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Příloha č. 1: Katalog členů strakonické jednoty

V následující příloze jsou zaznamenány údaje o jednotlivých členech jednoty (osob i institucí, 
tj. měst), které jsem se pokusil shromáždit z dostupných pramenů a literatury, bez nároku na 
absolutní úplnost použitých zdrojů. Údaje o každém členu jsou rozděleny do následujících 
kategorií:

1. základní genealogické údaje (jen u osob)
2. rodový původ, poměry, ze kterých osoba vyšla; u měst jejich základní charakteristika
3. politická dráha do roku 1448 (u měst přibližně od doby husitských válek)
4. vztahy s Oldřichem z Rožmberka, popřípadě s jeho syny1

5. vztahy s ostatními členy strakonické jednoty kromě pánů z Rožmberka
6. vztahy se členy poděbradské jednoty
7. možná motivace ke vstupu do strakonické jednoty
8. činnost ve strakonické jednotě
9. cesta ke smíru s Jiřím z Poděbrad, politická dráha po roce 1452, vztah k zelenohorské 

jednotě z roku 1465
U jednotlivých členů jsou body uvozeny jen číslem a zkráceným popiskem.
Zaznamenány jsou jen údaje relevantní pro téma strakonické jednoty, vynechány byly např. 
méně důležité události z jiných životních etap jedinců než z doby členství v jednotě. Řazení 
členů je následující: první páni z Rožmberka, další členové jsou pro snazší orientaci seřazeni 
abecedně podle predikátů šlechticů a názvů měst, bez ohledu na stavovskou příslušnost nebo 
na dobu přistoupení k jednotě.2

Z důvodu úspory místa byl nakonec vypuštěn připravovaný desátý bod o majetkových 
poměrech členů s odkazy na literaturu a prameny. Některé základní údaje o majetku byly 
začleněny pod body 3 a 9. Jinak alespoň odkazuji na svoji seminární práci, ze které údaje o 
majetku vycházely, a na tabulky zde v Příloze č. 2.

Volným zpracováním nashromážděných údajů je kapitola V o členech jednoty.

                                               
1 Na základě korespondence v Listáři a listináři Oldřicha z Rožmberka 1418-1462 I-IV. Edd. Blažena 
RYNEŠOVÁ – Josef PELIKÁN, Praha 1929-1954.
2 Poznámka k uvádění odkazů na prameny a literaturu: Základní zdroje informací o každém členovi jsou 
citovány v souhrnné poznámce hned u jména člena. U dalších údajů pod jednotlivými body budou uváděny 
odkazy jen v případě faktů konkrétnější nebo detailnější povahy a u těch, které nejsou obsaženy ve zdrojích 
uvedených v úvodní poznámce ke každému členovi nebo u Rudolfa URBÁNKA, České dějiny III/1-III/3. Věk 
poděbradský, Praha 1915-1930. Souhrnně zde odkazujeme na zdroje k některým společným aktům celé 
strakonické jednoty, které budou zmiňovány u více členů: ustavující zápis strakonické jednoty – LL IV, s. 7, č. 
10; seznamy členů asi z května 1449 (SOA Třeboň, Historica, sign. 1114, inv. č. 1494: 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J111&id=112498) a asi z června 1450 (LL IV, s. 
265-267, č. 374); jindřichohradecká smlouva o příměří z dubna 1449 – LL IV, s. 39-43, č. 45; sjezd v březnu 
1450 v Plzni – R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 413, pozn. 5; o průběhu války v květnu a červnu 1450 R. URBÁ-
NEK, ČD III/2, s. 428-445; vildštejnská smlouva o příměří z 11. června 1450 – dokumenty v LL IV, s. 238-245, 
č. 345-348, o průběhu sjezdu R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 446-449; svatokateřinský sněm v Praze od listopadu 
1450 do ledna 1451 – R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 484-488, zápis v AČ II, s. 287-294, č. 48; benešovský sněm 
v červenci 1451 – R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 502 an., glejt pro rožmberskou stranu v LL IV, s. 318-320, č. 457; 
svatojiřský sněm v Praze v dubnu 1452, který zvolil Jiřího z Poděbrad zemským správcem – R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 632-634, zápis v AČ II, s. 309-313, č. 56; svatohavelský sněm v Praze v říjnu 1452 – R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 675-686. Ke složení jednoty poděbradské R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 376-378.
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Oldřich II. z Rožmberka na Českém Krumlově3

1. * asi 1403, † 1462. Syn Jindřicha III. z Rožmberka a Elišky z Kravař. Bratr Petr († v dětství 
1406), sestra Kateřina (†1454). Manželka 1. Kateřina z Vartenberka (†1436, možná 
dříve), 2. údajně Eliška (Alžběta) ze Švamberka (†1451?).4 Synové Jindřich IV. (†1457), 
Jošt II. a Jan II.

2. Rod: Starobylý rod, jedna z větví Vítkovců, dlouhodobě považovaný za nejpřednější rod 
v Českém království. Otec Jindřich byl nejvyšším purkrabím, odboj proti Václavovi IV.

3. Dráha do r. 1448:  R. 1419 členem jednoty na podporu královny Žofie.5 Do r. 1420 zřejmě 
pod vlivem poručníka Čeňka z Vartenberka podporoval husitské hnutí.6 Poté příklon 
k Zikmundovi Lucemburskému, jedna z klíčových opor katolické strany v Čechách, boje s 
tábority. 1420 Zikmundem jmenován jedním z hejtmanů bechyňského a prácheňského 
kraje;7 1431 titul nejvyššího pražského purkrabí.8 Od začátku třicátých let byl důležitým 
prostředníkem mezi Zikmundem a kališníky v otázce Zikmundova uznání za českého krá-
le. 1431 sepsal tajnou dohodu s vévodou Fridrichem z tyrolské větve Habsburků o jeho 
případném nástupu na český trůn, i tak ale po Zikmundově smrti podpořil jeho zetě Alb-
rechta Habsburského. Díky Zikmundovým zástavám i vlastní falzátorské činnosti zvětšil 
už tak obrovský majetek, nicméně se ve válkách zadlužil. R. 1436 jmenován přísedícím 
zemského soudu (1440 pozastaveného);9 ve 40. letech hejtmanem kraje bechyňského. 
1440 okolnostmi podmíněná volba Albrechta Bavorského za českého krále. Jinak během 
40. let stál v čele rakousko-katolické strany, hájící dědičné nároky Ladislava Pohrobka. 
Díky jeho rodovému původu, osobní autoritě i zahraničním kontaktům si udržoval vysoký 
vliv u celé stavovské obce, která si nedovolila nic rozhodnout bez jeho souhlasu.

4.  –
5. O. R. a členové:  Viz bod 4 u jednotlivých členů. Blízký vztah měl především k Václavovi 

z Michalovic, Hynku Krušinovi ze Švamberka, Janovi z Rýzmberka, Menhartovi z Hradce, 
v některých obdobích i k Janovi z Hradce.

6. O. R. a poděbradští:  Jeho dlouhodobým přítelem byl Aleš Holický ze Šternberka, „přítel 
zvláště milý;“ z dlouhých listů, které si psali, vysvítá jejich blízký vztah, ale i odlišné 
názory na politické záležitosti. Zdeněk ze Šternberka byl možná jeho bratrancem ze strany 
matky;10 1461 Zdeněk zasnoubil syna Jiřího s dcerou Jana z Rožmberka.11 Oldřichova 

                                               
3 Z literatury např.: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encykopaedie obecných vědomostí XXII, Praha 1904, s. 
28–32; August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého III, Praha 1994, s. 26-29; Anna KUBÍ-
KOVÁ, Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice 2004; charakteristika osobnosti R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 
175-185. Z pramenů Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka I-IV; Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah 
od Václava Březana. Ed. Anna KUBÍKOVÁ, České Budějovice 2005; Norbert Heermann’s Rosenberg’sche 
Chronik. Hrsg. von Matthäus KLIMESCH, Prag 1897 (německá verze Březana). V současnosti vychází řada 
studií o různých stránkách této mimořádné postavy, z nichž některé cituji na jiných místech této práce.
4Norbert Heermann, s. 89. Viz výše v textu práce v podkapitole V.4. o vztazích mezi jednotníky.
5 Přiznávací list v LL I, s. 12, č. 19.
6 O motivaci a okolnostech Oldřichova přestupu k Zikmundovi a následně ke katolicismu Robert NOVOTNÝ, 
„Sloup království“ v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417-1420, in: Robert Novotný – Petr Šámal 
(redd.), Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha – Litomyšl 2011, s. 60-72.
7 LL I, s. 20-21, č. 36.
8 Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice II – Chronik der böhmisch-bayerischen Grenze II (1427-1437), 
Domažlice 2002, s. 61, podle LL I, s. 133, č. 192. – Zajímavé je, že se od přátel nechával Oldřich titulovat jako 
nejvyšší purkrabí i později, kdy v této funkci již rozhodně nepůsobil (k r. 1446 LL III, s. 103, č. 148).
9 LL I, předmluva, X.; František PALACKÝ, Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě III/3, Praha 1851, 
s. 232.
10 Ivana NOHOVÁ, Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty. Rigorózní práce na PedF UK, Praha 2008, 
s. 23.
11 AČ III, s. 569, č. 740; I. NOHOVÁ, Příbuzenské vztahy, s. 64. Ke sňatku tehdy nedošlo.
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manželka Kateřina mohla být sestrou matky Jiřího z Poděbrad.12 S jeho předchůdcem 
Hynkem Ptáčkem Oldřich občas spolupracoval v soukromých věcech.13 Jan Sádlo ze 
Smilkova se ve 40. letech klonil k rožmberské straně, Oldřich ho mj. prý podpořil proti 
Janovi z Kunštátu,14 ubrmanské služby. Ještě r. 1449 se přimlouval za Mikuláše 
Vimperského ze Sulevic a ten r. 1452 už opět s Rožmberky táhl proti císaři.15 Kolem r. 
1437 měl Oldřich spor s pány z Gutštejna.16 1439-1444 spor s Janem Zajimačem 
z Kunštátu, přerostlý do záští; od r. 1448 byli v dobrém poměru, který nevymizel ani 
v době strakonické jednoty.17 Ve 40. letech vzájemné ubrmanské služby – až do r. 1447, 
možná i během r. 1450 – s Mikulášem Trčkou z Lípy.18 Fridrich z Donína r. 1442 působil 
ve stycích Oldřicha s královnou Alžbětou.19 1446-1450 záští s Václavem Zmrzlíkem ze 
Svojšína, členem nejprve táborské a poté poděbradské strany, navazující na dřívější boje 
se Zmrzlíky coby táborskými straníky; mezitím ale prostředkoval ve sporech Zmrzlíků 
s Budějovickými či s biskupem Leonardem Pasovským. Podobný vztah s Přibíkem 
z Klenové: ve 30. letech boje, pak Oldřich prostředkoval v jeho sporech se svými straníky 
a se zahraničím. R. 1450 spor s Vodňanskými,20 asi téhož roku s Janem z Rušinova.21

7. Důvody vstupu:  Dlouholeté mocenské soupeření s Jiřím z Poděbrad, které ještě r. 1448 
maskoval za relativně přátelským vystupováním vůči němu, začátkem následujícího roku 
se však rozhodl vstoupit do otevřeného nepřátelství tím, že se postavil na stranu pánů 
z Hradce a ujal se vedení strakonické jednoty. Pravděpodobně nabyl po několika měsících 
od poděbradského dobytí Prahy dojmu, že tímto způsobem a s podporou ze zahraničí se 
podaří zvrátit situaci, nastalou pádem hlavního města.

8. V jednotě:  Zakládající člen a vůdce strakonické jednoty (formálně spolu se synem Jind-
řichem). Rozhodoval o směřování celé jednoty, ostatní členové občas přicházeli 
s nějakým návrhem, spíše však se žádostmi o radu. Jeho taktikou většinou byla opatrnost, 
zdržování, zastírání skutečných úmyslů před druhou stranou. Na hradeckém sjezdu r. 1449 
přijal funkci ubrmana, ve které nebyl zrovna aktivní. Na jihlavském sněmu uzavřel osobní 
úmluvu o smír s Jiřím z Poděbrad, porušoval ji ale. Kladl důraz na zajištění pomoci ze 
zahraničí a na vzájemnou koordinovanost vojenských akcí jednotníků.

9. Další dráha:  Od r. 1450 omezil vystupování na veřejnosti (neúčast ve válce r. 1450, na 
vildštejnském a pelhřimovském sjezdu ani na kateřinském sjezdu; pouze byl v poselstvu 
ke králi r. 1451); v listopadu 1451 předal správu statků synům. V září 1452 uznal Jiřího 
z Poděbrad za zemského správce, poté se už skutečně z politického dění víceméně stáhl.

Jindřich IV. z Rožmberka na Českém Krumlově 22

1. * kolem 1422, † 1457. Syn Oldřicha II. z Rožmberka a Kateřiny z Vartenberka. Mladší 
bratři Jošt II. a Jan II., sestry. Choť Anežka ze Schaunberga (od 1453), děti neznámy.23

                                               
12 O této otázce A. KUBÍKOVÁ, Oldřich II., s. 8.
13 Ptáček měl r. 1441 prostředkovat mezi Oldřichem z Rožmberka a Janem z Hradce (LL II, s. 89, č. 110).
14 LL II, s. 358, č. 411.
15 K r. 1449 LL IV, s. 22, č. 21; k r. 1452 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 653.
16 Jiří JÁNSKÝ, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006, s. 165.
17 K r. 1448 zvl. LL III, s. 345, č. 488, k r. 1450 LL IV, s. 149-150, č. 192.
18 Poslední doklady LL III, s. 261, č. 371, respektive LL IV, s. 264-265, č. 371, 372, 373. R. 1449 s ním sjednal 
konání hradeckého sjezdu poděbradské a strakonické jednoty (R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 366).
19 LL II, s. 141, č. 181.
20 LL IV, s. 249-255, č. 355, 356, 357, i další vydané i nevydané žaloby a odpory.
21 LL IV, s. 264, č. 371.
22 A. KUBÍKOVÁ, Oldřich II.; TÁŽ (ed.), Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah; TÁŽ, Dcery Oldřicha 
II. z Rožmberka, in: Archivum Trebonense, 2006, s. 11-27, zde s. 13; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 433.
23 Pouze V. BŘEZAN, Summovní výtah, s. 48, uvádí, že s manželkou Anežkou „zplodili dítky.“
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2. Rod: Viz u Oldřicha z Rožmberka.
3. Dráha do r. 1448:  Od konce 30. let začal poprvé vystupovat po otcově boku. Asi 1444-

1446 dvořanská a vojenská služba na dvoře římského krále Fridricha III.24

4. J. R. a Oldřich z Rožmberka:  Nejstarší Oldřichův syn, předurčený k vladařství, z mla-
dých Rožmberků byl po povahové stránce otci zřejmě nejblíž. Ve svém vystupování se 
řídil podle otcových pokynů a rad.25

5. J. R. a členové:  Kontakty se zřejmě neliší od otce Oldřicha. Během členství v jednotě 
korespondence s pány z Hradce, ze Švamberka, s Václavem z Michalovic, Jindřichem 
z Kolovrat, Janem Bechyní z Lažan, na Hradeckého žádost i s Koldou ze Žampachu, 
z dřívějších let doložena např. korespondence s Janem z Lobkovic. S většinou jednotníků 
společné bojové akce r. 1450. Jan Blankštejn z Vartenberka byl jeho protikandidátem na 
post hejtmana přímých slezských knížectvích.

6. J. R. a poděbradští:  R. 1450 měl spolu s otcem spor s Vodňanskými. V 50. letech získal 
hornolužické fojtství na úkor Hanuše z Koldic.

7. Důvody vstupu:  Nejstarší syn Oldřicha z Rožmberka, podílel se na veřejné činnosti 
Rožmberků, proto nechyběl ani ve strakonické jednotě.

8. V jednotě:  Zakládající člen jednoty. S otcem stál formálně v jejím čele, během prvního 
roku fakticky řídil jednotu jen jako zástupce otce v době jeho nepřítomnosti.26 R. 1449 byl 
rukojmím za dodržení hradecké smlouvy za strakonickou jednotu.27 Výrazněji vystupoval 
od roku 1450, většinou již sám bez účasti otce, avšak v jeho intencích: byl na plzeňském 
sjezdu (zde ještě s otcem), vedl válečné tažení v květnu až červnu, účastnil se vildštejn-
ského sjezdu, kde byl zvolen jedním z ubrmanů, pelhřimovského sjezdu, kateřinského 
sněmu a r. 1451 březnového poselstva ke králi (zde s otcem) a benešovského sněmu. 
Zřejmě byl přístupnější dohodě s protivníkem než otec Oldřich (rychlé sjednání vildštejn-
ské smlouvy, ubrmanství, příznivý poměr ke kompromisnímu návrhu některých podě-
bradských a neutrálů v lednu 145028). R. 1452 bojoval v Rakousku proti císaři.

9. Další dráha:  Již r. 1451 převzal správu dominia. Po návratu z Rakous i on musel uznat 
Jiřího z Poděbrad zemským správcem a zřejmě obsadil místo ve správčí radě; 29 i v osobní 
rovině se opět sblížil s Jiřím, oslovování „bratře“.30 Byl členem delegace do Vídně, 
zvolené na svatohavelském sněmu. Pohyboval se na dvoře Ladislava Pohrobka, pro 
kterého konal diplomatické a vojenské služby a dostával mnohá privilegia, úřady a 
majetky (ne vždy ale vešel v jejich skutečnou držbu, např. pokud jde o zápis  Českých 
Budějovic či hejtmanství na Špilberku). 1454 jmenován přísedícím zemského soudu, dále 
hejtmanem ve slezských knížectvích bezprostředně podřízených Koruně (vratislavské, 

                                               
24 K této dataci podrobněji výše v podkapitole IV.2. o vztazích s Rakouskem (např. A. KUBÍKOVÁ, Summovní 
výtah, komentář, s. 145, uvádí léta 1447-1449). K jeho údajné předchozí službě u Jindřicha Bavorského
v podkapitole IV.4. o vztazích s Bavorskem.
25 K tomu je zajímavým pramenem nedatovaný seznam otázek, který Jindřich poslal otci zřejmě z pelhřimov-
ského sjezdu s Jiřím z Poděbrad v červenci až srpnu 1450 (LL IV, s. 262, č. 367). Jindřich se ptá otce, jak má 
reagovat na požadavky poděbradské strany, z čeho ji má obviňovat atd. Ukazuje se, že Jindřich přeci jen neměl 
potřebné znalosti, jakými disponoval jeho otec. O tom, jak Jindřich (ne)byl zasvěcen do politických záležitostí a 
že jeho spoluvůdcovství strakonické jednoty bylo zpočátku spíše formální, vypovídá i dvojí dopis Jana z Hradce 
Rožmberkům z 6. listopadu 1449: zatímco otci Oldřichovi psal o svém sporu se Zdeňkem z Valdštejna, kvůli 
kterému nemohl za Rožmberky přijet, synu Jindřichovi jen dal vědět, že nemůže přijet z důvodů, které sděluje 
jeho otci (AČ XI, s. 243-244).
26 Srov. doklady u R. URBÁNKA, ČD III/2, s. 405, pozn. 4.
27 Srov. SOA Třeboň, Historica, sign. 1186, inv. č. 1576 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J118&id=112580).
28 SOA Třeboň, Historica, sign. 1217, inv. č. 1615 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=en&menu=3&doctree=1J121&id=112619);R. URBÁNEK, ČD III/2,s.407.
29 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 675.
30 AČ V, s. 269, č. 11; A. SEDLÁČEK, Hrady III, s. 29; srov. také R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 774-775.
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svídnické a javorské) a hornolužickým fojtem. Po jeho předčasné smrti přešlo rodové 
vladařství i hejtmanství ve Slezsku na mladšího bratra Jana. V 60. letech se jeho bratři Jan 
a Jošt, vratislavský biskup, přidali na stranu zelenohorské jednoty, ne bez jistého kolísání.

Jan (Ješek) Ozor z Boskovic na Louce31

1.  † po 1450. Syn Jana (Ješka) Ozora staršího z Boskovic a údajně Markéty z Lomnice. 
Manželka Eliška z Benešova a z Trávníka, zřejmě bez dětí.

2. Rod: Přední moravský starobylý panský rod. V první polovině 15. století se dělil na větve 
boskovicko-černohorskou a svojanovskou a z první větve se oddělovala odnož Ozorů. 
Roku 1389 byl boskovický hrad, tradiční sídlo rodu, na rozkaz markrabího Jošta rozbořen 
a i s polovinou panství pánům z Boskovic zabaven, zřejmě proto, že Jan Ozor starší byl 
příznivcem Joštova bratra Prokopa. 

3. Dráha do r. 1448:  V pramenech se vyskytuje od r. 1410. Kolem r. 1416 – uvádějí se i jiná 
data – koupil hrad Louku u Kunštátu. V září 1415 přivěsil i se strýcem Vaňkem 
Černohorským pečeť na protestní list proti upálení Jana Husa a oba se zapsali k jednotě 
husitské šlechty.32 Na rozdíl od Vaňka ale Jan r. 1421 přestoupil na katolickou stranu.33

Člen moravských landfrýdů z l. 1421, 1434, 1440;34 přísedící moravského zemského 
soudu.35 Zatímco jeho bratranci Beneš a Vaněk Černohorští byli důležitými osobnostmi 
zemské politiky, Jan Ozor patřil k méně výrazným členům rodu.36

4. J. O. B. a Rožmberk:  Nebyli v přímém kontaktu, dochoval se pouze jeden list Jindřichovi 
z Rožmberka jako ubrmanovi.

5. J. O. B. a členové:  Vstoupil do strakonické jednoty společně s Václavem Hechtem z Rosic. 
Jan starší z Lomnice byl snad Ozorův příbuzný z matčiny strany, prodal mu Louku.

6. J. O. B. a poděbradští:  Páni z Kunštátu drželi hrad Boskovice, na který si páni z Bosko-
vic činili nárok. R. 1440 měl spor s Trčkou z Lípy a Rusinovským (Janem Hertvíkem?).37

7. Důvody vstupu:  O motivaci vstupu Ozora, který byl obklopen sousedy sympatizujícími 
s poděbradskou stranou, do jednoty strakonické nemáme dostatek informací. Pravdě-
podobně existovala vazba na Václava z Rosic.

8. V jednotě:  Do jednoty vstoupil 15. června 1449.38 Jmenován mezi členy v některých 
dokumentech (smlouvy s Fridrichem Saským, soupis členů r. 1450). Vildštejnská smlouva 

                                               
31 Literatura: Alois Vojtěch ŠEMBERA, Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě, 
Vídeň 1870; August SEDLÁČEK, Úvahy o osobách v stížných listech l. 1415 psaných, in: ČČH 23, 1917, s. 85-
109, 310-352, zde s. 330; OSN IV, s. 425-428; Josef PILNÁČEK, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 32. U 
Šembery a v OSN se pojímají Jan Ozor starší a mladší ještě jako jedna osoba, zatímco Sedláček 1917 a po něm i 
Pilnáček rozlišují dvě osoby (Jan Ozor st. zemřel asi r. 1401 nebo už dříve). Nejnověji se připravuje o pánech 
z Boskovic kniha K. Mlatečka.
32 AČ III, s. 189-190, č. 6/V., s. 193-195, č. 7.
33 A. V. ŠEMBERA, Páni, s. 18.
34 AČ X, s. 246, 250, 256.
35 Doklady u J. CHYTIL – P. CHLUMECKÝ – K. DEMUTH – A. WOLFSKRON (edd.), Die Landtafel des 
Markgrafthumes Mähren (1348-1466). Brünner Cuda, Brün 1856 (dále MZD Brno I); Olmützer Cuda, Brün 
1856 (dále MZD Olomouc I).
36 Do jaké míry s černohorskými bratranci Jan Ozor v politice spolupracoval, mi není známo. Pouze víme, že r, 
1440 vedli Jan Ozor a Beneš Černohorský společně spor proti některým šlechticům (AČ X, s. 260, č. 13). Beneš 
s Vaňkem) se řadili mezi přední osobnosti landfrýdu vedeného Janem Tovačovským z Cimburka (přinejmenším 
Beneš byl do r. 1451 kališník; Vaňkovo, ale ani Ozorovo vyznání není příliš zřejmé) a ke strakonické jednotě se 
nehlásili – navzdory tomu, že Tomáš PEŠINA z Čechorodu, Mars Moravicus. Sive bella horrida et cruenta, 
seditiones, tumultus, praelia, turbae..., Pragae 1677, s. 646, tvrdí, že „Czernohorenses seu Bozkowiczi plerique“ 
jednotu podporovali.
37 AČ X, s. 260, č. 13.
38 Přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.).
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jeho i Václava z Rosic pojímala příměří a mělo být za nimi posláno, aby to potvrdili.39 V 
prosinci 1450 se Jan omlouval ubrmanům Jindřichovi z Rožmberka a Vilémovi ml. 
z Rýzmberka, že nemůže „beze lsti“ přijet na kateřinský sněm do Prahy; hodlá ale nadále 
být členem jednoty a připojí se ke všemu, co jednotníci na sněmu sjednají.40

9. Další dráha:  Po r. 1450 se v pramenech nepřipomíná. Statky pak zdědili bratranci 
z černohorské větve.

Bernart z Cimburka na Šumperce41

1.  † 1470. Syn Mikuláše Divůčka z Jemniště. Manželka Tunklová z Brníčka,42 bez známých 
potomků.

2. Rod: Příslušník jedné z českých větví (jemnišťské) rodu pánů z Cimburka, sice z Čech
pocházejícího, ale spjatého jinak hlavně s Moravou. Bernartův strýc Jan Divůček se 
připomíná při jednání mezi Václavem IV. a panskou jednotou na královské straně, zatím-
co Bernartův otec Mikeš (Mikuláš) byl r. 1404 dvořanem Zikmunda.43 Mikuláš, jinak 
hofmistr Václavova dvora, později mincmistr, byl jedním přátel Jana Husa, za husitských 
válek však stál na katolické straně; po r. 1420 odešel na Moravu. 

3. Dráha do r. 1448: Po smrti otce zůstal na Moravě, kde od konce 30. let držel zástavní 
panství Šumperk a Nový hrad (neboli Furchtenberg, Gabelsberg). 1447 provedl s Haškem 
z Valdštejna výpad na území hradeckého landfrýdu44; napjaté vztahy měl asi dlouhodobě i 
s landfrýdem moravským.

4. B. C. a Rožmberk: Nebyl v přímém kontaktu. S Oldřichem se před smrtí stýkal jeho otec 
Mikuláš.45

5. B. C. a členové:  Jana Koldu ze Žampachu si zvolil za ubrmana ze své strany ve sporu 
s moravským landfrýdem; náhradníkem nejvyššího ubrmana byl v téže záležitosti Jan z 
Hradce.46 V pozdějších bojích v Prusku přitom stanul na opačné straně než Kolda: Bernart 
válčil na straně německého řádu, zatímco Kolda za Poláky.

6. B. C. a poděbradští:  Blízké vztahy, zřejmě i příbuzenské,47 s Benešem a Haškem Děte-
nickými z Valdštejna, prováděl s nimi majetkové transakce,48 podpořil Haška ve sporu 
proti Benešovi z Hustiřan (1447)49 a Haška si r. 1450 volil za ubrmana.

7. Důvody vstupu:  Asi konflikt s moravským zemským landfrýdem roku 1450. I přes jeho 
pozdější působení ve službách Řádu německých rytířů sotva můžeme uvažovat o 

                                               
39 Formulace ve smlouvě samotné a v přiznávacím listě strakonické jednoty (LL IV, s. 241, 245, č. 345, 348) se 
od sebe poněkud liší v tom, zda byli nepřítomní členové rovnou zahrnuti do příměří, nebo zda záleželo teprve na 
jejich rozhodnutí, jestli se k příměří připojí, nebo ne.
40 LL IV, s. 302, č. 430.
41 Literatura: OSN V, s. 371-373; A. SEDLÁČEK, Hrady XV, s. 26, 90; František SPURNÝ a kol., Hrady, 
zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava, Praha 1983, s. 167; o jeho působení v 
Prusku Jaroslav GOLL, Čechy a Prusy ve středověku, Praha 1897, s. 263-286.
42 F. SPURNÝ, Hrady, zámky II, s. 167.
43 AČ I, s. 61, č. 8; ZR, s. 84, č. 581; srov. A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 262-263, XV, s. 90.
44 Nazván „Bernard z Moravy.“ Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527 čili pokračování v kronikách Přibíka 
Pulkavy a Beneše z Hořovic. Dílo Františka Palackého II. Ed. Jaroslav CHARVÁT, Praha 1941 (dále SLČ), s. 
135; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 160.
45 Srov. k r. 1422 LL I, s. 51, č. 72 (reg.).
46 Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526 1/2. Edd. František BENEŠ – Karel BERÁNEK a kol., Praha 
1974 (dále SČPL 1/2), s. 334-335, č. 1399.
47 F. SPURNÝ, Hrady, zámky II, s. 167.
48 Nabyl od nich Šumperk a Nový hrad (F. SPURNÝ, Hrady, zámky II, s. 167), sám jim předtím v Čechách snad 
přenechal Žleby a Drobovice (srov. A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 79, 86).
49 Viz výše pozn. 44.
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náboženských pohnutkách vzhledem k jeho vazbám na utrakvisty Koldu, Tunkly nebo 
Valdštejny.

8. V jednotě:  Do jednoty vstoupil až 11. června 1450, v den vildštejnské smlouvy.50 Byl 
tehdy v nepřátelství s moravským landfrýdem, jak vyplývá ze smlouvy o příměří z 8. září 
1450.51 Potom už není uváděn na žádných pramenech vztahujících se k jednotě.

9. Další dráha:  Před r. 1454 prodal majetek na Moravě, opustil zem a odešel bojovat za Řád 
německých rytířů do Pruska, kde se výrazně proslavil. Zemřel v pokročilém věku, údajně 
v chudobě.

České Budějovice52

1.   –
2. Charakteristika:  Královské město, založené v roce 1265 králem Přemyslem Otakarem II. 

jako opěrný bod panovnického vlivu v sousedství domény Vítkovců. Tradičně měly dobré 
vztahy s panovníky (Václavovi IV. zůstaly vždy věrné), naproti tomu dlouhodobě napjatý 
poměr se sousedními Rožmberky.

3. Dráha do r. 1448:  Za husitských válek i potom tvořily Budějovice oporu katolické strany, 
přes spory s některými sousedními šlechtici. V letech 1421-1436 byly zastavené Albrech-
tovi Habsburskému, už cca od r. 1434 ale začaly opět posilovat vazby k českým městům a 
šlechticům, včetně Rožmberků.

4. Č. B. a Rožmberk:  Za Oldřicha z Rožmberka pokračovaly spory města s Rožmberky, 
které probíhaly už za jeho otce Jindřicha – šlo především o záležitosti používání silnic a 
placení mýt, neboť město a krumlovští páni si v obchodu byli vážnými konkurenty. 
K tomu se za husitství navzdory příslušnosti obou stran do katolického tábora přidaly 
spory politické: Oldřich se pokoušel stát budějovickým hejtmanem, což se mu r. 1427 
podařilo, ale za rok se musel úřadu kvůli rozepřím s měšťany vzdát. Ve 30. letech, ze-
jména po bitvě u Lipan, se vzájemné vztahy načas zlepšily. Ale počátkem r. 1448 se po 
odmlce znovu začalo ozývat výbušné téma používání silnic, koncem roku 1449 už 
docházelo i k zadržování budějovických kupců rožmberskými lidmi, což nepochybně 
narušovalo spolupráci v jednotě; zároveň přitom Budějovičtí potřebovali Oldřicha k pro-
středkování ve sporu se Zmrzlíky ze Svojšína i v jiných záležitostech.53 2. prosince 1453 
zapsal král Ladislav město do doživotního držení Jindřichovi z Rožmberka (na jeho 
vlastní žádost),54 ale ani druhý pokus Rožmberků o ovládnutí Budějovic během třiceti let 
se pro odpor města nepodařil. Korespondence (plných 82 dochovaných listů, z toho 10 
v období strakonické jednoty) se týká nejčastěji řešení různých sporů, ať už vzájemných, 
nebo s jinými osobami, především prostředkování, přímluv a ubrmanských služeb, které si 
v dobách přátelství Budějovičtí s Rožmberkem poskytovali. Tehdy si rovněž posílali 
zprávy a výstrahy, společně vstupovali do příměří s nepřáteli, svědčili si na listinách.

5. Č. B. a členové:  Jan Bechyně z Lažan byl za husitských válek jedním z představitelů 
budějovického vojenského bratrstva, asi r. 1447 měl s měšťany jakýsi spor.55 R. 1444 měl 

                                               
50 AČ III, s. 541, č. 533 (reg.).
51 SČPL 1/2, s. 334-335, č. 1399.
52 Literatura: OSN IV, s. 841-844; Zdeněk ŠIMEČEK, České Budějovice v období husitském, in: JSH 34, 1965, 
s. 14-30; Karel PLETZER, Odpor Českých Budějovic proti Rožmberkům v letech 1453-1457, in: JSH 40, 1971, 
s. 190-204.
53 LL III, s. 297, č. 426; AČ XIV, s. 43-48, č. 1566, 1573, 1576, 1577; LL IV, s. 126, č. 152.
54 Jaromír ČELAKOVSKÝ – Gustav FRIEDRICH (edd.), Codex juris municipalis regni Bohemiae III. Privilegia 
královských měst venkovských z let 1420-1526, Praha 1948, s. 275-277, č. 157.
55 Z. ŠIMEČEK, České Budějovice, s. 25; k dalším vzájemným vztahům srov. LL III, s. 124, č. 172, a ke sporu 
LL III, s. 330-332, č. 473.
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být ubrmanem v jejich sporu Jan z Rýzmberka.56 Vilém z Rýzmberka byl jednou z osob, 
které v 50. letech přesvědčovaly Budějovické, aby se poddali Rožmberkům. Děpolt 
z Rýzmberka přicházel s městem či měšťany do sporů.57 V jiném jejich sporu byl ubr-
manem Mikuláš z Lobkovic (s jehož otcem město nevycházelo), potom ho ale měl podle 
přání Budějovických nahradit Menhart z Hradce.58 Sami měli r. 1446 rozsuzovat spor 
mezi Plzeňskými a Soběslavskými.59 V l. 1446-1447 měli méně závažný, ale táhlý spor 
s Hynkem Krušinou ze Švamberka; ubrmanem odmítl být Václav z Michalovic.60 Ostřejší 
byl spor s Jindřichem ze Sobětic (1448), který pokračoval i během 50. let.61 Ve strako-
nické jednotě spolupracovali i s Bedřichem ze Strážnice.62

6. Č. B. a poděbradští:  V dřívějších letech měly spory s Janem z Gutštejna,63 Přibíkem 
z Klenové (1443, 1447),64 se Svojšem ze Zahrádky ještě coby táboritou a dlouhodobě, až 
do strakonické jednoty, se Zmrzlíky ze Svojšína (asi 1443-1449); r. 1450 i s Vodňany.65

7. Důvody vstupu:  Dlouhodobě prokatolický postoj. Potřeba ochrany a přímluvy v různých 
sporech. Strakonickou jednotu Budějovice asi vnímaly jako spolek směřující nejen k pro-
sazování katolicismu a zájmů panstva, ale i k urovnávání sporů a obnovení míru v zemi.66

8. V jednotě:  Už před vznikem strakonické jednoty se zde konal sjezd rožmberské strany a 
vlažnějších „neutrálů“ v listopadu 1448; i v následujících letech byly Budějovice místem 
různých jednání, strakoničtí si přáli zde konat i sjezd s poděbradskou jednotou.67 Ačkoli 
se Budějovičtí původně chystali poslat zástupce hned k ustavujícímu sjezdu jednoty,
oficiálně vstoupili do jednoty až 30. dubna 1449.68 Za války v květnu 1450 vypravili své 
lidi do pole.69 Stále nebyl dořešen jejich spor s králem Fridrichem III. o jmenování 
faráře70 a navíc se obnovil spor o kupecké trasy s Rožmberky. Zástupci města byli asi 
oproti většině členů strakonické jednoty na benešovském sněmu r. 1451.

9. Další dráha:  Svatojiřský sněm Budějovičtí nenavštívili. R. 1452 údajně podpořili opozici 
proti císaři;71 doma zůstávali v odboji proti Jiřímu až do října, kdy se podle úmluvy mezi 
Rožmberkem a Jiřím měli i oni poddat. Příchod krále Ladislava uvítaly, ten však r. 1453 
nečekaně zapsal město Jindřichovi z Rožmberka. Zatímco Rožmberkové měli podporu 
německého patriciátu, u moci tehdy byla česká strana vedená purkmistrem Ondřejem 
Puklicí ze Vztuh, která vyvinula tak silný odpor, že Ladislav své rozhodnutí nakonec r. 
1457 odvolal. Králi Jiřímu z Poděbrad byly Budějovice dlouho věrné, ale v roce 1468 se 
po vnitřním převratu přiklonily k zelenohorské jednotě.72

                                               
56 LL III, s. 334-335, č. 379.
57 LL I, s. 230-231, č. 343; AČ IV, s. 66-74, č. 4, 5, 6, 18.
58 LL I, s. 113, č. 166, III, s. 82, č. 120, s. 97, č. 139.
59 LL III, s. 84-110.
60 LL III, s. 124-208.
61 LL III, s. 307-308, č. 437, 438; AČ VII, s. 224-225, č. 30-32, AČ XXI, s. 193.
62 LL IV, s. 212, č. 294.
63 R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 730, pozn. 2.
64 LL III, s. 292, č. 416, IV, s. 456-457, č. 664.
65 AČ II, s. 291, č. 48.
66 Srov. představy Budějovických o účelu strakonického sjezdu, jak je vyjádřili v LL IV, s. 5, č. 6.
67 LL IV, s. 185, č. 247; srov. R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 415.
68 O jejich úmyslu LL IV, s. 5, č. 6; přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.). Je možné, že poslové ve 
Strakonicích byli a vstup se potom zdržel při projednávání v radě.
69 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 435-436; Adolph BACHMANN (hrsg.), Urkunden und Actenstücke zur 
österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen (1440 - 1471), 
Wien 1879 (dále FRA XLII), s. 69, č. 42.
70 Viz výše podkapitolu IV.2. o vztazích strakonické jednoty a Rakouska.
71 Srov. R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 653, pozn. 1.
72 AČ III, s. 576-577, č. 786.
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Kuneš Rozkoš z Dubé na Kostelci nad Sázavou73

1.   † po 1457. Syn buď Václava z Dubé (a Markéty z Rychemburka), nebo jeho bratra Jind-
řicha z Dubé.74 Bratr Ondřej. Manželka neznámá, syn Ondřej, dcery.

2. Rod: Středočeští páni z Dubé pocházeli z rodu Benešoviců, od něhož se oddělili v polo-
vině 13. století. Patřili k příznivcům Lucemburků, ani k protiváclavovské jednotě se nepři-
pojili. Kunešovým bratrancem z druhého kolene byl slavný husita Jan Roháč

3. Dráha do r. 1448:  Poprvé se objevuje v pramenech roku 1437, předtím zřejmě vyrůstal 
pod dozorem neznámého poručníka. Ve 40. letech byl členem kouřimského landfrýdu, ale 
kontakty s rožmberskými straníky ho přiřazují spíše k rožmberské straně. V l. 1443-1450 
držel lenní hrad Kostelec nad Sázavou (dnes Zbořený Kostelec).

4. K. R. D. a Rožmberk:  Korespondence se nedochovala, pouze zmínka, že Oldřich odpo-
vídal Kunešovi na jeho žádost o podporu v červnu 1450.75

5. K. R. D. a členové:  Ve strakonické jednotě se ho ujímal Oldřich z Hradce.76 Menhart 
z Hradce se r. 1445 zapojil do sporů o majetek na dubském panství, tedy i proti Kune-
šovi.77 Koncem r. 1450 pobýval Kuneš na Karlštejně u Děpolta z Rýzmberka.78 Zřejmě se 
znal i s Bedřichem ze Strážnice, rovněž členem kouřimského landfrýdu. Jan z Rýzmberka
a Jindřich z Kolovrat svědčili na jeho listině r. 1447.79 Vilém mladší z Rýzmberka jako 
soudce zemského soudu vynesl r. 1455 rozsudek, kterým Kuneš definitivně prohrál při o 
Kostelec a byl odsouzen do vězení.80

6. K. R. D. a poděbradští:  Jan Sádlo ze Smilkova mu prodal Kostelec a půjčoval si od něho 
peníze; ještě počátkem r. 1449 byli oba v přátelském styku;81 v 50. letech se oba soudili o 
držbu Kostelce i kvůli nesplacenému dluhu.82 Od 30. let vedl majetkový spor s pány
z Jenštejna (dohoda r. 1446);83 kolem poloviny 40. let se Zdeňkem Kostkou z Postupic, se 
kterým se dohodl r. 1447 o hrad Dubou a nadále se s ním dělil o některá panství.84

Ubrmanem v tomto sporu byl Zdeněk ze Šternberka, se kterým se jindy vyskytl ve 
svědečné řadě;85 od r. 1449 s ním válčil. Asi 1446-1454 byl spolu s Janem Čabelickým
poručníkem sirotkům po Ondřeji z Řimovic.86 Po r. 1450 probíhaly spory o kostelecké 
panství s jeho držiteli Zdeňkem ze Šternberka, hlavním strůjcem dobytí hradu, s Pražany, 
Zdeňkem Kostkou a Janem Sádlem.87 Dcera Kateřina se provdala za Jiřího, syna Beneše 

                                               
73 Literatura: OSN VIII, s. 76-78; A. SEDLÁČEK, Hrady XV, s. 42, 103.
74 Pravděpodobněji Jindřicha, neboť v soudním řízení o odúmrti v AČ XXXVI, s. 694-699, jsou vedle Kuneše 
zmiňováni i Vaněk a jeho dcera Anežka, aniž by byl Kunešův příbuzenský vztah s nimi specifikován.
75 SOA Třeboň, Historica, sign. 1436b, inv. č. 1915 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112920).
76 SOA Třeboň, Historica, sign. 1463a, inv. č. 1914, 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112919). Srov. také tamtéž, sign. 1436b, 
inv. č. 1915 (http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112920).
77 AČ XXXVI, s. 696.
78 SOA Třeboň, Historica, sign. 1522, inv. č 2001 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J152&id=113006), sign. 1523, inv. č. 2002 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J152&id=113007).
79 AČ XXXVI, s. 698.
80 AČ III, s. 316-317, č. 194.
81 LL IV, s. 17, č. 15.
82 AČ III, s. 316-317, č. 194, 195.
83 A. SEDLÁČEK, Hrady XV, s. 103; ANM, Muzejní diplomatář, karton 26, datum 22. dubna 1446.
84 AČ III, s. 533-537, XXXVI, s. 694-699; A. SEDLÁČEK, Hrady XV, s. 103.
85 AČ III, s. 533, č. 473; RTT II, s. 259.
86 AČ II, s. 202, č. 429; A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 266.
87 AČ III, s. 316-317, č. 194; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 975-976.
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z Hustiřan.88 Syn Ondřej prodal hrad Ralsko Vilémovi z Ilburka; o týž hrad vedl s pány 
z Dubé i z Ilburka spor Jan Děčínský z Vartenberka.89

7. Důvody vstupu:  Zřejmě měl už v předchozích letech blíže k příslušníkům rožmberské 
strany – paradoxně asi nejvíce k těm, kteří před r. 1449 přešli ke straně poděbradské 
(Šternberk, Sádlo) a stali se z nich  jeho nepřátelé. Zřejmě už začínaly i spory s některými 
propoděbradsky orientovanými sousedy.

8. V jednotě:  Zda podporoval Oldřicha z Hradce už na podzim 1448, není jisté.90 Přiznávací 
list do strakonické jednoty se nedochoval, ale Kuneš je zapsán na obou seznamech členů 
z let 1449 a 1450; poprvé oficiálně vystupuje na straně strakonických už v jindřicho-
hradecké smlouvě z 10. dubna 1449. Poděbradští jej považovali za porušitele landfrýdní 
úmluvy: poprvé proto zaútočili na Kostelec v březnu 1449 a podruhé v květnu 1450, kdy 
hrad byl následně dobyt a zbořen. Vildštejnská smlouva o příměří ho zcela vynechávala a 
koncem června asi ještě pokračovala jeho válka s poděbradskými.91 Uveden v glejtu pro 
strakonickou jednotu ke svatokateřinskému sněmu.92

9. Další dráha:  Ačkoli měly landfrýdy rozhodnutím kateřinského sněmu odpustit všem 
porušitelům, Kunešovi byla za Kostelec přiřknuta jen finanční náhrada, panství zůstalo 
Šternberkovi a dalším poděbradským straníkům. Kuneš se pak zřejmě pokoušel získat 
zboží zpět silou; prostředkování samotného Jiřího z Poděbrad mezi ním a Pražany ne-
přineslo úspěch.93 Chyběl na svatojiřském sněmu; r. 1452 možná opověděl spolu s Rožm-
berky císaři.94 Ladislav r. 1453 potvrdil držbu Kostelce Kunešovým nepřátelům a zemský 
soud r. 1455 Kunešovy žaloby zamítl a dal jej dokonce vsadit do vězení za to, že se kdysi 
vytrhl z landfrýdu.95 Kunešův syn Ondřej tak sídlil na severočeském Ralsku.

Oldřich z Hradce na Jindřichově Hradci96

1.  *kolem 1420, †1452.97 Syn Menharta z Hradce a paní98 z Wallsee. Bratři Jan (doložen 
1451-1468) a Jindřich (doložen 1452).99 Manželka Markéta100; pokud měl potomky, 
zemřeli v dětství.

                                               
88 A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 131.
89 A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 143, 146; RTT I, s. 126, č. 57.
90 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 344, pozn. 1, považuje zprávu Starých letopisů (SLČ, s. 141) spíše za záměnu 
s rokem 1449; ještě v únoru 1449 Kuneš zřejmě nebyl pro strakonickou jednotu rozhodnut.
91 Srov. o jeho stížnostech SOA Třeboň, Historica, sign. 1463a, inv. č. 1914 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112919).
92 SOA Třeboň, Historica, sign. 1525, inv. č. 2004 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J152&id=113009).
93 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 975-976. Ladislavovo darování Kostelce Šternberkovi a jiným z listopadu 1453 
podle Urbánka znamenalo jen potvrzení skutečného stavu a zároveň odpuštění peněžní náhrady, kterou tito měli 
zaplatit Kunešovi podle svatokateřinského sněmu.
94 Na seznamu opovědníků (LL IV, s. 352, č. 488) je psán jakýsi „Kuneš Roskoš“, avšak na spodním místě mezi 
drobnými šlechtici, takže není jasné, zda jde skutečně o pána z Dubé. Literatura jej mezi opovědníky neuvádí.
95 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 975-976, III/3, s. 121.
96 Dějinám rodu se v nemenší míře než jejich sídelnímu městu věnoval František TEPLÝ, Dějiny města 
Jindřichova Hradce I/I-2, Jindřichův Hradec 1927. Dále A. SEDLÁČEK, Hrady IV, s. 38-42; OSN , s. 728-733. 
Z edic zejména František TISCHER (ed.), Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1388-1529 v AČ IX, X a XI.
97 Datum úmrtí Oldřicha i Jana z Hradce viz R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 623. F. TEPLÝ, Dějiny I/I, klade 
Oldřichovo úmrtí až do r. 1453, zprávu o jeho smrti předchozího roku považuje za omyl (s. 211). 
98 Jméno matky se vyskytuje v české literatuře ve více variantách, ale pokud vím, bohužel nikde s uvedením 
zdroje: A. SEDLÁČEK, Hrady IV, s. 34, mluví o Markétě z Wallsee, na s. 40 ale o Anně z Wallsee; F. TEPLÝ, 
Dějiny I/I, uvádí na s. 174 Marii z Wallsee, zatímco na s. 191 a v rodokmenu v příloze opět Markétu.
99 Údaje o bratrech podle A. SEDLÁČKA, Hrady IV, s. 34.
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2. Rod: Starý jihočeský panský rod, jedna z větví Vítkovců. Za husitských válek zaujímali 
členové rodu rozličné postoje od táborství po katolicismus. Oldřichův otec Menhart 
bojoval na husitské straně; ve 30. a 40. letech jedna z nejvlivnějších osobností českého 
panstva; nositel úřadů nejvyššího purkrabího pražského (od 1436), karlštejnského 
purkrabího (od 1436) a hejtmana pražských měst (od 1439); vůdce strany vlažných 
utrakvistů, r. 1448 konverze ke kalichu (totéž pravděpodobně i Oldřich).

3. Dráha do r. 1448:  Od konce 30. let se podílel na veřejné činnosti po boku otce Menharta, 
stoupenec Albrechtův a potom Ladislavův. 1444 účast na spolku moravských stavů.101

Zdědil rodové majetky v Čechách – na Jindřichohradecku a v západních Čechách 
(Velhartice aj.), po otci mu zůstal v rukou i Karlštejn. Byl značně zadlužen.102

4. O. H. a Rožmberk:  Otec Menhart a Oldřich z Rožmberka byli přátelé již od mládí;103

příbuzenské vazby prostřednictvím rodů z Wallsee a z Velhartic104 a samozřejmě prostřed-
nictvím společného původu z rodu Vítkovců; vždy se oslovovali „bratře“. Stýkali se i 
v době, kdy Menhart byl vůdcem husitského panstva, 1428 mu Oldřich prodal vsi,105

ubrmanské služby. Ve 30. letech (1434, 1436...) spory;106 poté opět těsné sbližování obou 
osobností i jejich stran, přes některé další drobnější rozepře Rožmberků a pánů z Hradce. 
Z korespondence Rožmberka a Oldřicha z Hradce dochováno 47 listů, kromě jednoho 
všechny z let 1448-1450. Oslovovali se „jen“ „příteli milý“. Tématem byly nejčastěji 
organizační záležitosti kolem řízení jednoty a vedení války a s tím související rady, stíž-
nosti, přímluvy za toho druhého i za jiné členy. V dubnu 1449 se Oldřich s Rožmberkem 
neshodl na tom, kdo z nich má být rukojmí za strakonickou jednotu v hradecké smlou-
vě.107 1450-1451 Rožmberk měl rozsuzovat jeho spor s Bedřichem ze Strážnice. 
Osobnější věci do korespondence nepronikly.

5. O. H. a členové:  Nejbližší vztah měl s příbuzným Janem z Hradce, často vystupovali 
spolu. Teta (z druhého kolene) Anna, dcera Oldřicha Vaváka staršího z Hradce, byla 
manželkou Jana z Rýzmberka; ten byl od mládí přítelem Menharta z Hradce i jeho 
pozdějším politickým spojencem.108 Hanuš z Kolovrat byl jedním z nejpřednějších 
straníků otce Menharta. Dlouhodobým služebníkem i přítelem pánů z Hradce byl Arnošt 
z Leskovce (např. asistoval u propuštění Menharta z vězení před jeho smrtí; r. 1451 se 
zřejmě ujal ubrmanství mezi Oldřichem a knězem Bedřichem).109 Již na podzim 1448 
uzavřel Oldřich spojenectví s knězem Bedřichem ze Strážnice, doprovázené i velkým 
sblížením v osobní rovině; během členství ve strakonické jednotě byl v intenzivním styku 
s Bedřichem, vojensky spolupracoval a ujímal se žádostí jeho i jeho přátel; r. 1450 roz-
tržka s Bedřichem kvůli zástavě zlatého kříže.110 Kromě Bedřicha ve strakonické jednotě 
komunikoval i s dalšími vzdálenějšími členy (Jan Kolda, Vaněk z Pecky, Šof, Jan 

                                                                                                                                                  
100 Z jakého rodu pocházela, nevíme. V roce 1454 se objevuje v souvislosti s pány z Potštejna (AČ IX, s. 299-
300, č. 66), proto F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 209, klade její původ do tohoto rodu. Naopak R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 623, považuje Jana z Potštejna za jejího druhého manžela.
101 Blíže R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 23; Jaroslav DŘÍMAL, Politika moravských královských měst za feudálních 
rozbrojů ve čtyřicátých letech 15. století, in: Sborník Matice moravské 84, 1965, s. 151.
102 O dluzích jeho i Jana z Hradce F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 203-206.
103 F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 163.
104 Oldřich z Hradce pocházel po matce z rodu pánů z Wallsee, do kterého se vdala sestra Oldřicha z Rožmberka. 
Praděd Oldřicha z Hradce Jan z Velhartic byl snad dědem manželky Oldřicha z Rožmberka Kateřiny z Varten-
berka.
105 LL I, s. 102-104, č. 151.
106 J. JÁNSKÝ, Kronika II, s. 137-138; F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 183; LL I, s. 202-203, č. 229.
107 LL IV, s. 45-48, srov. úvod, s. XIV, a R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 372-373.
108 F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 163. V roce 1448 Jan zastupoval Menharta při jednání s římským králem ve Vídni 
(tamtéž, s. 194).
109 K poslednímu AČ IV, s. 32-33, č. 57; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 452, pozn. 3.
110 Odkazy viz u Bedřicha ze Strážnice.
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Blankštejn, Václav z Rosic). Děpolt z Rýzmberka v l. 1445-1448 asistoval Menhartovi 
z Hradce jako purkrabí Pražského hradu, Oldřichovi r. 1448 zprostředkoval smlouvu 
s Bedřichem ze Strážnice, pomáhal s obranou Karlštejna. Menhart vedle jiných svědčil na 
listině o smíru bratří z Lobkovic.111 Jan z Ústí svědčil na Oldřichově kšaftu.112

6. O. H. a poděbradští:  Zřejmě vzdálený příbuzný Jiřího z Poděbrad;113 ještě krátce po za-
jetí Menharta se Oldřich s Jiřím oslovovali „bratře“.114 Manželka Markéta byla v nějakém 
vztahu k Janovi z Potštejna na Žampachu.115 Menhart vedl spor s Hynkem Ptáčkem a jeho 
ženou Annou z Hradce o hrad Bílkov.116 V době strakonické jednoty měl Oldřich spory –
kromě Jiřího z Poděbrad – i se Zdeňkem ze Šternberka, nově nejvyšším purkrabím, který 
se snažil uvázat na purkrabských statcích, s Pražany, kteří mu k tomu zřejmě napomáhali, 
s Alešem ze Šternberka, s Berounskými, s Václavem Zmrzlíkem ze Svojšína a s Jindřichem 
ze Stráže.117 Ve svém kšaftu jmenoval za poručníky nad majetkem mimo jiné i dva své 
sousedy a příbuzné členů poděbradské jednoty: Zbyňka ze Žirovnice a Jana ze Stráže.118

Přibík z Klenové byl kdysi Menhartův spolubojovník na husitské straně.119

7. Důvody vstupu:  Sesazení, zajetí a smrt otce Menharta,120 držba korunovačních klenotů, 
kterých se nechtěl vzdát, a celý jeho spor s Jiřím z Poděbrad vedly k tomu, že Oldřich byl 
jedním z nejhorlivějších členů jednoty, fakticky (přinejmenším nepřímo) iniciátor jejího 
vzniku. Svůj boj proti Poděbradovi započal ještě na podzim r. 1448.

8. V jednotě:  Zakládající člen. Zřejmě opravdu poháněn strachem z moci Jiřího z Podě-
brad;121 po vzniku jednoty prosazoval vytažení do války122 a byl jedním z nejrozhodněj-
ších členů.123 S Oldřichem z Rožmberka měl ve strakonické jednotě drobné neshody.124

Fungoval jako jakýsi prostředník mezi vůdci jednoty (Rožmberky) a vzdálenými 
východočeskými členy typu Bedřicha ze Strážnice. Účasten plzeňského sjezdu v březnu 
1450. Aktivně sháněl síly pro válku např. v Rakousích,125 před vytažením do pole 
v květnu 1450 poněkud zaváhal, poté ale bojoval. Celkově limitován svým zdravotním 
stavem, hlavně ale velkým zadlužením.

9. Další dráha:  Přítomen na vildštejnském sjezdu; poté smír s Jiřím z Poděbrad na sjezdu 
v Pelhřimově, který byl potvrzen na kateřinském sněmu, kde byl on nebo Jan z Hradce 

                                               
111 AČ IV, s. 400-401, č. 6.
112 Reliquiae tabularum terrae – Pozůstatky desk zemských II. Ed. Josef EMLER, Pragae 1872 (dále RTT II), s. 
230.
113 Pravděpodobně byl jejich společným pradědem Jan z Velhartic (F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 191).
114 AČ IV, s. 12-13, č. 21, 22. O málo později, po Menhartově domnělé otravě, však už Jiřík pro Oldřicha byl 
„zlý a bezectný člověk.“ (tak v listu třetí osobě; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 316, pozn. 4). Pak už Oldřich s Jiřím 
asi vůbec nekomunikovali (srov. list v LL IV, s. 106, č. 128, že Rožmberk měl psát v jisté záležitosti Jiřímu i 
hejtmanům východních krajů, kdežto Hradecký jen hejtmanům).
115 Srov. výše pozn. 100.
116 Ptáček r. 1444 na Menhartovi dobyl moravský hrad Bílkov s Dačicemi i s částí šternberského panství; Bílkov 
se pánům z Hradce se zřejmě vrátil už jako zbořený až po roce 1452. F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 190; Vincentius 
BRANDL (ed.), Libri citationum et sententiarum III/1, Brunae 1878, s. 340-341. O Anně z Hradce viz níže u 
Jana z Hradce.
117 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 399. O Zdeňkovi i dalších např. LL IV, s. 140, č. 175 (srov. naproti tomu níže o 
vazbách mezi Šternberkem a Janem z Hradce). O Alešovi a Pražanech např. LL IV, s. 16-17, č. 14, s. 255-256, č. 
358. O Berounských např. LL IV, s. 107-108, č. 130.
118 RTT II, s. 230. – O Janovi ze Stráže viz i níže u Jana z Hradce.
119 Např. J. JÁNSKÝ, Kronika II, s. 109-110.
120 T. PEŠINA, Mars Moravicus, s. 646, označuje Oldřicha z Hradce přímo za „mstitele (ultor) svého otce.“
121 Několikrát on či jeho blízcí přátelé vyjadřovali obavu, že budou postupně utiskováni od poděbradských (R. 
URBÁNEK, ČD III/2, s. 352, pozn. 1, 398, pozn. 2).
122 Např. LL IV, s. 24, č. 22 (březen 1449).
123 Další výzvy k aktivnímu postupu jednoty v LL IV, s. 18, č. 17, s. 45, č. 52, s. 130, č. 157, s. 180-181, č. 243.
124 O způsob vedení války i o otázku jistectví za hradeckou smlouvu (srov. výše bod 4).
125 LL IV, s. 180-181, č. 243.
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zvolen do poselstva ke králi. R. 1451 snad byl v Hradci J. Kapistrán.126 Již v lednu 
Oldřich 1452 zemřel. Jeho bratr Jan se v té době údajně účastnil římské jízdy krále 
Fridricha. Asi r. 1453 byl vrácen králi Karlštejn.

Jan z Hradce na Telči 127

1.  *1419, † 1451/1452. Syn Jana mladšího z Hradce a Elišky ze Vartenberka. Bratr Jindřich 
(† v dětství), sestra Eliška. Manželka Kateřina ze Šternberka, synové Heřman a Jindřich, 
dcery.

2. Rod: Člen jiné větve rodu pánů z Hradce, která měla statky hlavně na Moravě.128 Děd 
Jindřich IV. se účastnil panské jednoty proti Václavovi IV. Otec Jan zvaný mladší (†1420) 
zastával několik let úřady nejvyššího purkrabího a poté nejvyššího hofmistra, byl horli-
vým katolíkem, neoficiální vůdce katolického panstva před husitskou revolucí.129

3. Dráha do r. 1448:  Patřily mu moravské majetky rodu s centrem v Telči. Jeho poručníkem 
byl Jan Městecký z Opočna a po něm Zdeněk ze Šternberka.130 V dospělosti straník svého 
příbuzného Menharta; spory s tábority (mír r. 1443) a s římským králem Fridrichem. 1444 
v čele spolku některých moravských stavů proti rušitelům míru.131 Značně zadlužen.

4. J. H. a Rožmberk:  Otec Jan mladší byl jedním z poručníků Oldřicha z Rožmberka. 
Celkem mezi Oldřichem a Janem dochováno 73 listů, jejich vztah měl zvláštní vývoj 
v několika fázích: R. 1435-1441 spor o Lomnici nad Lužnicí, kterou táboři vrátili nikoli 
právoplatnému majiteli Hradeckému, ale Rožmberkovi; r. 1441 Jan postoupil Rožmber-
kovi zápis na Lomnici za finanční náhradu. Po r. 1441 se značně sblížili, zvláště v l. 1445-
1447, kdy se i oslovovali „příteli zvláště milý“. Posílali si zprávy, pomáhali si přímluvami 
a radami (dokonce i Rožmberk se sám ptal na radu; sám se snažil Janovi pomoci hlavně 
v jeho a Puchheimových132 sporech s králem Fridrichem), řešili důvěrné záležitosti, daro-
vali si zvěř. Na škodu byly jen vzájemné spory jejich služebníků. Celkově byl mezi nimi 
tehdy mnohem bližší vztah než kdy mezi Rožmberkem a Oldřichem z Hradce. Ale v době 
vzniku strakonické jednoty nastala opět jakási menší nevůle. Už během r. 1448 spolu 
komunikovali méně a to, zdá se,133 vydrželo až do podzimu 1449; během té doby se Jan 
obracel spíše na Jindřicha z Rožmberka,134 s nímž si byl asi dost osobně blízký.135 Z doby 
strakonické jednoty celkem 27 dochovaných listů, nejvíce se jich váže k výměně názorů 
v květnu 1450, kdy Jan hodlal jednat s poděbradskými, zatímco Oldřich prosazoval válku; 
dalšími tématy bylo zvaní Jana na sjezdy či zprávy o postoji Poděbradovců k Oldřichovi.

5. J. H. a členové:  V chlapeckém věku se smířil s Menhartem z Hradce, tehdy husitou, od té 
doby těsné styky s jindřichohradeckou větví rodu (Menhart se za něj přimlouval v otázce 

                                               
126 F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 206-207.
127 Viz literaturu u Oldřicha z Hradce.
128 Jan byl poměrně vzdáleným příbuzným druhého člena strakonické jednoty Oldřicha. Jejich pradědové byli 
bratři. Jan pocházel z větve založené Jindřichem (III.) z Hradce, zatímco druhý člen jednoty Oldřich náležel do 
slepé větve, počínající Oldřichem (IV.), která se oddělila za vlády Karla IV. a Oldřichovou generací vymřela. 
Všichni následující páni z Hradce tak byli potomky Jana.
129 Jan bývá označován též za faktického vůdce tzv. brodské jednoty z r . 1415, s tím však polemizuje František 
KAVKA, Strana Zikmundova v husitské revoluci. Diplomová práce na FF UK, Praha 1947, s. 16.
130 F. TEPLÝ, Dějiny I/I, s. 174. Pokud je údaj o Šternberkovi správný, nejednalo se o známého Zdeňka ze 
Šternberka, pozdější osobnost doby poděbradské, který byl tehdy sám ještě nedospělý.
131 Blíže R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 23; J. DŘÍMAL, Politika moravských královských měst, s. 151.
132 Švagr Jana z Hradce (viz výše podkapitolu IV.2. o vztazích s Rakouskem).
133 Vzhledem k množství dochované korespondence z let 1445-1447 a 1450 je úbytek v l. 1448-1449 skutečně 
nápadný. Přímo o sporu se píše v LL IV, s. 17-18, č. 16.
134 Srov. zvl. list z července 1449 v LL IV, s. 79-80, č. 97.
135 Srov. korespondenci z prosince téhož roku v AČ XIV, s. 48-49, č. 1578, 1579.
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vrácení Lomnice n. L. aj.). Pro Arnošta z Leskovce platí to, co bylo řečeno u Oldřicha 
z Hradce; navíc se po Janově smrti stal poručníkem jeho dětí. Ve strakonické jednotě se 
přimlouval za svého „bratra“ Václava z Rosic.136 Korespondence s Janem Bechyní z Lažan
o sporu jejich služebníků. Druhým manželem ženy Kateřiny byl Václav z Lomnice.137

6. J. H. a poděbradští:  Manželka Kateřina byla sestrou Zdeňka ze Šternberka;138 Zdeněk, 
který po r. 1448 měl konflikt s Oldřichem z Hradce, ovšem v době sňatku jistě patřil ještě 
k rožmberské straně; od r. 1459 byl Zdeněk po smrti Leskovce poručníkem Janových 
sirotků.139 Prvním manželem sestřenice Anny, dcery Oldřicha Vaváka mladšího z Hradce, 
byl Hynek Ptáček z Pirkštejna a druhým manželem Jindřich z Michalovic; Ptáček pro-
středkoval v Janově sporu se Zdeňkem z Valdštejna,140 s Menhartem z Hradce se ale 
Ptáček záhy poté znešvařil. R. 1444 se Jan možná částečně podílel na pacifikaci strýce 
Jiřího z Poděbrad Heralta z Kunštátu.141 Dlouhodobé spory se Zdeňkem Brtnickým
z Valdštejna, obnovené r. 1449. Bratr Jindřicha ze Stráže Jan r. 1443 byl ubrmanem mezi 
Janem z Hradce a Táborskými.142 Pertold z Lipé se účastnil spolku vedeného Janem 
z Hradce z r. 1444; příbuzná Jindřicha z Lipé Kateřina byla Janovou věřitelkou.143 R. 
1450, v předvečer války strakonické a poděbradské jednoty, navázal Jan s Alešem ze 
Šternberka a Mikulášem Trčkou z Lípy rozhovory o možném urovnání konfliktu.

7. Důvody vstupu:  Blízký vztah k Oldřichovi z Hradce, který reálně převážil nad jeho 
momentální rozepří s Oldřichem z Rožmberka.

8. V jednotě:  Uveden mezi členy v zakládajícím zápise strakonické jednoty, ale kvůli sporu 
s Rožmberkem ve Strakonicích ve skutečnosti nebyl a odmítl přivěsit pečeť k zápisu jed-
noty.144 Proto přinejmenším zpočátku nebyl oficiálně členem jednoty, avšak fakticky se jí 
účastnil. Uveden i v seznamech členů z l. 1449 a 1450. Rozpor s Rožmberkem asi též 
ovlivnil jeho postavení v jednotě.145 V květnu 1450 se marně pokusil odvrátit válku jedná-
ním s poděbradskými; i tehdy ale vyvolal nesouhlas u Rožmberka.146 Posléze se i on 
zapojil do vojenských akcí. Stále probíhal jeho spor s Valdštejnem.

9. Další dráha:  Po smíru Oldřicha z Hradce s Poděbradem ani on proti Jiříkovi už nevystu-
poval. Na svatokateřinském sněmu byl on nebo Oldřich zvolen do poselstva ke králi. 
Nejpozději počátkem r. 1452 zemřel (ještě před Oldřichem). Později pod vlivem Zdeňka 
ze Šternberka vstoupil jeho syn Jindřich do zelenohorské jednoty.

Kadaň147

1.  –
2. Charakteristika: Královské město od roku 1277, počátky sahají do doby ještě o sto let 

starší. Střídavě podléhalo město přímo panovníkovi, nebo bylo v zástavě, zpravidla 
zároveň se stejnojmenným hradem (páni z Egerberka, Šumburka, Fridrich Durynský…).

                                               
136 LL IV, s. 298, č. 420.
137 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 623.
138 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 623; AČ IX, s. 292-293, č. 58.
139 Ustanovení v RTT II, s. 291-292.
140 J. DŘÍMAL, Politika moravských královských měst, s. 138; AČ IX, s. 267-268, č. 26.
141 Vyplývalo by to z interpretace R. URBÁNKA, ČD III/2, s. 23.
142 AČ IX, s. 271-272, č. 30.
143 AČ IX, s. 281-282, č. 42.
144 LL IV, s. 11-12, č. 12, s. 17-18, č. 16.
145 Srov. R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 429.
146 Tamtéž; korespondence v LL IV, s. 203-204, č. 277, 279.
147 Literatura: OSN XIII, s. 729-730; A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 329-333.
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3. Dráha do r. 1448:  Za husitské revoluce stálo pohraniční, z většiny německé město od 
počátku na katolické straně. Brzy ovšem Kadaň přišla o samostatnost: r. 1421 byla dobyta 
pražany, po osvobození od husitů zastavena 1422 Erkingerovi ze Seinsheimu, 1425 koupil 
zápis míšeňský purkrabí Jindřich I. z Plavna, jehož vládě se ale měšťané dlouho proti-
vili.148 Následoval jeho syn Jindřich II. a od r. 1449 Mikuláš II. z Lobkovic, kterému prý 
k nabytí zápisu pomohla blíže nespecifikovaným způsobem poděbradská jednota.149

4. K. a Rožmberk:  Z korespondence dochoval jediný list Kadaňských Rožmberkovi a jiným 
tehdy husitským pánům z r. 1420. R. 1439 král Albrecht přikázal Oldřichovi, aby 
Kadaňské přiměl se podřídit Jindřichovi z Plavna.150

5. K. a členové:  Mikuláš z Lobkovic byl zástavním pánem města; už r. 1435 Kadaňští svěd-
čili na lobkovické listině.151 Do strakonické jednoty vstoupili spolu s ním, s pány ze 
Šumburka a Jindřichem z Weidy. Jedním z příštích držitelů kadaňského hradu byl Fridrich 
ze Šumburka, syn Aleše.

6. K. a poděbradští:  Kadaňští prostředkovali mezi Vilémem ze Šumburka a Vendem z Ilbur-
ka (členem poděbradské jednoty potom byl Vilém z Ilburka).152 Petr Holický ze Štern-
berka r. 1449 v rámci záští s Lobkovicem zajal kadaňského měšťana.153

7. Důvody vstupu:  Nepochybně přivedl Kadaňské do jednoty Mikuláš z Lobkovic.
8. V jednotě:  Kadaň vstoupila do jednoty 31. srpna 1449.154 13. dubna 1450 byla na jednání 

v Kadani potvrzena smlouva strakonické jednoty s Fridrichem Saským, která zároveň 
stanovovala, aby se případné spory mezi účastníky smlouvy řešily v Kadani a v Mostě. 
Jinak město ve strakonické jednotě nijak nevystupovalo, o vše podstatné se staral 
Lobkovic. V dubnu 1452 vydal městu a jeho farářovi kazatel Jan Kapistrán listinu na 
konfraternitu;155 údajně byl na několik dní v Kadani i ubytován.156

9. Další dráha:  Na svatojiřském sněmu Kadaňské asi zastupoval Lobkovic. V roce 1454 král 
Ladislav město vyplatil a r. 1457 slíbil Kadaň nikomu nezastavovat. V době bojů se 
zelenohorskou jednotou Kadaň zamýšlela přejít na stranu odboje, ale zásah vojska 
podkomořího jí v tom zabránil. Přestože i Jiří r. 1463 potvrdil Kadani privilegium z r. 
1457, po jejím pokusu o odboj ji potrestal a r. 1469 svěřil opět Lobkovicům.

Hanuš I. Libštejnský z Kolovrat na Žebráku, Točníku a Zbirohu157

1.  † 1452/1453. Syn Albrechta II. z Kolovrat a Kateřiny z Hedčan. Starší bratr Fridrich 
(†1432). Manželka Anna ze Stráže, syn Hanuš II.

                                               
148 LL II, s. 30, č. 42 (k r. 1439).
149 LL IV, s. 171, č. 229.
150 LL II, s. 30, č. 42.
151 Lukáš GAVENDA, Páni Hasištejnští z Lobkovic na sklonku středověku. Diplomová práce na ÚČD FF UK, 
2008, s. 14.
152 Kateřina HEROUTOVÁ, Páni ze Šumburka. Historie rodu v Království českém od poloviny 13. st. do 1. pol. 
15. st. Diplomová práce na ÚČD FF UK, Praha 2009, s. 86.
153 LL IV, s. 111, č. 132.
154 Přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.). Mezi odesilateli průvodního dopisu v LL IV, s. 94, č. 117, 
Kadaňští nejsou uvedeni.
155 NA Praha, Františkáni Praha, č. 25 (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/RF/25/charter#anchor).
156 Otázkou Kapistránova pobytu se zabýval Petr HLAVÁČEK, Kadaň mezi středověkem a novověkem. Deset 
kapitol z kulturních a náboženských dějin severozápadních Čech, Ústí nad Labem 2005, s. 37-47: kazatelův 
pobyt v Kadani nelze přímo doložit ani vyvrátit, ale pravděpodobněji se podle autora jedná pouze o legendu. I 
zmíněná konfraternitní listina je vydána z Mostu, nikoli z Kadaně.
157 Literatura: OSN XIV, 600-603; A. SEDLÁČEK, Hrady VI, s. 143, VIII, s. 266-267, XIII, s. 91, 119; 
Vlastimil BORŮVKA, Rodopis rodu pánů z Kolovrat, Praha 2000; konkrétněji František GRUNT, Počátky a 
vzestup rodu pánů z Kolovrat v západních Čechách, in: Minulostí západočeského kraje 37, 2002, s. 7-23, TÝŽ, 
Bratři Kolovratové v husitské revoluci, in: Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, s. 29-32.
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2. Rod:  Vzestup panského rodu začal za Karla IV., kdy se rod zároveň rozdělil na několik 
větví. Otec Albrecht II. požíval stejně jako děd Albrecht I. důvěru Václava IV., byl 
purkrabím na Lokti, přísedícím zemského soudu a popravcem.

3. Dráha do r. 1448:  S bratrem Fridrichem byl člen Zikmundovy strany a plzeňského 
landfrýdu. R. 1422 se zval hejtmanem v Plzni.158 1430 byli bratři donuceni se přidat 
k husitům. Hanuš se účastnil svatomartinského sněmu r. 1433, stal se straníkem Menharta 
z Hradce, horlivě podporoval vládu Albrechta II., při jehož korunovaci nesl korunu. Spolu 
s Menhartem dosazen za hejtmana pražských měst, ve funkci setrval do r. 1448. R. 1436-
37 doložen jako nejvyšší lovčí, tehdy byl i přísedícím zemského soudu a hrdelního soudu 
plzeňského kraje a asi popravcem.159 Od r. 1445 byl jedním z hejtmanů plzeňského 
landfrýdu. Asi r. 1448 nebo už dříve konvertoval ke katolicismu.160 R. 1447 kondotiérská 
služba pro Fridricha Saského. S bratrem zažil za válek strmý majetkový vzestup, k původ-
ním hradům Krašovu a Libštejnu získali zápisně část plaského klášterství a řadu 
královských hradů, hlavně ve středních Čechách.

4. H. K. a Rožmberk:  19 listů, z toho 15 z doby strakonické jednoty. Do konce r. 1449 má 
jejich dochovaná korespondence spíše neosobní charakter a točí se kolem urovnávání 
různých sporů (mimo jiné Hanušova prosba o přímluvu za řešení jeho sporu se synovcem 
Jindřichem), případně šlo o oficiální výzvy Oldřichovi k účasti na sněmech. R. 1450 
v několika listech ovšem i důvěrnější tón, řešili diplomatické a vojenské záležitosti kolem 
strakonické jednoty. Na podzim Hanuš důrazně vyzýval Oldřicha k intervenci za Mikuláše 
z Lobkovic. Trvale pozoruhodná disproporce v oslovování: Oldřich Hanuše zval „přítelem 
milým,“ zatímco Hanuš Oldřicha jen „urozeným panem.“ Syn Hanuš II. r. 1457 svědčil na 
rožmberské listině.

5. H. K. a členové:  Rozepře se synovcem Jindřichem: rozdílný postoj ve vztahu k Sasku r. 
1447 zřejmě ještě s rodinnými vztahy nesouvisel,161 spor však probíhal r. 1449, případně i 
1450.162 Nevlastní bába byla Anežka ze Švamberka; v čele plzeňskému landfrýdu stál 
spolu s dalšími hejtmany Hynkem Krušinou ze Švamberka a Burianem z Gutštejna, mezi 
nimi se r. 1446 pokoušel prostředkovat v jejich sporu.163 Člen rady plzeňského landfrýdu 
byl i Jan z Rýzmberka.164 S Menhartem z Hradce působil ve hejtmanství pražských měst. 
Ve strakonické jednotě se u Rožmberků přimlouval za věc Mikuláše z Lobkovic.165

6. H. K. a poděbradští:  Manželka Anna byla zřejmě příbuzná Jindřicha ze Stráže. Ve 40. 
letech spolupracoval při některých záležitostech (urovnávání sporů atd.) s Přibíkem 
z Klenové.166 R. 1441 nevycházel s císařovnou Barborou.167 O Burianovi z Gutštejna srov. 

                                               
158 Bohuslav RIEGER, Zřízení krajské v Čechách I. Historický vývoj do r. 1740, Praha 1894, s. 76, pozn. 12.
159 Wácslaw Wladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy IX, Praha 1893, s. 259; V. BORŮVKA, Rodopis, s. 43; 
k funkci popravce RTT II, s. 160.
160 Srov. také úvahy o Kolovratově vyznání u Jiřího JÁNSKÉHO, Kronika česko-bavorské hranice III, 
Domažlice 2003, s. 24, 70.
161 Srov. Jindřichovu starost o Hanuše a jeho statky (R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 206, pozn. 1).
162 Zprávy o sporu: LL IV, s. 51, č. 58, LL IV, s. 176, č. 236 (s jiným datem v AČ IV, s. 389-390), AČ XIV, s. 
17, č. 1509. Všechny jsou datované jen podle měsíce (březen, duben), ale první z nich obsahově patří 
jednoznačně do r. 1449, proto je pravděpodobné, že i ostatní pocházejí z téhož roku (řazeny bývají většinou buď 
k r. 1449, nebo 1450 – tak R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 362, pozn. 3). Na druhou stranu nevíme ani nic o tom, že 
by spor byl roku 1450 již urovnán. Ani příčinu sporu neznáme.
163 J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 73.
164 Po Hanušově boku se Jan vyskytuje např. v AČ III, s. 523-524, č. 408. K jeho kontaktu s Janovým synem 
Vilémem starším z Rýzmberka list v SOA Třeboň, Historica, sign. 1497b, inv. č. 1973 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J149&id=112978); opis v ANM, Muzejní 
diplomatář, karton 27, datum 27. srpna 1450.
165 LL IV, s. 267-291.
166 LL I, s. 216-217, č. 324; AČ III, s. 531, č. 459.
167 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 760, pozn. 1; AČ I, s. 272-273, č. 10.
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předchozí bod. Hanuš mu také postupoval některé zápisy na majetek:168 snad u něho 
zadlužen; byl jedním z ubrmanů ve sporu Gutštejna a Jana Calty z Kamenné Hory proti 
Jakoubkovi z Vřesovic a jednomu vladykovi.169 R. 1446 měl poskytnout svůj dvůr k 
„honici“ (zřejmě souboji) mezi Zdeňkem a Petrem ze Šternberka; r. 1450 panovalo napětí 
i mezi ním a Zdeňkem, ale později se s jeho dcerou Kateřinou oženil syn Hanuš II. 170

7. Důvody vstupu:  Po svém vyhnání z Prahy byl přirozeným protivníkem poděbradské 
strany, i když z ne zcela jasných důvodů svůj oficiální vstup do jednoty oddaloval.

8. V jednotě:  Do jednoty přistoupil oficiálně teprve 23. června 1450,171 tedy až po vildštejn-
ské smlouvě, ale už předtím s ní sympatizoval.172 Byl i na březnovém sjezdu v Plzni173 a 
v květnové válce stál už určitě při strakonických.174 Přesvědčoval však Rožmberka, ať 
věci vede k dobrému konci a ve prospěch země.175 Ke strakonickým se hlásil i r. 1451.176

9. Další dráha:  Svatojiřského sněmu se neúčastnil; na jiných sněmech, kateřinském a pak 
havelském r. 1452, však byl volen za člena poselstev ke králi. Zemřel již asi r. 1453. Syn 
Hanuš II. byl katolíkem, dokonce se dal na duchovní dráhu; člen zelenohorské jednoty.177

Král Jiří od Hanuše II. již předtím vyplatil některé hrady (Dobříš, Žebrák a Točník).

Jindřich Libštejnský z Kolovrat na Libštejně 178

1.  † po 1467. Syn Fridricha z Kolovrat a Kateřiny z Vartenberka. Mladší bratr Beneš († po 
1495), sestra Alžběta/Eliška. Manželka Kateřina z Kunvaldu, bez známých potomků.

2. Rod: Viz u Hanuše z Kolovrat. Jindřich byl syn jeho bratra Fridricha, tedy Hanušův 
synovec.

3. Dráha do r. 1448:  Začínal ve 30. letech po boku otce a strýce jako husita, pak se i on 
přiklonil k nejmírnějšímu proudu a později zřejmě ke katolicismu. Pojily jej příbuzenské 
vazby k představitelům konzervativního pražského režimu;179 vyženil Buštěves, dnešní 
Buštěhrad (měl podíl i na jiných majetcích rodu). V roce 1447 se účastnil tažení vévody 
Viléma Saského k Soestu, rozešel se ale s vévodou ve zlém a začal stejně jako Hanuš 
podporovat Fridricha Saského.

4. J. K. a Rožmberk:  9 dochovaných listů, všechny z období strakonické jednoty, z té doby i 
pověřující listy pro důvěrné posly. Tématem byly zprávy, rady, organizační záležitosti 

                                               
168 AČ II, s. 451, č. 532, s. 466, č. 597.
169 ANM, Muzejní diplomatář, karton 26, datum 28. března 1446.
170 LL III, s. 76-77, č. 110 (k výkladu R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 190, pozn. 1), IV, s. 181, č. 244; V. 
BORŮVKA, Rodopis, s. 43.
171 AČ III, s. 546, č. 560 (reg.); vzhledem k poměrně překvapivému datu jsem ověřoval i originál v SOA Třeboň, 
Historica, sign. 1464, inv. č. 1916 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112921). Předzvěstí toho, že do jednoty 
od jejího založení vstoupí jen Jindřich, nikoli Hanuš, byl už sjezd rožmberské strany v Českých Budějovicích 
v listopadu 1448: Na sjezd byli zváni oba Kolovratové, ale přijel jen Jindřich (LL III, s. 365-366, č. 513, včetně 
pozn. 2). Snad při odkladu Hanušova vstupu hrály roli i osobní důvody, spor Hanuše se synovcem i jiné drobné 
spory, o kterých se hovoří v dubnu 1449 (LL IV, s. 35-37, č. 37, 40).
172 Srov. k 19. lednu 1450 LL IV, s. 143, č. 180; další doklady R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 413, pozn. 5.
173 FRA XLII, s. 61, č. 36; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 413, pozn. 5. Hanuš však možná nepřijel na sjezd kvůli 
politickým záležitostem, neboť ve smlouvě strakonické jednoty se saským kurfiřtem není jmenován, ale kvůli 
řešení svého sporu se synovcem Jindřichem, pokud se zmínka v LL IV, s. 176, č. 236, vztahuje k tomuto sjezdu.
174 Srov. LL IV, s. 188, č. 250. Osobně ale asi přes Oldřichovu výzvu nevytáhl.
175 AČ VII, s. 204, č. 1, a pak přímo v souvislosti s možným mírovým jednáním LL IV, s. 181, č. 244.
176 LL IV, s. 319, č. 457.
177 K poslednímu AČ IV, s. 161, č. 41.
178 Literaturu viz u Hanuše z Kolovrat (kromě Gruntových studií).
179 Doklady jeho blízkých styků s tchánem Pešíkem z Kunvaldu a jeho rodinou např. AČ IV, s. 387-388, č. 2; LL 
IV, s. 6, č. 7.
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kolem strakonické jednoty (sjezdy, glejty), Jindřichův spor se Šternberky a nakonec 
v květnu 1450 Jindřichovy marné žádosti o pomoc. S Oldřichem měl o něco bližší vztah 
než Hanuš (také ho zval „přítelem milým“, na adrese někdy dokonce „zvláště milým“), to 
ale asi nevydrželo déle než během let 1449-1450.

5. J. K. a členové:  R. 1449 nebo i později rozepře se strýcem Hanušem (viz). Hynek Krušina 
ze Švamberka se za něho přimlouval u sněmu r. 1446; i bratr Beneš se stýkal se Švam-
berky.180 Jindřichova manželka Kateřina byla dcerou staroměstského purkmistra Pešíka 
z Kunvaldu a po matce snad příbuzná vladyků ze Sobětic.181 R. 1447 svědčil na listině 
Kuneše Rozkoše z Dubé;182 na listině z téhož roku, kde byl Kolovrat příjemcem, svědčil 
Děpolt z Rýzmberka.183 S Mikulášem z Lobkovic a Fridrichem ze Šumburka spolupracoval 
r. 1450 při jednání s Fridrichem Saským i při bojích proti Šternberkům;184 v jednotě se 
stýkal i s Janem Bechyní z Lažan.185

6. J. K. a poděbradští:  Dlouhodobě měl spory (i r. 1450)  s Holickými ze Šternberka, proti 
kterým ho ještě popouzel Mikuláš z Lobkovic.186 Počátkem 40. let nevycházel ani se 
Slánskými a s císařovnou Barborou.187 Zřejmě během r. 1449 byl Jindřich v kontaktu 
s Benešem Mokrovouským z Hustiřan.188 Po r. 1450 se sám přidal k Jiříkově straně.

7. Důvody vstupu:  I on byl politicky nepřímo postižen pádem Prahy r. 1448, v jejíž blízkosti 
měl navíc statky. Zbývalo mu se postavit proti poděbradským, nebo – jak činil od r. 1452 
– s nimi vyjít.

8. V jednotě:  Už na podzim 1448 sympatizoval s rožmberskou stranou a možná už i vojen-
sky pomáhal pánům z Hradce.189 Zakládající člen strakonické jednoty. Podílel se na 
jednání se Saskem. Zkraje roku 1450 se obával útoku Aleše ze Šternberka a ostatních 
poděbradských, nechtěl ale s nimi separátně jednat a doporučoval raději rychlý společný 
postup strakonické jednoty a její sjezd190 – k němu došlo v březnu v Plzni, za Kolovratovy 
účasti. Přinášel zprávy z Prahy, kde měl stále své příznivce.191 Už na konci dubna 1450 se 
stal skutečně jedním z prvních adresátů opovědí poděbradské jednoty a následně její 
vojsko oblehlo Buštěves. Jindřich opakovaně žádal strakonickou jednotu o pomoc,192 ale 
nakonec musel uzavřít příměří. Představitele jednoty pak nabádal, aby se při jednání na 
Vildštejně co do ústupků poděbradským nepředávali.193 3. září 1450 však uzavřel i on 
smlouvu s poděbradskou stranou, že nebude činit nic proti ní;194 od té doby přestal být 
uváděn v glejtech pro strakonickou jednotu atd.

9. Další dráha:  V listopadu 1451 vstoupil do služeb bavorských vévodů.195 Byl i s bratrem 
Benešem na svatojiřském sněmu roku 1452,196 v listopadu s Hanušem jmenován mezi 

                                               
180 AČ II, s. 218-219, č. 5; viz také níže u Hynka Krušiny ze Švamberka.
181 V. BORŮVKA, Rodopis, s. 44.
182 ANM, Muzejní diplomatář, karton 27, datum 16. května 1447.
183 ANM, Muzejní diplomatář, karton 27, datum 13. listopadu 1447.
184 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 373, pozn. 3, 434; LL IV, s. 146, č. 186, s. 198, č. 267; AČ VII, s. 205-206, č. 3 
(poslední list patří do r. 1450, nikoli 1451, jak je uvedeno).
185 AČ VII, s. 206, č. 4.
186 R. URBÁNEK, ČD III/1, 760, pozn. 1, III/2, s. 373, pozn. 3; z pramenů např. AČ IV, s. 390, č. 5.
187 R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 722, pozn. 2, 760, pozn. 1.
188 LL IV, s. 39, č. 44.
189 SLČ, s. 141; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 339, 344.
190 LL IV, s. 146, č. 186. – Rožmberk se snažil zabránit válce mezi nimi před plzeňským sjezdem (LL IV, s. 148-
149, č. 190).
191 LL IV, s. 39, č. 44, s. 146, č. 186.
192 LL IV, s. 183, č. 246, s. 214, č. 298, AČ IV, s. 395, č. 14.
193 AČ IV, s. 396, č. 15.
194 Blíže rozebírá otázku dohody s poděbradskými R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 442, pozn. 1; srov. SLČ, s. 143.
195 FRA XX, s. 25; J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 137.
196 Tím se zřejmě opět politicky odklonil od strýce Hanuše.
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členy poselstva ke králi, za Ladislava neztratil politický vliv.197 Během kralování Jiřího už 
stál po celou dobu při panovníkovi. V 60. letech byl přísedícím dvorského soudu.

Jan Bechyně („Bechyňka“) z Lažan na Bechyni198

1. † mezi 1461 a 1467. Syn Jindřicha Lefla z Lažan a Kateřiny z Krakovce (nemanželská 
odnož Wittelsbachů). Bratr Hynek († před 1434). Synové Burián, Václav a Oldřich.

2. Rod: Slezský, i když původem německý rod rytířů ze Seidlitz, jehož jedna větev se už ve 
14. století nazývala Seidlitzové z Lažan (Łażany, u Svídnice). Otec Jindřich Lefl byl 
komorníkem krále Václava a jeho oblíbencem, působil jako hejtman v knížectví vratislav-
ském, neumarktském a namislavském. Usadil se v Čechách, na Krakovci poskytl azyl 
Janu Husovi. Zemřel r. 1420 na následky zranění z bitvy u Vyšehradu, kde ale bojoval již 
na katolické straně. Jiné větve rodu zůstaly ve Slezsku.

3. Dráha do r. 1448:  S bratrem se usadili na Bechyni, po které se rod posléze začal psát jako
Bechyňové z Lažan. Bratři zůstali na katolické straně. Jan, zvaný Bechyňka, působil ve 
vojenském bratrstvu Českých Budějovic,199 později vstoupil do rožmberských služeb.200

4. J. B. L. a Rožmberk:  Bratr Hynek měl r. 1427 záští s Oldřichem z Rožmberka.201 Jana 
přijal Rožmberk r. 1439 do příměří s tábority. Intenzivní styk mezi nimi začal až r. 1444; 
snad v té době vstoupil Jan do jeho služby. Dochováno pouze 8 listů (z toho 5 z období 
strakonické jednoty), bylo jich jistě mnohem více. Společně vystupovali při konfliktech 
s Táborskými, Oldřich mu pomáhal při řešení jeho sporů s králem Fridrichem, s Cáhlov-
skými, rozsuzoval jeho při s Budějovickými. Později Jan sloužil i Jindřichovi a Janovi 
z Rožmberka; r. 1460 byl jedním z rozhodčích ve sporu Jana z Rožmberka s otcem.202

5. J. B. L. a členové:  Za husitských válek působil ve vojenském bratrstvu Českých Budějo-
vic,203 ale ve 40. letech měl s městem spory o jakýsi majetek, ve kterém byl ubrmanem 
Děpolt z Rýzmberka.204 Ten a Jan z Lobkovic vedli současně s Janem Bechyní spory 
s Cáhlovskými. S Mikulášem z Lobkovic měl r. 1446 spor.205 Přátelské vztahy a spolu-
práce s Jindřichem ze Sobětic; pouze se Bechyňka jednou, snad r. 1450, dostal do pře se 
Soběticovým městem Týnem nad Vltavou a snad i s pánem města.206 Spory služebníků 
nepokazily vztahy s Janem z Hradce;207 jeho nebo Oldřicha z Hradce nebo Jana z Lobko-

                                               
197 Srov. k roku 1455 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 910, pozn. 1.
198 Literatura: OSN III, s. 625-627; A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 22-26, VIII, s. 102-103. Nepřesně Milan 
BUBEN, Bechinieové z Lažan, in: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 8, č. 24, 1992, 
s. 88-94. O minulosti rodu ze Seidlitz Tomasz JUREK, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 
1996, s. 285-286. – S tímto Janem Bechyní nebyl totožný a ani zřejmě nepatřil k jeho příbuzným Jan Bechyně 
(někdy zvaný de Praga), před husitskou revolucí podkomoří Království českého (soudí tak i Karl KÖPL, AČ 
VII, s. 401). Přesto jsou oba někdy považováni za touž osobu (např. u M. BUBNA, Bechinieové, s. 89).
199 Z. ŠIMEČEK, České Budějovice v období husitském, s. 25.
200 Výslovně je zmiňován jako Oldřichův služebník např. v AČ XXI, s. 307, č. 60, jako Jindřichův v AČ VII, s. 
206, č. 4, oboje snad k roku 1451 (druhý případ se ale obsahově hodí spíš do r. 1449).
201 LL I, s. 98, č. 142; A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 23.
202 SOA Třeboň, Cizí rody, č. 199 (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-
SOAT/CizyRody/199/charter#anchor).
203 K jeho vztahům s městem srov. i kvitanci obou bratří Budějovickým z r. 1435 v ANM, Genealogická sbírka 
H, H 2 – Bechyně z Lažan.
204 LL III, s. 330-332, č. 473.
205 LL III, s. 144-148, č. 202, 207. Možná to souviselo i s dřívější Janovou činností v budějovickém bratrstvu, 
mezi jehož práci patřilo loupení nejen na území táboritů, ale i na hlubockém panství Mikulášova otce.
206 Spor s Týnskými v LL IV, s. 257, 263-264; jinak ke vztahům se Sobětickým LL III, s. 272, 276, 341; AČ VII, 
s. 360, č. 288.
207 SOA Třeboň, Historica, sign. 916, inv. č. 1224 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J091&id=112229).
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vic si Bechyně přál za ubrmana ve sporu jedním přítelem Hanuše z Kolovrat (1449).208

Fungoval jako posel mezi Jindřichem z Rožmberka a Jindřichem z Kolovrat.209 Ve 
strakonické jednotě měl vojensky spolupracovat s Václavem z Michalovic.210

6. J. B. L. a poděbradští:  Zřejmě do roku 1450 spadají jeho spory s Václavem Zmrzlíkem a 
s Vodňanskými.211

7. Důvody vstupu:  Služební poměr k Rožmberkům.
8. V jednotě:  Zřejmě patřil ke strakonické jednotě jen z titulu rožmberského služebníka.212

Oficiálně se uvádí jako člen rožmberské strany až na glejtu z července 1451,213 jinak se na 
žádných listinných pramenech ke strakonické jednotě nevyskytuje. V květnu 1450 vydě-
šeně psal Rožmberkovi o poprasku, který u poděbradských vyvolalo zveřejnění listu pro
Krušinu ze Švamberka o chystaném vpádu Sasů. Krátce poté rozeslal opovědi poděbrad-
ským a poslal do pole všechny svoje lidi.214 I v době existence strakonické jednoty si na 
něho stěžoval Hanuš z Kolovrat a snad tehdy probíhal i spor s Týnskými. V srpnu 1452 
patřil k opovědníkům císaře Fridricha.215

9. Další dráha:  R. 1454 byl přísedícím na zemském soudu;216 měl vleklý konflikt s Vrati-
slaví. Naposled r. 1461 opovídal podle Jana z Rožmberka Albrechtovi Braniborskému.217

Syn Burián držel nejprve se zelenohorskou jednotou, ale posléze přešel na stranu Jiřího.

Arnošt Leskovec z Leskovce na Humpolci218

1.  Doložen od 1424, †1458. Syn Jana z Leskovce a Johanky ze Sovince. Mladší bratr Václav. 
Manželky 1. Kateřina, snad z Proseče nebo z Ostroměře († už 1420), 2. Anna, snad 
z Vlčetína.219 Synové Jetřich, Bohuslav a Vlachyně. 

2. Rod: Vladycký rod z Českomoravské vysočiny, na počátku svého vzestupu. Otec Jan 
zvětšil zprvu bezvýznamný majetek nákupem humpoleckého panství (po r. 1420), 
krátkodobě působil jako purkrabí na Špilberku, a ačkoli r. 1415 spolupečetil stížný list do 
Kostnice,220 za husitských válek se postavil na katolickou stranu.

3. Dráha do r. 1448:  Působil v blízkém okolí pánů z Hradce, jichž byl dlouho služebník.221

Začínal v husitských válkách na katolické straně, asi 1427-1434 byl stoupencem táborů. 

                                               
208 LL IV, s. 35-38, č. 37,40.
209 AČ VII, s. 206, č. 4.
210 LL IV, s. 213-214, č. 297.
211 SOA Třeboň, Historica, sign. 1481, inv. č. 1943 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J148&id=112948); tamtéž, sign. 1535, inv. č. 
2014 (http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J153&id=113019).
212 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 376, ho uvádí mezi členy jednoty s odkazem na Paprockého. Bartholoměj 
PAPROCKÝ Z GLOGOL a Paprocké wůle, Diadochos, id est svccessio jinak poslaupnost knjžat a králůw 
cžeských... O stawu panském..., Praga 1602, s. 247-248, však jen přetiskuje jeden z opovědních listů z května 
1450, nepřináší tedy pro tuto otázku nic nového oproti pramenům, které se dochovaly v originále.
213 LL IV, s. 319, č. 457.
214 LL IV, s. 209-221, č. 287, 290, 292, 297, 315.
215 LL IV, s. 350, č. 488.
216 RTT II, s. 245.
217 AČ III, s. 570, č. 744 (reg.).
218 Literatura: Nově o Leskovcích pojednává podrobně Roman BRZOŇ, Hrad Orlík nad Humpolcem, Humpolec 
2010; dále OSN XV, s. 915-916; A. SEDLÁČEK, Hrady IV, s. 308-309; XII, s. 178.
219 O Arnoštových manželkách R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 56, 62-63.
220 AČ III, s. 188, č. 6 (Jana z „Leskovic“ ztotožnil s Leskovcem R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 54).
221 Jako služebníka pánů z Hradce jej označuje literatura (OSN XV, s. 915-916; Josef PETRÁŇ, Skladba 
pohusitské aristokracie v Čechách, in: Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním feudalismu (=Acta 
Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1), Praha 1976, s. 9-88, zde s. 37). Přímo v pramenech jsem se 
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Před bitvou u Lipan se ale stal aktivním členem „panské jednoty“ a účastnil se jednání 
s basilejskými legáty r. 1435.222 Pokračoval na straně nejmírnějších utrakvistů i za vlády 
Albrechta a za interregna, na jehož počátku působil v diplomatických službách vdovy 
Alžběty. Od Albrechta 1439 jmenován hejtmanem na Znojmě (zároveň držel tamní hrad 
do r. 1453 v zástavě), t. r. 1439 byl nejvyšším zemským písařem.223 Aktivně vystupoval 
při jednáních na zemských sněmech224 či při urovnávání moravsko-rakouských pohranič-
ních sporů.225 R. 1448 asi následoval Menhartovu konverzi ke katolictví.

4. A. L. a Rožmberk:  Už r. 1422 se na Rožmberka obrátil Arnoštův otec Jan, zřejmě se 
žádostí o ochranu.226 R. 1439 byl Arnošt jednou z řady osob, které Oldřich pojal do svého 
příměří s Táborskými.227 Jistě byli spolu ve styku především v době strakonické jedno-
ty,228 ale z korespondence se nic nezachovalo.

5. A. L. a členové:  Již jeho otec Jan působil při pánech z Hradce,229 Arnošt byl služebníkem 
a důvěrníkem Menharta i potom Oldřicha z Hradce (např. asistoval u Menhartova propuš-
tění z vězení; r. 1451 měl rozhodovat ve sporu mezi Oldřicha s Bedřichem ze Strážnice; 
byl častým rukojmím v Janových dlužních úpisech a od r. 1452 poručník Janových 
dětí).230 S Bedřichem ze Strážnice se poznal asi už při působení u táboritů a zůstal jeho 
přímluvcem a snad i přítelem.231 Děpoltovi z Rýzmberka prodával majetky jako poručník 
pánů z Hradce. Leskovcové byli zadluženi u Jihlavských.232

6. A. L. a poděbradští:  Otec Jan koupil od Jana z Jenštejna, otce poděbradského jednotníka 
Pavla, Humpolec.233 Hlavním sousedem humpoleckého panství byl Mikuláš Trčka z Lípy
(jehož potomci r. 1496 Humpolec koupili od Arnoštových vnuků).234 Ve 40. letech byl 
Arnošt jedním z ubrmanů mezi Bítovskými z Lichtenburka a Rakušany.

7. Důvody vstupu:  Vazba na pány z Hradce.
8. V jednotě:  Mezi členy jednoty ho uvádí Pešina,235 soupisy členů jednoty ho nejmenují, 

pouze zmíněn mezi strakonickými v jindřichohradecké smlouvě r. 1449; spíše patřil do 
jednoty pouze z pozice služebníka pánů z Hradce. Obratný diplomat, ve smlouvě o 
příměří v Hradci v dubnu 1449 ustanoven ubrmanem za strakonickou jednotu za zeman-
ský stav (funkce se zprvu ujal ochotněji než panský ubrman Oldřich z Rožmberka, později 
na oba dva stížnosti kvůli liknavému přístupu).236 Informátor o poděbradské jednotě.237

9. Další dráha:  Členem delegace vyslané z kateřinského sněmu za králem Fridrichem. R. 
1451 pobyt J. Kapistrána ve Znojmě.238 Na základě závěti Jana z Hradce239 převzal Arnošt 

                                                                                                                                                  
s takovým výslovným označením nesetkal, ale jeho status služebníka vyplývá nepřímo z jeho neustálé blízkosti 
pánům z Hradce.
222 F. KAVKA, Poslední Lucemburk, s. 216.
223 SČPL I/2, s. 233, č. 938; R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 59.
224 K roku 1442 AČ I, s. 268, č. 9; k roku 1446 AČ II, s. 294, č. 20.
225 Především J. DŘÍMAL, Politika moravských královských měst za feudálních rozbrojů.
226 Zmínka v LL I, s. 46, č. 66; srov. R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 52.
227 LL II, s. 25, č. 36.
228 Srov. např. LL IV, s. 195-196, č. 263.
229 K r. 1421 F. KAVKA, Poslední Lucemburk, s. 99.
230 Viz u pánů z Hradce.
231 Blíže u Bedřicha ze Strážnice.
232 SČPL I/2, s. 247, č. 998.
233 AČ III, s. 560, č. 665; A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 47, XII, s. 178. 
234 RTT II, s. 481.
235 T. PEŠINA z Čechorodu, Mars Moravicus, s. 646.
236 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 367, 371, 399-400. Do funkce byl zvolen asi díky svým předchozím 
diplomatickým zkušenostem i díky tomu, že mezi zemany nebylo v řadách strakonické jednoty příliš na výběr.
237 Posílal jakousi zprávu „o Čabelickém“ (LL IV, s. 196, č. 263). Listy zasílal jen Oldřichovi z Hradce, nikoli 
Rožmberkovi, proto se nedochovaly.
238 L. HOSÁK, Historický místopis, s. 87.
239 RTT II, s. 229 (jmenován na druhém místě po Půtovi z Útěšic).
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jako poručník správu celého dominia pánů z Hradce. Na svatojiřském sněmu nepřítomen, 
krátce poté táhl s vojskem pánů z Hradce proti císaři Fridrichovi.240 V listopadu 1452 
zřejmě v dalším poselstvu do Vídně.241 Po Ladislavově nástupu byl r. 1453 potvrzen jako 
nejvyšší zemský písař, jeho bratr Václav r. 1454 byl jmenován přísedícím zemského 
soudu za zemanský stav (Arnošt tam zasedal z titulu svého úřadu rovněž).242 R. 1458 
Arnošt ještě volil krále; Václav pak působil jako purkrabí krále Jiřího na Hluboké, 
zatímco Jetřich se začal brzo od krále odklánět.243

Mikuláš II. z Lobkovic na Hasištejně244

1. † 1462. Syn Mikuláše I. Chudého z Lobkovic a Anny z Nechvalic (?). Mladší bratr Jan, 
sestra Anna. Manželka Žofie Plichtová ze Žirotína, synové Jan II., Mikuláš III., Jaroslav, 
Bohuslav.

2. Rod: Vladycký rod (od r. 1459/1479 panský) původem z Českolipska. Vzestup začal 
teprve za Mikuláše I. Ten byl nejvyšším písařem království, oblíbencem krále Václava IV. 
a původně Husovým příznivcem, ale během husitských válek podporoval Zikmundovu 
stranu, 1420-1421 hejtman žateckého landfrýdu.

3. Dráha do r. 1448:  R. 1438 stál Mikuláš II. na straně Jagellonců, po bitvě u Želenic byl 
krátce v zajetí Sasů.245 Zřejmě členem žateckého landfrýdu (k r. 1439);246 popravcem 
žateckého kraje (k r. 1449).247 Ve 40. letech se angažoval více v různých lokálních 
sporech než v zemské politice. Intenzivní, ale proměnlivé vztahy se saským kurfiřtem 
Fridrichem (střídaly se služební poměry a nepřátelství). Při dělení majetku r. 1440 při-
padlo Mikulášovi hasištejnské panství,248 v zástavě držel asi 1449-1454 město Kadaň.249

4. M. L. a Rožmberk: S otcem Mikulášem I. měl Oldřich spor o Hlubokou, kterou se Oldřich 
neúspěšně pokoušel získat. I s Mikulášem II. díky jeho držbě Hluboké přicházel Rožm-
berk často do styku: 29 dochovaných listů. Z toho 11 z doby před vznikem strakonické 
jednoty, jejichž tématem byly vzájemné ubrmanské služby, řešení Mikulášova sporu 
s bratrem Janem, v čemž se Rožmberk angažoval, a někdy i přátelské dary. Za strakonické 
jednoty byla dvě hlavní témata: Sasko (jednak domluvy ohledně sjednávání spojenectví 
s kurfiřtem Fridrichem, jednak Mikulášovy zprávy o dění v Sasku) a spor se Šternberky, v 
němž Mikuláš žádal o pomoc a vyzýval Rožmberka k rychlému konání. V porovnání s je-
ho otcem měl Oldřich k Mikulášovi II. mnohem bližší vztah, i když po r. 1452 asi skončil.

5. M. L. a členové:  V první polovině 40. let spor s bratrem Janem ohledně dělení majetku; 
oba sourozence r. 1445 usmířil Děpolt z Rýzmberka. Mikuláš vstoupil do strakonické 

                                               
240 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 652-653, 978.
241 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 978.
242 RTT II, s. 245; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 785, 791. – Kromě toho měl být Arnošt r. 1453 velmi krátkou 
dobu hejtmanem na Špilberku (R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 62).
243 R. BRZOŇ, Hrad Orlík, s. 65, 68; AČ V, s. 285, č. 24.
244 K hasištejnské větvi Friedrich BERNAU, Hassenstein. Ein Beitrag zur Geschichte des Erzgebirgs, Böhmisch 
Leipa 1893; Lukáš GAVENDA, Páni Hasištejnští z Lobkovic na sklonku středověku. Strojopis diplomové práce 
na Ústavu českých dějin FF UK, 2008; základní údaje o celém rodu Stanislav KASÍK – Petr MAŠEK – Marie 
MŽYKOVÁ, Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu, České Budějovice 2002; dále OSN XVI, s. 221-222; A. 
SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 134-135, XV, s. 55.
245 R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 373.
246 AČ III, s. 523-524, č. 408.
247 AČ III, s. 541, č. 533; B. RIEGER, Zřízení krajské I, s. 84.
248 Výpis z listiny o dělení majetku v HÚ AV, Pozůstalost A. Sedláčka, prosopografická část, karta Z Lobkovic.
249 Lobkovicovi patřilo pravděpodobně jen město Kadaň a nikoli hrad (srov. AČ I, s. 495, č. 5). L. GAVENDA, 
Páni, s. 24-25, uvádí, že hrad byl už od dřívějších dob samostatný, oddělený od města.
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jednoty společně s Alešem a Fridrichem ze Šumburka, Jindřichem z Weidy a Kadaní,250 se 
kterými byl i poté v blízkém kontaktu.251 Dobrý vztah s Alešem ze Šumburka (r. 1435 
atd.), později spor (urovnán r. 1446), ve strakonické jednotě kooperace.252 Kadaňští
svědčili už r. 1435 na lobkovické listině,253 asi r. 1449 se stal Mikuláš zástavním pánem 
města. Ve strakonické jednotě spolupracoval s pány ze Šumburka, Hynkem Krušinou ze 
Švamberka či Jindřichem z Kolovrat při jednání se Saskem a kromě Švamberka i při 
vojenských operacích. Hanuš z Kolovrat se u Rožmberků přimlouval za řešení jeho sporu 
se Žateckými a Lounskými.254 Ačkoli otec Mikuláš I. nevycházel se Švihovskými z Rýzm-
berka, ve 40. letech se oba rody spříznily: Vilém st. z Rýzmberka se oženil se Škonkou ze 
Žirotína, sestrou manželky Mikuláše II. Žofky; bratr Jan (o něm níže) si vzal přímo paní 
z Rýzmberka.255 Otec Mikuláš I. měl dále spor s Budějovickými;256 Mikuláš II. ve 40. 
letech nevycházel s Janem Bechyní z Lažan a s panošem Václava z Michalovic, Budějo-
vickým se neúspěšně snažil poskytnout ubrmanskou službu.257

6. M. L. a poděbradští:  V době strakonické jednoty měl záští s Holickými ze Šternberka (s 
kořeny asi již ve 30. letech)258 a se Žateckými a Lounskými.259 Dříve spor s Vodňanskými
(1446).260 R. 1455 smírné řešení majetkových otázek s Janem Caltou z Kamenné hory.261

Na dřívější záští otce Mikuláše I. se Zikmundem Děčínským z Vartenberka (došlo dokon-
ce k Lobkovicově zajetí) z 20. let navazoval jakýsi spor o čest mezi Mikulášem II. a 
Janem Děčínským.262

7. Důvody vstupu:  Jako katolicky smýšlející šlechtic, ale obklopený sousedy přejícími Jiří-
mu z Poděbrad263 byl vystaven nelehkému rozhodování a lavíroval.264 Na jeho příklon ke 
strakonickým měly asi vlivy i osobní spory s poděbradskými (zejm. se Šternberky).265

8. V jednotě:  Po dobytí Prahy se přidal k poděbradské jednotě,266 ale 31. srpna 1449 pře-
stoupil ke strakonickým.267 Vedl jednání s kurfiřtem Fridrichem Saským, účastnil se 

                                               
250 Přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.), průvodní dopis v LL IV, s. 94, č. 117.
251 Např. LL IV, s. 295, č. 415; viz i dále.
252 Blíže o vztazích s pány ze Šumburka u Aleše a Fridricha ze Šumburka.
253 L. GAVENDA, Páni Hasištejnští, s. 14.
254 SOA Třeboň, Historica, sign. 1483i, inv. č. 1948 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112930); Kolovratovy listy v LL IV.
255 LL I, s. 101-113, č. 150, 154, 166; B. PAPROCKÝ Z GLOGOL, Diadochos. O stawu panském, s. 114. O 
vzájemném kontaktu obou rodů v době strakonické jednoty svědčí list z 27. srpna 1450: SOA Třeboň, Historica, 
sign. 1497b, inv. č. 1973; http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J149&id=112978; opis 
v ANM, Muzejní diplomatář, karton 27).
256 LL I, s. 113, č. 166.
257 LL IV, s. 143-144, č. 202, 204, s. 147, č. 206; LL III, s. 82, č. 120.
258 K r. 1439 AČ III, s. 523-524, č. 408. Z let 1449-1450 pak řada dokladů v LL IV.
259 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 461, pozn. 2; ke sporu se Žateckými roku 1450 srov. zejm. AČ IV, s. 408-410, č. 
16, 17, 18, 19, 20, 22.
260 LL III, s. 143-144, č. 202, 204.
261 A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 272, 319; L. GAVENDA, Páni Hasištejnští, s. 18-19.
262 F. BERNAU, Hassenstein, s. 73, 93.
263 Jejich sousedství bylo pro Mikuláše nepříjemné zvláště při jeho, jak se zdá, dosti svárlivé povaze: srov. o jeho 
četných sporech nejen se členy nepřátelské strany, ale i se straníky vlastními v předchozích bodech.
264 R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 187, připisuje jeho kolísání zištným pohnutkám.
265 Srov. žádost o pomoc proti Holickým ze Šternberka už pět dní po vstupu do jednoty (LL IV, s. 95, č. 118).
266 O Lobkovicově obratu R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 375, pozn. 1, zmínky v korespondenci v LL IV, s. 133, č. 
163, s. 170-171, č. 229. Ještě v říjnu 1448 se Mikuláš blížil rožmberské straně (glejty v SOA Třeboň, Historica, 
sign. 1066, inv. č. 1438 a sign. 1067, inv. č. 1439; 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J106&id=112444; 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J106&id=112445) a v listopadu se posílal za 
Rožmberkem posla (LL III, s. 367, č. 516). Až poté se přiklonil k jednotě poděbradské, při níž je doložen ještě 
v červenci 1449 (LL IV, s. 77-78, č. 94). Ovšem už v dubnu usilovala strakonická jednota o jeho získání (LL IV, 
s. 47, č. 54). – Poznamenejme, že v LL III, s. 373, č. 526, se považuje za Oldřichovu odpověď na Mikulášovo 
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plzeňského sjezdu s ním; přinášel zprávy pro strakonickou jednotu. Aktivní účast ve válce 
v květnu a červnu 1450.268 Také to, že přivedl do strakonické jednoty i Kadaňské, svědčí o 
jeho rozhodném postoji. Ještě v době vildštejnské smlouvy prosazoval pokračování 
v boji;269 i poté měl spory s Žateckými a Lounskými a ještě v říjnu poděbradští poplenili 
jeho panství při návratu ze Saska.270 Zřejmě obratný válečník a diplomat.271 Strakonická 
jednota mu však příliš nepomohla, naopak svým „zběhnutím“ k ní na sebe poutal zlobu 
poděbradské strany.

9. Další dráha:  Na svatokateřinském sněmu navrácení dobytých majetků. Do r. 1451 ještě 
uváděn v glejtech vždy jako člen strakonické strany; r. 1452 navzdory přízni, kterou 
projevil Janu Kapistránovi,272 volil 1452 Jiřího z Poděbrad na svatojiřském sněmu, od té 
doby natrvalo zůstal jeho straníkem. Členem revizní komise přezkoumávající zápisy na 
královské statky r. 1453.273 Dostával privilegia od krále Ladislava, asi i Jiříkovým 
zprostředkováním; konal diplomatické a vojenské služby pro Jiřího a Ladislava. 1459 
s bratrem obdržel od císaře Fridricha III. povýšení do panského stavu a další pocty.

Jan (I.) Popel z Lobkovic na Hluboké274

1.  † 1470. Syn Mikuláše I. Chudého z Lobkovic a Anny z Nechvalic (?). Starší bratr Mikuláš 
II., sestra Anna. Manželka Anna z Rýzmberka, synové Václav, Děpolt, Ladislav, další 
zemřeli v dětství, dcery.

2. Rod: Bratr Mikuláše z Lobkovic – viz u něho.
3. Dráha do r. 1448:  Při dělení majetku s bratrem Mikulášem (viz u něho) r. 1440 mu 

připadla Hluboká a středočeské statky (Lobkovice aj.); definitivně je obdržel až r. 1447. 
Stal se tak Jihočechem, proto byl blíže Rožmberkům a jejich straně než Mikuláš, ačkoli i 
on vystupoval povětšinou pouze v regionálních záležitostech a konfliktech s Rakušany.

4. J. L. a Rožmberk:  Už r. 1439 ho Oldřich přijímal do svého příměří s Táborskými. Z 16 
dochovaných listů paradoxně zřejmě žádný nepatří do období strakonické jednoty. 
Nejčastěji se týkaly různých sporů a prostředkování v nich; nevýhodou bylo, že oba měli 
potíže i se služebníky toho druhého. Poslední jednoznačně datovaný dopis pochází z r. 
1447 a v období strakonické jednoty ho i rožmberská korespondence se třetími osobami 
zmiňuje málo. V pozdějších letech hojná korespondence a majetkové transakce s Janem 
z Rožmberka, r. 1464 měli spor o majetek275 a nakonec je rozdělila zelenohorská jednota: 
Lobkovic se jako odpůrce jednoty dokonce dostal Rožmberkovi do zajetí, kde zemřel.

                                                                                                                                                  
poselství z listopadu 1448 list datovaný v sobotu po sv. Alžbětě roku XLVIIIIo, přičemž podle editorky mělo 
datum znít XLVIIIo a došlo prý k písařské chybě. Podle zmínky o jednotě ale odpověď patří určitě opravdu až do 
r. 1449 a vztahuje se k jiné Mikulášově žádosti; nehledě na to, že by poselství a odpověď dělilo plných 21 dní.
267 Poděbradská jednota toto považovala za hrubé porušení svého zápisu z Mikulášovy strany (R. URBÁNEK, 
ČD III/2, s. 375, pozn. 1) a nadále prohlašovala, že Mikuláš je formálně jejím členem (LL IV, s. 266, č. 374).
268 Mikuláš kvůli obavám o bezpečnost ani nevyslal posly na dubnový sjezd do Pelhřimova a válku proti 
poděbradským, jmenovitě Šternberkům, zahájil jako jeden z prvních (LL IV, s. 176, č. 235; R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 417, pozn. 3).
269 AČ IV, s. 407, č. 15.
270 LL IV, s. 295-298, č. 416, 417.
271 Srov. o uznání, jaké pro něj prý měl Fridrich Saský i jiní (František PALACKÝ, Dějiny národu českého w 
Čechách a w Morawě IV/1, Praha 1857, s. 255, pozn. 240).
272 F. PALACKÝ, Dějiny, s. 255, pozn. 240; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 582.
273 AČ IV, s. 420; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 782.
274 Kromě literatury uvedené u Mikuláše z Lobkovic A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 134-136.
275 AČ III, s. 573, č. 764.
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5. J. L. a členové:  Manželka Anna byla dcerou Jana Švihovského z Rýzmberka;276 Popelův 
švagr Vilém z Rýzmberka r. 1464 prostředkoval mezi ním a Janem z Rožmberka.277

S Děpoltem z Rýzmberka si pomáhali při řešení některých sporů a s jeho dcerou Annou se 
oženil Janův syn, též Děpolt.278 V první polovině 40. let měl Jan spor s bratrem Mikulá-
šem ohledně dělení majetku: Mikuláš mu nechtěl postoupit Hlubokou; r. 1445 došlo 
k dohodě,279 o něco později i ke skutečnému smíru a od té doby měl s bratrem přátelský 
vztah, Jan po bratrově smrti byl zřejmě i poručníkem jeho dětí.280 Při řešení drobných 
sporů se objevuje někdy ve spojitosti s Janem Bechyní z Lažan.281 Sám měl 1446-1447 
spor se švamberským panošem.282 Ohledně otce Mikuláše I. srov. výše u Mikuláše II. 
z Lobkovic. V některých záležitostech ho měl podporovat Racek Rýzmberský z Janovic.283

6. J. L. a poděbradští:  R. 1449 se především pro svou podporu bratru Mikulášovi dostal do 
konfliktu s Holickými ze Šternberka a Zmrzlíky ze Svojšína.284 Sám Jiří z Poděbrad mu r. 
1450 dobyl tvrz Lobkovice a uvázal se v ní.285 Spor měl i s Vodňanskými.286 Zdeněk ze 
Šternberka byl r. 1468 strůjcem jeho zajetí.

7. Důvody vstupu:  Pro členství v jednotě u něho neplatily překážky jako u bratra Mikuláše, 
naopak bylo logické, že jako katolík v neklidné době hledal oporu v geograficky blízkých 
pánech z Rožmberka.

8 V jednotě:  Zakládající člen jednoty. Přítomen na plzeňském sjezdu v březnu 1450. Aktivně 
se účastnil války v květnu a červnu 1450,287 jemu samému byla dobyta tvrz 
v Lobkovicích.

9. Další dráha:  Rozhodnutím svatokateřinského sněmu mu byly vráceny Lobkovice. Jiřího z 
Poděbrad za zemského správce uznal nerad až v září 1452, předtím ještě s Rožmberky 
opověděl císaři Fridrichovi III. Přesto byl i on od císaře r. 1459 povýšen do panského 
stavu. Od krále Ladislava byla vyplacena Hluboká, Jan pak držel hrady Helfenburk a 
Rožmberk, zastavené od Rožmberků. Po r. 1452 již zůstal při Jiřím, postavil se proti 
zelenohorské jednotě, r. 1469 byl od jednoty zajat a dožil v zajetí u Jana z Rožmberka.

Václav „Michalec“ z Michalovic na Strakonicích288

1.  † 1451. Zřejmě syn Jana III. z Michalovic a Magdalény z Koldic.289 Pravděpodobní bratři 
Jan IV., Petr I., Jindřich I. a Zikmund, snad i Markvart (všichni † ve 20.-30. letech), 
sestra.

                                               
276 S. KASÍK a kol., Lobkowiczové, s. 60.
277 AČ III, s. 573, č. 764.
278 Martin KOLÁŘ, Rod pánů Švihovských z Risenberka, Tábor 1892, s. 12.
279 AČ IV, s. 400-401, č. 6.
280 F. BERNAU, Hassenstein, s. 95.
281 LL III, s. 200-206, IV, s. 36-37, č. 40.
282 Poprvé LL III, s. 94, č. 133.
283 LL III, s. 219, č. 309.
284 LL IV, s. 120-121, č. 144.
285 AČ II, s. 288-289.
286 AČ XXI, s. 309, č. 62.
287 FRA XLII, s. 69, č. 42.
288 Literatura: Miroslav SVOBODA, „Jáť chci hnánie s tebú míti.“ Sonda do života jihočeského šlechtice před 
polovinou 15. století, in: JSH 68, 1999, s. 25-34; Zdeněk BERAN, Poslední páni z Michalovic. Jan IV. 
(†1435/1436) a Jindřich II. (†1468), České Budějovice 2010; OSN XVII, s. 277-278; A. SEDLÁČEK, Hrady
XI, s. 132-137.
289 Ve starší literatuře byl Václav považován na základě Březanova rodokmenu v genealogii Vartenberků (sic) za 
syna Petra I., tedy za Janova vnuka. Nově se Z. BERAN, Poslední páni, s. 50-52, domnívá, že Václav byl synem 
paní z Koldic, a tedy Jana III., a to na základě podoby jím používaného erbu.
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2. Rod: Přední starobylý panský rod, pojmenovaný podle hradu u Mladé Boleslavi, odnož 
Markvarticů. Otec Jan byl zprvu důvěrníkem krále Václava IV., poté člen panské opozice 
a nakonec bojovník proti husitům, stejně jako ostatní členové rodu.

3. Dráha do r. 1448:  Duchovní. Nejpozději od r. 1424 byl představeným strakonické ko-
mendy johanitů, roku 1432/1434 se stal generálním převorem české provincie řádu. Věno-
val se i světské politice, člen „lipanské“ jednoty, do bitvy u Lipan poslal své jednotky. 
Stoupenec krále Albrechta II. a poté nároků Ladislava, člen rožmberské strany. V l. 1438-
1439 asi dočasně spravoval i rodové majetky, než dovršil plnoletost synovec Jindřich; 
jako velkopřevor spravoval strakonické panství a další majetky řádu; kromě toho měl od 
Albrechtovy vlády do r. 1453 ve správě horní město Kašperské Hory.290 Od r. 1440 
hejtman prácheňského kraje.

4. V. M. a Rožmberk:  Blízký vztah můžeme tušit již od 20. let (poprvé r. 1429 byl Václav 
opravcem Rožmberkova příměří se Zmrzlíky ze Svojšína), korespondence dochovaná 
teprve od r. 1441: 61 listů; jen 10 z období strakonické jednoty. Václav často žádal Oldři-
cha o rady; politicky byl na něm závislý, což se obecně vědělo;291 i církevní otázky někdy 
nechával Václav na Oldřichově rozhodnutí.292 Ubrmanské služby: Oldřich prostředkoval 
ve Václavových sporech např. s vévodou Jindřichem Bavorsko-landshutským a s Novo-
městskými, naopak Václav mezi Rožmberkem a Zmrzlíky. Spolupracovali proti Táboru a 
jeho stoupencům a zasílali si o nich informace a výstrahy. Zpravovali se i o jiných věcech 
(směny, pohraniční války aj.). Pomáhali si při řešení drobných sporů (ty vyřizoval i s Old-
řichovými syny), i když ty probíhaly mimo jiné i mezi služebníky obou dvou, a to i v době 
strakonické jednoty, aniž by ale narušily vztah obou pánů. Opakovaně přátelské služby, 
posílání zvířat, pokrmů, turnajové zbroje apod.; Václav byl zván na svatbu Rožmberkovy 
dcery. Michalec byl ve strakonické jednotě podle korespondence asi Oldřichovým nejbliž-
ším přítelem. Možná byli i vzdáleně příbuzní, ačkoli se to už neodráželo v oslovování.293

5. V. M. a členové:  Vzdálenější příbuzný Švihovských z Rýzmberka;294 stýkal se s Janem 
z Rýzmberka a svědčil si s ním navzájem na listinách.295 S Vilémem starším Rábským se 
oslovoval „bratře“, stejně jako s Hynkem Krušinou ze Švamberka.296 R. 1447 z nějakého 
důvodu odmítl rozsuzovat spor Budějovických se Švamberkem.297 V Menharta z Hradce
velkou důvěru neměl.298 Mikuláš z Lobkovic vedl r. 1447 spor s jeho panošem.299 Ve 
strakonické jednotě měl s Václavem vojensky spolupracovat Jan Bechyně z Lažan.300

                                               
290 O Kašperských Horách LL IV, s. 303, č. 433, a J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 121, 182.
291 Známé je Václavovo zdůvodnění jeho plánované neúčasti na sjezdu v Horažďovicích v roce 1444: „Poněvadž 
tu Tvoje Milost sám nebude, jáť také nemám, proč tam jezditi.“ (LL II, s. 368, č. 424). Častokrát byl Rožmberk 
vyzýván, aby kamsi přijel a obeslal k tomu i Michalovice (LL I, s. 201, č. 297, II, s. 108, č. 132). Když se na 
stranický sjezd, kam Oldřich jel, Václav dostavit nemohl, souhlasil dopředu „podle Tvé Milosti“ s tím, co se 
ujedná. Dotyčný sjezd ale kvůli Václavovu zaneprázdnění Oldřich odložil (LL III, s. 364-365, č. 511, 512). 
292 LL III, s. 103-105, č. 148.
293 V oslovování zůstávali u „standardního“ „příteli milý“, jen zcela výjimečně „příteli zvláště milý“. – Spříznění 
mezi Rožmberky a pány z Michalovic napovídá psaní Elišky z Koldic Jindřichovi z Rožmberka, otci Oldřicha 
II., ve kterém oslovuje Jindřicha „ujče“. Slovem ujec se rozumí strýc ze strany matky a Eliščinou matkou, jak je 
v listě dokonce uvedeno, byla Klára z Michalovic. Ta tedy měla být příbuzná Rožmberků (I. NOHOVÁ, 
Příbuzenské vztahy, s. 23; inkriminovaný list v AČ XIV, s. 3, č. 1477; Z. BERAN, Poslední páni, se o Kláře 
nezmiňuje). Je ale možné, že oslovení odráží pouze známé svazky obou rodů už v dávnějších generacích.
294 Václavova pravděpodobná teta Barbora byla manželkou jednoho z Vilémů z Rýzmberka, zřejmě šlo o 
bratrance Jan z Rýzmberka (rodokmen u Z. BERANA, Poslední páni, s. 173).
295 LL III, s. 306, č. 436; o svědčení J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 162; RTT II, s. 162; Bartholoměj PAPROCKÝ 
Z GLOGOL a Paprocké wůle, Diadochos, id est svccessio jinak poslaupnost knjžat a králůw cžeských... O stawu 
panském..., Praga 1602, s. 113.
296 SOA Třeboň, Historica, sign. 1497b, inv. č. 1973; 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J149&id=112978); AČ XV, s. 2, č. 1.
297 LL III, s. 199, č. 276.
298 R. 1447 byl poplašen zvěstí, že se Menhart prý zapsal ke spolku s Táborskými (LL III, s. 250-251, č. 355).
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6. V. M. a poděbradští:  Členy poděbradské jednoty byli bratranec z matčiny strany Hanuš 
z Koldic, hlavně ale synovec Jindřich Kruhlata z Michalovic.301 Příbuzenský vztah měl i 
ke Zdeňkovi ze Šternberka: nazýval jej „sestřencem“.302 Z dřívějška, kdy dotyční patřili 
k táborským straníkům, pokračovaly do doby strakonické jednoty Václavovy spory 
s Vodňanskými, Píseckými a Kateřinou z Božovic. 

7. Důvody vstupu:  Blízký vztah s Oldřichem z Rožmberka, jehož politiku následoval za 
všech okolností. Dále potřeba ochrany ve sporech se sousedy, klonícími se k poděbradské 
jednotě (stěžoval si na ně i na samotném strakonickém sjezdu).303 Vzhledem k pozici 
duchovního snad i náboženské přesvědčení.

8. V jednotě:  Zakládající člen jednoty, která se ustavila přímo v jeho Strakonicích. Účastnil 
se plzeňského sjezdu v březnu 1450. Jinak snad ze zdravotních důvodů nebyl příliš aktivní 
(víme, že nebyl např. na jihlavském sněmu), občas přispěl návrhem či zprávami Rožmber-
kovi. Ani jeho osobní účast ve válce roku 1450 není jistá, ač se s ní počítalo.304

9. Další dráha:  Na kateřinském sněmu zvolen členem poselstva ke králi. Zemřel už 25. srpna 
1451. Naživu z jeho příbuzných zůstal jen bratranec Jindřich Kruhlata, který byl až do své 
smrti r. 1468 (rod tím po meči vymřel) věrný Jiřímu z Poděbrad.

Vaněk z Pecky na Pecce a Semilech305

1.  † po 1463. Syn Jarka z Železnice a Pecky a Ernuše z Rovně; bratr či bratranec Jaroslav; asi 
dcera Kateřina, provdaná za Protivu z Rožmitálu.

2. Rod:  Zřejmě panský306 rod z Podkrkonoší, který se dříve psal ze Železnice, avšak byl 
nebohatý a pouze regionálního významu. Otec Jarek patřil k panské jednotě proti Václa-
vovi IV., byl přísný katolík, 1433 z donucení konvertoval k husitství (†1434).

3. Dráha do r. 1448:  Žil na rodovém zboží Pecce a Semilech. 1440 účast na ustavujícím 
zápise čtyř spojených východočeských landfrýdů v Čáslavi.307

4. V. P. a Rožmberk:  Dva listy z r. 1450, tehdy zřejmě i osobní schůzka. Styk s Rožmber-
kem v době strakonické jednoty více zprostředkovával Oldřich z Hradce.308

                                                                                                                                                  
299 LL III, s. 147, č. 206.
300 LL IV, s. 213-214, č. 297.
301 Jindřich byl sice také katolík, ale vázaný rodinnými vazbami k poděbradským. Žádné výslovné zmínky 
nehovoří o styku Václava s ním po roce 1439, naopak r. 1450 byl i Václav („strýc milý“) adresátem Jindřichovy 
opovědi (SOA Třeboň, Historica, sign. 1378, inv. č. 1808 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J137&id=112812).
302 LL III, s. 243, č. 345 – snad na základě toho, že prvním manželem Václavovy pravděpodobné sestry Kunky 
byl Jaroslav ze Šternberka, který ale byl už dlouho po smrti (Z. BERAN, Poslední páni, s. 173).
303 AČ XV, s. 2, č. 1.
304 LL IV, s. 213-214, č. 297.
305 Literatura: A. SEDLÁČEK, Hrady V, s. 104-105, X, s. 278, 300.
306 Stavovská příslušnost rodu mi není úplně jasná. Mezi urozenými pány je Vaněk jmenován např. v svědečných 
řadách listin v AČ II, s. 68-69, č. 16, 17; rovněž příbuzenské svazky s pány z Lemberka či z Rožmitálu napoví-
dají o příslušnosti k vyšší šlechtě. Faktickým významem se ale rod řadil asi spíše na úroveň nižší šlechty: Jarek 
ze Železnice je na listině panské jednoty psán dosti nízko mezi vladyckými členy (AČ I, s. 61, č. 8); Vaněk 
oslovoval Oldřicha z Rožmberka poníženě „urozený pane mně přieznivý a na mě laskavý (LL IV, s. 163, č. 215; 
AČ XIV, s. 50, č. 1583).
307 AČ I, s. 255, č. 3. Z toho i z přátelství s Koldou, asi též s Bedřichem ze Strážnice, by bylo možné usuzovat, že 
Vaněk již zůstal minimálně v politické rovině stoupencem kališnictví. Při jeho stycích s propoděbradskými 
katolíky (za které lze asi považovat příslušníky rodů z Bergova či z Rožmitálu a snad některé sousedy jeho 
statků) však lze uvažovat i o opačné možnosti, že i Vaněk byl katolíkem.
308 LL IV, s. 64, č. 77, s. 102, č. 124, s. 106, č. 128.
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5. V. P. a členové:  Jako člen strakonické jednoty se vyskytoval ve společnosti dalších 
východočeských jednotníků (Koldy, Šofa, Bedřicha ze Strážnice) a častý kontakt měl 
tehdy i s Oldřichem z Hradce, který se ujímal jeho žádostí.309

6. V. P. a poděbradští:  Před příklonem ke strakonické jednotě byl zřejmě sám poděbrad-
ským straníkem. R. 1439 svědčil na listině Kateřiny z Bergova.310 Jaroslav z Pecky byl 
služebníkem Mikuláše Trčky z Lípy, v květnu 1450 opověděl Rožmberkovi.311

7. Důvody vstupu:  Vzhledem k pravděpodobnému rozdvojení rodové politiky, kdy Jaroslav 
zůstal při poděbradské jednotě, by se dalo pomýšlet i na pragmatické motivy, ale zprávy o 
jeho ohrožení od poděbradských dávají tušit, že v pozadí mohly být blíže neznámé spory 
s landfrýdem, podobně jako u ostatních členů strakonické jednoty z východních Čech.312

8. V jednotě:  Členem jednoty podle všeho oficiálně nebyl. V souvislosti s jednotou se obje-
vuje jen v korespondenci, která dokládá vzájemné spojenectví. Na podzim 1449 (během 
příměří) se cítil ohrožen od poděbradské jednoty.313 V březnu 1450 zván na sjezd do 
Plzně.314 Poté se z pramenů vytrácí.

9. Další dráha:  Neúčastnil se svatojiřského sněmu; v politickém dění se již nevyskytuje. 
Dožil na svých statcích zřejmě v poklidu.

Plzeň315

1.  –
2. Charakteristika: Královské město, založené okolo roku 1290, důležité obchodní centrum. 

Za Václava IV. zůstalo na královské straně.
3. Dráha do r. 1448:  Od roku 1417 byla u moci reformní strana, Plzeň se podle představ 

kališníků měla stát hlavním husitským centrem. V březnu 1420 ale město kapitulovalo 
před Zikmundovým vojskem, následně vstoupilo do plzeňského landfrýdu a stalo se 
oporou krále a katolicismu. Hlavní postavou městské politiky byl konšel Prokop Fegale. 
Všechny pokusy husitů o dobytí města (1421, 1427, 1431, 1433-1434) ztroskotaly. R. 
1434 se plzeňská vojska (alespoň v rámci vojska landfrýdu) po přestálém obléhání 
účastnila bitvy u Lipan.316 Později patřila Plzeň k rakouské straně, často posílala zástupce 
na sněmy, sjezdy se konaly i přímo v Plzni.

4. P. a Rožmberk:  Pouze 4 dochované listy (3 z doby strakonické jednoty), týkaly se vstupu 
Plzně do jednoty r. 1449 a řešení drobných sporů. R. 1446 měli Plzeňští spor se Soběslaví, 
rožmberským poddanským městem; Oldřich si při tom postěžoval na dlouhodobou ne-
ochotu Plzně podobné spory řešit.317

                                               
309 K celému bodu 5 viz předchozí poznámku 308.
310 AČ II, s. 67-68, č. 16.
311 LL IV, s. 202, č. 274.
312 Existuje ještě krajní třetí varianta, která vychází z toho, že Vaněk se u strakonické jednoty naposled 
připomíná v březnu 1450 a Jaroslav u Trčků teprve v květnu: Vaněk s Jaroslavem by se vůbec nerozdělili, ale 
v roce 1450 by přešli společně od strakonické jednoty k poděbradské. Je to však málo pravděpodobné, muselo 
by se tak stát během krátkého časového úseku mezi březnem a květnem 1450.
313 LL IV, s. 102, č. 124, s. 106, č. 128. Počátky jeho svazku se strakonickou jednotou spadají zřejmě do jara 
1449, tedy pár měsíců po jejím vzniku (LL IV, s. 64, č. 77 ke květnu 1449).
314 LL IV, s. 163, č. 215.
315 Literatura: Miroslav BĚLOHLÁVEK a kol., Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965; Josef 
STRNAD (ed.), Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I (1300-1450), Plzeň 1891, II (1450-
1526), Plzeň 1905; OSN XIX, s. 965-969. – V pramenech bylo město nazýváno Nová (Nový) Plzeň.
316 Petr ČORNEJ, Lipanská křižovatka, Praha 1992, s. 193.
317 LL III, s. 98, č. 140. K celému sporu řada listů tamtéž, s. 84-110.
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5. P. a členové:  V plzeňském landfrýdu působilo město spolu s pány ze Švamberka, z Kolo-
vrat a z Rýzmberka; všichni svědčili na plzeňských listinách.318 Pouze r. 1430 se plzeňské 
kontingenty účastnily tažení proti Kolovratům, když ti přešli k husitství. Hynek Krušina 
ze Švamberka měl asi na město jistý politický vliv.319 Děpolt z Rýzmberka patřil k věřite-
lům Plzeňských.320 Rýzmberkové pomáhali městu při obléhání husity r. 1433-1434 (což 
činil tajně i Jan ze Sobětic) a později financovali stavbu plzeňského kostela.321 R. 1449  
byla Plzeň ve sporu se služebníkem Jindřicha ze Sobětic.322 Českobudějovičtí měli r. 1446 
rozsuzovat spor mezi Plzeňskými a Soběslavskými.

6. P. a poděbradští:  Přibík z Klenové, pozdější majitel hradu Věžky u Plzně, byl druhým 
tajným spojencem Plzně při husitském obléhání r. 1433-1434. Ještě r. 1448 Plzeňští 
svědčili na listině Viléma st. z Rýzmberka, než ten přestoupil k poděbradské straně.323

7. Důvody vstupu:  Dlouhodobě pevně stála na katolické straně, navíc ji na rozdíl od Budě-
jovic nezatěžovaly spory se šlechtici. Důvodem odporu měst proti Jiříkovu správcovství 
byla i neochota mu platit poplatky náležející králi; Plzeň byla už tak zadlužená.

8. V jednotě:  Účastnila se sjezdu rožmberské strany v říjnu 1448; do jednoty vstoupila 22. 
dubna 1449 jako první z měst.324 Vybírána za místo důležitých sjezdů; z březnového 
sjezdu s poděbradskými v r. 1449 možná sešlo, o rok později zde byl uspořádán velký 
sjezd s Fridrichem Saským, stranický sjezd se zde konal i r. 1452. Plzeňské jednotky r. 
1450 podpořily Švamberky proti Rackovi z Malšína i celou strakonickou jednotu ve válce 
proti poděbradským; po bitvě u Rokycan se vojsko jednoty položilo na plzeňských 
občinách.325 V l. 1448-1453 v exilu v Plzni sídlila pražská kapitula; zda tam zavítal i 
Kapistrán, není jisté.326

9. Další dráha:  Plzeň se účastnila benešovského sněmu r. 1451, nikoli už svatojiřského r. 
1452. Jiřího z Poděbrad uznala za gubernátora až v září 1452.327 Zaujala vstřícný postoj 
k Ladislavovi;328 ten r. 1453 daroval městu rychtu, ale pro odpor rychtářské rodiny muselo 
být ustanovení odvoláno a kompenzováno jinými privilegii městu. Od r. 1466 Plzeňští 
podporovali zelenohorskou jednotu a až do r. 1479 stranili Matyáši Korvínovi.

Václav Hecht z Rosic na Veveří329

1. † před 1455.330 Syn Jošta Hechta z Rosic a Markéty Bítovské z Lichtenburka.331 Bez 
známých bratrů nebo synů.

                                               
318 Např. J. STRNAD, Listář I, s. 397-399, č. 364, s. 408-410, č. 372. Plzeňští sami svědčili na listinách 
Rýzmberků (AČ VII, s. 630-631, 644-645, č. 41, 42, 65).
319 Mimo jiné měl Krušina pomoci zprostředkovat smír Plzně s poděbradskými r. 1452 (R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 673); k r. 1449 LL IV, s. 93, č. 115. Srov. i níže u Hynka Krušiny ze Švamberka.
320 AČ IX, s. 264, č. 21.
321 Poslední zmiňuje P. ČORNEJ, Lipanská křižovatka, s. 166; k ostatnímu tamtéž i jinde.
322 LL IV, s. 93, č. 115.
323 AČ VII, s. 644-645, č. 65.
324 Přiznávací list i průvodní dopis k němu v LL IV, s. 48,č. 56.
325 AČ III, s. 380-381, č. 24, 25, FRA XLII, s. 69, č. 42; SLČ, s. 143; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 443, 455.
326 O Kapistránovi v Plzni je zpráva jen v Hájkově kronice (srov. J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 374; poznámku u J. 
STRNADA, Listář II, s. 3).
327 Regesty pramenů k tomuto: J.STRNAD, Listář II, s. 5.
328 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 702.
329 Literatura: OSN XI, s. 15; J. PILNÁČEK, Staromoravští rodové, s. 389. Člen strakonické jednoty se skutečně 
jmenoval Václav. V regestu jeho přiznávacího listu do jednoty v AČ III, s. 541, č. 533 bylo jméno změněno na 
Jana Hechta z Rosic a tato chyba se udržela ve všech dalších regestech této listiny i ve veškeré mně známé 
literatuře. Originál se nachází v SOA Třeboň, Historica, sign. 1142, inv. č. 1526 –
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J114&id=112530).
330 Veveří bylo r. 1455 již královou odúmrtí (AČ VII, s. 592, č. 63).
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2. Rod:. Moravský vladycký rod stejného původu s Tunkly z Brníčka, vyskytující se od první 
pol. 14. st. Posledním doloženým mužským příslušníkem byl právě Václav. Otec Jošt, 
pozdější podkomoří moravského markrabství,332 byl straníkem markrabího Jošta, pečetil 
přímluvný list za Jana Husa,333 v husitských válkách ale působil na straně krále Zikmunda 
a Albrechta Habsburského; účastník moravských landfrýdů z let 1421, 1434, 1440.334

3. Dráha do r. 1448:  Vyskytuje se v pramenech teprve od r. 1446. Seděl na zastaveném 
zeměpanském hradě Veveří, zápisně držel i Střílky, třetím hradem byly rodové Rosice.

4. V. H. R. a Rožmberk:  Doložen nedochovaný list Oldřichovi z Rožmberka ve věci sporu 
s Jindřichem z Lipé. 

5. V. H. R. a členové:  S Janem Ozorem z Boskovic společný vstup do strakonické jednoty. 
Jošt svědčil na listině Elišky a Menharta z Hradce;335 Oldřich z Hradce se za Václava 
přimlouval ve sporu s Jindřichem z Lipé.336 Otec r. 1442 koupil ves od Jana z Lomnice; 
téhož pána pohnal r. 1446 veveřský kaplan ve sporu o desátek.337

6. V. H. R. a poděbradští:  Konflikt s představitelem moravského landfrýdu Jindřichem 
z Lipé r. 1450.

7. Důvody vstupu:  Snad vazba na pány z Hradce či spor s Jindřichem z Lipé.
8. V jednotě:  Vstup do jednoty 15. června 1449.338 Jmenován mezi členy jednoty v soupise 

členů r. 1450 aj. dokumentech. Podle vildštejnské smlouvy byl s Ozorem zahrnut do 
příměří a být obeslán, zda s tím souhlasí, nebo ne – šlo asi také o spor s Jindřichem z Lipé, 
který trval ještě v listopadu 1450, tedy v předvečer kateřinského sněmu;339 na sněm 
Václav vyslal zástupce.340

9. Další dráha:  Roku 1452 člen doprovodu krále Fridricha III. na císařské jízdě.341 Další 
působení mi není známo; brzy zemřel.

Jan Švihovský z Rýzmberka na Rabí342

                                                                                                                                                  
331 K matce MZD Brno I, s. 378, č. 720.
332 Např. AČ IX, s. 258-259, č. 16, X, s. 250, č. 6 (oboje r. 1434).
333 AČ III, s. 182-184, č. 2, 3.
334 AČ X, s. 246, 250, 256.
335 AČ IX, s. 258-259, č. 16.
336 Dopis Oldřicha z Hradce Oldřichovi z Rožmberka v LL IV, s. 298, č. 420 (zde zmíněno, že Rožmberkovi psal 
i sám Hecht).
337 AČ VII, s. 592, č. 62; Vincentius BRANDL (ed.), Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a 
nálezové III/1 (1417-1448), Brunnae 1878, s. 226, č. 1033; D. HODEČEK, Nástin dějin hradu Veveří, s. 239.
338 Viz výše pozn. 329.
339 LL IV, s. 241, 245, 298.
340 SOA Třeboň, Historica, sign. 1527, inv. č. 2006 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J152&id=113011) a sign. 1528, inv. č. 2007 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J152&id=113012).
341 Nepochybně můžeme s Václavem Hechtem ztotožnit Václava z Veveří, který je uváděn na seznamu účastníků 
(R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 627, pozn. 3). Snad doprovázel jednoho z pánů z Hradce; rozešel se tak s politickou 
linií Rožmberků.
342 Literatura: Martin KOLÁŘ, Rod pánů Švihovských z Risenberka, Tábor 1892; OSN XXIV, s. 880-884; A.
SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 13-15, 174-175, XI, s. 88-89, 114. Strakonického jednotníka Jana, ale více jeho bratra 
Viléma se dotýká i krátké pojednání o historii vlastního rodu, které sepsal Vilémův vnuk Jindřich z Rýzmberka 
(1504-1551): August SEDLÁČEK (ed.), Páně Jindřichovo z Ryžemberka pojednání o rodě pánův Švihovských, 
in: Věstník Královské české společnosti nauk, třída filos. – histor. – filologická, roč. 1886, Praha 1887, s. 76-83.
O rodovém majetku Vladimír HOLÝ, Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánů z Rož-
mitálu, in: Minulostí Plzně a Plzeňska III, s. 1960, s. 42-79.
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1.  *kolem 1390, †1450. Syn Břeňka z Rýzmberka a Elišky z Velhartic. Mladší bratři Vilém 
(† mezi 1461-1463) a Půta (†1413). Manželka Anna z Hradce, synové Vilém starší, 
Břeněk, Půta a Vilém mladší, dcery.343

2. Rod: Starobylý západočeský panský rod s doloženými členy od 13. století, odnož Drsla-
viců. Dvě nejdůležitější linie byly rýzmberská, která se počátkem 15. století odstěhovala 
na Moravu a zmizela ze scény, a sledovaná švihovská, jež se oddělila v první polovině 14. 
století. Existovaly i různé chudší vedlejší větve. Janův otec Břeněk byl přísedícím dvor-
ského soudu, nejvyšším komorníkem a členem jednoty proti Václavovi IV.

3. Dráha do r. 1448:  Od r. 1410 zasedal na zemském soudě; vedl pak spolu s bratry války 
proti vévodovi Albrechtovi Rakouskému. Za husitských válek bojoval i s Vilémem trvale 
na katolické straně. Od Zikmunda obdrželi k rodovým hradům Švihovu, Skále a Rabí do 
zástavy Nový hrad u Kunratic u Prahy a církevní zboží.344 Oba byli členy plzeňského 
landfrýdu,345 účastnili se i různých diplomatických jednání, poslali vojsko k Lipanům. 
Následně podporovali stranu Albrechta II. (při jehož korunovaci Jan asistoval a od něhož 
snad byl jmenován nejvyšším komorníkem346) a Ladislava. Jan, člen rady plzeňského 
landfrýdu,347 patřil k rozhodným protagonistům rožmberské strany.348

4. J. R. a Rožmberk:  Blízcí známí, i když jsou dochované jen 4 listy:349 v nich se Jan fundo-
vaně vyjadřoval k politickým záležitostem, psal Oldřichovi své rady a vyzýval 
k činorodosti. Známé je jeho označení Rožmberka za „sloup království tohoto a úd 
nejmocnější.“350 Blízké styky můžeme pozorovat už od počátku 20. let; doloženy 
ubrmanské služby, společně vydávané listiny, častokrát byl Jan rukojmím za Oldřicha 
v různých smlouvách. Bratři Švihovští měli u Rožmberků uloženou svoji listinu od císaře 
Zikmunda.351 Jan jel s Oldřichem na cestu do Vídně v září 1448, během které poděbradští 
dobyli Prahu.

5. J. R. a členové:  Člen plzeňského landfrýdu spolu s dalšími západočeskými jednotníky. Od 
r. 1409 měl za manželku Annu z Hradce, tetu (z druhého kolene) jednotníka Oldřicha 
z Hradce; páni z Hradce jako držitelé Velhartic byli sousedé Rabí a Jan se přátelil s Men-
hartem. Ačkoli se Jan 1429 jako rukojmí za Rožmberka zapletl do sporu s otcem bratrů 
z Lobkovic Mikulášem st., provdal dceru Annu za Jana z Lobkovic a bratr Vilém si vzal 
švagrovou Mikuláše ml. z Lobkovic Škonku ze Žirotína.352 Ke vztahu Švihovských 
z Rýzmberka k Plzni viz u Plzně. Václav z Michalovic byl Janův vzdálenější příbuzný,353

                                               
343 V období strakonické jednoty tak existovali tři Vilémové z Rýzmberka: Vilém starší, (titulární) mělnický 
probošt, který se většinou držel mimo světskou politiku, jeho bratr Vilém mladší na Rabí, člen strakonické 
jednoty, a Vilém (nej)starší na Švihově, strýc obou předchozích a člen poděbradské jednoty.
344 Později si bratři rozdělili majetky tak, že Jan obdržel Rabí, Skálu a Kunratice a Vilém Švihov a Litice.
345 O předním postavení bratrů z Rýzmberka v plzeňském kraji srov. F. KAVKA, Poslední Lucemburk, s. 110 
(dle RTT II, s. 176).
346 Oboje je ale poněkud sporné: To, že Jan u korunovace nesl jablko, tvrdí jen Bartošek z Drahonic, zatímco jiné 
prameny ne (R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 339-340). O hodnosti nejvyššího komorníka v l. 1438-1439 se zmiňují 
F. PALACKÝ, Přehled, s. 349, 350, a A. SEDLÁČEK, Hrady XI, s. 89, zatímco W. W. TOMEK, Dějepis IX, s. 
253, uvádí v tomto úřadě pro l. 1437-1455 pouze Aleše ze Šternberka.
347 P. ČORNEJ, Velké dějiny VI, s. 63; ANM, Muzejní diplomatář, karton 26, datum 20. dubna 1445.
348 Srov. Janovu charakteristiku u R. URBÁNKA, ČD III/1, s. 186. Podle Urbánka se v něm spojovaly „odpor 
proti utrakvismu a panská výlučnost.“
349 Další listy jsou ale jasně doložené (srov. LL III, s. 173, č. 237, s. 306, č. 436); scházeli se i na důvěrných 
schůzkách (LL III, s. 238-239, č. 339). Častý byl jejich styk jistě ve 20. a 30. letech, ze kdy se rožmberské 
korespondence celkově dochovalo méně.
350 LL III, s. 25-26, č. 32.
351 LL II, s. 60-61, č. 83, III, s. 173, č. 237.
352 LL I, s. 101-113, č. 150, 154, 166; S. KASÍK a kol., Lobkowiczové, s. 60; B. PAPROCKÝ Z GLOGOL, 
Diadochos. O stawu panském, s. 114.
353 Viz u Václava z Michalovic.
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poskytovali si vzájemné svědčení na listinách;354 což je jednou doloženo i s Kunešem
Rozkošem z Dubé.355 Ubrmanské služby ve stádiu záměru s Budějovicemi a s (Hynkem?)
Krušinou ze Švamberka.356 Bratr Půta byl poručníkem nad Janem ze Švamberka.357

6. J. R. a poděbradští:  Do poděbradské jednoty vstoupil z neznámých důvodů bratr Vilém 
Švihovský.358 Tradičně měli páni z Rýzmberka těsné vztahy s Klatovy (Jan byl dokonce 
titulárním rychtářem města), od husitských válek rozchod.359 R. 1449 měl Jan spor 
s Alešem ze Šternberka;360 o rok dříve snad i s Vodňanskými.361 Po dobytí Prahy mu 
Pražané odňali některé statky v okolí hlavního města.362 Jan Zajimač z Kunštátu se na 
něho r. 1444 obrátil se žádostí o ubrmanství;363 prostředkoval i mezi Přibíkem 
z Klenového a pány z Hradce.364

7. Důvody vstupu:  Důležitý člen rožmberské strany s dlouhodobými přátelskými vazbami 
na ostatní klíčové představitele strany.

8. V jednotě:  Zakládající člen jednoty. Jediným (ale důležitým) jeho známým projevem 
v jednotě je list z dubna 1449: vystoupil s výhradami proti hradecké smlouvě a proti 
složení ubrmanů, měl prý být určen i jeden nejvyšší ubrman; dále navrhoval jména 
možných nových adeptů na členství v jednotě.365 Jinak v pokročilém věku aktivně 
nevystupoval, např. na hradeckém sjezdu osobně nebyl. Zemřel 14. dubna 1450.

9. Další dráha:  –

Vilém mladší Švihovský z Rýzmberka na Rabí366

                                               
354 J. JÁNSKÝ, Kronika III, s. 162; RTT II, s. 162; B. PAPROCKÝ Z GLOGOL, Diadochos. O stawu panském, 
s. 113. K jejich stykům srov. i LL III, s. 306, č. 436.
355 ANM, Muzejní diplomatář, karton 27, datum 16. května 1447.
356 LL II, s. 334-335, č. 378; LL III, s. 315, č. 450.
357 Jiří JÁNSKÝ, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006, s. 45.
358 Mohlo jít o skutečnou roztržku mezi bratry, ale pravděpodobněji o projev pouhého taktizování, rodovou 
politiku „dvou želízek v ohni“. Oba bratři byli ještě v říjnu 1448 glejtováni jako příslušníci širší rožmberské 
strany (SOA Třeboň, Historica, sign. 1067, inv. č. 1439, 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J106&id=112445; srov. R. URBÁNEK, ČD III/2, 
s. 338, pozn. 2; v originále „Vilém z Rýzmberka a z Švihova,“ tzn., že nejde o Janova syna Viléma Rábského). 
Bratři tehdy pořád působili bok po boku, Jan svědčil na Vilémově (Švihovského) listině, i když zněla pro 
pozdějšího poděbradského jednotníka Fridricha z Donína (AČ VII, s. 644-645, č 65). Pouze A. SEDLÁČEK, 
Hrady IX, s. 14, se zmiňuje s odkazem na Paprockého o jakýchsi sporech o majetek mezi nimi, ale B. PAPROC-
KÝ (Diadochos. O stawu panském, s. 113) o něčem takovém výslovně nehovoří. Jako náznak sporu by snad 
bylo možné vykládat i zprávu v LL III, s. 173, č. 273, ale ani to není průkazné. Janův syn Vilém mladší (Rábský) 
se už r. 1451 vyskytoval spolu s purkrabím strýcova hradu Švihova (AČ III, s. 549, č. 580) a nakonec se stal 
poručníkem syna strýce Viléma. Vilém (Švihovský) ani neměl spory s jinými strakonickými jednotníky, patřil –
při svém pokročilém věku a slabém zdraví – k výrazně umírněným členům poděbradské jednoty (srov. AČ XIV, 
s. 53-54, č. 1593). Snad i pomohl sjednávat vildštejnskou smlouvu (R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 447, pozn. 1). 
To vše napovídá spíše tomu, že v osobní rovině k žádné roztržce mezi Vilémem Švihovským a rábskými 
příbuznými, potažmo jinými členy strakonické jednoty nedošlo.
359 Eduard MAUR, Chval z Machovic, Břeněk z Dolan a Jan Valkún z Adlaru - vojenští velitelé táborů před 
založením Tábora, in: TA 10, 2000-2001, s. 25-71, zde s. 57-58.
360 LL IV, s. 46-47, č. 54.
361 LL III, s. 306, č. 436.
362 AČ II, s. 290-291, č. 48.
363 LL II, s. 359, č. 412.
364 LL II, s. 370-371, č. 427.
365 LL IV, s. 46-47, č. 54.
366 Literaturu viz u Jana z Rýzmberka. Kromě toho existuje k Vilémově osobnosti specifický pramen: Vilém je 
jednou z postav známého Rabštejnova Dialogu, kde vystupuje v roli tolerantního katolíka, stavícího věrnost králi 
nad boj za víru (Bohumil RYBA (ed.), Jana z Rabštejna Dialogus, Praha 1946).
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1.  *před 1416, †1479/1480. Syn Jana z Rýzmberka a Anny z Hradce. Bratři Vilém starší, 
Břeněk a Půta († asi v mládí). Manželka a děti neznámy.

2. Rod:  Viz u Jana z Rýzmberka.
3. Dráha do r. 1448:  –
4. V. R. a Rožmberk:  Na rozdíl od otce Jana není dochována žádná jeho korespondence 

s Oldřichem z Rožmberka. Avšak velmi blízký vztah ho pojil s Oldřichovým synem 
Jindřichem367 a celkem i s Janem z Rožmberka (Jan jej podle jedné ze svých závětí 
ustanovil poručníkem dětí;368 později své rozhodnutí změnil snad kvůli roztržce v době 
zelenohorské jednoty).

5. V. R. a členové:  Byl švagrem Jana z Lobkovic, r. 1464 prostředkoval mezi ním a Janem 
z Rožmberka.369 V 50. letech přesvědčoval Budějovické k poslušnosti Jindřichovi 
z Rožmberka a v 70. letech působil při řešení jistého jejich sporu;370 urovnával i spor 
Plzeňských.371 Bratr Vilém starší byl r. 1450 v přátelském styku s Mikulášem z Lobkovic 
a hlavně s Václavem z Michalovic, jehož oslovoval „bratře“.372 Srov. též příslušný bod 
výše u Jana a níže u Děpolta z Rýzmberka.

6. V. R. a poděbradští:  V rámci poděbradské jednoty proti němu válčil Aleš Holický ze 
Šternberka.373 Po r. 1452 Vilém sám vstoupil do okruhu Jiřího příznivců. V 60. letech 
z pověření krále urovnával spor Vodňanských s Rožmberky.374 R. 1475 oslovoval Zdeňka 
ze Šternberka „švagře“.375

7. Důvody vstupu:  Ve strakonické jednotě nahradil svého zemřelého otce. Přestože zřejmě 
nevyznával jeho rozhodnější katolickou politiku, nebyl to ještě tak silný důvod, aby se od 
jednoty odvrátil.

8. V jednotě:  Na rozdíl od otce byl umírněným členem jednoty. V lednu 1450 byl nakloněn 
kompromisnímu návrhu na smír mezi strakonickou a poděbradskou jednotou.376 Účastnil 
se květnové války s poděbradskými,377 během níž mu Aleš ze Šternberka dobyl Kunratice; 
po kateřinském sněmu mu zboží snad alespoň zčásti bylo vráceno. Na vildštejnském sjez-
du zvolen ubrmanem za strakonické a s dalšími ubrmany vypovídal na pelhřimovském 
sjezdu a kateřinském sněmu. Jednotu podporovali i bratři Vilém starší a Břeněk.378

9. Další dráha:  Nepřítomen na svatojiřském sněmu, s Jiřím se smířil až na podzim 1452 po 
Rožmbercích, zato trvale. Byl na svatohavelském sněmu 1452. Od r. 1454 zasedal na 
zemském soudu.379 Ačkoli zůstal katolíkem, v době Jiříkova kralování vytrval jako věrný 
straník krále. Drobnější majetkové zisky (např. městečko Volyně); 1468-1479 byl 

                                               
367 V 50. letech dokonce dovolil Rožmberkovi si vyrýt a libovolně používat jeho pečeť (M. KOLÁŘ, Rod, s. 14).
368 A. KUBÍKOVÁ, Summovní výtah, komentář, s. 144.
369 AČ III, s. 573, č. 764.
370 AČ IV, s. 78, 86.
371 AČ IV, s. 130, č. 21.
372 SOA Třeboň, Historica, sign. 1497b, inv. č. 1973; 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J149&id=112978; opis v ANM, Muzejní 
diplomatář, karton 27, datum 27. srpna 1450. Zřejmě šlo o odraz skutečného příbuzenského vztahu, i když 
vzdálenějšího (viz u Václava z Michalovic). 
373 AČ II, s. 285-286; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 435.
374 AČ V, s. 290, č. 32.
375 AČ IV, s. 78, č. 21 (Vilém je ale pisatelem listu spolu se dvěma dalšími šlechtici, a není proto jasné, za 
jakého z nich je tato část oslovení míněna).
376 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 407; SOA Třeboň, Historica, sign. 1217, inv. č. 1615 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=en&menu=3&doctree=1J121&id=112619).
377 FRA XLII, s. 69, č. 42.
378 K Vilémovi staršímu SOA Třeboň, Historica, sign. 1497b, inv. č. 1973; 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J149&id=112978). Opověď, která z poděbradské 
jednoty přišla Břeňkovi („Mřeňkovi“), v SOA Třeboň, Historica, sign. 1414, inv. č 1844 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J141&id=112849).
379 RTT II, s. 245; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 791.
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nejvyšším komorníkem, často prostředkoval při urovnávání různých sporů. Dalšími 
funkcemi byl pověřován od krále Vladislava, dostával milosti.

Děpolt Dolanský z Rýzmberka380

1. *před 1418, †1474. Syn Děpolta st. nebo Půty Dolanského z Rýzmberka. Bratr Karel (žil 
ještě 1459). Manželka Kateřina Sokolová z Lamberka, synové Vilém a Půta, dcery.

2. Rod: Pravděpodobně příslušel do vedlejší dolanské větve pánů z Rýzmberka,381 která se 
oddělila neznámo kdy.382 Předpokládaný děd Půta stál při králi Václavovi; za revoluce byl 
strýc Břeněk husita, ostatní příbuzní snad všichni katolíci.383

3. Dráha do r. 1448:  Byl straníkem Zikmunda: r. 1433 pomáhal bránit Plzeň; ztotožnit s ním 
asi lze i „Děpolta ze Švihova“, který se r. 1434 vyskytoval na dvoře v Prešpurku a stýkal 
se se švihovskou větví.384 Stal se jedním z nejbližších straníků Menharta z Hradce, pod 
kterým byl 1445-1448 purkrabím Pražského hradu i místopurkrabím na Karlštejně.385

4. D. R. a Rožmberk: Přiváděly je k sobě Oldřichovy přátelské styky s Děpoltovými 
příbuznými Švihovskými z Rýzmberka386 či řešení různých sporů v jižních Čechách 
(včetně ubrmanství a přímluv), kde Děpolt měl některé majetky. Z korespondence se 
dochoval jen jeden list v záležitosti usmiřování bratrů z Lobkovic.

5. D. R. a členové:  Jako purkrabí Pražského hradu do r. 1448 asistoval Menhartovi z Hradce, 
který si jej do funkce sám vybral,387 a s pány z Hradce zůstal nadále v těsném kontaktu; r. 
1448 zprostředkoval Oldřichovu úmluvu s Bedřichem ze Strážnice a r. 1450 naopak pro-
středkoval v jejich sporu.388 Arnošt z Leskovce mu jako poručník pánů z Hradce prodal 

                                               
380 Literatura: Nejnověji o něm podrobně I. NOHOVÁ, Příbuzenské vztahy, s. 118-129; dále M. KOLÁŘ, Rod 
pánů Švihovských; OSN XXIV, s. 880-884; A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 14, X, s. 151, 283; E. MAUR, Chval 
z Machovic, Břeněk z Dolan a Jan Valkún z Adlaru. – Otázka Děpoltova původu není v literatuře uspokojivě 
vyřešena. Děpolt je řazen buď ke švihovské, nebo k vedlejší dolanské větvi pánů z Rýzmberka, případně se 
uvažuje i o tom, že ve veřejném životě působilo více osob toho jména. Důležité je, že Děpolt, který se pohyboval 
kolem strakonické jednoty a předtím purkraboval v Praze, se psal z Dolan (např. AČ IV, s. 14-15, č. 23), což jej 
s pravděpodobností, byť nikoli s jistotou umožňuje přiřadit k dolanské větvi. S ním byl asi totožný Děpolt, který 
koupil od pánů z Hradce Velhartice a vstoupil do zelenohorské jednoty. Sporné tak zůstávají především některé 
akty ze 30. a 40. let, kde by šlo uvažovat o více Děpoltech.
381 Pokud Děpolt opravdu pocházel z dolanské větve, znamená to, že jeho předkové dokonce poklesli do 
vladyckého či snad dokonce panošského stavu (E. MAUR, Chval z Machovic, s. 55). Zdá se ale, že v Děpoltově 
generaci se opět začal více akcentovat starobylý urozený původ: užívaný predikát „z Dolan“ byl nahrazen 
vznosnějším „z Rýzmberka“ (tamtéž, s. 54-55), v úředních pramenech je Děpolt zván asi vždy „nobilis“ či 
„urozený pán“ (např. Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica… VIII-X. Ed. Josef EMLER, Pragae 
1889, s. 239; LL I, s. 237, č. 343; AČ IV, s. 14-15, č. 23). Fakticky se ale – přes nesporný společenský vzestup 
oproti generaci otce a děda – Děpolt pohyboval snad kdesi na rozhraní vyšší a nižší šlechty. Napovídat by tomu 
mohla povaha zastávaných úřadů (srov. soupis purkrabích Pražského hradu u W. W. TOMKA, Dějepis IX, s. 
256) i oslovování: Rožmberk Děpolta oslovil „pane Děpolte milý“, nikoli urozený (LL III, s. 207, č. 287). 
V seznamech a glejtech byl psán buď mezi pány (vedle strýců Švihovských), nebo opravdu „na rozmezí“ mezi 
vyššími oběma stavy (před ním páni, za ním vladykové).
382 Tradičně se předpokládalo oddělení Dolanských už ve 13. století, nově E. MAUR, Chval z Machovic, s. 55-
56, tuší bližší příbuzenský vztah se současníky ze švihovské větve.
383 O Půtovi E. MAUR, Chval z Machovic, s. 52; domněnka, že Břeněk byl jediným husitou v rodě, tamtéž, s. 62.
384 AČ I, s. 417-418, č. 39; srov. M. KOLÁŘ, Rod pánů Švihovských, s. 12.
385 Jako karlštejnského místopurkrabího jej uvádí J. PELIKÁN v poznámce v LL IV, s. 108, pozn. 1.
386 Srov. LL II, s. 399, č. 462, III, s. 173, č. 237.
387 SLČ, s. 129.
388 K roli prostředníka mezi Hradeckým a Bedřichem ze Strážnice LL IV, s. 305-307, č. 436; srov. také Děpoltův 
list Bedřichovi v SOA Třeboň, Historica, sign. 1054, inv. č. 1392 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J105&id=112398).
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Velhartice a Horažďovice.389 Blízký styk měl i s příbuznými Švihovskými z Rýzmberka.390

Byl věřitelem Plzeňských,391 jimž pomáhal proti husitům r. 1433. Svědčení na listinách ho 
uvádí i do spojitosti s Hynkem Krušinou ze Švamberka a Jindřichem z Kolovrat.392 R. 
1445 prostředkoval mezi bratry z Lobkovic, což mu Jan z Lobkovic oplácel přímluvami za 
jeho zajaté lidi;393 za Děpolta z Lobkovic se později provdala dcera Anna. Ve 30. letech 
měl spor s Českobudějovickými a ještě ve stáří se znovu zapojil do jakési pře v tomto 
městě.394 Spolupráce při ubrmanských činnostech ho sváděla spolu s Janem z Lažan
a Václavem z Michalovic.395 Na Karlštejně s ním r. 1450 pobýval Kuneš Rozkoš z Dubé.396

6. D. R. a poděbradští:  Stejně jako dva předchozí členové měl v poděbradské jednotě svého 
(přinejmenším bývalého) přítele a příbuzného Viléma staršího z Rýzmberka. R. 1444 
zprostředkovával styk mezi Přibíkem z Klenového a pány z Hradce.397 R. 1448 byl 
rukojmím za Viléma ze Šumburka.398 Údajně nabyl hrad Vildštejn od Svojše ze Zahrádky a 
potom ho snad postoupil Fridrichovi z Donína.399 V 50. a 60. letech měl naopak s manžel-
kou Kateřinou spory s Venčem z Donína, Purkartem Kamarétem ze Žirovnice a s Janem 
ml. Děčínským z Vartenberka, tedy s bývalými členy poděbradské jednoty nebo příbuz-
nými členů.400 Prodal vsi Janovi mladšímu Čabelickému ze Soutic.401

7. Důvody vstupu:  Vazba na pány z Hradce.
8. V jednotě:  Zatímco z purkrabství Pražského hradu byl r. 1448 s Menhartem sesazen, ve 

funkci karlštejnského místopurkrabí zůstal i pod Oldřichem z Hradce.402 Do jednoty patřil 
asi jen z tohoto titulu, na seznamech členů není jmenován, i když se od počátku účastnil 
různých důvěrných schůzek s Rožmberkem či Hradeckým. Uveden mezi členy je poprvé 
v době jihlavského sněmu jako jeden z adresátů listu pro strakonickou jednotu,403 oficiál-
něji teprve na vildštejnské smlouvě a přiznávacím listu k ní. Oldřichovi z Hradce pomáhal 
už na podzim 1448, uveden i na glejtu pro širší rožmberskou stranu z října t. r. Zůstával na 
Karlštejně, bránil jej a posílal odtud Hradeckému zprávy o své situaci.404

9. Další dráha:  V zastoupení se účastnil kateřinského sněmu (v glejtu k němu je opět uveden 
mezi jednotníky)405; svatojiřského nikoli. Podrobnosti o jeho smíření se s Jiřím nevíme. 
V 50. letech se věnoval spíše svým soukromým záležitostem: velmi zbohatl (koupil 
Velhartice a Horažďovice, vyženil severočeské hrady Falkenburk a Vartenberk),406

zatažen do několika majetkových sporů. R. 1461 zřejmě patřil k protikrálovské opozici, 
bránící se vyplácení zástav,407 r. 1465 člen zelenohorské jednoty.

                                               
389 A. SEDLÁČEK, Hrady XI, s. 208 (poručníkem Hradeckých byl tehdy Leskovec).
390 LL II, s. 370-371, č. 427; AČ III, s. 535, č. 490, VII, s. 661, č. 86; P. ČORNEJ, Lipanská křižovatka, s. 90.
391 AČ IX, s. 264, č. 21.
392 ANM, Muzejní diplomatář, karton 26, datum 21. října 1442; karton 27, datum 13. listopadu 1447.
393 AČ IV, s. 400-401, č. 6; LL IV, s. 200, 223.
394 LL I, s. 230-231, č. 343; AČ IV, s. 66-74, č. 4, 5, 6, 18.
395 Srov. LL III, s. 330-332.
396 Viz výše u Kuneše Rozkoše z Dubé.
397 LL II, s. 370-371, č. 427.
398 B. PAPROCKÝ Z GLOGOL, Diadochos. O stawu panském, s. 113.
399 A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 215. Donínský kupoval od Rýzmberků i jiné zboží (AČ VII, s. 644-645, č 65).
400 A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 151, 283; RTT I, s. 126, 127.
401 A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 267.
402 Srov. poznámku v LL IV, s. 108, pozn. 1.
403 LL IV, s. 95-96, č. 117, 118.
404 Jeho listy v AČ IV, s. 28-29, č. 49, a LL IV, s. 108, pozn. 1.
405 LL IV, s. 299-300, č. 424.
406 Předtím měl ve 30. a 40. letech snad podíl na Švihově a potom jistě na Liticích; sám zřejmě epizodicky držel 
Vildštejn u Blovic a získal zápisy na církevní vesnice (u Týna n. Vlt.: AČ IX, s. 264, č. 21). Korespondence se 
zmiňuje i o jakýchsi jeho vlastních hradech, nám neznámých (k r. 1450 AČ IV, s. 32, č. 56).
407 R. URBÁNEK, ČD III/4, s. 468-469.
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Jindřich (Henrich) Sobětický ze Sobětic na Týně nad Vltavou408

1. † po 1468. Zřejmě syn Jan(k)a ze Sobětic; matka Anna, podruhé provdaná za Zbyňka 
z Kocova.409 Bratři Jan mladší, Racek, Václav a Aleš. Manželka a potomci neznámi.

2. Rod: Drobný vladycký rod, původem z Klatovska. Doložené kořeny sahají do poloviny 
14. stol. Jan ze Sobětic byl podkomořím pražského arcibiskupa, od kterého dostal r. 1415 
do zástavy Týn nad Vltavou, avšak v husitských válkách se postavil na kališnickou stranu.

3. Dráha do r. 1448:  V roce 1432 se bratři ze Sobětic podvolili Zikmundovi; na císařův 
příkaz pak Oldřich z Rožmberka navrátil Sobětickým Týn nad Vltavou, který jim předtím 
zabral. Otec Jan starší přešel na Zikmundovu stranu až o něco později, kdy pravděpodobně 
byl jedním ze zrádců táboritů při obléhání Plzně, za což byl od táborů popraven.410

Jindřich asi ve 40. letech vstoupil do rožmberských služeb.411

4. J. S. a Rožmberk:  R. 1433 měl Oldřich se Sobětickými spor o týnské panství, do kterého 
musel zasahovat i císař Zikmund.412 R. 1439 už vystupoval Aleš ze Sobětic při příměří 
mezi Oldřichem a Táborskými na rožmberské straně. R. 1444 ale byly mezi Rožmberkem 
a bratry ze Sobětic opět jisté spory a dochovaná intenzivní přátelská korespondence začíná 
až rokem 1447. Celkem 15 dochovaných listů, z toho asi jen 1413 z období strakonické 
jednoty. V listech se domlouvali na postupu proti nepřátelům, zejména táboritů, na urov-
návání různých drobných sporů (Sobětický nevycházel s některými jinými rožmberskými 
služebníky); Oldřich udílel Jindřichovi rady, Jindřich posílal důležité informace, nejen o 
táboritech, ale i o situaci na královském dvoře či v západních Čechách,414 kde Sobětičtí 
krátce vlastnili hrad Třebel. Oldřich, ač nepříliš ochotně, hodlal prostředkovat v jeho 
sporu s Budějovickými; Jindřich byl rukojmí za Oldřicha v jeho příměří se Zmrzlíkem. Při 
Oldřichově nepřítomnosti měl hned starost, na koho se má obracet o rady.415 Vzájemné 
posílání dárků.416 Pokračoval ve službě Oldřichovým synům; r. 1460 byl jedním 
z rozhodčích ve sporu Jana z Rožmberka s otcem.417

5. J. S. a členové:  Přátelské vztahy a spolupráce s Jan Bechyní z Lažan; pouze snad r. 1450 
měl Jan Bechyně spor s Týnskými.418 V době jednoty nevycházela s Jindřichovým 
služebníkem také Plzeň.419 Několikrát měl Jindřich rozepře s Budějovickými (1448, 1455, 
1458);420 jednou ale s bratry rozsuzoval spor Bechyňky s Budějovicemi.421 V 50. letech se 

                                               
408 Literatura: OSN XXIII, s. 563-564; A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 266-267. O Sobětických ve 30. letech též 
J. JÁNSKÝ, Kronika II, s. 127-128.
409 O Anně AČ III, s. 530, č. 448. Zatímco Kocovský byl už r. 1444 mrtev, Jindřichova matka žila ještě v době 
strakonické jednoty (LL IV, s. 276-277, č. 386).
410 Např. František ŠMAHEL, Dějiny Tábora, I. díl, 2. svazek, České Budějovice 1990, s. 452, pozn. 180; J. 
JÁNSKÝ, Kronika II, s. 127-128.
411 Jmenován jako služebník např. v LL III, s. 308, č. 438.
412 LL I, s. 154-155, č. 228.
413 Jindřich ze Sobětic většinou nedatoval listy podle let, a proto je někdy časové zařazení nejisté.
414 LL III, s. 318-319, č. 455, s. 323, č. 461.
415 LL III, s. 272, č. 385.
416 LL IV, s. 276-277, č. 386.
417 SOA Třeboň, Cizí rody, č. 199 (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-
SOAT/CizyRody/199/charter#anchor).
418 Doklady viz u Jana z Lažan.
419 LL IV, s. 93, č. 115.
420 LL III, s. 307-308, č. 437, 438; AČ XXI, s. 193, č. 18, VII, s. 224-225, č. 30-32.
421 LL III, s. 331.
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Sobětičtí stýkali s příslušníky vedlejších větví Švamberků – jako přátelé i jako protivníci 
v soudním sporu o hrad Třebel.422

6. J. S. a poděbradští:  –
7. Důvody vstupu:  Služební poměr k Rožmberkům.
8. V jednotě:  Ke strakonické jednotě patřil zřejmě jen z titulu rožmberského služebníka; 

jmenován je na strakonické straně poprvé až ve vildštejnské smlouvě. Už ve válce v květ-
nu 1450 byl se strakonickými v poli.423 Jeho Týn byl pojat do vildštejnské smlouvy, při 
které byl Jindřich jedním z jistců. Sobětičtí pak měli být s Janem Bechyní terčem jakýchsi 
pomluv.424 V srpnu 1450 poukázal na škody, které někteří ze strakonických utrpěli při 
válce v Sasku ve službách kurfiřta Fridricha.425 Byl glejtován na rožmberské straně 
k benešovskému sněmu r. 1451. R. 1452 s Rožmberky opověděl císaři.426

9. Další dráha:  Zůstal v rožmberských službách, objevil se tak i v zelenohorské jednotě.427

Bedřich ze Strážnice na Kolíně428

1.  *kolem 1390, †1459. Otec neznámý. Bratr Šimon. Dvě manželky, druhá byla Alžběta, 
polská šlechtična. Syn Jan, 3 dcery.

2. Rod: Drobný jihomoravský vladycký rod.
3. Dráha do r. 1448:  Asi byl r. 1417 vysvěcen pod záštitou Čeňka z Vartenberka na utra-

kvistického kněze. Na začátku 20. let stál v čele moravské obdoby Tábora, Nedakonic, po 
odchodu odtud se přidal k orebitům a nakonec k táboritům; 1426 hejtmanem v Břeclavi, 
1428-1434 ve slezském Němčí (Niemcza). Po bitvě u Lipan, z níž ujel už před začátkem, 
stál v l. 1435-1439 v čele Tábora a měl hlavní podíl na mírové smlouvě mezi Táborem a 
Zikmundem z listopadu 1436.429 Dostal do zástavy i s okolními vesnicemi Kolín, na němž 
se usadil už o rok dříve jako táborský hejtman. S císařem se brzy rozešel a začal 
podporovat polskou kandidaturu. Ve 40. letech, ačkoli nezpřetrhal svazky s táborskou 
stranou, byl členem rady kouřimského landfrýdu. Jeho postavení však nebylo příliš pevné 
a dostával se do sporů s některými dalšími členy východočeských landfrýdů.

4. B. S. a Rožmberk:  R. 1436 sjednal Oldřich s Bedřichem v Třeboni úmluvu o poddání se 
Tábora císaři Zikmundovi.430 Jinak v té době přicházeli do styku jen při jednáních Rožm-
berka s Táborem jako představitelé dvou stran. 1443-1444 byl Bedřich jedním z ubrmanů 
mezi Oldřichem a táborskou stranou, přitom sám tehdy měl s Oldřichem blíže neznámý 

                                               
422 SOA Třeboň, Cizí rody, č. 170 (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-
SOAT/CizyRody/170/charter#anchor); A. SEDLÁČEK, Hrady XIII, s. 131.
423 FRA XLII, s. 69, č. 42.
424 SOA Třeboň, Historica, sign. 1465, inv. č. 1917 
(http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J146&id=112922).
425 LL IV, s. 276-277, č. 386.
426 LL IV, s. 352, č. 488.
427 Srov. např. AČ VII, s. 359-360, č. 287.
428 Literatura: Starší literatura viděla v Bedřichovi hlavně sobeckého oportunistu, neustále měnícího strany 
(zejm. František M. BARTOŠ, Dva dokumenty k dějinám bratrstva táborského, in: JSH 1, 1928, s. 52-55). Jeho 
osobnost rehabilitoval, i když asi zašel do přílišné idealizace, Amedeo MOLNÁR, Táborský kněz a hejtman: 
Bedřich ze Strážnice, in: týž, Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985, s. 25-112. Dále OSN III, s. 586-
587; A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 117-118; Adolf Ludvík KREJČÍK, Konec táborského hejtmana kněze 
Bedřicha ze Strážnice, in: Časopis Matice moravské 40, 1916, s. 119-121.
429 Smlouva z roku 1436 bývá i dnes někdy hodnocena jako zrada na části táboritů, která zůstala v odboji (tak F. 
ŠMAHEL, Dějiny Tábora, I/2, s. 497, i V. WOLF, Jan Kolda, s. 19). Naopak A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 54, 
oceňuje Bedřichovo „úsilí vysmlouvat pro tábory existenční prostor.“
430 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 50-52.
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spor.431 O rozepřích Bedřicha s jeho poděbradskými spolulandfrýdníky i s některými 
z Táborských psal Oldřich škodolibě jako o sporech „satanů“.432 Až společné členství 
v jednotě otupilo vzájemné osobní antipatie. Z 9 dochovaných listů jsou jen 2 (z let 1449 a 
1450), kde Bedřich vystupuje samostatně, není pisatelem nebo příjemcem vedle jiných 
osob (např. Táborští či Oldřich z Hradce): tyto dva listy se týkají organizačních záležitostí 
kolem strakonické jednoty, přímluv za jiné členy a Oldřich též Bedřichovi posílal jakési 
knížky o církevním právu. O další korespondenci svědčí zmínky v jiných listech.433

5. B. S. a členové:  S Janem Koldou ze Žampachu se od dob působení mezi tábority stali 
dlouholetými přáteli a spojenci (společná účast např. na  přepadení Litovle 1437, zřejmě i 
na pokusu o dobytí Prahy 1440;434 oslovování „příteli zvlášt(n)ě milý“435), spolupracovali 
i ve strakonické jednotě. Také Kryštof Šof spolupracoval už při pokusu o Prahu r. 1440. 
Strakonickou jednotu upozorňoval Bedřich na nebezpečí hrozící Janu Blankštejnovi 
z Vartenberka a Vaňkovi z Pecky.436 Zřejmě všechny výše jmenované kromě Blankštejna 
získal právě Bedřich pro strakonickou jednotu. Už Menhart z Hradce mu v l. 1435-1436 
zprostředkovával kontakt s císařem.437 Na podzim 1448 uzavřel Bedřich spojenectví 
s Oldřichem z Hradce, doprovázené i velkým sblížením v osobní rovině;438 během člen-
ství ve strakonické jednotě spolu blízce spolupracovali, ale r. 1450 se pohádali kvůli 
zastavenému zlatému kříži.439 Arnošt z Leskovce se i po svém odchodu od táboritů za 
Bedřicha přimlouval r. 1436 před basilejskými legáty i později v jeho soukromých 
sporech;440 r. 1451 si jej Bedřich sám vyžádal jako rozhodčího ve sporu s Oldřichem 
z Hradce.441 Snad už před rokem 1448 si přál v jistém sporu ubrmanství Děpolta 
z Rýzmberka;442 ten pak sjednal Bedřichovu úmluvu s Oldřichem z Hradce. Hanuš 
z Kolovrat prostředkoval mezi Rožmberkem a Bedřichovými tábory 1437.443 S Tábor-
skými rozsuzoval spor Mikuláše z Lobkovic s Vodňanskými, ale dle Lobkovicovy stížnosti 
„velmi stranně“.444 Členem kouřimského landfrýdu byl i Kuneš Rozkoš z Dubé. Ve 
strakonické jednotě se Bedřich stýkal i s Českobudějovickými.445

6. B. S. a poděbradští:  S Jiřím z Poděbrad měl osobní spor; už r. 1450 mu ale zastavil cenný 
zlatý kříž. Ve 30. letech rozpory s Vilémem Kostkou z Postupic, otcem poděbradského 
jednotníka Zdeňka, kdy byl Bedřich při ostré hádce raněn mečem.446 1438-1439 působil 
v Lounech v době bojů proti králi Albrechtovi; stýkal se i se Slánskými.447 Jeho bývalými 
přáteli-husity byli Jan Hertvík z Rušinova či Jan Pardus z Vratkova.448 Beneš Mokrovous-
ký se jako tehdejší stoupenec polské kandidatury účastnil pražského spiknutí r. 1440, nato 

                                               
431 LL II, s. 359, č. 412.
432 LL III, s. 116, č. 163.
433 O jejich vztahu srov. také A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 76-77.
434 Bedřichova účast v akci proti Praze není zcela jistá, ale většinou se předpokládá.
435 Oslovení v Koldově listu Bedřichovi z března 1449, LL IV, s. 23, pozn. 3.
436 LL IV, s. 102, s. 124.
437 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 48, 51; F. KAVKA, Poslední Lucemburk, s. 216.
438 Smlouva, přesněji Oldřichův záškodní list, vydána v AČ IV, s. 14-15, č. 23; o spolupráci a vzájemném sbližo-
vání, odrážejícím se i ve způsobu oslovování („kmotře“) R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 335 an., zvl. s. 337. 
439 O zástavě kříže a následném sporu R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 331, 350, pozn. 2, 452, pozn. 3; prameny v LL 
IV, s. 305-307, č. 436; AČ IV, s. 32-33, č. 56, 57.
440 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 51, 92.
441 AČ IV, s. 32-33, č. 57.
442 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 102.
443 LL I, s. 216-217, č. 324.
444 LL III, s. 145, č. 204.
445 LL IV, s. 212, č. 294.
446 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 45-47.
447 Ke Slánským R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 799, pozn. 3.
448 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 75-76, 81.
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se s ním dostal Bedřich do záští kvůli držbě zápisů na sionské zboží aj.449 1441-1444 měl 
záští s Janem ze Smilkova, kolegou z rady kouřimského landfrýdu (tehdy byl ale Jan para-
doxně rožmberským straníkem); na Bedřichově straně stál další kouřimský landfrýdník 
Jan Zajimač z Kunštátu.450 Vážný spor měl poté s Janem Malovcem z Pacova a dalšími.451

Navštěvoval se s Haškem z Valdštejna, snad ještě před jeho příklonem k Jiřímu.452

7. Důvody vstupu:  Rozpory s poděbradskými příznivci, které kouřimský landfrýd nedokázal 
urovnat, obavy z úkladů nepřátel, starost o zachování držby Kolína.453 Pragmaticky se 
proto spojil s protivníky poděbradských, přes někdejší osobní antipatie k Rožmberkovi.

8. V jednotě:  Už na podzim 1448 pomáhal Oldřichovi z Hradce ve válce proti Jiřímu z Podě-
brad a zajistil mu i pomoc svých přátel; zakládající člen strakonické jednoty. Ke spojenec-
tví s jednotou se patrně snažil přimět i samotný Tábor,454 ten však zvolil neutralitu. Během 
bojů v březnu 1449 odrazil Kolín útok poděbradských; Bedřich zjišťoval informace o 
činnosti poděbradských.455 Avšak to, že jednota nepomohla Janu Koldovi, v něm asi 
zanechávalo rozpaky. Už asi tehdy se proslýchalo, „že kněz Bedřich a Kolda tadinkují 
tajně s panem Jiříkem.“456 Z hospodářských důvodů i vzhledem k převaze Jiřího z Podě-
brad už Bedřich na jaře 1450 ani neobnovil válku a skoro litoval, že do strakonické 
jednoty šel.457 Jeho vazby k jednotě už v polovině roku 1450 poněkud rozvolnil vzniklý 
spor Oldřichem z Hradce, během kterého se Bedřich obrátil na Jiřího z Poděbrad a kříž 
svěřil do zástavy jemu.

9. Další dráha:  S Poděbradem vešel v kontakt už r. 1450; sice r. 1451 stál ještě při strako-
nických458 a nebyl na svatojiřském sněmu, ale na rozdíl od Tábora už nevedl proti Jiřímu 
žádný odboj. R. 1453, ještě před Ladislavovým příchodem do Čech, dostal od krále 
některá privilegia (např. zvýšení zástavní sumy na Kolín). Kolín nakonec uhájil až do 
roku 1458, kdy za něj dostal náhradou Potštejn. R. 1459 si nechal od papeže Pia II. 
legitimizovat potomky z kněžského manželství, normálně neuznávaného katolickou 
církví.

Kryštof Šof (z Helfenburka) na Valdštejně 459

1. † po 1475.460 Rodiče a sourozenci neznámi; manželka Anežka ze Světic (?); synové 
Jindřich a Jiří.

                                               
449 Tamtéž, s. 91; A. SEDLÁČEK, Hrady XII, s. 138.
450 LL II, s. 359, č. 412; A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 79, 90.
451 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 92-93. – Celá řada dalších jmen Bedřichových nepřátel v poděbradské straně je 
zachycena v Bedřichových odporech proti žalobám (SOA Třeboň, Historica, sign. 1216, inv. č. 1614 –
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J121&id=112618; reg. v AČ III, s. 546, č. 539).
452 A. SEDLÁČEK, Hrady V, s. 257.
453 Tyto důvody uváděl i sám Bedřich ve svém odporu proti žalobě Jana Čabelického ze Soutic tamtéž (snímek 
9; cituje A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 96).
454 Především list z 27. dubna 1449 (vydán u A. MOLNÁRA, Na rozhraní, s. 104-105); srov. také R. 
URBÁNEK, ČD III/2, s. 305-308.
455 Hlavně LL IV, s. 12, č. 13.
456 LL IV, s. 39, č. 44.
457 A. MOLNÁR, Na rozhraní, s. 107, podle LL IV, s. 307, č. 436.
458 LL IV, s. 319, č. 457.
459 Z české literatury mi je znám pouze A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 61, 67. O slezských příslušnících rodu 
Schaffgotschů Arkadiusz KUZIO-PODRUCKI, Schaffgotschowie. Zmiennie losy ślaskiej arystokracji, Bytom 
2007, o hornolužických Schaffgotschích Hermann KNOTHE, Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner 
Güther von XIII. bis gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1879, s. 471-474; o Kryštofovi se ani jedna 
z těchto prací nezmiňuje, nečiní tak kupodivu ani Dušan UHLÍŘ, Schaffgotschové mezi Slezskem a českými 
zeměmi, in: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis č. 1, 2008, s. 151-161.
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2. Rod: Pocházel z rozvětveného rodu Schaffgotschů (původně Schafů). Předkové rodu přišli 
asi ve 13. st. z Frank přes Míšeň do Dolního Slezska a Horní Lužice. Ve Slezsku se jeho 
členové pohybovali na dvoře hlohovského knížete a v knížectví svídnickém a javorském; 
od doby Václava IV. často působili ve správním aparátu bezprostředních knížectví.461

3. Dráha do r. 1448:  V Čechách se objevuje od konce 30. let v souvislosti s úchvatem 
Trosek r. 1438/1439 (později držel nedaleký Valdštejn) a loupežnými aktivitami; pořádal 
výpady i proti Šestiměstí. V červenci 1440 účast na pokusu radikálů o uchvácení Prahy. 
V září 1448 nejprve vytáhl proti Praze s poděbradskou jednotou, avšak snad již o dva 
měsíce později už jako spojenec Oldřicha z Hradce válčil proti Jiříkovi.462

4. K. Š. a Rožmberk:  Korespondence nedochována, během členství v jednotě zřejmě společ-
né schůzky.463

5. K. Š. a členové:  Spojenec Jana Koldy ze Žampachu a Bedřicha ze Strážnice, s nimi se 
účastnil přepadení Prahy r. 1440. Koldovi r. 1449 postoupil k užívání hrad Valdštejn,464 o 
Bedřichovi také níže bod 8; jeho prostřednictvím se i sblížil r. 1448 s Oldřichem 
z Hradce. V 50. letech prý působil jako hejtman na Blankštejně Jana Blánského 
z Vartenberka.465

6. K. Š. a poděbradští:  V boleslavském landfrýdu byl zřejmě neoblíbený pro svoje loupeže, 
nicméně ještě roku 1448 táhl s landfrýdem proti Praze. Spory o hrady Trosky a Valdštejn 
s Otou z Bergova a Jindřichem z Valdštejna. Beneš z Hustiřan, tehdy radikální husita, se 
účastnil přepadení Prahy r. 1440. Soběslav z Miletínka možná prodal Valdštejn Šofově 
manželce.466

7. Důvody vstupu:  Vazba na Koldu a Bedřicha ze Strážnice. Bedřich ze Strážnice se později 
výslovně chlubil, že právě on získal Šofa pro podporu Oldřicha z Hradce.467

8. V jednotě:  Podle Koldova sdělení přistoupil do jednoty spolu s ním již na jaře 1449,468

členství v jednotě potvrzují oba soupisy členů z l. 1449 a 1450. Vojensky spolupracoval 
s Koldou; podle Jiříkovy stížnosti nerespektoval hradecké příměří z dubna 1449.469

Vildštejnská smlouva jej nezmiňovala a ani jinde se v jednotě poté už neobjevoval.
9. Další dráha:  Neúčastnil se svatojiřského sněmu. Udržel hrad Valdštejn a za Jiříkova 

kralování požíval panovníkovy přízně (Jiří zapsal Šofům vsi Loukovec a Kundratice).

                                                                                                                                                  
460 Roku 1475 ještě vedl při na komorním soudu. Snad žil ještě r. 1480, kdy ve sporu pokračovali již jeho 
synové, ale o jejich otci se píše pouze jako o „starém“, nikoli zemřelém (AČ VII, s. 489, 492, 528).
461 Kryštofa Šofa není možné bezpečně zařadit do genealogie rodu. Z jeho generace ve Slezsku byli 
nejvýznamnější bratři Gotsche III. (†1446) a Hanuš (†1464/1469), synové strůjce rodového vzestupu Gotscheho 
II. Drželi majetky ve svídnicko-javorském knížectví v podhůří Jizerských hor a Krkonoš (Greiffenstein/Gryf, 
Kynast/Chojnik aj.). Hanuš zastával úřady kancléře a dvorského sudího tohoto knížectví a od roku 1457 byl 
údajně jeho hejtmanem, což musel být pouze formální titul nebo omyl, neboť hejtmanství tehdy příslušelo 
Rožmberkům. Jistý Jindřich (Heinze) Schaff (†1485) byl osedlý v Kladsku a Frankenštejnsku. V Horní Lužici se 
na zbožích okolo Niesky objevují Jindřich a Petr (snad vnuci téhož Gotscheho II.) a celá řada dalších 
nezařaditelných příslušníků rodu. – Nepodařilo se mi také zjistit, k jaké lokalitě se vztahuje přídomek 
„z Helfenburka“, který se u Kryštofa objevuje (např. AČ VII, s. 463, 489, 492).
462 Objasnit tento rozpor by snad mohla poznámka Jana z Rabštejna, že se mnozí účastnili Jiříkova tažení na 
Prahu „proti lidské vóli“, jen na nátlak svých krajských hejtmanů (LL III, s. 347, č. 491; R. URBÁNEK, ČD 
III/2, s. 286).
463 Srov. Rožmberkův list o ochotě přijmout u sebe Koldu, Šofa a Vaňka z Pechy v LL IV, s. 64, č. 77.
464 AČ IV, s. 21, č. 37.
465 F. J. UMLAUFT, Blankenstein, s. 38.
466 A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 61 (že Anežka mohla být Šofovou manželkou, je pouze Sedláčkova úvaha).
467 LL IV, s. 306, č. 436.
468 AČ IV, s. 21, č. 37.
469 AČ V, s. 273, č. 7. Jednota potom uvažovala i o jeho vyškrtnutí ze seznamu spojenců (LL IV, s. 25-26, č. 44).
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Aleš (Albrecht IV.) ze Šumburka na Perštejně470

1.  † 1450. Syn Aleše (III.) ze Šumburka. Manželka mně neznámá, měl syna Fridricha a 
jednoho syna, který se věnoval duchovní dráze.

2. Rod:  Německý rod, původem z Plíseňska, jméno podle hradu Schönburg u Naumburgu. 
Aleš pocházel z jedné ze dvou českých větví rodu, která seděla na Perštejně u Klášterce n. 
O. V Čechách se Šumburkové objevili za vlády Václava I., stali se leníky českých králů, 
měli dobré vztahy s prvními Lucemburky. Aleš st. byl přísedícím zemského soudu, po 
jeho smrti se jeho bratr Arnošt, tj. strýc Aleše ml., se dostal do konfliktu s Václavem IV.

3. Dráha do r. 1448:  Za husitských válek stál na katolické straně; v saské „bratrské válce“ 
byl straníkem kurfiřta Fridricha. Špatné vztahy s bratrancem Vilémem, synem Arnošta.471

R. 1431 rozděleno rodové perštejnské panství:472 hrad zůstal Alešovi, Vilém si na své 
části panství postavil Nový Šumburk. Zapojoval se do různých regionálních záští.

4. A. Š. a Rožmberk:  Před r. 1449 informoval Oldřicha o pánech ze Šumburka především 
Jakoubek z Vřesovic, poté Mikuláš z Lobkovic. 1446 Oldřich vypověděl jako ubrman 
v tehdejším Alešově sporu s Mikulášem z Lobkovic473 a přimluvil se za nejmenovaného 
Alešova syna u pražské kapituly, aby byl přijat za jejího probošta.474 Ze vzájemné 
korespondence se nic nedochovalo.

5. A. Š. a členové:  Vstup do strakonické jednoty společně s Fridrichem ze Šumburka, 
Mikulášem z Lobkovic, Jindřichem z Weidy a Kadaní.475 Po boku Jindřicha z Weidy se 
objevil i v minulosti.476 S Mikulášem z Lobkovic se po předchozím sporu, který byl již 
během r. 1446 urovnán, velmi sblížil, ve strakonické jednotě si pomáhali v bojích proti 
Šternberkům,477 s ním i s dalšími jednotníky spolupracoval na sjednávání spojenectví 
strakonické jednoty se Saskem. Alešův syn Fridrich později držel kadaňský hrad.

6. A. Š. a poděbradští:  Členem poděbradské jednoty byl jeho bratranec Vilém. Teta Dorota
provdaná za Heralta z Kunštátu.478 Aleš podpořil Viléma z Ilburka proti Kašparu Šlikovi 
(1445).479 1448-1451 vedli páni ze Šumburka záští se Žateckými.480 V téže době záští 

                                               
470 Literatura: Conrad MÜLLER, Schönburg. Geschichte des Hauses bis zur Reformation, Leipzig 1931; Kate-
řina HEROUTOVÁ, Páni ze Šumburka. Historie rodu v Království českém od poloviny 13. st. do 1. pol. 15. st.
Diplomová práce na ÚČD FF UK, Praha 2009; OSN XXIV, s. 836-838; A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 50-52.
471 Vilém ze Šumburka již za husitských válek kolísal mezi stranami pod jednou a pod obojí, později sledoval 
propoděbradskou a většinou protisaskou politiku; 1447 sice vstoupil do služeb kurfiřta Fridricha Wettinského 
(ANM, Muzejní diplomatář, karton 27, datum 1. května 1447), ale brzy vznikla nová roztržka, při které Vilém 
přišel o Hoyerswerdu. Již dělení majetku r. 1431 bylo vyústěním sporu mezi bratranci Alešem a Vilémem; po r. 
1448 zmínka o soudním sporu mezi nimi (AČ III, s. 539, č. 517), mezitím se jejich vztah pouze dočasně zlepšil r.
1446 (AČ III, s. 534, č. 477), v době, kdy začínalo i Vilémovo krátkodobé sbližování se saským kurfiřtem (R. 
URBÁNEK, ČD III/2, s. 193). Je paradoxem, že mnohem lepší vztahy měl Aleš se vzdáleným příbuzným 
Fridrichem Glauchovským, též členem strakonické jednoty.
472 NA Praha, 1. odd., fond České gubernium – guberniální listiny (na Monasteriu: http://www.mom-ca.uni-
koeln.de/mom/CZ-NA/CGL/211/charter).
473 AČ III, s. 534, č. 477 (reg.); R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 74, pozn. 1.
474 AČ XIV, s. 16, č. 1508.
475 Přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.), průvodní dopis v LL IV, s. 94, č. 117.
476 O společném postoji v bojích některých šlechticů proti Norimberku r. 1441 např. Miloslav POLÍVKA, 
Friedrich III. und Nürnberg im Konflikt mit dem böhmischen Adel und seinem Recht. Nürnbergs Fehde mit 
Alesch von Sternberg, in: P. J. Heinig (ed.), Kaiser Friedrich III. (1440 - 1493) in seiner Zeit, Köln 1993, s. 257-
277, zde s. 261; J. JÁNSKÝ, Páni ze Švamberka, s. 81.
477 Zmínka o „Nikolajově fidrunku,“ poskytovaném pánovi ze Šumburka (Alešovi nebo již Fridrichovi) proti 
Šternberkům, v LL IV, s. 169, č. 226 (r. 1450).
478 C. MÜLLER, Schönburg, s. 210.
479 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 158; K. HEROUTOVÁ, Páni, s. 84-85. Aleš se tak lišil od postoje většiny svých 
pozdějších druhů ze strakonické jednoty, kteří zpravidla sympatizovali se Šlikem. Čím se Alešovy postoje řídily, 
nevíme, ale skoro se zdá, že Aleš obvykle především musel být na opačné straně, než na jaké byl jeho 
znepřátelený bratranec Vilém – ten měl s Ilburky tehdy spory....
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s Holickými ze Šternberka (pokud se netýkalo pouze Fridricha Glauchovského); Aleše 
Holického přitom Aleš kdysi diplomaticky podpořil proti Norimberku (1441).481

7. Důvody vstupu:  Účast ve strakonické jednotě byla logickým krokem vzhledem k jeho 
prosaské orientaci, roztržce s bratrancem, pevným Jiříkovým stoupencem, sporům 
s dalšími poděbradskými straníky a zřejmě i vzhledem k vazbám na Mikuláše z Lobkovic 
a jiné. Zaujetí odlišných stran v boji strakonické a poděbradské jednoty byl výsledek spíše 
konfliktu mezi bratranci než pouhého taktizování.

8. V jednotě:  Vstup do jednoty 31. srpna 1449. Již předtím se podílel na kontaktech jednoty 
se saským kurfiřtem Fridrichem.482 Pokračoval ve vedení války proti Šternberkům.

9. Další dráha:  Zemřel snad již v první polovině roku 1450.483 Syn Fridrich později držel 
např. Trutnov, byl straníkem Jiřího z Poděbrad (jehož byl věřitelem), poté Vladislava 
Jagellonského.484

Fridrich XX. Glauchovský ze Šumburka na Glauchau a Hartensteinu485

1.  *asi začátkem 20. let, †1480. Syn Fridricha XVII. ze Šumburka a Žofie, purkrabinky 
z rodu Meinheringů. Starší bratr Vít II., mladší bratr Dětřich, sestry. Manželka Eliška 
z Gutštejna, syn Arnošt.

2. Rod: Příslušník rodové větve Šumburk-Glauchau, která zůstala v Míšni; jeden z nej-
významnějších tamních rodů. Jeho otec Fridrich XVII. padl r. 1426 ve službách kurfiřtské 
rodině v bitvě u Ústí n. L.

3. Dráha do r. 1448:  Dlouhodobý stoupenec a služebník saského kurfiřta Fridricha 
(nejpozději od r. 1442); pouze 1456-1457 spor s kurfiřtem o vykonání lenní přísahy za 
Hartenstein. Během saského „Bruderkriegu“ měl spor s Oplem z Fictum. 1449 bojoval na 
straně Norimberku proti Hohenzollernům. Jeho poručníkem v dětství a potom celoživot-
ním přítelem byl Kunz z Kaufunku, strůjce únosu mladých synů Fridricha Saského r. 1455 
– tzv. Prinzenraub.486 Do českých záležitostí zasahoval před r. 1449 spíše ojediněle.487

Glauchovští byli nesrovnatelně bohatší než české větve rodu.488

4. F. Š. a Rožmberk: Korespondence nedochována, v častějším přímém styku asi ani nebyli. 
Zprávy o Glauchovském často zasílal Oldřichovi Mikuláš z Lobkovic.

5. F. Š. a členové:  Vstup do strakonické jednoty společně s Alešem ze Šumburka, Mikulášem 
z Lobkovic, Jindřichem z Weidy a Kadaní. Rozuměl si hlavně se svým příbuzným Alešem; 

                                                                                                                                                  
480 LL III, s. 367, č. 515; město Žatec pak mělo účast i na tažení landfrýdu proti Fridrichovi ze Šumburka r. 
1451.
481 Jako výše pozn. 476.
482 LL IV, s. 38, č. 43.
483 Na seznamu členů jednoty napsaném po vildštejnské smlouvě se Aleš ještě vyskytuje, avšak A. SEDLÁČEK,
Hrady XIV, s. 52, klade jeho úmrtí už před dobu vzniku dotyčné smlouvy, ve které o Alešovi nebyla zmínka.
484 A. SEDLÁČEK, Hrady V, s. 153.
485 Literaturu viz u Aleše ze Šumburka.
486 Při únosu ale Fridrich Glauchovský Kunze nepodpořil a naopak právě on vrátil prince Arnošta do rukou jeho 
otce. K tomuto i předchozímu C. MÜLLER, Schönburg. O vztahu s Kaufunkem nově Joachim SCHNEIDER, 
Kunz von Kaufungen in seinem sozialen Umfeld: Besitzverhältnisse, Verwandschaft und Beziehungen zum 
regionalen Adel, in: Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen 
Konflikts, Beucha 2007, s. 125-151.
487 K r. 1447 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 226, pozn. 1. Jeho bratr Vít také bojoval r. 1438 u Želenic.
488 V Čechách drželi lenní Žeberk (ještě přinejmenším r. 1446: srov. C. MÜLLER, Schönburg, s. 279).V Míšni 
česká léna Glauchau, Meerane (vykoupeno 1418 od dědičky vymřelé linie Šumburk-Křimičov), Waldenburg. 
Saská léna: Geringswalde, hrabství Hartenstein s hrady Hartenstein a Stein (koupené 1406, původně bezprostřed-
ní říšské léno, ve 2. pol. 15. st. se prosadila lenní svrchovanost Wettinů). Další panství v Míšni: Lichtenstein, 
Thurm. Jmenované německé majetky vytvářely rozsáhlou doménu v povodí Muldy; všechny patřily Fridrichovi 
nebo jeho bratrům po celou dobu jeho života, pouze byly směňovány mezi sourozenci či poskytovány manům.
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v l. 1450-1451 spravoval Alešův Perštejn a byl poručníkem jeho nezletilých dětí. Přátel-
ství s Mikulášem z Lobkovic: spolupráce při sjednávání spojenectví strakonické jednoty se 
Saskem,489 společné vojenské aktivity proti Šternberkům,490 on nebo bratr Vít prostřed-
kovali a dopomáhali mu k propuštění zajatých služebníků v době jeho válek s Fridrichem 
Saským.491 Také Hynek Krušina ze Švamberka, švagr Fridrichovy švagrové Anny 
z Plavna,492 měl kontakty vedle Aleše ze Šumburka i s glauchovskou větví.493 Jindřich 
z Kolovrat ubytoval jeho ozbrojence ve svém městečku Kralovicích.494

6. F. Š. a poděbradští:  Spor s Holickými ze Šternberka (1449-1451).495 1453 svatba se 
sestrou Buriana z Gutštejna Eliškou; na listině o manželčině věnu z r. 1455 byli ručitelé 
mimo jiných i Vilém z Ilburka a Fridrich z Donína.496 Manželství ale nebylo šťastné, 
později ostré spory s Gutštejny.

7. Důvody vstupu:  Účast v jednotě byla jedním z mála jeho vstupů do české politiky. 
Pohnout jej k tomu mohl jeho příbuzný Aleš, případně zájem jeho pána Fridricha 
Saského.

8. V jednotě:  Ve strakonické jednotě (členem od 31. srpna 1449) zůstal spojencem Fridricha 
Saského. Vildštejnská smlouva mu nabízela možnost příměří, na rozdíl od jiných členů 
jednoty s ním ale teprve mělo být o příměří jednáno; skutečně byl zahrnut do příměří mezi 
poděbradskými a kurfiřtem v březnu 1451. Protože příměří nedržel, žatecký landfrýd 
v červnu 1451 oblehl Perštejn a Fridrich musel kapitulovat.497

9. Další dráha:  Po r. 1451 svou účast v české politice opět omezil. Svatojiřského sněmu se 
neúčastnil. Již r. 1453 se ovšem oženil se sestrou důležitého člena poděbradské jednoty. 
1459 se s Vítem účastnil chebského sjezdu. Syn Arnošt se krátce objevil na Krupce.

Hynek Krušina ze Švamberka na Krasíkově498

1.  * konec 90. let 14. století, † asi 1456. Syn Bohuslava V. ze Švamberka a Anny Krušinové 
z Lichtenburka. Bratři starší Bohuslav VI. (†1425) a mladší Jan II. († po 1414). Manželka 
Markéta z Plavna, syn Bohuslav VII.

2. Rod: Starobylý západočeský panský rod, vzestup spíše postupný od 14. století. Otec 
Bohuslav byl nejvyšším zemským sudím, účastnil se odboje proti králi Václavovi IV.

                                               
489 AČ IV, s. 407.
490 Srov. také Lobkovicovu výpověď o svém přátelství s Glauchovskými, ač Němci (LL IV, s. 119).
491 K r. 1449 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 396 a F. BERNAU, Hassenstein, s. 81, pozn. 1; k r. 1457 FRA XX, s. 
110-111, č. 111. Mikuláš byl také jedním z ručitelů na listině, kterou r. 1455 Fridrich zapisoval věno pro svou 
manželku (Uwe TRESP, Die Spur führt nach Böhmen. Der Prinzenraub im Kontext der sächsisch-böhmischen 
Beziehungen um die Mitte des 15. Jahrhunderts, in: Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und 
Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts, Beucha 2007, s. 195-217, zde s. 198.
492 Krušinova choť Markéta z Plavna byla sestrou manželky Víta II. ze Šumburka Anny (C. MÜLLER, 
Schönburg, s. 225; Berthold SCHMIDT, Die Reussen, Schleiz 1903, Tafel 5).
493 R. 1452 Hynek Krušina doporučoval Chebským hledat pomoc u Víta II. ze Šumburka (J. JÁNSKÝ, Kronika
III, s. 169).
494 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 373, pozn. 3.
495 AČ IV, s. 390; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 373, 399, 498-499.
496 U. TRESP, Die Spur führt nach Böhmen, s. 198.
497 Související písemnosti v Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer in 
Zeitalter Georg’s von Podiebrad (dále FRA XX), Wien 1860 , s. 18-22, č. 17, 18.
498 Literatura: OSN XXIV, s. 848-853; A. SEDLÁČEK, Hrady XIII, s. 10, 43-46, 217. O švamberském rodu 
vznikly v minulém desetiletí nezávisle na sobě dvě svým pojetím odlišné práce, které se v mnohém doplňují: Jiří 
JÁNSKÝ, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006; Petra SMETÁKOVÁ, 
Páni ze Švamberka. Dějiny rodu od 13. století do roku 1455. Rigorózní práce na ÚČD FF UK, Praha 2004.
K majetkovým otázkám J. ČECHURA, Rozsah a dynamika sekularizace.
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3. Dráha do r. 1448:  R. 1414 se Švamberkové smířili s králem. Od 1417 byli členy plzeň-
ského landfrýdu, bojovali proti husitům (bratr Bohuslav ale r. 1421 přešel na stranu 
táborů).499 K rodovým hradům Švamberku (Krasíkovu) a Boru získali zápisně obrovská 
církevní zboží (mj. Pomuk). Od 1426 byl hejtmanem landfrýdu Hynek.500 Ve 30. letech se 
více orientoval na války v zahraničí; po Zikmundově smrti byl straníkem Habsburků, 
zastánce dědičnosti trůnu. Ve 40. letech opět jedním ze tří hejtmanů plzeňského kraje, 
1447-1450 hejtman Chebska.501 Od počátku 40. let sblížení s Oldřichem z Rožmberka.

4. H. K. Š. a Rožmberk:  S Oldřichem se od r. 1443 oslovovali „testi“ (tcháne); údajně byla 
druhou Oldřichovou manželkou Eliška, Hynkova dcera;502 v únoru 1452 se syn Bohuslav 
oženil s Oldřichovou dcerou Lidmilou. Z korespondence dochováno 43 listů, z toho 20 
z doby strakonické jednoty. Nejčastější témata: pomoc s urovnáváním různých sporů, 
vzájemné rady, zprávy o dění v zahraničí, o činnosti poděbradské jednoty, o poměrech 
v Praze i jinde. Vzájemné ubrmanské služby: Krušina smiřoval Rožmberka s tábory, 
Rožmberk Krušinu s Přibíkem Klenovským a neúspěšně s Gutštejny, i jindy se za něho 
přimlouval. Při nové roztržce s tábory r. 1447 Krušina hodlal Rožmberkovi vojensky 
pomoct,503 zřejmě mezi nimi existovala jakási úmluva o vzájemné pomoci proti nepřáte-
lům.504 Rožmberk mírnil Krušinovy sklony k vyvolávání válek.505 Kromě přátelských 
darů506 se měl Oldřich přičinit o nějaký úřad pro něho nebo pro jeho příbuzného.507

5. H. K. Š. a členové:  Třetí hejtman plzeňského kraje Hanuš z Kolovrat se pokoušel usmířit 
konflikt mezi zbylými dvěma hejtmany Krušinou a Burianem z Gutštejna.508 Krušina se 
přimlouval za Jindřicha z Kolovrat u zemského sněmu 1446;509 Jindřichův bratr Beneš byl 
ručitelem na švamberské listině.510 Členy landfrýdu byli i páni z Rýzmberka, Janovi měl 
poskytnout ubrmanství, s Děpoltem svědčil Krušina na listině.511 Dlouhodobé styky 
s městem Plzní.512 S Mikulášem z Lobkovic ve strakonické jednotě společně jednal se 
saským dvorem a Lobkovic upozorňoval na hrozbu poděbradského útoku na Krušinovy 
statky;513 Jan z Lobkovic měl spor se švamberským panošem. Srdečný písemný styk 
s Václavem z Michalovic.514 Byl vzdáleně sešvagřený s Glauchovskými ze Šumburka.515

1446-1447 měl spor s Českobudějovickými,516 1448 záští s Jindřichem z Weidy.517

                                               
499 Rod patřil vedle pánů z Kolovrat mezi vojensky nejsilnější představitele plzeňského landfrýdu (blíže J. 
JÁNSKÝ, Páni, s. 57).
500 František KAVKA, Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 1998, s. 113, 
129. Další doklady o trvání plzeňského landfrýdu s Hynkem v čele B. RIEGER, Zřízení I, s. 69-70, 74, 76.
501 V případě Chebu nešlo o landfrýd, ale o smlouvu přímo s chebskou městskou radou ze 14. ledna 1447 (NA 
Praha, Sbírka přepisů z domácích a zahraničních archivů, Cheb, 3. karton – do r. 1449). Smlouva původně zněla 
na dva roky, poté byla zřejmě prodloužena, neboť Krušina používal titul chebského hejtmana i po r. 1449. 
502 Viz výše v textu práce v podkapitole V.4. o vztazích mezi jednotníky.
503 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 91; LL III, s. 245-246, č. 348.
504 Naznačeno v Krušinově listě v LL III, s. 348-349, č. 492.
505 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 329, 374; LL III, s. 351, č. 496, LL IV, s. 82, č. 101, s. 278-279, č. 389.
506 AČ XIV, s. 9, č. 1488.
507 LL III, s. 130, č. 179 (asi r. 1446); R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 88, pozn. 1.
508 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 87, 90.
509 AČ II, s. 218-219, č. 5.
510 Listina Bohuslava ze Švamberka na plat pro manželku Ludmilu r. 1452 (J. JÁNSKÝ, Páni, s. 104).
511 LL III, s. 315, č. 450; ANM, Muzejní diplomatář, karton 26, datum 21. října 1442.
512 Např. k r. 1444 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 86, k r. 1452 tamtéž, s. 109, a R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 673, k r. 1449 
LL IV, s. 93, č. 115. Krušina v Plzni také občas pobýval, jak svědčí např. datace některých listů, možná tam 
vlastnil dům.
513 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 405; LL IV, s. 141, č. 176.
514 Dochován Václavův list v AČ XV, s. 2, č. 1 (rok 1449); Václav zde adresáta oslovoval „bratře“.
515 Viz dále u Fridricha ze Šumburka.
516 LL III, s. 124-208. Ve všech listech k tomuto sporu se mluví jen o „panu Krušinovi“; dotyčný však měl 
pobývat na Nepomuku, což ukazuje, že jde právě o Hynka a nikoli o Jana.
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6. H. K. Š. a poděbradští:  V srpnu 1448 před poděbradským útokem na Prahu se dohodl 
s Jiřím z Poděbrad a Šternberky o mírovém řešení všech sporů, která zřejmě obsahovala i 
závazek nepomáhání Pražanům.518 Již předtím ve 40. letech vedl spolu s Alešem Holic-
kým ze Šternberka záští proti Norimberku; Jiří z Poděbrad a Aleš Holický prostředkovali 
v gutštejnském sporu;519 r. 1449 však měl s Holickými ze Šternberka spor.520 Jeho vnuk se 
r. 1475 oženil s dcerou Zdeňka ze Šternberka; v té době i spříznění rodu s Gutštejny.521

Dlouhodobé spory s pány z Gutštejna, původně členy katolické strany, které asi v letech 
1446-1450 přerostly v záští; 1448-1450 záští i s jejich spojencem Rackem Chlévcem 
z Malšína; 1449 spor s Petrem ze Svojšína.522 V minulosti měl rozpory s Přibíkem z Kle-
nové, r. 1450 mu ale Přibík pomáhal proti Chlévcovi. Ve 30. letech záští s Lounskými.523

7. Důvody vstupu:  Dlouhodobá blízkost Oldřichovi z Rožmberka a jeho straně, legitimis-
tické přesvědčení v královské otázce, potřeba mocenské opory ve sporech s domácími ne-
přáteli (podobně jako Krušinův rival Burian z Gutštejna vstoupil do poděbradské jednoty).

8. V jednotě:  Zakládající člen strakonické jednoty. Pokračoval ve vedení svých soukromých 
záští se členy poděbradské strany (Gutštejnové, Chlévec, nově Šternberkové) i se zahra-
ničními nepřáteli. R. 1450 změna spojeneckých svazků (spojenectví s Fridrichem Saským, 
roztržka s Jindřichem z Plavna, smír s Norimberkem, roztržka s Otou Bavorským…). 
Společně s Mikulášem z Lobkovic zprostředkoval pro strakonické koalici s Fridrichem 
Saským, konal diplomatické aktivity ve prospěch jednoty i mezi západočeskou šlech-
tou.524 Účast na plzeňském sjezdu 1450. Informoval své straníky o činnosti poděbradské 
jednoty i o dění za hranicemi. Zkušený válečník, ale bojů proti poděbradské jednotě r. 
1450 se osobně neúčastnil,525 vyslal do nich bratrance Jana. Po porážce u Rokycan 
varoval před takovou smlouvou s poděbradskými, která by poškozovala některé 
jednotníky, raději byl ochoten dále snášet válku.526 I po Vildštejně pokračovaly spory 
s poděbradskými jednotníky, cítil se ohrožen jejich možným útokem527 a poděbradští zase 
měli obavy z domnělých Krušinových úkladů.528 R. 1451 se v rožmberské straně vedle 
Hynka jmenuje i syn Bohuslav.529

9. Další dráha:  1451-1452 společně s Chebem válčil proti švagrovi Jindřichovi z Plavna, 
v září 1452 přistoupil na příměří a po Rožmberkově kapitulaci se i on poddal Jiřímu 
z Poděbrad. Na svatohavelském sněmu zvolen členem delegace do Vídně. Od 1453 byli 
Hynek i syn Bohuslav přísedícími dvorského soudu. Jiří r. 1454 poskytoval Hynkovi 

                                                                                                                                                  
517 List Jakoubka ze Vřesovic v LL III, s. 367, č. 515. Nepřátelství snad mohlo být v nějaké souvislosti s tím, že 
Jindřich z Weidy už r. 1445 nevycházel Jindřichem I. z Plavna, titulárním purkrabím míšeňským – ten byl 
Hynkovým tchánem a dlouhodobým spojencem. Poznání komplikovaných vztahů nicméně komplikuje 
skutečnost, že brzy poté se dostal Švamberk i s Jindřichem II. z Plavna, tedy svým švagrem, do sporu. Ale (ještě) 
v dubnu 1449 ( LL IV, s. 38, č. 43) i v únoru 1450 ( R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 413, pozn. 1) byl Hynek se 
švagrem v dobrých vztazích.
518 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 284, podle zmínek o úmluvě v listech Krušiny (LL III, s. 359-360, č. 506) a Petra 
ze Šternberka (SOA Třeboň, Historica, sign. 1044, inv. č. 1380, 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&doctree=1J104&id=112385). Krušina přitom zřejmě předtím 
slíbil Pražanům svou pomoc, které se pak druhá strana marně dovolávala (AČ IV, s. 12, č. 20).
519 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 90. 
520 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 373; J. JÁNSKÝ, Páni, s. 92.
521 I. NOHOVÁ, Příbuzenské vztahy, s. 72, 94, 98.
522 K r. 1449 LL IV, s. 99, č. 121.
523 Příměří z r. 1439 v SČPL I/2, s. 238, č. 956.
524 K poslednímu srov. R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 413, pozn. 1.
525 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 435, pozn. 1.
526 AČ III, s. 381, č. 27; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 446.
527 LL IV, s. 283-284, č. 398; J. JÁNSKÝ, Páni, s. 99.
528 AČ III, s. 382-383, č. 30; R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 468.
529 LL IV, s. 319, č. 457.
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ubrmanskou pomoc.530 Bohuslav 1458 volitelem Jiříka za krále, později s králem spory, 
člen zelenohorské jednoty.

Jan (Krušina) ze Švamberka na Rokycanech531

1.  † před 1460. Syn Jana I. ze Švamberka na Boru a Aleny, snad Krušinové z Lichtenburka. 
Manželka Hedvika z Rožmitálu (sestra pozdější královny Johany), synové Janek a 
Zdeněk.

2. Rod: Viz Hynka Krušinu ze Švamberka. Janův otec Jan I. byl bratr Hynkova otce 
Bohuslava; r. 1409 byl z rozhodnutí krále Václava IV. popraven, Švamberkům ale zůstal 
rodový majetek.

3. Dráha do r. 1448:  Po celý život stoupenec katolické strany a blízký spojenec svého 
bratrance Hynka. Zastupoval rod při některých vojenských událostech v Čechách (např. 
bitva u Lipan). S Hynkem byl stoupenec Albrechta II. a potom Ladislava. Snad působil 
jako kastelán na hradě Kynžvartu, patřícím Hynkovi.532 Hynek mu též postoupil tvrz 
Rokycany, Jan sám r. 1454 zakoupil Přimdu.

4. J. Š. a Rožmberk:  Korespondenci Švamberků s Oldřichem z Rožmberka obstarával 
v běžných situacích pouze Hynek, který někdy zastupoval i zájmy svých příbuzných.533

5. J. Š. a členové:  Nejbližší vztah se svým příbuzným Hynkem Krušinou (společné vojenské 
a politické akce, vzájemné majetkové transakce, svědectví na listinách atd.). Poručník 
v dětství byl Půta z Rýzmberka a ze Skály, bratr člena jednoty Jana z Rýzmberka.534

6. J. Š. a poděbradští:  Válka proti Racku Chlévcovi z Malšína (1450),535 zřejmě i v jiných 
vztazích a sporech stál na straně Hynka. 

7. Důvody vstupu:  Jistě vliv bratrance Hynka, který byl politicky aktivnější a zároveň měl 
užší vztah s Oldřichem z Rožmberka.

8. V jednotě:  Zakládající člen jednoty. S Hynkem se účastnil plzeňského sjezdu s kurfiřtem 
Fridrichem Saským; již bez Hynka působil v bojích s poděbradskou jednotou r. 1450,536

které se dostaly do blízkosti jeho Rokycan.
9. Další dráha:  Na rozdíl od Hynka se účastnil již svatojiřského sněmu v dubnu 1452, kde 

byl zvolen Jiřík zemským správcem – jedno z mála rozdvojení rodové politiky. Až do 
Hynkovy smrti opět blízce spolupracoval se slavnějším bratrancem.537 1458 volitel Jiřího 
za krále.

Jan z Ústí na Kamenici538

1.  *90. léta 14. století, †mezi 1452-1454. Syn Jana mladšího z Ústí a Anny z Mochova. 
(Starší) bratři Prokop (†po 1420) a Beneš (†po 1409), možná sestra Bonuše, provdaná 
z Petršpurka. Bezdětný.

                                               
530 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 115.
531 Literaturu viz u Hynka Krušiny ze Švamberka.
532 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 114.
533 Srov. výše u Hynka, bod 4. Z Janovy korespondence s Oldřichem se žádný list nedochoval, pouze je z doby 
války v květnu až červnu 1450 dochována korespondence s Jindřichem z Rožmberka či pověřující listy pro 
Janovy posly k Oldřichovi.
534 J. JÁNSKÝ, Páni, s. 45.
535 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 435, pozn. 1.
536 FRA XXLII, s. 67, č. 40.
537 Srov. J. JÁNSKÝ, Páni, s. 115.
538 Literatura: A. SEDLÁČEK, Hrady III, s. 182, IV, s. 136-141, 169-171; OSN XXII, s. 915.
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2. Rod:  Páni z Ústí byli chudší odnoží Vítkovců, jejich síla oslabena i několikerým dělením 
majetku na malé díly a vzájemnými spory. Otec Jan stoupencem panské jednoty proti 
Václavovi IV., později byli on a hlavně jeho žena Anna horlivými příznivci Jana Husa. 
Během husitských válek působila část rodu na husitské a část na katolické straně.

3. Dráha do r. 1448:  S bratrem Prokopem po celou dobu husitských válek straník Tábora. 
Během čtyřicátých let zřejmě postupný příklon k Rožmberkům a pánům z Hradce, 
politiky se ale držel stranou až do vstupu do strakonické jednoty. Patřila mu Kamenice 
nad Lipou a od r. 1410 část Fuglhausu, který před r. 1448 celý uchvátili páni ze Stráže.

4. J. Ú. a Rožmberk:  Od 1420 s Rožmberkem boje, Oldřich se pokoušel ovládnout Kameni-
ci; dobyl pak Fuglhaus, ale pak ho musel Janovi a pánům ze Stráže vrátit (kolem 1439).539

1437-1439 účasten na smlouvách Tábora s Oldřichem.540 Později sblížení, r. 1448 se na 
Rožmberky Jan obrátil se stížností, že páni ze Stráže drží jeho fuglhauské zboží.541

5. J. Ú. a členové:  Sestra(?) Bonuše se za husitských válek spojovala s Menhartem z Hradce, 
snad proti táboritům a svému bratrovi.542 S Oldřichem z Hradce měl i Jan již přátelský 
vztah: svědčil na jeho závěti.543 S Bedřichem ze Strážnice se znal z doby společného 
táborského působení; zda nadále zůstali v kontaktu, nevíme (při zmínkách o členech, které 
do jednoty přivedl Bedřich, se o Janovi nehovoří).

6. J. Ú. a poděbradští:  Od druhé poloviny 40. let spor s Václavem, Janem a Jindřichem ze 
Stráže o hrádek Fuglhaus.

7. Důvody vstupu:  Možné důvody: spor s pány ze Stráže, vazby na pány z Hradce.
8. V jednotě:  Přiznávací list do strakonické jednoty nedochován. Jan jmenován v seznamech 

členů z r. 1449 a 1450,544 na hradecké smlouvě a jako jeden z jistců na vildštejnské 
smlouvě. Aktivně válčil r. 1450 po boku Jindřicha z Rožmberka, pánů z Hradce, Jana ze 
Švamberka a dalších jednotníků.545 Po Vildštejnu z pramenů k jednotě mizí.

9. Další dráha:  Na svatojiřském sněmu nebyl. Zůstal ve styku s Oldřichem z Hradce. Již asi 
r. 1452 nebo krátce poté bez dědiců zemřel, majetek připadl pánům ze Stráže.

Jan Blankštejn z Vartenberka na Blansku546

1.  † po 1458 (nejpozději teprve před 1469). Snad syn Václava z Vartenberka na Blansku a 
Markéty z neznámého rodu.547 Manželka Anna Berková z Dubé, dcera Kateřina.

2. Rod:  Starobylý panský rod, odnož Markvarticů. Z původních čtyř hlavních větví Varten-
berků do poloviny 15. století tři po meči vymřely, zůstala pouze větev děčínská, která ale 
už byla rozdělená do několika nových odnoží. Z děčínské větve pocházel i Jan Blankštejn, 
i když jméno jeho otce není jisté. Na Blansku seděl už v l. 1401-1407 Václav z Varten-

                                               
539 Stížnost táborů v LL I, s. 198, č. 291; k dataci R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 431.
540 Tehdy asi ještě žili i jiní Janové z Ústí (celkem se v husitských válkách objevují tři nebo čtyři), ale ostatní se 
nehlásili k táborské straně.
541 LL III, s. 381-382, č. 540. Zmínka, „...že stě mi to zbožie přisúdili,“ se vztahuje k jakémusi předchozímu 
ubrmanskému výroku, kdy Rožmberkové rozhodli spor ve prospěch Ústeckého. To snad svědčí o postupujícím 
Janově sbližování s jeho slavnějšími krumlovskými příbuznými.
542 A. SEDLÁČEK, Hrady IV, s. 170-171.
543 RTT II, s. 230.
544 V seznamu z r. 1450 je ale jen na jedné jeho variantě, a to té, která byla přeškrtána.
545 LL IV, s. 233-234, č. 337.
546 Literatura: F. J. UMLAUFT, Blankenstein, Aussig 1930; A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 84-85, 323-326; 
OSN XXVI, s. 433-438, IV, s. 143.
547 Domněnka o Václavově možném otcovství A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, s. 325, pozn. 1.
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berka s manželkou. Jan IV. Děčínský byl členem panské jednoty proti králi Václavovi IV.; 
jeho potomci za husitských válek měnili strany, skončili asi jako mírní kališníci.548

3. Dráha do r. 1448:  Jan držel Blansko (neboli Blankštejn, u Ústí n. L.) asi od r. 1436. Od 
začátku odtud vedl války s hornolužickým Šestiměstím a s výjimkou období asi 1444-
1451, kdy působil ve wettinských službách, se Sasy. Většinou spolupracoval se Zikmun-
dem Děčínským a potom s jeho syny. Do roztržky r. 1438 podporovali děčínští 
Vartenberkové krále Albrechta, Blankštejn jistě také. Od roku 1440 byl jedním z hejtmanů 
litoměřického kraje;549 za hejtmanství Jakoubka z Všesovic ale měli Děčínští s litoměřic-
kým landfrýdem problematické vztahy.550

4. J. B. V. a Rožmberk:  Nebyli v přímém kontaktu. R. 1454 Jindřich z Rožmberka získal 
úřad hejtmana bezprostředních slezských knížectví, o které stál i Blankštejn.

5. J. B. V. a členové:  Bedřich ze Strážnice ve strakonické jednotě upozorňoval na nebezpečí 
hrozící Blankštejnovi, což tlumočil Rožmberkovi Oldřich z Hradce.551 R. 1453 byl hejt-
manem na Blansku Kryštof Šof.552

6. J. B. V. a poděbradští:  Blízké vztahy se „strýci“553 Jindřichem a Janem na Děčíně, kteří 
vždy patřili k poděbradské jednotě. Spojenecké a příbuzenské vztahy s příslušníky hon-
štejnské větve Berků z Dubé.554 Dlouhodobě záští s Horní Lužicí i s jejím propoděbrad-
ským fojtem Hanušem z Koldic.555

7. Důvody vstupu:  Lze uvažovat o jakési krátkodobé roztržce s příbuznými na Děčíně, 
popřípadě o pouhém taktizování. Rovněž eventuální souvislost s jeho momentálně 
kladným poměrem k Sasku je otázkou. Ve strakonické jednotě měl, zdá se, jakési vazby 
jen na okrajové osobnosti Bedřicha a Šofa.

8. V jednotě:  Přiznávací list do strakonické jednoty se nedochoval, na soupisech členů 
z roku 1450 je jmenován jak v poděbradské, tak ve strakonické jednotě;556 to, jakým 
směrem mezi nimi (zřejmě) přešel, není příliš jasné. 27. září 1449 byl určitě při 
strakonických,557 snad tedy byl dříve na této straně. Žádné jiné doklady o členství 
v jednotě neexistují.

9. Další dráha:  Roku 1452 byl na svatojiřském sněmu. Hned od r. 1452 se vrátil k válkám se 
Saskem; r. 1453 se neúspěšně ucházel o místo hejtmana bezprostředních slezských 
knížectví.558 Následujícího roku byl přísedícím zemského soudu; v l. 1454-1458 bojoval 
v Prusku na straně Řádu německých rytířů. Děčínští příbuzní zůstávali vždy při Jiříkovi.

Jindřich starší (XVII.) z Weidy na Hauenštejně559

                                               
548 Je otázkou, zda byl téže víry alespoň v mládí i Jan Blankštejn. V pozdější etapě života ho vzhledem k jeho 
válčení na straně Řádu německých rytířů lze považovat evidentně za katolíka, ostatně ani děčínští Vartenberkové 
u kališnictví podle všeho nevydrželi (k Děčínským R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 153).
549 Není jisté, jak dlouho v této funkci zůstal (srov. R. URBÁNEK, ČD III/1, s. 485).
550 Srov. např. SLČ, s. 120, 122, 126.
551 LL IV, s. 102, č. 124.
552 F. J. UMLAUFT, Blankenstein, s. 34.
553 Pokud byl Blankštejn synem Václava Blanského, byli by tito jeho synovci z druhého kolene.
554 Člen poděbradské jednoty Jindřich z Dubé pocházel z jiné větve rodu, kuřivodské neboli lipské.
555 F. J. UMLAUFT, Blankenstein, s. 34.
556 LL IV, s. 265, č. 374.
557 Oldřich z Hradce tehdy psal o Blankštejnovi jako o příteli, kterému hrozí nebezpečí od poděbradských (LL 
IV, s. 102, č. 124).
558 AČ VII, s. 208, č. 7.
559 Literatura: Berthold SCHMIDT, Die Reussen. Genealogie des Gesamthauses Reuss älterer und jüngerer Linie 
sowie der ausgestorbener Vogtslinien zu Weida, Gera und Plauen und der Burggrafen zu Meissen aus dem 
Hause Plauen, Schleiz 1903; A. SEDLÁČEK, Hrady XIII, s. 97; OSN XIX, s. 882-883, XXI, s. 615-616. Méně 
přesně Friedrich BERNAU, Geschichte des Schlosses und Gutes Hauenstein bei Schlackenwerth, Karlsbad 1875, 
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1.  † po 1452, asi před 1454. Syn Jindřicha (XVI.) z Weidy a neznámé matky. Dva mladší 
stejnojmenní bratři (Jindřich XVIII. † po 1416, Jindřich XIX. po 1462), sestra. Manželka 
Anna z neznámého rodu, syn Jindřich XX., dcery.

2. Rod: Starobylý rod říšských fojtů z oblasti tzv. Vogtlandu. Počátkem 13. století se rod 
rozdělil na tři základní linie: z Plavna (z níž se někteří usadili v Čechách; pocházeli z ní 
v 15. století míšeňští purkrabí), z Weidy a z Gery. Ve 14. století podřídili fojtové svá 
panství ve Vogtlandu pod lenní svrchovanost České koruny nebo Wettinů. Weidská větev 
s Čechami příliš do styku nepřišla.

3. Dráha do r. 1448:  V mládí žil ve Vogtlandu. R. 1410 směnil Weidu s Wettiny za hrad 
Schmölln poblíž Křimičova, který držel asi do r. 1419.560 R. 1423 působil ve službě 
Hohenzollernů jako správce v Plavně.561 V Čechách se objevuje na Hauenštejně562 u 
Ostrova nad Ohří od r. 1437, působil zde spíše v regionálních záležitostech. V Sasku stáli 
fojtové z Weidy zřejmě na straně vévody Viléma proti kurfiřtu Fridrichovi.563

4. J. W. a Rožmberk:  Korespondence se nedochovala, pouze zmínka o tom, že Oldřich psal 
Jindřichovi r. 1445 v příčině jeho sporu s Jindřichem z Plavna, ve kterém se Oldřich 
pokusil prostředkovat.564

5. J. W. a členové:  Do strakonické jednoty vstoupil spolu s Mikulášem z Lobkovic, pány ze 
Šumburka a Kadaní. Po boku Aleše ze Šumburka se vyskytoval už r. 1441.565 Mikuláš 
z Lobkovic zprostředkovával jeho kontakt s Rožmberkem.566 Naproti tomu měl Jindřich r. 
1448 záští s Hynkem Krušinou ze Švamberka, což snad souviselo s tím, že už r. 1445 
nevycházel s Hynkovým tchánem Jindřichem z Plavna.567

6. J. W. a poděbradští:  Zatímco r. 1441 byl nakloněn Alešovi Holickému ze Šternberka, 
jindy měl se Šternberky záští.568 Koupil Hauenštejn od Viléma z Ilburka, kterému na hradě 
snad patřil nějaký podíl ještě r. 1448.569

7. Důvody vstupu:  Motiv nejasný, zvláště při komplikovaném vztahu fojtského rodu k sas-
kému kurfiřtovi a při jeho sporu se Švamberkem. Zřejmě hrály roli vazby na Mikuláše 
z Lobkovic či pány ze Šumburka.

8. V jednotě:  Vstoupil do jednoty 31. srpna 1449.570 Uveden v soupisu r. 1450 a ve smlouvě 
s Fridrichem Saským (ačkoli při jejím sjednávání v Plzni zřejmě nebyl). Není zmiňován 
ve vildštejnské smlouvě a ani žádné další listinné prameny ke strakonické jednotě jej 
nejmenují; avšak ještě na podzim 1450 ho chtěl Rožmberk pozvat na stranický sjezd 
(Jindřich ale tehdy byl na cestě do Říma).571

                                                                                                                                                  
s. 11-18, a TÝŽ, Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen I, Saaz 1881, s. 304-305. O statutu 
německých fojtských držav André THIEME, Landesherrschaft und Reichsunmittelbarkeit. Beobachtungen bei 
den Burggrafen von Meißen aus dem Hause Plauen und anderen Nachfolgefamilien der Vögte von Weida, Gera 
und Plauen, in: Jörg Rogge – Uwe Schirmer (hrsg.), Hochadelige Herrschaft in mitteldeutschen Raum (1200-
1600), s. 135-161.
560 Též jeho bratři postupně prodali své podíly na Weidě a drželi pak Bergu, Auerbach a od r. 1454 Wildenfels.
561 Vše podle B. SCHMIDTA, Die Reussen, Tafel 2.
562 Patřil k němu zřejmě i sousední hrad Himlštejn.
563 Srov. Herbert KOCH, Der sächsische Bruderkrieg (1446-1451), in: Jahrbücher der Königlichen Akademie 
Gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Neue Folge, Heft XXXV, 1909, s. 1-264, zde s. 149.
564 LL III, s. 34, č. 44.
565 M. POLÍVKA, Friedrich III., s. 261.
566 LL IV, s. 294-295, č. 415.
567 LL III, s. 34, č. 44, s. 367, č. 515.
568 K r. 1441 M. POLÍVKA, Friedrich III., s. 261; o záští F. BERNAU, Geschichte, s. 17 (bez udání zdroje).
569 F. BERNAU, Album I, s. 304.
570 Přiznávací list v AČ III, s. 541, č. 533 (reg.); průvodní dopis v LL IV, s. 94, č. 117.
571 LL IV, s. 294-295, č. 415.
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9. Další dráha:  Svatojiřského sněmu se neúčastnil. On nebo jeho syn ukazoval r. 1454 před 
revindikační komisí své zápisy na Hauenštejn, k nimž měla komise určité výhrady.572

Podle jedné zprávy seděli fojtové z Weidy na Hauenštejně ještě r. 1466.573

Jan Kolda ze Žampachu na Náchodě574

1.  *snad začátkem 90. let 14. století, † asi 1462.575 Pravděpodobně syn Koldy (Mikuláše) ze 
Žampachu a Bětky z Bukovic. Sestra Anna provdaná Kordulová z Dubence, bratr nebo 
jiný příbuzný Václav.576 Možná měl syna.

2. Rod: Příslušník zchudlé větve východočeského, kdysi panského rodu ze Žampachu, která 
se oddělila asi na počátku 14. století a upadla posléze do vladyckého stavu. Pravdě-
podobný otec Kolda byl drobný vladyka, vlastnil tvrz v Černíkovicích.

3. Dráha do r. 1448:  Před husitskými válkami údajně studoval na univerzitě. Ve válkách 
doložen od druhé poloviny 20. let jako straník Tábora. Účast na diplomatických jednáních 
a vojenských akcích, včetně bitvy u Lipan. Zůstal poté na straně radikálů, po r. 1437 
straníkem polské kandidatury. Působil přímo ve službách polského krále Kazimíra doma i 
ve Slezsku (boje proti slezským landfrýdům), vazby na polské šlechtice a na slezského 
knížete Konráda Bílého Olešnického. Koncem 30. let se zmocnil Náchodu a Rychmberku
(Liberku), které právně zřejmě byly dědictvím Jiřího z Poděbrad. Výdaje na své války 
pokrýval z loupežné činnosti. V Čechách vedl odboj proti hradeckému landfrýdu, k němuž 
se nepřipojil, poražen od něho v červenci 1441, ale statky mu byly prozatím ponechány.

4. J. K. Ž. a Rožmberk:  Už r. 1428 svědčil Kolda za tábority na příměří Rožmberka 
s Táborem, což je jediný známý případ jejich styku mimo období strakonické jednoty. 
Z korespondence se dochoval jen jeden list Koldy Rožmberkovi z listopadu 1450 (omlou-
vá se z účasti na sněmu, prosí o přímluvu, neodpouští si ale výčitky vůči němu), jedno 
Koldovo podání na ubrmany (z nichž jeden byl Rožmberk) a zmínka o jedné schůzce.

5. J. K. Ž. a členové:  S Bedřichem ze Strážnice se seznámil nejpozději během působení 
v táborských posádkách ve Slezsku,577 oba se stali dlouholetými přáteli a spojenci 
(společná účast např. na pokusu o přepad Litovle 1437 a o dobytí Prahy 1440), spolu-
pracovali i ve strakonické jednotě, kam jej Bedřich přivedl. Kryštof Šof byl rovněž jeho 
spojencem (už při pokusu o Prahu 1440), ve strakonické jednotě mu Šof postoupil 
k užívání hrad Valdštejn.578 Oldřich z Hradce, s nímž se zřejmě seznámil přes Bedřicha, 

                                               
572 AČ II, s. 179, č. 289.
573 F. BERNAU, Geschichte, s. 17.
574 Literatura: Vladimír WOLF, Jan Kolda ze Žampachu. Život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, 
kondotiéra a psance, Hradec Králové – Trutnov 2002; Martin ŠANDERA, Východočeská šlechta v polipanském 
bezvládí, poděbradské a jagellonské éře I, in: Východočeské listy historické 17-18, 2001, s. 89-116; OSN XIV, 
s. 540; A. SEDLÁČEK, Hrady V, s. 12-14; o bojích ve Slezsku Hubert ERMISCH, Mittel- und Niederschlesien 
während der königlosen Zeit, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 13, 1876, s. 1-
72, 291-343.
575 S rozlišením jednotlivých generací v rodu jsou potíže, starší literatura v husitském a pohusitském období 
hovoří většinou o dvou Koldech, otci a synovi, čemuž by nasvědčovala zmínka o „mladém Koldovi“ k roku 
1447 (SLČ, s. 136). Ve vyhraněném pojetí této teorie otce a syna by ani Kolda-člen strakonické jednoty nebyl
totožný s Koldou-husitou. Z novějších prací ještě Šandera rozlišuje dva Koldy, ale V. Wolf, který se zabýval 
Koldou(y) speciálně, pojímá Jana Koldu jako jednu dlouhověkou osobu (V. WOLF, Jan Kolda, viz zejm. s. 106-
108). Přiklonil bych se i zde spíše k tomuto pojetí a nepokoušel se rozlišovat v Koldovi více osob, jejichž 
identifikace by vždy byla nutně nejistá. Připusťme, že roku 1447 snad žil ještě jakýsi syn vedle svého otce.
576 V. WOLF, Jan Kolda, s. 16, 18.
577 V. WOLF, Jan Kolda, s. 18.
578 AČ IV, s. 21, č. 37.
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se ve strakonické jednotě zastával jeho věci. Bernart z Cimburka si jej vybral za jednoho 
z ubrmanů ve sporu s moravským landfrýdem.579

6. J. K. Ž. a poděbradští:  Jiří z Poděbrad byl právoplatným dědicem většiny majetků, které 
Kolda uchvátil a držel. V poděbradské jednotě bylo několik jeho dávných táborských 
spolubojovníků: Svojše ze Zahrádky na Opočně (dřívější přítel a spojenec, v době strako-
nické jednoty ale právě mezi ním a Koldou záští),580 bratři Šárovcové (přes dřívější 
přátelskou úmluvu nyní proti Koldovi altivně válčili),581 Jan Pardus z Vratkova (přítel, 
účastnil se spíše z povinnosti landfrýdního tažení proti Koldovi, ale přátelství později 
obnoveno),582 Beneš Mokrovouský z Hustiřan (mj. Koldův spojenec při pokusu o Prahu r. 
1440) aj. Kolda válčil s hradeckým landfrýdem, jehož hejtmany byli (po sobě) Soběslav a
Jetřich z Miletínka; kromě nich a Svojšeho měl z dalších členů landfrýdu spory zvláště 
s jedním služebníkem Jiřího z Poděbrad a s Janem z Rychnova (svým sousedem);583 r. 
1450 je mu připisován útok na Dvůr Králové.584 Záští s pány z Pernštejna a s celým 
moravským landfrýdem (částečný mír r. 1445).585

7. Důvody vstupu:  Vazba na Bedřicha ze Strážnice, který i sám uváděl, že právě on získal 
Koldu pro podporu Oldřichovi z Hradce.586

8. V jednotě:  Oldřichovi z Hradce pomáhal asi už na podzim 1448;587 už v únoru 1449 
sliboval poslat přiznávací list do jednoty,588 ten se sice nedochoval, ale na seznamech 
členů r. 1449 a 1450 Kolda jmenován. Kooperoval s Bedřichem ze Strážnice a Šofem,589

značně nezávislý na předácích jednoty. V únoru až březnu 1449 konflikt s hradeckým 
landfrýdem, žádal jednotu o pomoc, která však nepřišla. Jednota dokonce pomýšlela na 
jeho vyškrtnutí ze seznamu spojenců590 a i Kolda v ní ztrácel důvěru;591 postupně donucen 
k příměří. Poté měl spory se Slezany; r. 1450 opět bojoval v Čechách a na Moravě. Po 
Vildštejnu Koldu oblehl  hradecký landfrýd, ale nakonec bylo v červenci 1450 uzavřeno 
příměří592 - jednota tak sice Koldovi nikdy nepomohla vojensky, ale zřejmě s její 
diplomatickou pomocí se Kolda prozatím udržel na svých statcích.593

9. Další dráha:  V zastoupení účast na kateřinském sněmu, kde ale jeho pře s hradeckým
landfrýdem nebyla vyřízena. Ke sněmu r. 1451 glejtován na strakonické straně; svato-
jiřského sněmu se neúčastnil. Nejpozději od r. 1454 bojoval v Polsku ve třináctileté válce 
na straně polského krále. Od příchodu krále držel Náchod nelegálně, 1456 v jeho 
nepřítomnosti jeho statky dobyty Jiřím z Poděbrad, zemský sněm pak Koldu vyhostil ze 
země. Zemřel asi po r. 1462 snad opět v Čechách.594

                                               
579 SČPL 1/2, s. 334-335, č. 1399.
580 Nejednoznačnou formulaci v SLČ, s. 143, vysvětluje R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 450-451.
581 Koldova stížnost v LL IV, s. 23, pozn. 3.
582 V. WOLF, Jan Kolda, s. 20, 59, 76.
583 Ke Koldovým sporům LL IV, s. 55-56, č. 65.
584 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 432.
585 AČ X, s. 263, č. 16.
586 LL IV, s. 306, č. 436.
587 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 337-338.
588 LL IV, s. 12-13, č. 13.
589 Srov. např. LL IV, s. 306, č. 436 (že Bedřich sháněl u Koldy půjčku), AČ IV, s. 21, č. 37.
590 AČ IV, s. 25-26, č. 44.
591 Srov. jeho výrok o předácích jednoty, že „oni dadie vám psanie dosti pěkného a na mněť sě voziti budú,“ 
místo aby Koldovi pomohli (list Bedřichovi ze Strážnice, LL IV, s. 23, pozn. 3).
592 R. URBÁNEK, ČD III/2, s. 450-454, o míru se Slezany s. 828; srov. také AČ III, s. 546, č. 561.
593 Kolda sám se ale domníval, že mu členství v jednotě přineslo spíše ztráty: „...nebť sem já pro vás tak mnoho 
ztratil a v nebezpečnost všel, ješto Vaše Milost snad tomu neuvěří,“psal v listopadu 1450 (LL IV, s. 301, č. 427). 
594 V. WOLF, Jan Kolda, s. 76, se domnívá, že Kolda dostal od krále Jiřího milost.
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Příloha č. 2: Tabulky majetku členů strakonické jednoty

Tabulky znázorňují vývoj majetkové držby členů jednoty od vypuknutí husitské revoluce do 
začátku kralování Jiřího z Poděbrad na základě čtyř sond k jednotlivým letům. V základní 
podobě vznikly již při mé seminární práci, ve které bylo s příslušnými odkazy popsáno, jak se 
k údajům o majetkové držbě a velikosti panství docházelo; zde se pouze musíme odvolat na 
tuto práci a na příslušné díly Sedláčkových Hradů. Pro Moravu byly zdrojem informací 
především příručky jmenované zde v úvodu podkapitoly V.3. o nemovitém majetku členů.
Zachyceny jsou hrady a z ostatních zboží jen ta, která byla důležitější nebo samostatnější, 
nikoli jednotlivé vesnice apod. Vymezení šlechtických rodin/rodů se řídí stejnými pravidly 
jako v textu práce v podkapitole V.3., jsou tedy bráni v úvahu členové jednoty a jejich 
nejbližší příbuzní, což se ale zpravidla krylo s celou rodovou větví, v některých případech i 
s celým rodem.
Tabulky mohou na první pohled působit poněkud nesrozumitelně, proto musíme začít 
legendou: V prvním sloupci za názvem zboží následuje upřesnění, zda se jedná o hrad, hrad 
s městem atd. Jde pouze o charakteristiku oné jedné lokality, zatímco měst či městeček 
v rámci jednoho panství mohlo být více, což se odráží až v celkových součtech. Následně jsou 
v závorce uvedena data majetkových změn v období 1419-1459. Např. údaj (-1420, 1437-)
značí, že panství bylo získáno před rokem 1419, ztraceno r. 1420, znovu získáno r. 1437 a 
zůstalo v držbě přinejmenším do r. 1460. Pokud závorka chybí, znamená to, že zboží bylo 
drženo po celé období 1419-1459. Řazení jednotlivých zboží po sobě v rámci jednoho rodu 
přibližně odráží geografickou konfiguraci statků. Jednotlivé další kolonky udávají, zda rod 
držel zboží v daném roce a jaký měl majetek právní statut. Pro základní orientaci jsou 
alodiální statky psány běžným písmem, zatímco veškeré ostatní typy majetku kurzivou. 
Otazníky a výraz „asi“ se nevztahují k právnímu statutu zboží, který se většinou neměnil, 
nýbrž vyjadřují nejistotu, zda bylo zboží drženo právě k danému roku (výraz „asi“ značí 
pravděpodobnou držbu, která je započítána do celkových součtů, otazník nejistou držbu, která 
není počítána). Je rozlišen majetek v Čechách a v jiných zemích. K českým državám se 
vztahují celkové součty držby hradů, měst atd. Nezapočítávám statky, které v daném roce 
držel jiný člen rodu, pokud byla mezi oběma příbuznými vážnější rozepře (např. Švihov u 
pánů z Rýzmberka pro rok 1449). U hradů se nezahrnují hrady pravděpodobně zaniklé. 
Dvojice hradů (Rožmberk, Příběnice s Příběničkami…) počítám jako jeden hrad. Tam, kde je 
mi známo, že rod držel majetek i v jiných zemích, českých nebo cizích, je tento majetek 
uveden zvlášť na posledním řádku, již bez číselných součtů.
Řazení jednotlivých rodů se shoduje s Přílohou č. 1. Vynechán je Václav z Michalovic,
příslušník duchovního stavu.

Držba pánů z Rožmberka v Čechách 1419 1439 1449 1459
Český Krumlov – hrad a město alod alod alod alod
Rožmberk – hrad a město (-1420, 1456-1457) alod (zastaveno) (zastaveno) (zastaveno)

Vítkův Hrádek – hrad (-1427) alod (zastaveno) (zastaveno) (zastaveno)

Menštejn – hrad alod alod alod alod
statky kláštera Zlatá Koruna s hrádkem 
v Netolicích (1420-)

zást. držba zást. držba zást. držba

Volary – městečko (1444-1457) zást. držba
Hus – hrad zaniklý (1444-) léno, zást. 

drž., h. zan.
léno, zást. 
drž., h. zan.

Prachatice – hrádek a město(před 1444-1457) zást. držba
Helfenburk – hrad (-1458) alod alod alod (zastaveno)
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Poděhusy – hrad alod alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan.

Protivín – hrad a městečko (asi 1434-před 
1437, mezi 1437 a 1450-mezi 1457 a 1459)

? zást. držba 
(asi)

Křemže – tvrz a městečko (před 1445-) držba alod
Maškovec – hrad (asi 1455-) alod
Velešín – hrad a městečko alod alod alod alod
Pořešín – hrad zaniklý (před 1434-) alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan.

Sokolčí – hrádek (možná zaniklý) alod alod alod alod
Louzek – hrádek (1448-) alod alod
Trhové Sviny – hrádek a městečko (-1420, 
asi 1434-)

alod alod, h.
zaniklý

alod, h.
zaniklý

alod, h.
zaniklý

Nové Hrady – hrad a město léno léno léno léno
Třeboň – hrad a město alod alod alod alod
Ledenice – hrádek a městečko alod alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan.

Lomnice n. L. – hrádek zaniklý a městečko 
(1435-)

zást. držb., 
h. zanik.

zást. držb., 
h. zanik.

zást. držb., 
h. zanik.

Veselí n. L. – tvrz a městečko zást. držba zást. držba zást. držba zást. držba
Dolní Bukovsko – tvrz a městečko alod alod alod alod
Choustník – hrad alod alod alod alod
Soběslav – hrad a město alod alod alod alod
Příběnice a Příběničky – hrady a městečko 
(-1420, 1437-)

alod alod, hrady 
zaniklé

alod, hrady 
zaniklé

alod, hrady 
zaniklé

Dobronice – hrádek (1455-) alod
Miličín – hrad zaniklý a městečko alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan.

Zvíkov – hrad a městečko (1431-) zást. držba zást. držba zást. držba
statky kláštera milevského (1437-) zást. držba zást. držba zást. držba
Sedlčany – město, Zrůbek - hrad alod alod, h. zan. alod, h. zan. alod, h. zan.

Zbiroh – hrad (-1431) alod
Vildštejn – hrad (-1421) alod (někt.práva) (někt.práva) (někt.práva)

Čečovice – tvrz (- před pol. 15. st.) alod ?
Malý Bor – tvrz (- před 1444) alod ?
Žiželice–městečko, Hradišťko–hrad(-po 1419) alod
Celkem hradů a hrádků 17 10 13 12
Měst 6 6 7 6
Městeček 23 23 28 25
Vesnic a jejich částí (přibližně) 515 675 710 675
Mimo Čechy – Horní Rakousy: Haslach – městečko, léno (-1421)

Držba Ozorů z Boskovic
Morava: Louka (u Kunštátu) – hrad, Pivín – ves (s tvrzí?)

Držba Jemnišťských z Cimburka v Čechách 1419 1439 1449 1459
Klučov – tvrz (-1419/1420) alod
Drobovice – tvrz (-1421) zást. držba
Žleby – hrad (1420?-1421?)
Celkem hradů a hrádků 0 0 0 0
Měst 0 0 0 0
Městeček 0 0 0 0
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Vesnic a jejich částí (přibližně) 10 0 0 0
Mimo Čechy – Morava: Nový hrad – hrad s městečkem Neuhaus, zástava (asi 1438-před 1454);
Šumperk – hrádek a město, zástava (asi 1438-před 1454)

Držba hlavní větve pánů z Dubé 1419 1439 1449 1459
Dubá – hrad (-1428?, 1446-?) alod (?) (někt.práva)

Kostelec n. S. – hrad (1443-1450) léno
Ralsko – hrad (mezi 1433 a 1453-před 1457) ?
Celkem hradů a hrádků 1 0 1 0
Měst 0 0 0 0
Městeček 1 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 15 0 30 0

Držba pánů z Hradce v Čechách 1419 1439 1449 1459
Jindřichův Hradec – hrad a město alod alod alod alod
Kardašova Řečice – hrad a městečko alod alod alod alod
Stráž nad Nežárkou – díl hradu a městečka 
(-mezi 1415 a 1424)t

?

Lomnice n. Luž. – hrádek a město (1420)t

Velhartice – hrad a městečko (-před 1456) alod alod alod
Horažďovice – město, Prácheň – hrad      
(-před 1456)

alod alod alod

Karlštejn – hrad (1437-1452/53) purkrabství držba

Lysá n.L. – hrad a městečko (-mezi 1446 a 
1453)t

alod (asi) alod (asi) ?

Celkem hradů a hrádků 5 6 5 2
Měst 2 2 2 1
Městeček 7 9 6 2
Vesnic a jejich částí (přibližně) 120 170 130 60
Mimo Čechy – Morava: Telč – hrad a městot; Bílkov – hrad a Dačice – městečko (-1444, mezi 
1452 a 1459-); Šternberk/Štamberk – hrad, asi od 1423 zaniklýt; Janštejn – hrad, asi od 20. let 
zaniklýt; Roštejn – hradt; Sádek – hrad, úchvat (1449-)t

t =statky telčské větve

Držba Libštejnských z Kolovrat 1419 1439 1449 1459
Libštejn – hrad alod alod alod alod
Krašov – hrad alod alod alod alod
část klášterství plaského(postup. od 1419-) zást. držba zást. držba zást. držba
Zbiroh – hrad a městečko (po 1434-) alod alod alod
Žebrák – hrad a město (1421-) zást. držba zást. držba zást. držba
Točník – hrad (1421-) zást. držba zást. držba zást. držba
Příbram – město a tvrz (po 1440-před 1454) ?
Dobříš – hrad a městečko (1422-) zást. držba zást. držba zást. držba
Štěchovice, Slapy – vsi (1437-) zást. držba zást. držba zást. držba
Buštěves - hrad (před 1440-) alod alod
Domažlice – město a hrad (před 1422-
1422, po 1436-1454)

zást. držba zást. držba

Starý Herštejn – hrad (před 1427-po 1427)
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Střela – hrad (mezi 1449 a 1460-) alod (asi)
Celkem hradů a hrádků 2 7 8 8
Měst 0 2 2 1
Městeček 0 7 7 7
Vesnic a jejich částí (přibližně) 15 135 150 135

Držba Bechyňů z Lažan v Čechách 1419 1439 1449 1459
Krakovec – hrad (-1425, 1437) léno
Vrabinec – hrad (-po 1417, před 1440-1440) ? zást. držba 
Bechyně – hrad a město (-1428, 1437-) alod alod alod alod
Celkem hradů a hrádků 2 2 1 1
Měst 1 1 1 1
Městeček 0 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 35 40 25 25
Mimo Čechy – Morava: Nový hrad – hrad s městečkem Neuhaus, zástava (1420-1421); Šumperk 
– hrádek a město, zástava (1420-1421)

Držba vladyků z Leskovce v Čechách 1419 1439 1449 1459
H. Cerekvice – tvrz a městečko alod alod alod alod
D. Cerekvice – tvrz a městečko (př. 1457-) (zst. drž.?) zást. držba
Humpolec – hrad a městečko (po 1420-) alod alod alod
Zvěřinec – hrádek (před 1442-po 1442) ? ? ?
Zvěstov – tvrz (1457-) alod
Celkem hradů a hrádků 0 1 1 1
Měst 0 0 0 0
Městeček 1 2 2 3
Vesnic a jejich částí (přibližně) 10 15 15 20
Mimo Čechy – Morava: (Červený) Martínkov – ves (-1447); Znojmo – hrad (1439-1453, zástava 
a hejtmanství)

Držba vladyků z Lobkovic v Čechách 1419 1439 1449 1459
Hasištejn – hrad zást. držba léno léno léno
Kadaň – město (asi 1448-1454) zást. držba
Chomutov – město (1424-?) (někt.práva) (někt.práva)

Blatno – hrádek (1424-?) (někt.práva) (někt.práva)

Most – hrad (-1420) zást. držba
Vrabinec – hrad (po 1417-asi 1424) ?
Lobkovice - tvrz alod alod alod alod
Obříství – tvrz ? ? ? alod
Okoř – hrad (50. léta?) (úchvat?)
Hluboká – hrad (1420-po 1453) zást. držba zást. držba
Helfenburk (u Bavorova) – hrad (1458-) držba
Přimda – hrad a městečko(-1420) zást. držba
Celkem hradů a hrádků 3 2 2 2
Měst 0 0 1 0
Městeček 5 4 6 5
Vesnic a jejich částí (přibližně) 55 155 170 120
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Mimo Čechy - Morava: Nový hrad – hrad s městečkem Neuhaus, zástava (-1420); Šumperk –
hrádek a město, zástava (-1420)

Držba pánů z Pecky 1419 1439 1449 1459
Pecka – hrad a městečko alod alod alod alod
Semily –tvrz a městečko(-před 1428,po 1428-) alod alod alod alod
Celkem hradů a hrádků 1 1 1 1
Měst 0 0 0 0
Městeček 2 2 2 2
Vesnic a jejich částí (přibližně) 25 25 25 25

Držba Hechtů z Rosic
Morava: Rosice – hrad a městečko; Veveří – hrad, zástava (mezi 1433 a 1436-); Střílky – hrad a 
městečko, zástava (-před 1423, po 1437-); Nosislav – tvrz (před 1422-1447); Štěměchy – tvrz

Držba Švihovských a Dolanských z Rýzmberka 1419 1439 1449 1459
Švihov – hrad a městečko
(-1425, po 1434-)

alod alod (alod-drží 
Vilém)

alod

Skála (u Přeštic) – hrad (-po 1427, asi 
1441-)

alod ? alod alod

Přeštice – městečko (1420-) zást. držba zást. držba zást. držba
Litice u Plzně – hrádek zaniklý (1431-
1448)

zst. držba, 
hr. zanik.

Rabí - hrad alod alod alod alod
Nový hrad u Kunratic – hrad zaniklý 
(1436-1450)

zst. držba, 
hr. zanik.

zst. držba, 
hr. zanik.

Vildštejn (u Blovic) – hrad (před 1446)d

Velhartice – hrad a městečko (před 1456-)d alod
Horažďovice – město, Prácheň – hrad 
(před 1456-1459)d

alod

Vartenberk–hrad a městečko (před 1457-)d alod
Falkenberk – hrad zaniklý (před 1457-)d alod
Celkem hradů a hrádků 3 3 2 6
Měst 0 0 0 1
Městeček 1 2 1 7
Vesnic a jejich částí (přibližně) 30 65 45 140

d = statky Děpolta Dolanského

Držba vladyků ze Sobětic 1419 1439 1449 1459
Sobětice (u Klatov) – tvrz alod alod alod alod
Týn n. Vlt. – hrad a město(-před 1461) zást. držba zást. držba zást. držba zást. držba
Třebel – hrad (před 1448-před 1452) alod (zastaveno)

Celkem hradů a hrádků 1 1 2 1
Měst 1 1 1 1
Městeček 0 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 30 30 35 30
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Držba vladyků ze Strážnice v Čechách 1419 1439 1449 1459
Kolín – hrad a město (1434/1435-1458) zást. držba zást. držba
Sion – hrad zaniklý (po 1437-?) úchvat (asi), 

hr. zanik.
úchvat (asi), 
hr. zanik.

Potštejn – hrad (1458-) zást. držba
Celkem hradů a hrádků 0 1 1 1
Měst 0 1 1 0
Městeček 0 0 0 2
Vesnic a jejich částí (přibližně) 0 40 40 15

Držba Kryštofa Šofa v Čechách 1419 1439 1449 1459
Trosky – hrad (1438/1439-po 1444) úchvat
Valdštejn – hrad (po 1440-) držba držba
Vysoké Veselí – tvrz a městečko (před 
1450-mezi 1450 a 1465)

držba (asi) ?

Celkem hradů a hrádků 0 1 1 1
Měst 0 0 0 0
Městeček 0 1 1 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 0 15 10 10

Držba pánů ze Šumburka (perštejnská a 
glauchovská větev) v Čechách

1419 1439 1449 1459

Perštejn – hrad p léno léno léno léno, 
hr.zan.

Nový Šumburk- hrad (1435-1449)p léno (léno –
drží Vilém)

Funkštejn – hrad (asi 1449-)p (léno –
drží Vilém)

(léno–drží 
Vil. děti)

Egerberk – hrad (před 1443-1443)p ?
Vintířov – jedna ze dvou tvrzí p léno léno léno (asi) léno (asi)
Kostelec n. Lab. – hrádek a město (po 
1432-asi 1444)p

zástavní 
držba (asi)

Žeberk – hrad (-mezi 1446 a 1454)g léno léno léno ?
Červený Hrádek (Borek) – hrad a 
městečko (před 1428-po 1428)g

Celkem hradů a hrádků 2 3 1 0
Měst 0 1 0 0
Městeček 2 2 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 35 35 15 5
Mimo Čechy – Míšeň: Česká léna: Glauchau,g Meerane,g Waldenburgg – hrady. Saská léna: 
Geringswalde – klášter,g Hartenstein,g Steing – hrady. Alody (?): Lichtenstein (v dnešním 
Sasku),g Thurmg – hrady.

p = perštejnská větev, g = glauchovská větev

Držba hlavní větve pánů ze Švamberka 1419 1439 1449 1459
Bor (u Přimdy) – hrad a městečko alod alod alod alod
Krasíkov - hrad alod alod alod alod
zboží kláštera v Teplé (asi 1420-) oprava oprava oprava
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Kynžvart (asi 1435-po 1454) zást. držba zást. držba
Manětín – městečko (1420-) zást. držba zást. držba zást. držba
Zelená hora – hrad, Pomuk – městečko 
(1420-mezi 1454 a 1464)

zást. držba zást. držba ?

Rokycany – město a tvrz (před 1446-po 
1457)

zást. držba zást. držba 
(asi)

Přimda – hrad a městečko (1454-) zást. držba
Celkem hradů a hrádků 2 4 4 3
Měst 0 0 1 1
Městeček 2 10 10 7
Vesnic a jejich částí (přibližně) 20 215 220 130

Držba Jana z Ústí a jeho bratrů 1419 1439 1449 1459
Hradiště – hrad, Sez. Ústí – město (-1420) část?
Kamenice nad Lipou – hrad a město alod alod alod
Fuglhaus – hrádek (-mezi 1444 a 1448) alod-část alod-část 

(asi)
(právní 
nárok)

Celkem hradů a hrádků 2 2 1 0
Měst 2 1 1 0
Městeček 0 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) ? 20 15 0

Držba Jana Blankštejna z Vartenberka 1419 1439 1449 1459
Blansko (u Ústí) – hrad (asi 1436-) držba držba držba
Šaunštejn – hrádek (před 1446) ?
Svádov – hrádek (?-) ? držba
Děvín – hrad (?) ?
Celkem hradů a hrádků 0 1 1 2
Měst 0 0 0 0
Městeček 0 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 0 25 25 30

Držba fojtů z Weidy v Čechách 1419 1439 1449 1459
Hauenštejn – hrad (1437-) zást. držba zást. držba zást. držba
Himlštejn – hrádek (1437-) zást. držba zást. držba zást. držba
Celkem hradů a hrádků 0 2 2 2
Měst 0 0 0 0
Městeček 0 0 0 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 0 20 20 20
Mimo Čechy – Vogtland (vše léna?): Schmölln – hrad a město (-1419?); Auerbach – hrad a 
město (-po 1416?); Weida – hrad a město (část do 1427); Berga nad Halštrovem – hrad a město
(1427-); Wildenfels – hrad a městečko (1454-)

Držba Koldů ze Žampachu v Čechách 1419 1439 1449 1459
Černíkovice – tvrz (-1456) alod alod alod
Rychmberk – hrad (asi 1440-1456) úchvat
Náchod – hrad a město (1437-1456) úchvat úchvat
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Homole (Hummel) – hrad (mezi 1437 a 
1440-1444)

úchvat 
(asi)

Celkem hradů a hrádků 0 2 2 0
Měst 0 2 2 0
Městeček 0 1 2 0
Vesnic a jejich částí (přibližně) 2 25 45 0
Mimo Čechy – Slezsko: Kamienna Góra (Landeshut) a Krzeszów (Grüssau) – poručnická 
správa panství nebo jeho části (kolem 1449)
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Příloha č. 3: Mapy

Obě mapky zachycují stav majetků členů jednot v letech 1449-1450595 do té míry, jak jej lze 
rekonstruovat na základě zjištěných údajů. První mapka, která vznikla v základní podobě už 
při mé seminární práci, znázorňuje pouze državy členů strakonické jednoty v Čechách, avšak 
ukazuje i přibližný rozsah celých panství, která příslušela k hradům a tvrzím. Velikost panství 
jsem zjišťoval v rámci seminární práce. Državy jednotlivých rodů jsou odlišeny barevně; dílčí 
hranice mezi jednotlivými panstvími v rámci dominia jednoho rodu nemusejí odrážet aktuální 
správní rozčlenění dominia, ale spíše mají přibližně zachytit celky, z nichž se dominium 
postupně vytvářelo.
Druhá mapa, která je nová, znázorňuje ve stejném období rozložení držav členů strakonické i 
poděbradské jednoty v Čechách i na Moravě. Vyznačeny jsou hrady (i zaniklé) a v případě, že 
centrem zboží nebyl hrad, i města a nejdůležitější tvrze. Z měst jsou kromě poddanských 
zachycena pochopitelně i královská města, která se k jednotám přidala z vlastní vůle, aby byly 
viditelné všechny důležité opěrné body obou jednot. Barevně jsou přibližně vyznačeny, pouze
pro hrubou orientaci, jednotlivé kraje: podkladem pro podobu krajského uspořádání byla 
mapa v příručce Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých 
zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007, s. 516-517, s nutnými úpravami pro 
podobu v 15. století (neexistence podbrdského a vltavského kraje).

Legenda ke druhé mapě:

hrad člena strakonické jednoty

hrad člena poděbradské jednoty

město/tvrz člena strakonické jednoty

město/tvrz člena poděbradské jednoty

                                               
595 Zachycený stav platí cca pro druhou polovinu roku 1449 a první polovinu roku 1450. Majetkové transakce 
během těchto let byly zanedbatelné, spíše docházelo k přestupům členů mezi oběma jednotami. V mapách jsou 
zachyceni všichni členové jednot z let 1449-1450, v případě osob, které mezi jednotami přestupovaly, je ve 
druhé mapě je přihlédnuto především ke složení členstva v době války 1450 (pouze lavírující Jan Blankštejn 
z Vartenberka je znázorněn v „neutrální“ růžové barvě).
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Mapa č. 1: Majetky členů strakonické jednoty v Čechách v letech 1449-1450
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Mapa č. 2: Majetky členů strakonické a poděbradské jednoty v Čechách a na Moravě v letech 1449-1450


