaal likvidovat jeden husitský oprný bod za druhým. Moravtí kalinití páni toti nedokázali jednat koordinovan, kadý bojoval na vlastní pst.
Krom toho je vojensky nemohly podpoit jejich souvrci z ech, kteí se tou dobou museli
soustedit na odraení kiák vpadnuvích do zem z Nmecka. A tak Albrechtovy oddíly dobyly Jeviovice a zniily husitský tábor u Martínkova. Husitský tábor u Nedakonic se ubránil,
ale jeho soused Petr Stránický z Krava se nakonec Zikmundovi poddal a souhlasil, aby jeho
panství opustili husittí kní. Ti odeli na Hakv Ostroh, který také odolal Zikmundovým
útokm a stal se jedním z nejvýznamnjích center husitství na Morav.383
Pokoení Petra Stránického ovlivnilo i postoje ostatních moravských pán, kteí se pak
v listopadu 1421 na brnnském snmu nechali pimt k uzavení landfrýdu, znamenajícího
jejich naprostou kapitulaci. Zekli se v nm husitství a pijali Zikmunda za krále, ím byli pro
husitské hnutí ztraceni. Pestoe Petr Stránický pemlouval ke smíru se Zikmundem i Haka,
ten nátlaku nepodlehl a naopak pobláznil Petrova radikálního syna Václava (Petr ho na brnn ském snmu pod Zikmundovým nátlakem vyddil384). A tak spolu jako jedni z mála moravské
lechty zamíili do ech na pomoc husitské Praze.385 (K Landfrýdu se v Brn pidali i Hakovi
píbuzní Jindich z Valdtejna sedním na Sádku a Heník mladí z Valdtejna.386)
Král Zikmund pitáhl do ech a v polovin prosince. V Jihlav se k nmu pidala ada
eských pán, katolíci i husité, v jejich ele enk z Vartenberka. Ten zejm na králi vymohl
prozatímní povolení kalicha. Husitská lechta pela k Zikmundovi nejspí kvli radikalismu
nkterých praských kní, zejména elivského, tehdy u pl roku vládnoucího v Praze, kteí
potvávali praany proti husitským pánm.387
Zprávy o blíícím se Zikmundov vojsku pimly konen koncem listopadu 1421 praany
k organizování obrany. Zmobilizovali lechtu, many i sedláky, jak píe Vavinec z Bezové,
a poslali i do Tábora pro iku, který jim skuten pijel na pomoc. 8. prosince vyjelo vojsko
tábor vstíc Zikmundovi, druhého dne je následovali i praané. Ob vojska se utáboila ped
Kutnou Horou, je se vzdala bez boje husitm. Vedle ní byla hlavní pevností husit v této oblasti áslav. Sem se na pomoc husitm dostavili moravtí pánové, kteí jako jedni z mála vzdorovali Zikmundovi, mladý Viktorin z Podbrad, Václav ze Stránice a s nimi i Haek z Valdtejna.388
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Král ml moná 2030 tisíc mu, jádrem byla uherská jízda. Ve vojsku byli dále Moravané, lidé nkterých eských pán, dále Zikmundovi uhertí poddaní Srbové, Chorvati, Rumuni, nco málo Polák a Tatar.
Zikmund pitáhl ke Kutné Hoe, kde u ekala ikova vozová hradba. Zikmund ale husity
nenapadl, protoe mu kutnohortí sami oteveli brány. ika, poloený ped mstem, se záhy
ocitl v obklíení, ze kterého se po zralé úvaze rozhodl probít a ustoupit smrem ke Kolínu, aby
se zásobil pící i potravinami a vykal píchodu posil.
Král podlehl klamnému vdomí, e protivníka zcela zastrail, a tak se pipravili k zazimování. Ale na Ti krále, 6. ledna 1422, se ped Kutnou Horou znovu objevilo eské vojsko.
Zikmund, obávající se zajetí, zvolil útk. Kutné Hory se nechtl jen tak vzdát  ádal prý eské
pány, aby ji bránili, a kryli tak jeho ústup, ale ti odmítli, snad s poukazem na bitvu u Vyehradu,
kde Zikmund postavil na nejnebezpenjí místo moravské pány, kteí tam bezúeln nechali
své ivoty. A tak byl král nucen Kutnou Horu opustit. Aby nepadla do husitských rukou, nechal
ji zapálit.
Jeho vojsko se stáhlo k Habrm, kde se 8. ledna postavilo husitm, ale po jejich prvním
útoku se znovu dalo v panice na útk k Nmeckému Brodu. Ten je vak neochránil, protoe u
dva dny nato padl do rukou husit (a byl vyplenn, vylidnn a vypálen), spolen s obrovskou
koistí 500 voz. Zikmund z ech utekl a nikdy se ji do ela protihusitské výpravy nepostavil.389
Po zimním vítzství se rozzáila hvzda Haka z Valdtejna, který 5. února, pouhý msíc po
vítzství u Brodu, provedl v Praze pevrat, jím byl zbaven moci Jan elivský a Haek se stal
vrchním hejtmanem praan.390
Za tak viditelné vystoupení na stran husit se král Zikmund rozhodl Haka potrestat, a tak
v dubnu roku 1422 oblehl jeho hrad Ostroh, poslední batu vojenského odporu na Morav (nedakonický tábor se rozeel u bhem pedchozího roku, nkteí jeho lenové snad podpoili
i ostroskou posádku), avak marn. Pan Haek oplatil zpustoení svého panství odváným
noním pepadem Zikmundova vojska, kdy nkolikráte proskoiv protivníkovy iky, pobil
prý nkolik set lidí.391
Po poráce u Nmeckého Brodu a po neúspném obléhání Ostrohu se musel Zikmund
vzdát striktní politiky vi Morav. A tak znovu jmenoval Petra Stránického z Krava zemským hejtmanem, zejm aby vyel vstíc moravským pánm, mezi nimi naprosto pevaovali

389 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 131140.
390 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 142.
391 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 144.
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pívrenci husit. Trvale vrnými katolíky byli jen Lichtentejnové a nkteí jednotlivci, kteí
byli v Zikmundových slubách.392
Zmna ve vedení Prahy odpovídala promn nálady ásti eské spolenosti. Pratí mané
stejn jako lechta si páli jediné  panovníka, který by nastolil poádek v zemi, smíil je
s církví a pomohl jim tak v klidu uívat veho, co vybojovali: politická práva i majetky. Prozíravjí také vidli, jak zem válkou strádá.
Následující msíc, 9. bezna, se podailo vylákat na radnici radikálního Jana elivského
a popravit ho. Tím si ale Hakova strana ukousla u píli velké sousto  následovala krvavá
reakce elivského stoupenc, vedených Jakubem Vlkem.
Situaci v Praze uklidnil a kvtnový píjezd Zikmunda Korybuta jako zástupce Vitolda,
který se ml údajn, jak vichni vili, stát králem. Zikmund Korybut byl uvítán praany, lechtou a posléze (v ervnu) ho uznali i nkteí tábortí hejtmané v ele s Janem ikou. Kníe se
spolu s praany pustil do velkorysých válených akcí, by se stídavými úspchy. Nepodailo se
mu bhem vleklého obléhání, zapoatého jet v kvtnu, dobýt Karltejn, ale dalí, v poadí u
tetí kíová výprava, vyslaná v záí 1422 hradu na pomoc, se v podstat rozpadla. Navíc
praané s karltejnskou posádkou uzaveli pímí na jeden rok, ím byl vojenský význam hradu prakticky paralyzován.
Zikmund Korybut odmnil konzervativní postoje Haka z Valdtejna zvlá výnosným úadem  mincmistrovstvím v Kutné Hoe, co znamenalo správu a vládu nad Kutnou Horou. Zárove s ní Hynek dostal asi i hrad a panství leby u áslavi. Mincmistrem a tém politickým
vdcem praan zstal i po prvním Korybutov odchodu ze zem, kdy stál v popedí pokus
o sjednocení zem proti Táboru a ikovi a v rámci toho i o sjednocení s katolíky.
Korybut na 1. srpna 1422 svolal druhý áslavský snm, na který byli pozváni i katolití pánové, ale nedostavili se. Pítomní podobojí zvolili Korybuta vladaem. Ale nadje, e se nový
vlada postaví do ela státu, ztroskotala. Polský král a Vitold se dohodli se Zikmundem Lucemburským a Korybuta v prosinci 1422 odvolali z ech (odjel a v beznu 1423). Zde zatím rostlo
naptí mezi radikálními husity a Prahou, která se nadále sbliovala se lechtou. Táborité v ele
se svým hejtmanem Bohuslavem ze vamberka se dokonce 1. íjna 1422 pokusili Prahu
ovládnout, to se jim ale nepodailo, protoe se k nim praané nepipojili.
V dubnu roku 1423 se pro neshody rozeel Jan ika s nkterými pedstaviteli Tábora
a odeel odtud do východních ech. Tam zaal organizovat nové bratrstvo, Mení (Nový) Tábor. I nadále ale udroval s jihoeským Táborem vojenské a politické vazby. Naopak s Prahou
se brzy octl ve velmi napjatém vztahu. Nejprve ale musel odrazit útoky nkterých východoes392 MEZNÍK, J., Lucemburská Morava (13101423), Praha 1999, s. 423.
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kých katolických pán. Hlavního vítzství dobyl 20. 4. 1423 v bitv u Hoic, kde porazil eka
z Vartenberka, podporovaného i nkterými lechtici podobojí (enk byl tou dobou opt na královské stran).
Upevování ikových pozic ve východních echách nebylo po chuti praanm, kteí mli
vtinu východoeských mst pod kontrolou. Ohroeni se cítili i jejich východoetí lechtití
spojenci, nap. Divi Boek z Miletínka. Pesto se domnívali, e pro n ika zatím nepedstavuje velké nebezpeí. Vdy ovládali vtinu východních ech. Proto se v ervnu celkem
klidn vydalo praské vojsko posílené východoeskými oddíly bojovat na stední Moravu. Spojené síly vedli Divi Boek z Miletínka, Viktorin a Hynek z Kuntátu a na Podbradech, Haek
z Valdtejna a Hynek z Koltejna. Byla to vlastn první výprava, kterou etí husité pispli na
pomoc husitm moravským. Husitské vojsko svedlo u Kromíe vítznou bitvu s oddíly biskupa Jana elezného a dobylo pak nkolik mst a msteek, pedevím Kromí, Perov
a Vykov.393
Zatím vak ika vyuil jejich nepítomnosti a obsadil Hradec Králové, kde byl a dosud
hejtmanem Divi Boek z Miletínka. Boek se ihned obrátil se svými bojovníky na zpátení pochod a k nim se pidaly také nkteré praské oddíly. ikovu opoválivost bylo teba ztrestat.
Tak dolo 4. srpna 1423 k první velké bitv mezi husitskými vojsky. Stalo se to u Strauchova
Dvora,394 kde ika zvítzil nad Diviem Bokem z Miletínka a Hynkem Kruinou z Lichtenburka. Vzáptí jet posílil své bratrstvo, do rukou mu padla Jarom, Dvr Králové a áslav.
Pokus ovládnout Kutnou Horu se mu vak nepovedl, protoe poraení praané se spolu se svými lechtickými spojenci po nkolika dnech vzchopili a ika dal pednost obran áslavských
hradeb. Jeho situace vypadala náhle natolik hroziv, e mu musel z Hradce Králové vytáhnout
na pomoc oddíl pod vedením Matje Lupáka. Ten ale k áslavi nedorazil, protoe ho u Týnce
nad Labem zniil sbor vyslaný z Kolína Hakem z Valdtejna. Pesto praané u áslavi neuspli a poátkem záí opustili prostor ped mstem s nepoízenou.
Praha se zhrozila monosti, e situaci v zemi ovládnou dv radikální bratrstva  táborské
a ikovo, a tak zaala upevovat své spojení se lechtou. Na íjnovém svatohavelském snmu
v Praze byla proto zvolena nová, dvanáctilenná zemská vláda, siln zamená proti bratrstvm
a sloená výlun ze lechtic. Z katolík to byli enk z Vartenberka, Oldich z Romberka,
Hynek Hlavá z Dubé, Ale Holický ze ternberka, Fridrich z Kolovrat a Jan starí z Michalovic, z husitské strany pak Hynek Kruina z Lichtenburka, Divi Boek z Miletínka, Heman z Borotína, Jan Smiický ze Smiic a také oba Valdtejnové, Hynek z Koltejna i Haek

393 MEZNÍK, J., Lucemburská Morava (13101423), Praha 1999, s. 425.
394 Vekeré prameny a literaturu k této bitv shromádil  LA, Jaroslav: K názvu a lokalizaci bitvy u Hradce
Králové roku 1423. JSH 43, 1974.
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z Valdtejna. Jak konstatoval Petr ornej, poraení od Strauchova Dvora si tak podali ruce s poraenými od Hoic.395
Praha se lechtou se dohodly, e budou spolen bojovat proti ruitelm míru, jimi rozumly Tábor a iku. Píleitost se jim naskytla hned následujícího roku. ika byl zamstnán
úspným taením ve východních a severních echách (6. ledna nap. porazil nkteré východoeské pány v bitv u Skalice) a troufl si také na výpravu do západních ech, kde ale narazil na
tuhý odpor pesily vojsk plzeského landfrýdu, a tak se jeho vojsko proídlé boji vydalo
v kvtnu na ústup dom. U Kostelce nad Labem bylo obklíeno pesilou vojska Prahy a jejích
lechtických spojenc. ikovi se vak podailo z obklíení vyklouznout a vyrazit smrem
k áslavi, její hradby mu mly zajistit potebný oddech. Jeho protivníci mu ale byli v patách.
ika se tedy rozhodl k boji. U Maleova vybral 7. kvtna vhodné místo, které zabránilo
jeho protivníkm rozvinout síly a uplatnit poetní pevahu. Poráka byla hrozná. V bitv padlo
pes 1000 nepátel a ika opt ukázal svj vojevdcovský talent. Jeho bojovníci vypálili
Hakovu Kutnou Horu, vzdal se jim Nymburk, Kouim, eský Brod, tedy msta díve náleející k praskému svazu. Dalím cílem jeho vojska byla Praha, ped jejími hradbami se objevil na
poátku zái. Ve mst zavládla panika, Praha nemla sílu k odporu.
V jejích zdech byl opt Zikmund Korybut, který se tentokrát za pomoci Prahy sám domáhal
eské koruny (u v únoru 1424 mu Kostka z Postupic korunu jménem Prahy nabídl). Uplatnil
svj vliv a spolen s knzem Janem Rokycanou pesvdili 7. ervna na pitálském poli
iku, aby uzavel s praany mír. Veobecný smír podpoily i zdické úmluvy, sjednané v tée
dob z iniciativy tábor mezi husity a královskou stranou. Tím dolo k optovnému sjednocení
husitských sil. Díky nmu mohlo zaít taení na Moravu, kde Albrecht Rakouský, od 4. íjna
1423 její faktický dritel, vyuil eského hateení a provádl úspné vojenské taení. Hlavní
nápor Albrechtova vojska smoval na stední Moravu. Tam mly být likvidovány zisky husit
z loského roku a obnovena hegemonie biskupa Jana elezného.396
Na poátku výpravy eských husit, 11. íjna 1424, ika zemel poblí Pibyslavi. V íjnu
a listopadu ale spolená husitská výprava jet pokraovala pod vedením Korybuta, který obsadil Tebí, Ivanice a Moravský Krumlov, je mly zstat v husitských rukou zstat a do konce válek.
Pestoe taení vévody Albrechta bylo úspné, vtina moravské lechty se postavila proti
nmu. Jan Tovaovský z Cimburka, páni z Perntejna, Kuntátu i Boskovic, dokonce i umírnný Petr Stránický z Krava. Albrechtova situace nebyla snadná také proto, e v letech 1424
1425 spoívala tíha boje proti husitm na Zikmundovi a na nm, z jiných zemí se jim vtí pomoci nedostalo.
395 ORNEJ, P., Tajemství eských kronik. Cesty ke koenm husitské tradice, PrahaLitomyl 2003, s. 179.
396 VÁLKA, J., Morava a husitská revoluce, in: Moravský historický sborník I, 1986, s. 108.
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Proto se zdá být naprosto nepochopitelný krok, který uinil Haek z Valdtejna roku 1425.
Prostednictvím olomouckých konel poádal toti o smír s králem Zikmundem i jeho zetm
Albrechtem. Muselo se to stát u nkdy zkraje roku, protoe v dopise, datovaném k 2. beznu
1425, který král poslal z Trnavy polskému králi Vladislavovi a v nm mimo jiné lituje, e
nemohl být osobn pi ktu jeho syna Vladislava (Varneníka), také oznamuje, e Haek z Valdtejna ho poádal o milost a obdrel ji.397
Snad to odpovídalo Hakovu dávnému loupenickému naturelu, k nmu jist patila hra
vabank. Moná cítil, e za situace, kdy mají Zikmund a Albrecht na Morav minimum spojenc, stoupá velmi vysoko jeho cena. V tomto pípad se rozhodn nemýlil, Albrecht jej záhy
jmenoval zemským hejtmanem. Snad doufal, e vzhledem ke svým bývalým stykm mu Haek
pome pimt nkteré pány ke kapitulaci. Moná také, e Haka v echách u nic nedrelo,
protoe v ervnu 1423 po ikov vítzství nad praany u Maleova ztratil Kutnou Horu, jí se
zmocnili Táboi. A souasn jako jeden z organizátor války proti ikovi musel odejít
z Prahy.398
Jako by Haka bavilo být na stran tch, kdo jsou zrovna v nevýhod. Kdy se celá moravská lechta pidala k Zikmundovi, on jediný odolal, pemluvil mladého Václava ze Stránice
a vydal se do ech za nejistým výsledkem. Kdy posléze skoro celá moravská lechta pela na
husitskou stranu, Haek vyhledal smír s králem, svým dosavadním nepítelem. Dokonce to pro
nj muselo znamenat i ztrátu jeho hradu Ostrohu který zstal husitským centrem i v dalích letech a do obsazení Beclavi tábory roku 1426.399 (Víckov drel snad ji v té dob Jan z Perntejna, kterému Zikmund hrad pojistil i v roce 1437.)400
Svdectví o Hakov innosti jako zemského hejtmana podává v opisech zachovaná korespondence msta Olomouce. To mlo tehdy velké obtíe se svým husitským sousedstvím. Zde
toti rostla moc Jana Tovaovského z Cimburka, kterému se podailo dobýt blízkou Kromí.401 Olomoutí opakovan ádali Haka o pomoc, zejména, aby jim ustanovil hejtmana, který
by je vedl proti husitm.402 Jak se také zdá, Haek si nevedl ve funkci zemského hejtmana nejlépe, protoe u v dopise olomoucké mstské rady z ledna 1426 je hejtmanem jmenován Jan
z Lomnice.403
V echách se v letech 14251426 jednotlivé husitské frakce stídav napadaly a usmiovaly.
Polní bratrstva zabrala nkolik mst patících díve do praského svazu a dokonce se dvakrát
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pokusila dobýt samotnou Prahu. Akoliv se jim to nepodailo, stala se rozhodující vojenskou si lou v echách. A jarní taení saského vévody Fridricha Bojovného z roku 1426, kterému se
podailo obsadit významná msta Most a Ústí nad Labem, donutilo znesváené strany
k dlouhodobjímu smíru. Spojené husitské vojsko oblehlo poátkem ervna Ústí nad Labem.
Obleenému mstu vytáhlo na pomoc saské vojsko, které bylo 16. ervna poblí Ústí, v míst
zvaném Na bhání, husity krvav poraeno. Vzáptí padlo i Ústí nad Labem.404
Slavné bitvy u Ústí se ml zúastnit i Hynek z Koltejna. Jeho jméno je zmiováno v písni
Sluí echm vzpomínati (pan Hynek jménem z Valdtejna vedl sob jako hrdina). Hodnovrnost tohoto pramene byla vak zpochybnna zjitním, e se jedná o velmi pozdní, moná
dokonce kramáskou píse, je vznikla a v 16. století, a e tedy historické údaje v ní vzpomínané mají s realitou málo spoleného.405
Poátkem roku 1427 mli u Zikmund Korybut a s ním spojená husitská pravice nadvlády
v echách dost, a tak zaali usilovat o dohodu s katolickým panstvem. 17. dubna se pak Zikmund Korybut pokusil v Praze o pevrat. Jeho pokus selhal, Zikmund byl zajat a odvezen do internace. Shodou okolností na nejstarí valdtejnský hrad Valdtejn. Ten ovem v té dob nevlastnil nejene nikdo z rodu Valdtejn, ale ani jeho právoplatný majitel, píbuzný Valdtejn,
katolický pán Jindich z Valdtejna. Poátkem husitské revoluce se ho toti zmocnili hlavní
pedstavitelé husit v Pojizeí, valeovtí brati Bernard a Barto. Zikmund Korybut byl ze zajetí proputn a 27. íjna 1428. Vzáptí odjel ze zem. Jeho zajetí zpsobilo mezi jeho stoupenci jet vtí píklon doprava. Hynek z Koltejna v té dob snad dokonce pemýlel o návratu ke katolické stran, jak o tom vypovídá ve svém dopise velmistrovi ádu nmeckých rytí
fojt Gottfried Rodenberg.406
Ve stejné dob se íský snm ve Frankfurtu rozhodl zorganizovat novou, ji tvrtou kíovou výpravu proti husitm. Píinou bylo tentokrát obsazení západoeského Stíbra Pibíkem
z Klenové. Stíbro v husitských rukou toti znamenalo nebezpeí, e husité z nj budou podnikat loupené výpravy pes hranice
Jene poátky i prbh kruciáty byly pomrn rozpaité. Vojsko se scházelo neochotn,
kníata se dohadovala o velení. A tak, kdy 11. ervence 1427 první oddíly pely hranice a utáboily se u Plané, nebyl s nimi mocný purkrabí Fridrich Braniborský se svým vojskem. Chtl
velet celé výprav, a kdy toho nedosáhl, táhl radji ke Kadani, kde se spojil s vojskem saského
404 Událostmi jarních msíc roku 1426, taením husitských vojsk v severních echách i samotnou bitvou
ped Ústím se zabývali nap. DURDÍK, J., Husitské vojenství, Praha 1953; AND L, R., Husitství
v severních echách, Liberec 1961; KLUINA, P. ve Vojenských djinách eskoslovenska I, Praha 1985;
MAHEL, F., Husitská revoluce III, Praha 1993 nebo ORNEJ, P., Velké djiny zemí Koruny eské V, Praha
1993.
405 Vyvrácením hodnoty této písn jako pramene pro djiny husitského období se asi nejpodrobnji zabýval
ORNEJ, P., Tajemství eských kronik. Cesty ke koenm husitské tradice, PrahaLitomyl 2003, s. 228
244.
406 UB I, s. 523, . 454.
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vévody Fridricha Bojovného. Vojska shromádná u Plané zaala 23. ervence obléhat Stíbro
a velitelé se o dalím postupu dohadovali s Fridrichem na dálku. Nakonec jeho oddíly a Sasové
koncem ervence ke Stíbru pitáhli a msto pocítilo celou tíhu obléhání. Obleenému Stíbru
pitáhla na pomoc husitská vojska, ped kterým kiáci prchli bez boje za hranice. A tak husity
ekalo jediné, oblehli a poátkem srpna dobyli msto Tachov.
Nepítomnosti husitských vojsk v Praze se pokusili vyuít straníci Zikmunda Korybuta,
aby 6. záí obsadili Prahu. Pravicový pevrat v Praze zorganizovali spolen s kaliníky
Hynkem z Koltejna a Janem Smiickým také pedáci Opoenských Pta z astolovic a Jan
Mstecký z Opona. Do celého komplotu byl zasvcen rovn Divi Boek z Miletínka a vojenskou eledí pispli Hynek Kruina z Lichtenburka a Ota z Bergova.407 Snad o plánu vdl
i Haek z Valdtejna, který ani po pekvapujícím obratu o dva roky díve nepetrhal své vztahy
k Zikmundu Korybutovi a jeho eské politice.408
Akce se ale nezdaila a Hynek z Koltejna, který se jí osobn zúastnil, byl nucen se ukrýt
u spáteleného mana v dom U Slona. Zde ho nalezl jakýsi Makovec, známý násilník
a dobrodruh, a neváhal ho zabít, akoliv ho Hynek z Koltejna kdysi zachránil ped potupnou
smrtí na ibenici. Hynkovo tlo bylo vyvleeno pod praný a Makovec se stal hrdinou dne. Ale
soukolí djin semlelo i jeho. Ji v beznu 1428 (podle jiných údaj a roku 1433) byl Makovec
sat pod tým staromstským pranýem pro cizolostvie a násile panenské a vdovské na
vojnách.409
Stoupenci Zikmunda Korybuta se po fiasku v Praze jet nkolik msíc bránili v Kolín,
ne se s obléhajícím Prokopem Holým 16. prosince dohodli o svobodném odchodu. Tak skonila kariéra Zikmunda Korybuta i Hynka z Koltejna.
Haek z Valdtejna se zejm dále úastnil husitských válek, ale jeho význam u nikdy nedosáhl
výe z let 14211425. Roku 1428 spolupeetil prvodní list eských pán shromádných
v Kladsku (vedle nj i Jana z Opona, Pty z astolovic, Petra ze ampachu a dalích) pro posly ke kardinálu Jindichovi a kurfitovi Fridrichu Braniborskému.410 Více je o nm slyet a po
návratu krále Zikmunda do zem roku 1436. V souladu se svou dívjí politikou se ve sporech
po Zikmundov smrti piklonil na stranu jeho zet Albrechta Habsburského. 411 A po jeho pedasném skonu se podílel na volb Albrechta Bavorského eským králem.412

407 O tomto spiknutí viz ORNEJ, P., Velké djiny zemí Koruny eské V, Praha 1993, s. 490491; ANDERA,
M., Strana Opoenských v husitské revoluci, VLH 1314, 1998, s. 5657.
408 PEKA, J., ika a jeho doba III, Praha 1930, s. 145.
409 ORNEJ, P., Tajemství eských kronik. Cesty ke koenm husitské tradice, PrahaLitomyl 2003, s. 334.
410 UB I, s. 590, . 501.
411 A III, s. 462.
412 A I, s. 263.
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Vystupoval i jako nejvyí ubrman ve sporu nkolika eských pán (nap. Hynka z Pirktejna a z Polné, Pertolta z Lipé i Jiího z Podbrad) s jejich moravskými protjky (nap. olomouckým biskupem Pavlem nebo Janem Tovaovským z Cimburka).413 Roku 1443 se zúastnil
poselství eských pán na snm ve Vídni, kde si Rakuané stovali na útoky Moravan, zejména Jana z Perntejna.414
Haek z Valdtejna zejm bral svj píklon ke katolické stran ván i po letech  roku
1444 si utrakvisté na zemském snmu stovali, e na statcích pán Oldicha z Romberka,
Hynka Kruiny z Lichtenburka a Haka z Valdtejna se místo podobojí pijímá pod jednou.415
Pesto byl Haek jako umírnný katolík zejm straníkem Jiího z Podbrad, jak o tom svdí
zápis o dohod mezi stoupenci Jiího na jedné stran a Oldicha z Romberka na stran druhé
z roku 1449, kde je Haek v adách první skupiny.416
Do konce ivota si zejm udroval velkou, by spíe neformální autoritu v sousedním
Slezsku. Svdí o tom prosba lechty kníectví svídnicko-javorského pednesená eským pánm, jmenovit Oldichovi z Romberka, Jiímu z Podbrad, Oldichovi z Hradce a Hakovi
z Valdtejna, aby dreli ochrannou ruku nad mírem a poádkem v jejich zemi. Fakt, e se zde u
starý Haek vyskytuje po boku nejmocnjích mu v zemi, lze vysvtlit jeho zkuenostmi
a povstí, nabytými pi jeho nkdejí správ Kladska.417
Zdá se, e na sklonku ivota se Haek dal do slueb ímského krále Fridricha III. Roku
1444 se o nm toti zmínil Fridrich III. ve svém dopise Alei Holickému ze ternberka, v nm
pochválil volbu Ladislava Pohrobka eským králem a omluvil se, e se bude moci dalími eskými záleitostmi zabývat a po svém návratu z íského snmu v Norimberku. Více informací
ml ternberkovi osobn podat práv Haek z Valdtejna.418 Jako spojka mezi Fridrichem a eskými pány psobil Haek jet o dv léta pozdji, kdy páni podbradské jednoty shromádní
na kutnohorském snmu psali pánm z plzeského kraje o svých poadavcích  mj. o vydání
Ladislava Pohrobka do ech, k nmu zatím nedolo pes ujiování Fridricha III., e on tomu
nijak nebrání, jak o tom eské pány informoval Haek z Valdtejna.419 A jet roku 1451, tedy
pouhý rok ped svou smrtí, se Haek úastnil poselstva svatokateinského snmu k Fridrichu
III. 420 Svou politickou i ivotní dráhu uzavel úastí na snmu, který roku 1452 zvolil Jiího
z Podbrad zemským správcem.421
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ZÁVR
Smrtí nejvtího velikána valdtejnského rodu do doby Albrechta z Valdtejna koní i nae práce. Mohli jsme v ní sledovat valdtejnské pedchdce Markvartice od jejich domnlých
kmenov kníecích zaátk pes písemn doloené zaátky v kníecích slubách a jejich posilování pozic v dsledku kolonizace. Po pedpokládané dívjí rotaci ve funkcích se jim nakonec podailo zakotvit v severních echách, kde si zaali upevovat pozice. Nejprve získali úad
kastelán v Mladé Boleslavi nebo hypoteticky i na jiných, písemn nedatovaných hradech
v okolí, nap. na Starém hrádku v Prachovských skalách Rudolfa Turka. Pak zaali se stídavými úspchy usilovat i o dalí hrady, nap. o Budyín i Dín. Odsud zejm zprivatizovali
nebo získali jako kníecí výsluhu jádro pozemkového majetku, které pak roziovali kolonizací
dále od eky Jizery a do Podjetdí.
Jak u jsme naznaili v úvodu, me se zdát, e práce vnovala neúmrn mnoho prostoru
Markvarticm na úkor vlastních Valdtejn. Domníváme se vak, e bez dostateného vylíení
markvartických zaátk rodu Valdtejn by nám mohly uniknout nkteré dleité souvislosti.
Navíc stanovení hranice, kdo jet není Valdtejnem, a kdo jím u je, není tak jednoduché.
Byl Jaroslav z Hrutice, objevující se na historické scén u ve 30. letech 13. století, jet
Markvarticem, nebo u Valdtejnem? De iure Valdtejnem asi ne, protoe se nikdy nepsal po
hradu Valdtejnu. De facto ovem ano, protoe sídlil v kraji, jen se stal valdtejnským údlem
z markvartického rozrodu, a protoe byl podle tradice otcem tí bratr, kteí rod skuten vybudovali. Na píslunosti Jaroslava z Hrutice k Valdtejnm nemní nic ani to, e jsme zvolili
klasické rozdlení, které ho po boku bratra Havla z Lemberka adí nomináln jet do nerozvtveného markvartického kmene. Ale podobn: byl Havel jet Markvartic, nebo u Lemberk?
Narozdíl od Jaroslava dokonce spluje i podmínku právní: psal se po hrad, jeho jméno
vstoupilo do názvu lechtického rodu.
Na druhou stranu, pokud bychom Jaroslava z Hrutice pilenili k Valdtejnm, mlo by
smysl zabývat se jím nezávisle na jeho bratru Havlovi? Za situace, kdy oba siln kooperovali
(nap. pi zaloení Turnova) a necítili se jako zakladatelé nových lechtických rod?
Po velkém vzedmutí markvartického velkorodu v polovin 13. století nastal jeho rozpad na
jednotlivé vtve. Pro Valdtejny výsledek tohoto procesu znamenal velký úpadek. Oproti významu, jakého dosáhli pímí pedchdci Valdtejn i jejich blízcí píbuzní ve 13. století a poátkem
14. století, namátkou Markvart z Bezna, Jaroslav z Hrutice, Havel z Lemberka i jeho stejnojmenný syn, Jan z Michalovic, Bene z Vartenberka a mnozí dalí, bylo toti postavení
samotných Valdtejn daleko slabí. Veejného ivota se sice úastnili, zídka ale dosáhli na n81

jakou opravdu váenou nebo výnosnou funkci. Spíe se vnovali správ vlastních majetk
a regionálním záleitostem, nicmén ani v této oblasti je nememe povaovat za píli
úspné. Jejich majetek se z vtí ásti rozpadl a v místní politice volili spíe cestu mee ne
práva, alespo ze zaátku.
Valdtejnové se v té dob zabývali peván pilným plozením dalích a dalích písluník
svého rodu, které umisovali na hrady a hrádky, rostoucí jako houby po deti. Bohuel, nedostatek tehdejích pramen nám znemouje provést jednoduché a jednoznané piazení toho kterého Valdtejna ke konkrétnímu sídlu. U samu o sob komplikovanou strukturu genealogických vztah a majetkové drby nejstarích Valdtejn dále znepehleduje archeology
provedené posunutí doby vzniku valdtejnských hrad do minulosti i existence nedoloených
sídel.
Proto jsou píbuzenské vztahy, naznaené v naí práci, velmi nejasné a asto pouze hypotetické. Charakteristické je pro poátení fázi majetkové drby nkolikeré, znan nesystematické
peskakování jednotlivých vlastník z jedné lokality na druhou. Snad rzní lenové rodu i napí generacemi spolu vstupovali do majetkových spolk, díky nim se majetky pedávaly
nkdy i navzdory zásadám nejblií pokrevní píbuznosti. Popípad rzná sídla rotovala v rod
bez ohledu na píbuzenství, jen podle vku jednotlivých vlastník.
Pes vechny výe naznaené nejasnosti lze v poátcích rodu identifikovat dv a ti vtve  lomnickou, tpanickou a snad i s lomnickou úzce spojenou valdtejnskou. Lomnická, která se usídlila na Turnovsku, i pes zmínný prudký rozrod (nebo moná kvli nmu) vymela
koncem 14. století. Její písluníci rychle zchudli, a museli tak opustit rodné Turnovsko. Uchytili se vtinou na nepatrných statecích v Polabí, které je od zkázy stejn nezachránily. Podobný
osud ekal i nejasnou valdtejnskou vtev.
Na Valdtejnech meme dobe pozorovat osud, který v dob vrcholného a pozdního
stedovku sdílela ada eských rod. Nejprve velká sláva, velký majetek, posléze velké mnoství syn, úpadek a odchod z lukrativních panství v níinách smrem do hor na ím dál mení
sídla. Nejprve takovým zpsobem zali Lemberkové, kteí se z kraje pod Luickými horami pomalu pesunuli do Podkrkonoí a na horní tok Jizery. Po zhruba plstoletí je na jejich zdejích
sídlech vystídali Valdtejnové, aby byli opt po piblin padesáti letech nahrazeni pány z Jentejna. Cesta Jentejn byla opravdu blízká valdtejnské  nejprve vlastnili nkdejí valdtejnskou Hrubou Skálu a pak se pesunuli na rovn kdysi valdtejnskou Nístjku, kde potichu vymeli.
Tomuto trendu se vymyká snad jen pouze valdtejnská drba hradu tpanic, který pes
umístní v pedhí Krkono pedstavoval velké a dleité sídlo, jeho význam byl umocnn
naleziti kov v blízkém okolí.
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Pokraování rodu tedy zajistili písluníci tpanické vtve, kteí sice píli nevystrkovali
hlavy ze svého asto citovaného tpanického sídla, ale dokázali si je udret navzdory vem nepízním osudu, jim podlehli jejich bratranci na Hruboskalsku a Lomnicku. A postupn svj pvodní základ doplovali o dalí statky, mezi nimi zvlátní ást tvoí lemberské dravy mezi ekami Kamenicí a Jizerou. A vedle vlastních tpanických Valdtejn dosáhla samostatných
úspch její poboná brtnická vtev na Morav.
Na konci husitských zmatk tak mohl být tehdejí nestor rodu Heník Skalský z Valdtejna,
obratný lokální politik a dobrý hospodá, pomrn spokojený: ml est slibných syn (z nich
byli nejúspnjí ti, kteí dali základ vtvím hostinské, libtejnské a skalské, které se pochopiteln dále dlily.) a dokázal jim zajistit dobré zázemí pro dalí expanzi. Sice nemohl tuit, e ho
záhy poztrácejí, jak u to mli Valdtejnové (a dodejme, e nejen oni) ve zvyku, ale jist by ho
uklidnilo vdomí, e po hubeném 14. století a novém valdtejnském zaátku za husitských válek se jeho krev vzepne k takovému mezníku, jakým byl Albrecht Václav Eusebius z Valdtejna.
A e se dokonce v plné síle doije poátku informaního století...
Pokusili jsme se v naí práci vnést svtlo do neprostupné houtiny vztah v rámci jednoho starobylého lechtického rodu. ásten se nám tato snaha snad podaila, ale samozejm, jak si
historikové tradin stují, mnohé zbývá udlat. Dalí data by se dala získat napíklad komparací kestních jmen Markvartic a jiných rod  stálo by za výzkum, kde se teba vzalo u Valdtejn jméno Vok, kde Jindich, koho zase naopak oni ovlivnili svými oblíbenými kestními
jmény. Zdá se toti, e pejímání kestních jmen je odrazem satkových koalicí mezi lechtickými rody. Dále by stála za dkladnjí rozbor komparace písemných a hmotných pramen. Jsme
si vdomi, e nae práce tuto problematiku pouze nastínila a nela zcela do hloubky. Uitená
by jist byla i komparace dosud získaných údaj s (peván) barokními legendami, protoe
zejména v dob snahy o zisk titulu po vymelých Vartenbercích valdtejnská genealogie jen
kvetla. Pochopiteln do úvahy pipadají i dalí prameny narativní povahy.
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RESUMÉ
Nae práce se zabývá starým eským rodem pán z Valdtejna. V první ásti se vnuje rodu
Markvartic, z nich se Valdtejnové vydlili. Popisuje vzestup Markvartic jako beneficiární
lechty za vlády pemyslovských kníat i jejich pozdjí zisk území okolo Jizery, je dále rozi ovali v rámci stedovké kolonizace. Zabývá se i nejdleitjí markvartickou církevní fundací, kláterem Hradit nad Jizerou. Vnuje se nejvýznamnjím pedstavitelm markvartického
rodu, mezi nimi vynikají Havel z Lemberka a jeho bratr Jaroslav z Hrutice, pímý pedchdce
rodu pán z Valdtejna.
Druhá ást naí práce se zabývá genealogií rodu Valdtejn a jejich pozemkovými majetky.
Rozdluje rod na ti základní vtve, pány z Rottejna, z Dtenic a z Valdtejna. Pány z Valdtej na dále dlí na lomnickou, valdtejnskou a tpanickou vtev. Popisuje postupný úpadek
prvních dvou vtví i vzestup poslední z nich.
Tetí ást se vnuje politickému psobení vybraných písluník rodu Valdtejn bhem
husitských válek i v období krátce po jejich skonení. Jmenovit se zabývá vzestupem a pádem
Hynka z Koltejna, husitského diplomata a stoupence kandidatury Zikmunda Korybuta na eský
trn. Jet více se zaobírá krátkou a rychlou kariérou vojevdce a politika Haka z Valdtejna
ve slubách praan, jeho pekvapivou zmnou strany i jeho pak u doivotní vrností stran
umírnných katolík.
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SUMMARY
Our work deals with the old Bohemian noble family of Waldstein. In the first part it follows the
family of Markwartingian, from which the Waldsteins had separated. It describes the ascension
of the Markwartingians as beneficiary aristocracy during the reign of Pemyslid princes and
also their later acquisition of territory around the river Jizera, which they extended within the
frame of medieval colonization. Our work also deals with the most important Markwartingian
ecclesiastical foundation of Hradit nad Jizerou monastery. It follows the most remarkable
members of Markwartingian family, among them surpassing all Havel z Lemberka and his
brother Jaroslav z Hrutice, the direct ancestor of the lords of Waldstein.
The second part of our work deals with genealogy of the Waldsteins family and their property. It divides the family into three basic stems, the lords of Rotstein, the lords of Dtenice
and the lords of Waldstein. The lords of Waldstein are then divided into three consecutive stems:
that of Lomnice, that of Waldstein and that of tpanice. The work also describes the gradual
decay of the first two stems and, on the contrary, the increase of the last of them.
The third part of the work follows the political activities of chosen members of the Waldstein family within the Hussite wars and shortly after them. Namely it deals with the increase
and fall of Hynek of Koltejn, the Hussite diplomat and one of the supporters of the idea of Zikmund Korybut to become the Bohemian king. The work is more interested in the short and
quick career of Haek of Waldstein, an army-leader and politician, in service of the power-coalition of the Praguers. Later he, quite surprisingly, came across with the emperor and became faithful to the party of moderate Catholics till the end of his life.
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TEXTOVÁ PŘÍLOHA

VALDTEJNSKÉ HRADY
VALDTEJN422
asto zmiovaná kolébka rodu byla zaloena moná ji Jaroslavem z Hrutice, stavba hradu by
v tomto pípad vak zaala a ke sklonku jeho ivota, protoe první se po hradu psal a jeho
syn Zdenk z Valdtejna. Valdtejnové hrad dreli do 2. poloviny 14. století, kdy jej získali Vartenberkové.
Za husitských válek byl Valdtejn obsazen husitskými vojsky pod vedením samotného
iky. Ten svil správu hradu pánm z nedalekého Valeova, bratrm Bartoovi a Bernardovi,
horlivým stoupencm husitství. Pro jejich vrnost kalinické stran jim byl dokonce sven za jatý kníe Zikmund Korybutovi, který byl v letech 14271428 vznn práv na Valdtejn.
Majitelé Valdtejna se vak stídali i po skonení husitských válek. Jeden as jej drel Jan
apek ze Sán, posléze jeho ze Jana Talafús z Ostrova a dalí dritelé. Na njaký as se ho také
zmocnili loupeníci vetn známého zemského kdce Jana Koldy ze ampachu. Pak se hrad
dostal do vlastnictví Kateiny ze Stránice a títar, která zde záhy zemela. Následující majitelé,
páni Svojanovtí z Boskovic, ukonili éru Valdtejna jako samostatného sídla, protoe valdtejnské panství pipojili ke Hrubé Skále. Od znan zadlueného Jana Svojanovského získali
hruboskalské panství vetn Valdtejna na více ne sto let Smiití ze Smiic. V rámci poblohorských konfiskací se pak toto panství dostalo zpátky rodu Valdtejn. Na konci 17. století se
ve zícenin Valdtejna usadil poustevník Václav Holan Rovenský, díky nmu se hrad stal
poutním místem. Valdtejnové ve snaze podpoit kultovní status hradu podnikli jeho barokní
pestavbu  vybudovali kamenné mosty mezi skalami, hostinec a také kapliku Jana Ktitele.
V podstat konenou podobu Valdtejnu vtiskli poslední lechtití majitelé Lexové z Aehrenthalu, kteí zde mimo jiné v duchu romantizujících pedstav 19. století vybudovali novogotický palác.
422 Valdtejnem, vedle Trosek nejoblíben jím hradem eského ráje, se v minulosti zabývala celá ada
publikací a statí. Pasá mu pochopiteln vnoval tém legendární SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze
království eského X, Praha 1895, s. 5662 i dalí spíe vlastivdné soubory: AND L, R.  KABÍEK, J.,
Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 3841; AND L, R. a kol., Hrady, zámky a tvrze
v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 489491; KALISTA, Z., Cesta po
eských hradech a zámcích, Praha 1993, s. 131141; nejnovji BRYCH, V.  RENDEK, J., Hrady a zámky
Libereckého kraje, Liberec 2002, s. 107109.
O ponkud odbornjí pohled se pokusil SEDLÁK, V. J., Hrad Valdtejn, Praha 1948; následovaly moderní
archeologické výzkumy, nap. WALDHAUSER, J.  WEBER, V., Výzkum na hrad Valdtejn, AR 25,
1973, . 1, s. 221224; zejm nejpodrobnji se hradní zástavbou i jednotlivými stavebními etapami
zabývali GABRIEL, F.  MACEK, P., Stavební vývoj hradu Valdtejna, AH 17, 1992, s. 163175; nejnovji
PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy Okresního muzea eského ráje v Turnov v roce 1996 
záchranný výzkum hradu Valdtejna I, II, ZP 10, 1997, s. 139150. Vechny pedchozí názory shrnuje
FIERA, Z., Skalní hrady zemí koruny eské, Praha 2004, s. 260266.
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Akoliv nálezy dokládají i pravké osídlení, nelze pedpokládat, e by pravcí obyvatelé po
sob zanechali výraznjí stopy. Nov vznikající hrad byl tedy situován na zeleném drnu.
Jeho dispozice nejvíce odpovídají ostronému hradu, akoliv ne zcela dokonale. Pvodní jméno
hradu Waldenstein znaí stedohornonmecky skalní hrad v lesích. Úelem zaloení bylo vytvoit stedisko panství, ke kterému patila ve 13. a 14. století polovina msta Turnova a kraj piblin urený kruhem o polomru Valdtejn-Turnov.
Hrad vyrostl na tech desetimetrových pískovcových skalních blocích, navzájem od sebe
oddlených pirozenými píkopy v podob hlubokých a irokých rozsedlin. Pes píkopy se
klenuly devné mosty, spojující vechny ti skály. Skalní bloky se nacházejí na severním okraji
rozlehlé ploiny, od ní jsou oddleny výrazným údolím, zaezávajícím se od východu a k poslední západní skále, která svým mírným natoením k jihu umouje styk s ploinou.
Vlastní hrad, obydlí pána, bylo na nejvýchodnjí tetí skále. Narozdíl od pedních skal
s devnými budovami bylo poslední oddlení vystavno z kamene, a proto je na nm dochováno nejvíce památek ze stedovkého hradu. Hlavní ástí tohoto oddílu byl palác, který za ujímal celou zadní polovinu tetí skály. Neml jen funkci sídelní pro pána hradu, ale byl také
náhradou za hlavní hradní v (bergfrit), která u Valdtejna není doloena a obecn u hrad na
pískovci zpravidla chybí. Tak jako do bergfritu se i do tohoto paláce moná vcházelo po padacím most v pate.
Na druhém, prostedním skalním bloku se nacházela hospodáská stavení a obydlí pro ele a posádku. Pes první, nejzápadnjí skalní blok probíhala komunikace mezí druhou skálou
a ploinou. Na základ vedení komunikace se rozliují dv stavební podoby hradu. Nejprve vedl
pístup horizontáln z pedpolí na první, druhý a konen tetí skalní blok s hradním jádrem,
pozdji dolo k osamostatnní jádra s vertikálním vstupem od jiní paty tetího skalního bloku,
kde leel i hospodáský trakt, a vzniku nového jádra na druhé skále se vstupem pes starí horizontální komunikaci.
Tím se dostáváme ke stanovení stavebních fází hradu, které se v období stedovku u Valdtejna rozliují celkem ti. První, datovaná od druhé poloviny 13. století do druhé poloviny 14.
století, souvisí se zakladateli hradu, a meme ji tedy pojmenovat jako valdtejnskou. Následující fázi, její poátek spadá nejdíve do druhé poloviny 14. století, bychom mohli oznait za
vartenberskou podle nových majitel hradu. Tetí stedovkou fázi, datovanou od 15. a do 16.
století, vyznauje stídání rzných majitel a ze stavebního hlediska výe popsané rozdlení
Valdtejna na dvojhrad.
Za nejstarí podobu hradu Valdtejna meme povaovat sice kamenný, ale jednoduchý ostroný hrad se zástavbou piléhající k obvodové hradb, která vak nutn nemusela obíhat celé
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jádro. Taková podoba se v druhé polovin 13. století objevuje bn. Svým rozsahem i charakterem se ovem architektura Valdtejna zcela vymyká z bného prmru hrad na pískovcích
té doby a adí se spíe k významnjím lechtickým stavebním podnikm. Odráí tak majetkové
pomry a postavení, jaké rod Valdtejn alespo ve svých poátcích ml.
V následující vartenberské stavební fázi moná dolo na tetí skále k vyzdviení hranolovité ve, umístné vlevo od vstupní brány hradního jádra. Jednalo se nejspíe o ji zmiovaný
bergfrit, neobývanou v, plnící ist obrannou funkcí. K obvodové hradb, pln obíhající
jádro, piléhala zástavba. Jet mén je známo o podob obou pedhradí. Alespo ve druhé fázi,
ne-li ji v první, obíhala druhý blok obvodová hradba, ke které, stejn jako v pípad jádra, piléhala zástavba, zde vak asi peván devná. Ta se jist uplatnila i na prvním skalním bloku,
kde pravdpodobn poslouila také pro budování obvodového opevnní.
Poslední výrazný stedovký zásah probhl v dob, kdy se na pískovcích uplatoval specifický typ hradu, hrad skalní, vyznaující se vertikálním pístupem. Jedná se o závr 14. století
a první polovinu století následujícího. Na Valdtejn se tato úprava spojuje s vybudováním
druhého hradního jádra, take se hrad rozpadl na dv samostatné jednotky. Úpravu Valdtejna
na dvojhrad, jak se zdá, odráejí i písemné prameny, dokládající v období husitských válek
nkolik majitel, z nich Jindich z Vartenberka byl majitelem asi pouze nomináln, nikoliv
fakticky, zatímco Barto z Valeova, Rame z Hrádku, Jan apek ze Sán, Jan Talafús z Ostrova
a Sobslav Mrzák z Miletínka, dalí uvádní vlastníci, hrad skuten obývali. Nevyjasnné
majetkové pomry sice nedovolují pesn urit vzájemné vztahy mezi nimi, zdá se vak, e nkteí mohli hrad uívat souasn. Podobná situace nastala i v devadesátých letech 15. století.
Dvod pro vydlení dvou jader hradu bylo tedy v jeho djinách dostatek. Nové eení si vyádalo zbudování dalí pístupové komunikace a hospodáského traktu, situovaného, jak bývá
u skalních hrad zvykem, pi pat skalního bloku. Pro druhé jádro poslouilo starí první pedhradí, kam vedl ji v minulosti most z pedpolí. Do tohoto období se také adí oboustranné
uzavení skalní spáry mezi prvním a druhým blokem, o nm informují svisle orientované ady
kapes. Cílem uzávr, které nejspíe tvoily dva páry devných lící, vysypané kamením a zeminou, bylo ochránit hospodáský trakt druhého jádra hradu. Podobné zaízení, akoliv stopy po
nm nejsou tak výrazné, pedpokládáme mezi druhým a tetím blokem.
Hrad prokazateln obývala jet Kateina ze títar, je na nm roku 1495 zemela. Jeho vyuití dalími majiteli písemné prameny nespecifikují, zpráva z roku 1582, uvádjící objekt jako
zíceninu, je vak dostaten výmluvná. K zániku hradu pispla nepochybn ztráta jeho funkce
jako správy panství, pipojeného u na pelomu 15. a 16. století Jindichem Svojanovským
z Boskovic k Hrubé Skále. Zkázu dokonal údajný poár v polovin 16. století, který zniil vekeré devné vybavení, take zstalo jen zdivo.
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Význam Valdtejna jako dleité pevnosti zvyovaly jet dva skalní hrádky, Kaviny
a ertova ruka, nkterými odborníky povaované za samostatná sídla a jinými za venkovská
opevnní Valdtejna. Z nich se v pramenech pipomínají jen Kaviny, roku 1440 dobyté spolu
s Valdtejnem.
Kaviny byly Valdtejnu typov podobné, akoliv z hlediska reprezentativnosti zjevn
chudí. Byly vystavny na tech skaliskách, tvoících souást skalnaté, k jihozápadu obrácené
ostrony. První dv rozsedliny, nahrazující píkopy, jsou znan iroké a hluboké. Nevelký
první skalní blok mezi nimi byl vyuit patrn pro vovitou budovu s bránou. Druhá rozsedlina
je natolik iroká, e mohla slouit i jako pedhradí, které jinak u Kavin schází. Za ní jsou dva
skalní bloky, jejich vzdálenost u paty je znaná, ale nahoe se zmenuje. Ob skály mohly být
spojeny padacím mostem. Poslední skála je nejvtí, a nacházelo se zde tedy nejpravdpodobnji jádro hradu. Pozstatky po nm dovolují uvaovat o hrázdné zástavb tvoené malým nádvoím, palácem a njakým dalím objektem, pípadn ví.
Druhou venkovskou pevností Valdtejna byla opevnná hlídka na ertov ruce. Jedná se
o podkovovité seskupení skal, chránné vícemén píkrými skalními srázy, obydlené ji od
pravku. Ve stedovku byl opevnn zejména západní konec podkovy, na který se picházelo
tesaným ochozem ve skále. Stálo zde nkolik zejm hrázdných nebo roubených budov, doplujících do skály tesané místnosti. Dodnes zde lze pozorovat pitesané stny, etné vezy
a cisternu.
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HRUBÁ SKÁLA423
Hrad Skála, pozdji zvaný Hrubá, byl postaven poblí Valdtejna a ve stejném pískovcovém
skalním mst, pt kilometr jihovýchodn od Turnova.. Za zakladatele hradu je starí literaturou povaován Hynek z Valdtejna, který Skálu prokazateln drel roku 1353. Neetné archeologické nálezy vak ukazují, e lidé hrad obývali u daleko díve, snad u za posledních Pemyslovc. Hrubou Skálu by tak zaloil nkterý z prvních Valdtejn.
Valdtejny na Hrubé Skále vystídali páni z Pardubic, z Vartenberka, z Jentejna a Zajícové
z Hazmburka. Roku 1469 byla Hrubá Skála obleena králem Jiím spolu s ostatními hazmburskými hrady, protoe páni Zajícové byli stoupenci Matyáe Korvína. Po nkolikatýdenním obleení se hrad vzdal. Koncem 15. století hrad patil pánm z Boskovic a po jejich finanním
krachu se roku 1515 stal souástí dominia Smiických, a ti mu dali renesanní podobu. Roku
1630 zde zemel Jindich ze Smiic, duevn slabý poslední muský potomek rodu. Posléze
hrad, i spíe u zámek získali znovu Valdtejnové, kteí ho po poáru roku 1710 barokn pestavli. V následujícím 19. století byl pestavn dokonce dvakrát, nejprve po poáru roku 1804
a pak roku 1859 za Lex z Aehrenthalu. Ti mu vtiskli novogotickou podobu, ji si udruje dodnes.
Pvodní podoba hradu zstává nejasná, stav poznání je znan omezen tím, e hrad nebyl dosud archeologicky ani stavebnhistoricky prozkoumán. Nicmén pvodní stavební podoba byla
nejspíe blízká nedalekému Valdtejnu s tím, e se hrad musel spokojit pouze se dvma skalní mi bloky, by o nco vtími. Jeden z nich byl uren pro pedhradí a druhý, oddlený ásten
umle pitesanou prrvou, vlastnímu jádru.
Dnení podoba hradního jádra má podlouhlou trojkídlou dispozici, doplnnou hranolovou
ví, dnes v novogotické úprav. Teoreticky lze v dnením pdorysném uspoádání zámeckých
budov spatovat odraz stedovké situace, konkrétn formu dvoupalácové dispozice, oblíbené
v hradní architektue doby Karla IV.

423 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 4455; AND L, R. 
KABÍEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 2425; AND L, R. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 157160; BRYCH, V. 
RENDEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 2002, s. 9394; WALDHAUSER, J., eský ráj
oima archeologie, Liberec 2006, s. 192194.
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CHLUM (KOZLOV)424
S hradem Chlumem ti kilometry západn od Valdtejna, pozdji nazývaným také Kozlov, jsou
spojeny nemalé problémy. Pestoe A. Sedláek kladl první písemnou zmínku o hradu u do
roku 1335, zejm se v nich zaíná objevovat a od poloviny 14. století. Situaci komplikují archeologické výzkumy, které zjistily, e tento skalní hrad nebyl nikdy zcela dostavn a u poátkem 14. století byl oputn. Nkteí odborníci dokonce pochybují, e Chlum byl vbec hrad.
Nicmén nálezy gotického klíe a faleného groe z pelomu 14. a 15. století nevyluují
mladí snahy o vyuití ji pustého hradu, se kterými ale u Valdtejnové nemli nic spoleného.
A jet roku 1455 je v odúmrti po Jindichu z Vartenberka sedním na Valdtejn zmiován
pustý hrad Chlum a vsi s písluenstvím. Take i kdy hrad u neexistoval, vázaly se k nmu
dalí nemovitosti a slouil jako hospodáská jednotka. Podobná situace nastala ostatn u v pípad zpustlého hradu Rottejna, jeho dritelé sedli na dvoe v blízkém Klokoí.
Znan rozsáhlý skalní hrad byl umístn na vysokém skalním hebeni nedaleko Turnova. Skládal se ze tí ástí, pedního (vnitního) hradu, stedního hradu a zadního hradu, umístných na
tech pomrn samostatných skalních ploinách, navzájem oddlených píkopy. Nejmení zadní
hrad mohl mít význam pedhradí, ale jednoznané rozhodnutí, která ze zbývajících ástí slouila jako hradní jádro, zejm není moné.
V pedním hradu se nachází prostora, nejlépe umoující pítomnost hradního paláce,
naopak ve stedním hradu se nachází nejvíce pozstatk v podob skalních svtniek, cisterny,
dbánovité, do skály tesané místnosti, a snad základ ve, zejm jediné kamenné stavby v celém rozsáhlém komplexu.
Celou stavbu chránil pírodní píkop, táhnoucí se po obvodu tém celého hradu, pouze
pední hrad byl chránn umlým íjovým píkopem ve smru zbytku skalního hebene a dalími
píkopy po stranách. Ve skalních prrvách po obvodu hradu je ada otvor po trámech, dokazu jících venkovní obvodové opevnní, patrn jen v podob palisády.

424 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 7576; DURDÍK, T. 
ZAMEKALOVÁ-JIROUTKOVÁ, Z., Falený praský gro z hradu Kozlov, CB 8, 2002, s. 393398;
FIERA, Z., Skalní hrady zemí koruny eské, Praha 2004, s. 99103; WALDHAUSER, J., eský ráj oima
archeologie, Liberec 2006, 167169.
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TPANICE425
Druhý nejdleitjí hrad rodu leí v niím pásu horského hebenu západních Krkono piblin sedm kilometr severn od Jilemnice. Svým zpsobem jsou tpanice pro Valdtejny
vlastn významnjí ne samotný Valdtejn. V porovnání s ním toti ovládaly daleko vtí panství, moná mén kolonizované, ale zato bohaté na nalezit rud vzácných kov. A narozdíl od
Valdtejna tpanice po dobu, kdy plnily svou funkci, nikdy nepely do cizích rukou.
Za prvního dritele hradu povaujeme u zmínného Jana z Valdtejna, který se vyskytuje
poátkem 14. století. Hrad zejm vznikl v dob, kdy byla dokonena první fáze kolonizace krajiny a kdy zaínala fáze druhá, tzv. hornická kolonizace. Valdtejnové toti na svém panství
podporovali tbu nerostných surovin, zejména stíbra, olova, mdi i zlata, je se zde kutalo
i rýovalo. Zlaté asy (vlastn doslova zlaté) zaíval hrad od poloviny 14. století do druhé
poloviny 15. století.
Na poátku 16. století pestal hrad slouit Valdtejnm jako sídlo. Kolem poloviny století
penesl Zdenk z Valdtejna správní funkci na zámek v Horní Branné, nové stedisko panství.
Hrad pochopiteln chátral a jeho zícenina byla postupn rozebírána na stavbu dom v okolních
vesnicích. Ve druhé polovin 18. století nakonec dolo k odstelu hlavní ve hradu.
Hrad je situován na stední ást ostrohu vypínajícího se nad údolí dvou místních potok. Hrad
byl zejm bergfritového typu a skládal se, bráno od jihu k severu, ze tí ástí  dolního hradu,
horního hradu a pedhradí, kde se nacházelo hospodáské zázemí. Ostrona byla pepaena dvojitým valem a dvma píkopy. Na severovýchod, kde je svah ostrohu nejmírnjí, byla do
svahu pod pedhradí vysunuta malá ploina, zesilující monost obrany v daném smru.
Vlastní jádro komplexu pedstavoval horní hrad lichobníkového tvaru, oddlený od pedhradí asi dvacet metr irokým píkopem a výrazn pevyující ostatní ásti hradu. Zde se nacházel bergfrit a také palác pravdpodobn trojdílné dispozice, ásten zasekaný do skály.
Nejzachovalejí, nejprozkoumanjí a z funkního hlediska také nejzajímavjí ást
tpanic pedstavuje dolní hrad zhruba trojúhelníkového tvaru, od horního hradu oddlený více
ne patnáct metr irokým a dvanáct metr vysokým svahem. Do dnení doby zstala zachová425 tpanicím nebylo dopáno tolik pozornosti jako majestátnímu Valdtejnu. Pasá mu pochopiteln opt
vnoval SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského V, Praha 1887, s. 237238. Dále se
o nm zmínil KUBÁT, M., Hrad tpanice, Beseda 3, 19451946, s. 104, pozdji AND L, R. 
KABÍEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 52; IMEK, T. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku VI. Východní echy, Praha 1989, s. 486. V letech 19941996 se
na tpanicích uskutenil pedstihový archeologický výzkum, z nho pinesl informace lánek
KALFERST, J.  PROSTEDNÍK, J., Pedstihový výzkum hradu Dolní tpanice, CB 5, 1996, s. 6374,
a nkolik statí ve sborníku Z eského ráje a Podkrkonoí: PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy
turnovského muzea v roce 1995  Výzkum tpanického hradu, ZP 9, 1996, s. 172178; TÝ,
Archeologické výzkumy Okresního muzea eského ráje v letech 1997 a 1998  Dolní tpanice, ZP 12,
1999, s. 164163.
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na konkrétn jeho západní obvodová hradba s obdélnou k jihovýchodu vybíhající batou, hlavní
dominantou dolního hradu. Pi výkopových pracích byly nalezeny i pozstatky kamenné hradby
na východní stran dolního hradu, kde A. Sedláek pedpokládal pouze palisádové opevnní.426
V ploe dolního hradu se nachází asi metr hluboká kruhová prohlube o prmru osm metr, povaovaná za cisternu. Daleko zajímavjí vak je nález pozstatk metalurgické dílny
s etnými nálezy tyglík ke zpracování kov i elezné strusky, ke kterému dolo v prostoru baty. Podle toho lze pedpokládat, e dolní hrad plnil spíe funkci výrobního okrsku ne sídla.

426 PROSTEDNÍK, J., Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1995  Výzkum tpanického hradu,
ZP 9, 1996, s. 172178.
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NÁVAROV427
Pvodn se soudilo, e hrad Návarov vznikl nkdy v polovin 14. století, ale nejnovjí archeologické przkumy ukázaly, e lokalita byla obývána u o necelých sto let díve. Úelem stavby
hradu mohla být krom poteby centra panství také strání funkce nad nedaleko vedoucí
stezkou do Slezska.
Po nám ji známém Jindichovi z Valdtejna, prvním doloeném majiteli hradu, se Návarov
na pelomu 14. a 15. století stal majetkem Jana oucha ze Zásady, oblíbence krále Václava IV.
a marálka jeho dvora. Po Janov smrti roku 1411 peel hrad na jeho syna Petra. Roku 1469,
kdy jej dreli Zajícové z Hazmburka, stoupenci Matyáe Korvína, byl hrad obleen královským vojskem. Posléze hrad asto stídal majitele, a se roku 1515 stal na více ne sto let
souástí dominia Smiických. V roce 1622 po konfiskaci smiických statk se stal majitelem Albrecht z Valdtejna, který hrad o pt let pozdji postoupil Gertrud de Lamotte. Roku 1643 Návarov dobyli védové, následujícího léta jej obsadilo císaské vojsko a jet tého roku byl hrad
z píkazu Ferdinanda III. poboen. O konenou zkázu se zaslouilo vyuití zdiva z hradu pi
stavb nedalekého zámku ve druhé polovin 17. století.
Návarov byl postaven na skalní ostron, smující smrem na sever nad soutok eky Kamenice
a potoka Zlatníku. Jediná pístupová strana na jihu byla pepaena zhruba sto metr dlouhým
píkopem. Obranu ze západní strany posilovala pítomnost nkolika skalních ostroh, pedstavujících vlastn pirozenou hradbu. Na jihovýchod bylo pedhradí chránno títovou hradbou, ze které vystupují dv dozadu otevené baty s plkruhovým pdorysem. Pedhradí od
vlastního hradu oddluje dalí píkop.
Vlastní hrad tvoí podsklepená stavba, bu palác i obytná v, a funkn nejasná budova
na východní stran hradu. Zbytky paláce jsou (na pomry valdtejnských zícenin) vcelku dobe
zachovalé. Obvodové zdivo na nkterých místech dosahuje výky a deseti metr a jsou na nm
patrné poslední zbytky pvodní omítky. Z jihu, ve smru pedpokládaného útoku, je tlouka
zdí nejvtí. Na severní stran je oproti tomu zhruba poloviní. V západní zdi zstalo dochováno velké okno, pro Návarov charakteristické.

427 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 294297; AND L, R. 
KABÍEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 4546; AND L, R. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 336337; BRYCH, V. 
RENDEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 2002, s. 7576; BRESTOVANSKÝ, P.  STARÁ,
M., Hrad Návarov  výsledky archeologické sondáe v roce 1994, CB 9, 2004, s. 93100.
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NÍSTJKA428
Prvním písemn doloeným majitelem hradu byl Jindich z Valdtejna ve druhé polovin 14.
století. Archeologové vak pedpokládají, e byl zaloen u v závru 13. století dnes neznámým
stavebníkem. Valdtejnové se pak pouze zaslouili o pestavbu u stojícího hradu do podoby,
kterou si udrel a do svého zániku.
Po Jindichovi z Valdtejna hrad drel jiný Markvartic a jiný Jindich, konkrétn Jindich
z Vartenberka, sedním na Valdtejn. Od nj Nístjku koupili páni z Jentejna, jejich vlastnictví naas naruily husitské války, kdy byla Nístjka dobyta husitskými vojsky. Po vymení Jen tejn hrad stídal majitele, a zejm nkdy koncem 15. století vyhoel a zcela zpustl.
Zajímavá je otázka jména hradu. A. Profous pedpokládal, e vznikl odvozením od slova
nístjka, co je zdrobnlina slova nístj, pec u kamen. Moná se nístjka íkalo skalnatému hebeni u dávno ped zaloením hradu, jak soudil A. Sedláek. Oproti nmu se J. Kaván domníval, e hrad své jméno získal po ozdobných kachlových kamnech, kterými byla vybavena
jedna z prostor paláce.
Hrad byl vystavn jihovýchodn od Vysokého nad Jizerou na dlouhé a úzké skalnaté ostron
nad soutokem Jizery a Farského potoka. Hrad byl nevelký, ale v dsledku pírodních podmínek
pomrn dobe chránný, i kdy výhodnost polohy na konci ostrohu byla ponkud sníena jeho
svaujícím se charakterem.
elo více ne sto metr dlouhého hradu chránil píný, asi 60 metr dlouhý íjový píkop,
zásti vytesaný do skalnatého podloí, oddlující hrad od hebene. Boní strany hradu chránily
pirozené kolmé srázy, spadající na jiní stran strm do boního údolí Farského potoka, kdeto
na severovýchodní stran sestupující jet strmji do hlavního údolí k hladin eky Jizery.
Pes píkop se vcházelo po padacím most do pední ásti hradu, plon nejrozsáhlejí,
chránné elní hradbou. Za ní se rozkládala pední ást Nístjky, ovládaná uprosted samostatn
stojící okrouhlou ví  bergfritem. Okolo ní se pravdpodobn nacházely hospodáské budovy.
Za nimi následovala stední ást hradu, zúená a na zhruba dvanáct metr iroký prostor,
rovn obsahující stavby hospodáského charakteru.

428 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 298299; AND L, R. 
KABÍEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 48; AND L, R. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 345346; DURDÍK, T.,
Ilustrovaná encyklopedie eských hrad, Praha 1999, s. 379380.
Zvlátní pozornost Nístjce vnoval KAVÁN, J., Píspvek k datování zatmní hradu Nístjky, Zpravodaj
Severoeského musea, 1955, s. 911; TÝ, Stedovké kachle a keramika z hradu Nístjky u Vysokého nad
Jizerou, SSM, Historia 2, 1959, s. 2950; jet po dvaceti letech TÝ, Hrad Nístjka, Krkonoe 1979, . 2,
s. 1820. Nejnovji ÚLOVEC, J.  FIERA, Z., Hrad Nístjka, ZP 14, 2001, s. 3652.
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Nejvýznamnjí, zadní ást hradu byla vystavna na dvou výrazných skalních blocích. Na
pedním z nich, pístupném pravdpodobn pouze po schodech, a u devných nebo zdných,
stálo vovité stavení neznámého úelu. Z nj se pak pes padací mstek, tyící se nad est metr dlouhou skalní prrvou, vcházelo na zadní skalní blok.
Vrchol bloku poskytl místo pro piblin trojstranné nádvoí a nkolikapodlaní obdélný
palác s oprnými pilíi na zadním konci. Obvodová hradba nádvoí, dnes ji zcela zaniklá, dosahovala tlouky kolem dvou metr, tlouka zdiva paláce asi 2,5 metru. Tato v zásad vovitá stavba mla nejspí ti zdná podlaí, piem nelze vylouit existenci podlaí dalího, roubeného. V horních podlaích se rozkládaly obytné místnosti, piem minimáln jedna z nich
obsahovala velká kachlová kamna. O jejich pedpokládaném podílu na jménu hradu jsme se
zmínili ji výe.
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VRANOV429
Nejmladí Valdtejny vybudovaný hrad vznikl pravdpodobn poátkem 15. století, tebae
nelze vylouit, e u ve 14. století zde mohlo stávat urité strání opevnní. Prvotní hrad byl
patrn mení a do své velikosti se rozrostl a v prbhu 15. století, a se nakonec stal vedle
Valeova nejvtím a prostorov nejsloitjím skalním hradem v eských zemích.
Své jméno hrad získal pravdpodobn podle blízké vsi Vranovu (Vranovém), u od poátku
se vak pro nj pouíval i druhý název Skála (pozdji Malá). Hrad byl podle zachovalých zbytk v prbhu 15. století rozíen v reprezentaní sídlo rodu. Vrcholu svého významu hrad dosáhl nejspíe v dob astného z Valdtejna, vrného stoupence Jiího z Podbrad, kterému
v jinak katolickém kraji jist slouil jako dleitá pevnost proti katolickým sousedm.
Nález kachl potvrzuje, e sídlo existovalo jet kolem roku 1500. K jeho oputní dolo
nejspíe po prodeji skalského panství Janovi z Vartenberka a na Zvíeticích roku 1538. Bhem
druhé poloviny 16. století hrad zcela propadl zkáze. Jeho zbytk v 19. století vyuil tehdejí
majitel skalského panství Frantiek Zachariá Römisch k výstavb romantického Pantheonu
s pomníky významných historických a bájných postav a s novogotickým letohrádkem.
Hrad Vranov vznikl na úzkém a rozeklaném pískovcovém skalním hebeni, tyícím se nad ekou Jizerou. Délka hradu iní tém 400 m, maximální íka je oproti tomu nanejvý desetinová. Podobn jako tpanice také Vranov se skládal ze dvou ástí, horního a dolního hradu,
v tomto pípad propojených pedhradím. Výhodou Vranova byl velmi nepístupný terén, díky
nmu nebylo teba stavt okolo nj hradby v celé délce, stailo opevnit nejmén chránná
místa.
Nejstarí vstup vedl po dodnes patrném schoditi mezi prvním a druhým skalním blokem
horního hradu, o nco pozdjí brána ústila do pedhradí. Ped bránou se nalézá studna o prmru zhruba dvou metr, její umístní ped hradem bylo vynuceno zejm tvrdostí skalního
podloí uvnit hradu. Nad studnou stávala studniní v s hranolovitým i podkovovitým pdorysem. Zbytky stedovké zástavby pedhradí se nedochovaly, nicmén se soudí, e na pedhra dí umístný Römischv romantický letohrádek byl postaven na troskách pvodní hradní kaple.
Pedhradí zpístupuje zbývající dv ásti hradu.
Významnjí horní hrad se nachází ve skalách západn od pedhradí. Jeho prostor je provrtán skalními svtnikami, které slouily bu jako sklepení, nebo jako obranná stanovit. Nejvýstavnjí budovou horního hradu byl palác v jeho stední ásti, minimáln z poloviny ka429 SEDLÁEK, A., Hrady, zámky a tvrze království eského X, Praha 1895, s. 325332; AND L, R. 
KABÍEK, J., Hrady a zámky Libereckého kraje, Liberec 1957, s. 3334; AND L, R. a kol., Hrady, zámky
a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III. Severní echy, Praha 1984, s. 519520; FIERA, Z., Skalní
hrady zemí koruny eské, Praha 2004, s. 283288.
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menný. Jeho horní polovina byla pravdpodobn pouze hrázdná. Znané výkové rozdíly
uvnit horního hradu byly pekonávány pomocí schodi. Jedno z nich, tém kolmé, vytesané
do skály, vede na nejvyí bod hebene, kde stávala devná v, zejm obdélníkového tvaru,
jak dokládají skalní zápusti.
Z pedhradí na východ vede cesta k dolnímu hradu, jeho význam byl zejm pouze
obranný. Tvoilo jej nkolik devných ví a opevnní na skalním útesu nad ekou, vzájemn
i s pedhradím pospojované mstky a po skalách vedeným ochozem.
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VÝVOJ MARKVARTICKÉHO ERBU
Poprvé se markvartický znak vyskytuje roku 1237, kdy Havel z Lemberka za pítomnosti bratra
Jaroslava z Hrutice coby svdka vymnil s benediktinským kláterem v Kladrubech svou ves
íkov u Pelhimova za Sezemský újezd (ítající vsi Sezemice, Sovenice, Radvanovice a Kobyly) u Mnichova Hradit. K listin byla pivena pee trojúhelníkového tvaru z pírodního
vosku s vyobrazením lvice (heraldicky správnji: kráejícího lva).430
Modrá lvice ve zlatém poli spolu se zlatým a modrým kídlem v klenotu zstala ve znaku
Markvartic, resp. vech jejich nástupnických rod, a do první poloviny 14. století. Pouze Mi chalovicové uívali lvici bílou v erveném poli. Tzv. Dalimil sice píe:
Kdy má ímský král být zvolen, k snmu
káe pán eského národa
ihned jet Smilovi Svtlickému,
jako i Havlovi Jablonskému
a s nimi Hronovi z Náchoda.
Hron moudrostí vynik pi té volb.
ímský král mu slubu nahradí
erveným lvem v zlatém pozadí.
Také Smil je dobe zajitn.
erveného kapra smle v kolb
dobývá a Havel ratitm
típený si získává zas tít,431
ím pipisuje Havlovi z Lemberka zmnu erbu, ale ve skutenosti se polcený stíbrný
a erný resp. zlatý a erný tít s kídly písluných barev v klenotu objevuje ve znaku nkterých
vtví Markvartic a poátkem 14. století, nejprve roku 1313. Nový erb pijali Vartenberkové,
Lemberkové, Zvíetití a Michalovicové. Zmna neprobhla naráz, nap. Michalovicové uívali
jet dlouho nový znak ve stedovém títku poloeném na starou lvici, resp. oba znaky tvrtili.
Výslednou polcenou podobu si jet upravili Vartenberkové, kteí erb obtoili zelenou saní,

430 CDB III.1, . 172, 173; SOVADINA, M., Rodina Zdislavy z Lemberka, MM 112, 1993, s. 225226
nicmén toto zpe etní zpochybuje, jeliko povauje listinu za o nco málo mladí pad lek.
431 Kronika tak eeného Dalimila, ed. M. Bláhová, Praha 1977, kap. 88, s. 153. Erbovními povstmi
z Dalimila se zabýval SKUTIL, J., Genealogické tradice lechty v pedhusitských echách a na Morav,
FHB 4, 1982, s. 233260. Povst Havla z Lemberka jako velkého turnajníka se dostala i do povsové
tradice nmeckých obyvatel Jizerských hor a podhí, viz KOUDELKOVÁ, E., Povsti z kraje sklá,
Liberec 2004, s. 39.
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kdy roku 1425 enk z Vartenberka získal od krále Zikmunda uherský draí ád. Navíc jim na
erné kídlo v klenotu pibyly zlaté lipové lístky.432
Na druhé stran potomci Jaroslava z Hrutice, Dtentí, Valdtejnové a Rottejnové, si ponechali pvodní erb, resp. mírn upravený  lvici asi od roku 1337 nahradil lev (heraldicky
správnji: lev ve skoku), jak to dosvdují i erby ve znakové síni na hrad Laufu. Páni z Polné
uívali svj u zmínný vlastní erb, ve kterém poltili markvartickou lvici s trnavskými lekníny.433
Od 16. století zaali Valdtejnové uívat tvrceného erbu, v nm se stídali zlatí a modí
lvi v polích opaných barev. Zatímco u moravských vtví hledli vichni tyi lvi napravo,
u eských byli obráceni do stedu. Roku 1621 pak Adam z Valdtejna získal od císae Ferdinanda II. jako polepení doprosted tvrceného títu císaského lva drícího ve spárech kotvu a palmovou ratolest. Poslední zmnou bylo pidání dvou títk s erbem Vartenberk roku 1758. Od
té doby se rod psal z Valdtejna a Vartenberka.434

432 SCHWARZENBERG, K., Heraldika, Praha 1941, s. 23 se domnívá, e erb se lvem i plený erb byly
Markvartici vyuívány souasn, jak to bylo obvyklé u význaných lechtických rodin. Lev by pak byl
znakem ureným pro tít a plený erb by pedstavoval korouhevní znamení. Teprve pozdji se mly oba
znaky oddlit pro jednotlivé vtve.
433 K heraldické výzdob hradu Laufu viz R EK, V., eská znaková galérie na hrad Laufu u Norimberka
z roku 1361 (Píspvek ke skladb královského dvora Karla IV.), SAP 38, 1988, s. 37311.
434 O markvartickém a valdtejnském erbu KRÁL z Dobré Vody, V., Heraldika, Praha 1900, s. 259, 322;
JANÁEK, J.  LOUDA, J., eské erby, Praha 1988, s. 200201, 320323, 326327 a MYSLIVEEK,
M., Erbovník, Praha 1993, s. 6970.
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